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Sammanfattning: 

 I den allt mer globaliserade världen får begrepp som varumärke och kvalitet allt större betydelse 

även för statliga myndigheter. För Försvarsmakten är ett av de mest kända yttre attributen dess 
uniform. Vid sidan av de rent praktiska funktionerna är uniformen även ett signalmedel som utvi-

sar vart i Försvarsmaktens struktur personen hör hemma och inom vilket tjänsteområde denne 
verkar. I civilt språkbruk kan detta översättas till vilken tjänstekvalitet uniformen utlovar. Från att 
tidigare ha varit ett signalmedel internt inom Försvarsmakten har uniformens signaler kommit att 

få en allt större betydelse även utanför i samverkan med andra nationer. 
2003 genomgick flygvapnets uniform en betydande förändring då man ändrade gradbetecknings-

systemet utifrån ett internationellt behov från svenska marinen, dessa system har traditionellt alltid 
följts åt. Den internationella effekten av förändringen gjordes aldrig för flygvapnet vilket denna 
uppsats har sin utgångspunkt i. Utifrån en mental modell där en utländsk betraktar den svenska 

uniformen utifrån sin egen uniforms uppbyggnad, görs en analys där en stor likhet skapar en för-
väntan om hög tjänstekvalitet. Problem uppstår dock om igenkänningen inte alls motsvarar utfallet 

i den genomförda tjänsten.  
Analysen visar att flygvapnets uniform förvisso följer det brittiska systemet, vilket var utgångs-
punkten för marinens behov av förändringen, men att skillnad i uniformsfärg och utseende på 

gradbeteckningarna till stor del upphäver likheterna. Fullständig likhet i utseende och betydelse 
har den svenska uniformen med Thailand och Uruguay vilket är en förbättring mot innan då den 

svenska uniformen var helt unik i den internationella jämförelsen. Nya problem har dock uppstått 
framförallt mot länder som använder det franska gradbeteckningssystemet där den svenske office-
ren i flera fall avläses att ha en lägre tjänstegrad än vad som är fallet. 

 
Nyckelord:  
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A DEVIL IN DISGUISE? – THE AIR FORCE UNIFORM AS A 
INTERNATIONAL QUALITY MARK IN THE BRAND 

 

Abstract: 

In the new globalised world terms like brand and quality have become an important part even for 

branches like the armed forces. In 2003 the Swedish navy and air force changed their rank insigni-
as based on the Swedish navy interaction with the Royal Navy where the Swedish officers felt 

being over-ranked. The Swedish air force rank system has by tradition followed the navy but the 
international analysis of the effect for the air force never took place. 
This essay takes it basis from that unmade analysis. The model used for the comparison is the so 

called mental model where an foreign officer observes the swedish uniform and based on his 
knowledge of his own uniforms structure makes an expectation of the the service level he will get 

in the interaction. The higher similarity in the comparison, the higher the expectation. Problems 
will occur though if the expectation deviates from the actual outcome and the experience of the 
service will be bad. 

The analysis in this essay shows that the change of rank insignias for the swedish air force have 
made them similar to the Thai and Uruguay air force. The insignia system is very similar to the 

one used by the Royal Air Force but the difference in colour of the uniform and rank insignias 
overshadows the positive effect. New problems have occured in the interaction with countries 
using the French rank insignia system where the Swedish officer in most cases will be seen as 

underranked.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Försvarsmakten ställs ständigt inför nya utmaningar, inte bara militärt och ekonomiskt utan även 
som en organisation som verkar i det vanliga civila samhället på samma villkor som övriga myn-

digheter och privata bolag. Övergången till ett insatsförsvar med enbart anställd personal ställer 
andra krav på organisationen som arbetsgivare. Försvarsmakten måste konkurrera med det civila 

samhället om attraktiva personalresurser på ett helt annat sätt än med ett värnpliktsbaserat för-
svar. 
Detta nya förhållande medför att Försvarsmakten måste anpassa sig till hur privata företag agerar 

på marknaden för att vara konkurrenskraftig om attraktiva resurser. 
 

En viktig del i det moderna samhället är att man syns. Detta förhållande beskrivs mycket tydligt i 
inledningen till boken ”Identitet – om varumärken, tecken och symboler”: 
 

Många hävdar att det mest utmärkande för vår samtid är den ständiga närvaron av logoty-
per, symboler och varumärken. De präglar inte bara våra konsumtionsvanor och våra per-

sonliga identiteter utan hela vårt samhälle. Behovet av att uttrycka sin identitet och göra sig 
synlig i bruset av alla varumärken finns hos både organisationer och människor.

1
 

 

Ovanstående påstående bekräftas av ”Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommuni-
kation” från 2011 där följande uttrycks: 
 

Försvarsmaktens kommunikation har utgångspunkt i varumärket och visionen - 

Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och 
utomlands. Värdet i varumärket ska successivt öka förutsättningarna för att inta 
en attityd med hög moral, engagemang och gott kamratskap.

2 
 
Citatet tydliggör också att även Försvarsmakten, precis som de flesta stora privata aktörer, är 

medveten om att varumärket har ett reellt värde, kanske ett av organisationens högsta, som är värt 
att skydda. 

 

En central del i ett varumärke är dess identitet för att förmedla företagets eller organisationens 
kärnvärden. Viktigt i identiteten är således yttre attribut för igenkänning, t ex symboler eller 

logotyp.3 Försvarsmakten har förvisso en logotyp men dess kanske mest kända yttre attribut för 
igenkänning hos allmänheten är uniformen. 
 

                                                 
1 Identitet – om varumärken, tecken och symboler, Holger, L & Holmberg, I (red), Stockholm: Raster Förlag 
2002, s. 9 
2 Försvarsmakten, HKV 2011-09-09 Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommunikation, Stockholm 
2011, s. 3 
3 Identitet – om varumärken, tecken och symboler, Holger, L & Holmberg, I (red), Stockholm: Raster Förlag 
2002, s. 154 
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Uniformen fyller många funktioner men en av de viktigaste, förutom att utvisa att personen är en 
myndighetsperson, är att den också utlovar en form av tjänst eller servicenivå. Jämför med en 
polisuniform. Om en person blir rånad går denne instinktivt fram till polisen för att få hjälp och 

inte till brevbäraren som står bredvid. 
Detta är ingenting unikt för Försvarsmakten eller andra myndigheter, vilket bland annat visas 

genom följande citat: 
 

Stena Line har tagit fram vår nuvarande uniform för att symbolisera 

företagets profil, varumärke och kvalitet. Uniformen identifierar dig som 
anställd till gäster och kollegor och ger dig möjligheten att ge en bild av 
den höga servicegrad och professionalism och säkerhet som är en viktig 

del av vår verksamhet.
4
 

 
MTR Stockholms uniform har tagits fram med utgångspunkt från att den ska uppfylla våra 

blivande medarbetares behov av att bära funktionella plagg i sitt dagliga arbete. Uniformen 
ska också tydligt signalera MTRs varumärke och den professionalism vi står för.

5
 

 

Försvarsmaktens uniform är dock inte bara ett budskap utåt utan har motsvarande funktion internt 
såväl inom Försvarsmakten som mot utländska militära organisationer. I den militära världen kan 

och ska man dessutom kunna få en högre upplösning på vilken typ av tjänster personen represen-
terar och till vilken nivå. Till exempel om personen tillhör luftstridskrafterna, är pilot och är 
divisionschef. 

I denna kontext är det då viktigt att man sänder ut rätt budskap så att mottagaren inte missförstår 
och onödiga problem i interaktionen uppstår. Detta är än mer viktigt vid internationell samverkan 

där motparten av kulturella och språkliga skäl inte har den förförståelse som krävs för att kunna 
utläsa skillnaderna i uniformens budskap jämfört med hans egen, framförallt om symbolerna är 
snarlika. Man skulle kunna beskriva det som kvalitet i budskapet, det vill säga tjänsterbjudandet. 

 
Inom ekonomi och marknadsföring används begreppet tjänstekvalitet där en viktig del för att inte 

sänka den upplevda kvaliteten på tjänsten är att man som leverantör inte utlovar mer än vad man 
kan infria.6 

 

Ovanstående beskrivning och resonemang kan sammanfattas med att Försvarsmaktens värde som 
varumärke ska ökas nationellt som internationellt. Då Försvarsmakten i huvudsak är en tjänstele-

verantör måste tjänstekvalitet vara genomgående i verksamheten för att värdet på Försvarsmakten 
som varumärke successivt ska kunna höjas. 
 

Ett tydligt exempel inom Försvarsmakten när brister i budskapet, det vill säga identiteten, och 
därmed inom tjänstekvaliteten har föranlett ett genomgripande beslut avseende organisationens 

varumärke utåt är den förändring av galonsystemet i gradbeteckningarna som skedde 2003.7  

                                                 
4 Stena Line 2007, Uniformspolicy, s.1 (http://www.stenaline.com/stena-line/stena-line-
koncernen/karriar/policies/~/media/corporate/karriar/Policies/Uniformspolicy.ashx, (2012-05-23)  
5 Mass Transit Railway Corporation , MTR, http://www.mtrstockholm.se/nyheter/mtr-presenterar-nya-
uniforms-kollektionen (2012-05-23)  
6 Echeverri, P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2: a upplagan, Lund: Studentlitteratur 2012, 
s. 254 
7 Försvarsmakten, HKV 2002-02-01 UniR FM 2003 beslut, Stockholm 2002 

http://www.stenaline.com/stena-line/stena-line-koncernen/karriar/policies/~/media/corporate/karriar/Policies/Uniformspolicy.ashx
http://www.stenaline.com/stena-line/stena-line-koncernen/karriar/policies/~/media/corporate/karriar/Policies/Uniformspolicy.ashx
http://www.mtrstockholm.se/nyheter/mtr-presenterar-nya-uniforms-kollektionen
http://www.mtrstockholm.se/nyheter/mtr-presenterar-nya-uniforms-kollektionen
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Bakgrunden var att marinen i interaktionen internationellt, i huvudsak Storbritannien, upplevdes 
och upplevde sig själva vara övergalonerade gentemot sina brittiska motsvarigheter. Det vill säga 
att de svenska gradbeteckningarna motsvarade en högre grad i Royal Navy än i svenska marinen. 

Översatt till tjänstekvalitet utfördes inte den förväntade tjänsten på det sätt som varumärkeskom-
ponenten uniformen utlovade. 

Kontentan av detta blev tidigare nämnt beslut som innebar att svenska marinen anammade, till 
största del, Royal Navy´s gradbeteckningssystem och eftersom svenska flygvapnet av tradition 
har samma system som marinen omfattades även de av beslutet. 

 
Flygvapnets uniform har sedan tillkomsten i början av 30-talet genomgått minst två radikala 

förändringar i sin utformning, dels övergången till uniform m/87 och sedan ovan beskrivna beslut 
2003. 
Båda dessa tillfällen har utgått ifrån ett internt behov av likformighet inom Försvarsmakten trots 

att beslutet 2003 utgick ifrån ett externt behov för marinen. Den internationella jämförelsen för 
flygvapnets del genomfördes inte inför det beslutet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för, och kunskapen om, hur förändringar i För-

svarsmaktens yttre attribut i varumärket såsom uniformen kan påverka den upplevda tjänstekvali-
teten vid internationell samverkan. 

 
I den nu alltmer globaliserade världen där samarbetet i allt större utsträckning sker mellan nation-
er istället för internt mellan försvarsgrenar är det då intressant att fråga sig vilken effekt beslutet 

2003 fick för flygvapnet ur ett tjänstekvalitetsperspektiv vid internationell samverkan?  
 

För att kunna uppnå syftet och besvara ovanstående frågeställning har följande delfrågor identifi-
erats: 
 

 Vilka signaler utsänder en uniform? 
 

 Vilka nationers flygvapenofficerare bedöms uppleva en högre tjänstekvalitet med dagens 
svenska uniform jämfört med de föregående? 

 

 Vilka nationers flygvapenofficerare riskerar att avkoda de svenska signalerna fel med da-

gens uniform i jämförelse med de äldre uniformerna? 
 

 

1.3 Förförståelse 

Författarens förförståelse för problemet grundar sig i huvudsak på egna upplevelser vid möten 

internationellt. Vid ett tillfälle hösten 2010 exempelvis visade det sig att den franska överstelöjt-
nant han stod och pratade med hade kaptens grad och var plutonchef och inte i bataljonsledningen 

vilket författaren instinktivt förutsatte efter avkodningen av den franska uniformen. 
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom beslutet 2003 i praktiken endast påverkade utformningen av gradbeteckningen för OF1-

OF58 är det endast dessa kategorier som kommer att jämföras. I de fall en nation har flera steg 
inom en OF kategori utgår uppsatsen ifrån ”grundsteget”. Till exempel Gabon som har två nivåer 

på varhe gradsteg; en grund och sedan en övernivå benämnd ”1st”. 
 
Jämförelserna i uppsatsen kommer endast att utgå utifrån det visuella mötet och en avkodning 

utifrån en begränsad förförståelse. Faktorer som likheter i kultur, etnicitet och samverkansgrad 
kommer därmed inte att vägas in i jämförelseanalysen även om de givetvis påverkar den upp-

levda tjänstekvaliteten. 
 

Uppsatsen kommer endast att omfatta uniformer tillhörande fristående flygvapen vilket innebär 

att till exempel en organisation som US NAVY, som har en mycket stor flygkomponent, inte 
kommer att ingå då de bär flottans uniform.  

 
Vid jämförelsen av gradbeteckningar kommer endast beteckningar uppbyggda av galoner att 
kunna jämföras då de svenska beteckningarna består av galoner. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Centralt för uppsatsen är utgångspunkten i begrepp som varumärke, tjänstekvalitet och semiotik. 
Nedan följder de definitioner som författaren har utgått ifrån vid nyttjandet av begreppen. 

1.5.1 Varumärke 

Varumärkeslagen definierar varumärke enligt följande: 

 
Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet person-

namn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpac k-
ning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.

9
 

 

Vidare definieras särskiljningsförmåga: 
 

Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjäns-

ter som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.  

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av teck-

en eller benämningar som 

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, 

geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är 

framställd, eller 

                                                 
8 Fänrik (OF1) till överste (OF5) 
9 Svensk författningssamling SFS 2010:1877, 1 kap, §4 
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2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sed-

vanlig beteckning för varan eller tjänsten.  

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till 

att det kan förvärva förmågan genom användning
10

 

 
Översatt till Försvarsmakten innebär ovanstående att dess varumärke består av dels dess logotyp 

(figur) men även uniformen (utstyrsel). 

1.5.2 Kvalitet 

Bergman och Klefsjö definierar kvalitet enligt följande: 
 

Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst övert räffa, kundernas behov 
och förväntningar.

11
 

 

De anger också att produkt i denna kontext är en vara eller en tjänst eller en kombination av 
dessa. 

1.5.3 Semiotik 

Semiotik definieras i Nationalencyklopedin enligt följande: 
 

Det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga
12

 

 
International Semiotics Institute i Finland definierar semiotik enligt följande: 

 
Termen ’semiotik’ kommer från det grekiska ordet σημειον, som betyder tecken. Semiotik – 
och det tidigare parallella begreppet ’semiologi’ – betyder alltså vetenskap som forskar i 

tecken, deras liv och användning. De mest uppenbara tecknen i vår omgivning är språkets 
ord, musikens toner, visuella meddelanden, reklam, logotyper, trafikmärken, signaler som 
maskiner sänder ut, nationalitetsbeteckningar, mätarvärden, gradbeteckningar, kläder, be-

teende, varumärken, media- och marknadsföringsprodukter, med flera. 
  
Men semiotiken studerar inte bara sådana konkreta och framträdande tecken, utan överhu-

vudtaget all kommunikation som sker med hjälp av tecken och de betydelser som då upp-
står. Således står semiotiken i samband med å ena sidan kommunikationsforskning, mas s-
kommunikation, datorstödd forskning och å andra sidan med filosofi, kognitionsvetenskap, 

lingvistik, estetik, etik, teologi, samhällsvetenskaper – alltså alla vetenskapsgrenar som be-
rör betydelsens problematik. I sista hand tänker människan med hjälp av tecken. Enligt da-
gens biosemiotik fungerar alla levande organismer som ett slags teckenprocesser.

13
 

 
Semiotik i denna uppsats kontext innebär alltså vad den militära uniformen kommunicerar utifrån 
de tecken och symboler den är uppbyggd av. 

 

                                                 
10 Ibid, 1 kap, §5 
11 Bergman, B & Klefsjö, B, Kvalitet från behov till användning, 4: e upplagan, Lund: Studentlitteratur 2007, s.  
25 
12 http://www.ne.se/sok?q=semiotik 
13 http://www.semiotics.fi/sv/content/01_semiotiikka/ (2012-05-26) 

http://www.semiotics.fi/sv/content/01_semiotiikka/
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1.6 Tidigare forskning 

Författaren har inte funnit någon tidigare forskning som direkt berör flygvapenuniformer och 
dess betydelse som kommunikationsmedel. Däremot finns det närliggande forskning inom andra 

yrkeskategorier som inspirerat till denna uppsats. Utöver detta finns ett flertal publikationer om 
uniformshistoria men ingen som berör flygvapenuniformer, som författaren kunnat finna. 

 
Rickard Lyko behandlar i sin D-uppsats, Kläder som ett kommunikationsmedel, vid Uppsala 
Universitet 2008 klädselns betydelse inom frisöryrket. Han hänvisar bland annat till Leslie L. 

Davis artikel ”Clothing and Human Behavior: A Review” från 1984 som menar att ”det första 
intrycket en människa ger påverkar omgivningens uppfattning om denna och görs för att dra 

slutsatser” 14. Lyko utgår från semiotikens teorier och genomför därefter en intervjubaserad 
undersökning. Lykos slutsatser är att kläderna har stor betydelse för en organisation, framförallt 
om de är fel använda. Vidare menar han att kläderna påverkar såväl bärare som observatör samt 

hur kontexten avgör hur olika kläder uppfattas och vilket budskap som signaleras. Slutligen 
skriver han att det viktigaste är att förstå vilken signal klädseln sänder ut och hur den signalen 

avkodas av andra.15 Dessa slutsatser stärker citaten från de stora tjänsteföretagen i denna uppsats 
inledning om uniformens betydelse som ett kommunikationsmedel för varumärket. 
 

1.7 Källkritik 

Torsten Thurén anger i sin bok ”Källkritik” fyra källkritiska principer; Äkthet, Tidssamband, 

Oberoende och Tendensfrihet.16 
Äkthet avser att källan ska vara det den utger sig för att vara. 
Tidssamband handlar om tidsspannet mellan när händelsen har ägt rum och källans berättelse om 

händelsen. Ju längre tidsseparation desto större skäl att ifrågasätta källan. 
Oberoende avser att källan ska vara självständig och inte vara en avskrift eller ett referat från 

någon annan källa. 
Tendensfrihet avser att källan inte ska ha personliga intressen av att förvränga verkligheten ge-
nom ekonomisk vinning, politiska fördelar eller liknande. 

 
Utöver dessa fyra kriterier anger Thurén även en distinktion mellan berättelser om något och 

kvarlevor eller lämningar efter något.17 Han definierar detta med en jämförelse med skillnaden 
mellan ett vittnesmål och ett fingeravtryck där fingeravtrycket har betydligt högre trovärdighet än 
ett vittnesmål som är påverkbart på ett annat sätt. 

 
Det är utifrån dessa principer uppsatsens nyttjade källor kommer att värderas och kritiseras. 

                                                 
14 Lyko R, Kläder som ett kommunikationsmedel, Uppsala: Uppsala Universitet, Företagsekonomiska institut-
ionen 2008, s. 13 
15 Ibid, s. 23 
16 Thurén T, Källkritik, Stockholm: Liber 2005, s. 13 
17 Thurén T, Källkritik, Stockholm: Liber 2005, s. 13 
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1.7.1 Äkthet 

Författaren har inte funnit anledning att betvivla äktheten hos någon av källorna, vilket faller sig 
naturligt för publicerade källor som inte bygger på personliga upplevelser. Wikipedia kan givet-
vis diskuteras som källa i vetenskapliga arbeten men i den här uppsatsen har den endast nyttjats 

som källa för illustrerande bilder, vilkas korrekthet är bekräftade av franska flygvapnets officiella 
hemsida. 

1.7.2 Tidssamband 

Tidssambandet är svårbedömt och till del tveksamt om det är ett tillämpbart bedömningskriterium 

i en uppsats som inte handlar om skeenden. Förvisso är det stor tidsseparation mellan till exempel 
införandet av Royal Air Force uniform 1918 och det som publiceras på deras hemsida idag 2012 

men datan är av sådan art att den lätt kan kontrolleras och kvalitetssäkras genom arkiverade 
beslutsdokument. 

1.7.3 Oberoende 

Detta kriterium är uppsatsens kanske svagaste del. Huvudkällan, the International Encyclopedia 

of Uniform Insignia around the world18, är närmast att likna vid en global intresseförening för 
människor med uniformer och utmärkelser som hobby. Därmed kan källan svårligen klassas som 

primärkälla då den bygger på redaktörernas och medlemmarnas bidrag till sammanställningen. 
Samtidigt är detta förhållande även källans styrka då medlemmarna har höga krav på precision 
och uppdaterade kvalitetssäkrade data. Detta märks inte minst genom det aktiva medlemsforum 

sidan har och där felaktigheter kritiseras högljutt. Samtidigt råder en stor brist på lätttillgängliga 
data från andra källor, om man inte väljer att kontakta varje berörd nation vilket tilldelade resur-

ser för denna uppsats medgav. Detta sammantaget gjorde att författaren valde att ändå gå vidare 
och bygga analysen på en sekundärkälla. För att ytterligare öka kvalitetssäkringen av data från 
källan så gjorde författaren kontroller mot tillgängliga foton publicerade på Internet för varje 

nation i syfte att kontrollera att uniformsfärg och gradbeteckningssystem överensstämde för en 
enskild individ. Denna metod kunde dock inte ersätta huvudkällan då det i de flesta fall endast 

fanns bilder på enstaka person och hela gradbeteckningssystemet inte kunde identifieras. 
 
För kvalitetsbeskrivningarna har i huvudsak nyttjats Kvalitet – från behov till användning19. 

Denna bok är avsedd att vara en lärobok och är i huvudsak uppbyggd av vad andra forskare 
kommit fram till och inte så mycket författarna själva. Detta gör att boken till del får betraktas 

som en sekundärkälla. Samma sak gäller för Marknadsföring i tjänsteekonomin20. Dock är båda 
läroböcker och utgivna av förlaget Studentlitteratur vilket får anses utgöra tillräcklig grund för 
den vetenskapliga kvaliteten. 

Källorna om vetenskaplig metod och källkritik är kurslitteratur vid Försvarshögskolan och ham-
nar inom samma bedömning som ovan. 

 

                                                 
18 http://www.uniforminsignia.org (2012-05-28) 
19 Bergman, B & Klefsjö, B, Kvalitet från behov till användning, 4:e upplagan, Lund: Studentlitteratur 2007 
20 Echeverri,  P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
2012 

http://www.uniforminsignia.org/
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Identitet – om varumärken, tecken och symboler21 är uppbyggd av artiklar från olika skribenter 
och författarna utgör redaktörer. Detta gör bokens oberoende svagt i bedömningen men då den 
ingår i Handelshögskolans referensbibliotek och även är källförtecknad i många uppsatser anser 

författaren att den har tillräckligt vetenskapligt värde. 
 

Övriga källor som officiella skrivelser, dokument och internetsidor är att betrakta som primärkäl-
lor och ha högt oberoende. 

1.7.4 Tendensfrihet 

Huvudkällan22 anger förvisso att ekonomiska bidrag är välkomna för att betala för serverplatser 

på Internet och så vidare men då det är frivilligt kan inte sidan betraktas ha ett vinstintresse. 

                                                 
21 Identitet – om varumärken, tecken och symboler, Holger, L & Holmberg, I (red), Stockholm: Raster Förlag 
2002 
22 http://www.uniforminsignia.org (2012-05-28) 

http://www.uniforminsignia.org/
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I sjätte kapitlet redovisas den genomförda analysen i kvalitativ text , understödd 

av kvantitativ statistik och diagram. Kapitlet avslutas med en diskussion utifrån 

analysens resultat. 

INLEDNING 

METOD 

TEORI 

UNIFORMER 

EMPIRI 

ANALYS/ 
DISKUSSION 

SLUTSATSER 

KÄLLFÖRTECK-

NING 

I andra kapitlet beskrivs den valda metoden med motiv, vad som legat till grund 

för urval och hur datainsamlingen har gått till för att läsaren ska förstå varför det 

står som det gör. Kapitlet avslutas med författarens självkritik avseende validitet 

och reliabilitet på uppsatsen. 

Tredje kapitlet omfattar de teoretiska grunderna som författaren stödjer sig på. 

Syftet är påvisa hur det hänger ihop och vilka delkomponenter som är mest 

framträdande för uppsatsens kontext. Kapitlet redovisar även den teoretiska 

mätmodell som senare nyttjas i analysen. 

Fjärde kapitlet utreder uniformen som företeelse och vilka beståndsdelar som är 

relevanta för uppsatsen. Det beskriver också kort bakgrunden för uniformer och 

flygvapenuniformer. 

Syftet är att läsaren ska få en hög detaljförståelse inför empiri och analys samt att 

besvara delfrågan om vilka signaler uniformen utsänder. Här anges även de 

indikatorer som därefter nyttjas i empirin. 

Femte kapitlet redovisar empirin i form av inhämtade data. Dessa redovisas i 

tabellform och av läsbarhetsskäl i bilaga längst bak i uppsatsen. I detta kapitel 

beskrivs även kort hur datan har kodats. 

I första kapitlet redovisas bakgrund, syfte, problemformulering och tidigare 

forskning med avsikten att ge läsaren en grund och förförståelse inför den fort-

satta läsningen. Kapitlet redovisar även gjorda avgränsningar, begreppsdefinit-

ioner och källkritik. 

Sjunde kapitlet redovisar slutsatserna ur analys och diskussion samt besvarar de i 

uppsatsens första kapitel angivna frågorna. Kapitlet innehåller även förslag på 

vidare forskning. 

Åttonde och sista kapitlet redovisar uppsatsens käll– och litteraturförteckning. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats och angreppssätt 

I metodlitteraturen anges två forskningsansatser, kvantitativ respektive kvalitativ ansats. 
 
Kvantitativ ansats kännetecknas av man försöker ange sina data i siffror för att hitta samband och 

mönster mellan olika kategorier. Vanliga frågor inom denna ansats är av typen: Hur många? Hur 
mycket? I vilken utsträckning? Svaren på dessa frågor kan uttryckas i siffror som sedan kan 

bearbetas med statistiska tekniker. En vanlig metod inom kvantitativ ansats är enkäter23. 
 
Kvalitativ ansats kännetecknas av att forskaren ät mer intresserad av vilken kvalitet eller egen-

skaper en företeelse har. Vanliga metoder inom den kvalitativa ansatsen är djupintervjuer, delta-
gande observationer och fältstudier.24 

 
Johannessen och Tufte anger att det är problemformuleringen som styr val av teori och forsk-
ningsmetod, inte tvärtom.25 

 
Eftersom frågeformuleringen är av arten om en företeelse motsvarar den förväntade blir det 

logiska ansatsvalet, utifrån ovanstående beskrivning, kvalitativ. För att kunna besvara vissa del-
frågor kommer dock även kvantitativa inslag att nyttjas i analysdelen. 
 

2.2 Forskningsdesign 

Det material som ska undersökas och jämföras är uniformer och gradbeteckningar, vilket kan 

översättas med en textbeskrivning av dessa eller en bild och det är innehållet som är det väsent-
liga blir den genomgripande metoden en kvalitativ innehållsanalys. 
 

Inledningsvis genomförs en litteraturstudie i syfte att öka författarens kunskaper och förståelse i 
de teoretiska grunderna inom marknadsföring och kvalitetsarbete samt att definiera den militära 

uniformen i mätbara termer. I detta steg identifieras även relevanta indikatorer. 
 
Därefter genomförs en omfattande textanalys, mestadels på Internet, för att identifiera urvals-

gruppens omfång och vart relevanta data som ska samlas in återfinns. Kriteriet är att det ska vara 
självständiga flygvapen och därmed ha en ”egen” uniform.  

 
Nästa steg är insamlande av relevant data utifrån identifierade indikatorer. Detta sammanställs i 
en tabell för att skapa överskådlighet. 

 

                                                 
23 Bjereld, U & Demker, M & Hinnfors, J, Varför vetenskap?, 3:e upplagan, Lund: Studentlitter atur 2002,2009 
 s. 118 
24 Ibid, s. 118 
25

 Johannessen, A & Tufte, PA, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Malmö: Liber 2003 
 s. 38  
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I den efterkommande analysen identifieras vilka nationers flygvapenuniformer som är jämförbara 
mot den svenska utifrån färg och gradbeteckningens symboler. Dessa sammanställs i en ny tabell. 
 

Ytterligare en analys genomförs därefter av det selekterade urvalet och nu med den nya variabeln 
gradbeteckningssystem i syfte att identifiera vilka länder som har samma system som det svenska 

och framförallt om några länder har likadana gradbeteckningar men med en annan betydelse 
vilket direkt påverkar den upplevda tjänstekvaliteten. 
 

Därefter genomförs en diskussion utifrån analysens resultat. 
 

Slutligen presenteras slutsatserna med svar på frågorna. 
 

2.3 Urval 

Då undersökningen handlar om flygvapenuniformer så är det logiska urvalet just flygvapenorga-
nisationer. Men eftersom det är just det unika med en flygvapenuniform som ska studeras är en 

gränsdragning gjord vid självständiga eller fristående flygvapen för att öka sannolikheten att de 
har antagit en egen uniform. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns ett flertal sätt att samla in data till en sådan  här typ av undersökning, till exempel ge-

nom fysiska besök hos varje flygvapen eller tillskrivning av ambassader eller dylikt. Författarens 
bedömning är dock att sådana tillvägagångssätt inte inryms inom ramen för tilldelade resurser för 
denna uppsats produktion, vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt samt att risken för bortfall blir 

tämligen hög. 
Därför väljs metoden öppna källor, i huvudsak genom Internet, för insamlandet. 

 
En stor fördel med det moderna samhället och Internet är att alla intressegrupper, små som stora, 
har möjlighet att publicera sig globalt vilket underlättade mitt arbete monumentalt. I huvudsak 

har använts data insamlade från en intressesida på Internet, the International Encyclopedia of 
Uniform Insignia around the world26. Nackdelen är såklart att det är en sekundär källa27 och det 

framgår inte tydligt på sidan hur och var de har fått sina uppgifter. För att ändå säkerställa trovär-
digheten i de presenterade data har, där författarens egna förkunskaper inte räckt till, försökt 
verifiera genom att jämföra med publicerade foton för att kontrollera om färger, utformning mm 

överensstämmer. Denna metod blir ju självklart inte heltäckande utan mer av ”stickprovskarak-
tär” men bedöms ändå som tillräckligt bra för denna undersöknings behov. 

 

2.5 Bortfall 

Mauritanien i nordvästra Afrika är det enda flygvapen författaren inte kunnat hitta vare sig bilder 
eller beskrivningar på dess uniform. Landet har ett bekräftat flygvapen, Force Aerienne Islami-

                                                 
26 http://www.uniforminsignia.org 
27 Thurén T, Källkritik, Stockholm: Liber 2005, s. 53 
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que de Mauritanie28, och blev i mars 2012 uppmärksammat då det anföll ett Al-Qaida läger i 
norra Mali. Mauritanien har ett förflutet som fransk koloni och utifrån det skulle ett antagande 
kunna göras att de, liksom många andra tidigare franska kolonier, följer det franska flygvapnets 

val av uniform och gradbeteckningar. Men i brist på både bilder eller beskrivningar så ter sig ett 
sådant antagande som allt för vanskligt och landet blir ett bortfall. 

Ett bortfall med 1 av 136 stycken identifierade flygvapen motsvarar 0,73 % vilket får anses ligga 
väl inom kvantitativa krav på tillräckligt brett underlag för att göra en relevant analys. 
 

2.6 Antaganden 

Trinidad & Tobago har kanske världens yngsta fristående flygvapen då det bildades 2005. Tidi-

gare ingick flygkomponenten som en del i kustbevakningen. I huvudkällan kvarstår flygkompo-
nenten i kustbevakningen och därmed att de skulle ha dess uniform. Dock har författaren funnit, 
bland annat på flygvapnets egen hemsida29, bilder och benämningar som tyder på att Trinidad & 

Tobagos nybildade flygvapen antog den brittiska modellen avseende gradbenämningar och sy-
stem. Uniformsfärgen är enligt bilderna mörkblå och galonerna är guldfärgade. 

Trinidad & Tobago har historiskt varit en del av det brittiska imperiet och även sedan sin slutliga 
självständighet 1976 räknas det fortfarande in i brittiska samväldet. 
Utifrån detta är det rimligt att anta att Trinidad & Tobagos flygvapen har en mörkblå uniform 

med gradbeteckningssystem och benämningar som brittiska Royal Air Force vilket används i den 
fortsatta uppsatsen. 

 
Guinea anges i huvudkällan endast ha en armé. Författaren har dock hittat information som visar 
att landet har ett eget flygvapen; Force Aerienne de Guinea30. I huvudkällan anges Guineas armé 

och flotta ha gradbeteckningar med samma utformning som Frankrike. Författaren har inte lyck-
ats hitta några bilder på en Guineansk flygvapenofficer men då dess flygvapen bildades 1959 och 

med den starka franska anknytningen samt utformningen av arméns och flottans gradbeteckning-
ar är det rimligt att anta att dess flygvapen har likadana gradbeteckningar som de franska och att 
uniformsfärgen är mörkblå. 

 
Surinam är svagt presenterat i huvudkällan. Däremot har författaren hittat bilder på Surinams 

flygvapenchef iklädd en gråblå uniform med galoner på ärmarna. Surinam har en kolonial histo-
ria med Holland och officiellt språk på den militära hemsidan31 är holländska. Gradbeteckningen 
på de funna bilderna överensstämmer med det holländska systemet varvid det är rimligt att anta 

flygvapenuniformssystemet är uppbyggt enligt det holländska. 
 

                                                 
28 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html (2012-05-24) 
29 http://www.ttdf.mil.tt/ttag/index.html (2012-05-16) 
30 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/countrytempl ate_gv.html (2012-05-
16) 
31 http://www.gov.sr/sr/ministerie-van-defensie/het-nationaal-leger.aspx (2012-05-16) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html
http://www.ttdf.mil.tt/ttag/index.html
http://www.gov.sr/sr/ministerie-van-defensie/het-nationaal-leger.aspx
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2.7 Reliabilitet och validitet 

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet rör förhållandet mellan den operationella definitionen och undersökningsobjektet 
(empirin)32. Förenklat kan det uttryckas hur man har mätt. Ett sätt att pröva reliabiliteten är att 

låta någon annan göra samma undersökning och se om resultatet blir det samma33. 
 

Då undersökningen hanterar statiska värden som utformning av uniformer torde undersökningen 
vara lätt repetera med hög överensstämmelse i resultat. Svagheterna ligger närmast inom bedöm-
ningsområdet tolkning av vilken nyans en färg har utifrån digitalt publicerade foton eller grafisk 

återgivning. Den digitala återgivningen av en gråblå eller mörkblå nyans på en bild tagen i sol-
sken kan divergera ganska mycket beroende på vilken datorskärm den visas på eller vilka inställ-

ningar den har. En annan svaghet, som är mer av källkritisk karaktär, är att huvuddelen av datan 
är inhämtade från samma sekundärkälla. Författaren har förvisso i så stor utsträckning som möj-
ligt försökt verifiera datan gentemot andra källor som till exempel publicerade foton eller be-

skrivningar men det har inte gått göra en hundraprocentig jämförelse. 
Utifrån ovanstående får undersökningen anses ha godtagbar reliabilitet. 

2.7.2 Validitet 

Validitet utgör graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definit-
ionen. Förenklat kan det beskrivas som huruvida undersökningen verkligen undersöker det den 
avser undersöka34. 

 
Undersökningen ska genom att ställa flygvapnets uniform i en internationell betraktelse och 
utifrån respektive relevant nations förförståelse jämföra om den svenska uniformen är trovärdig i 

en tjänstekvalitetskontext efter genomförda förändringar i uniformen. Svenska flygvapnets uni-
form är utförligt beskriven. Respektive relevant nations flygvapen är identifierade och dess uni-

form beskriven. Dessa två storheter är sedan jämförda nationsvis i syfte att identifiera likheter i 
allmänhet men likheter med olika innebörd i synnerhet. Därmed får undersökningen anses ha hög 
validitet. 

 

3 Teori 

3.1 Varumärke 

Syftet med ett varumärke beskrivs i kurslitteratur i marknadsföring enligt följande: 

 
Ett varumärkes uppgift är att identifiera en vara eller något annat. Att identifiera något bety-
der att fastslå dess identitet, att säga vad något är och skilja det från allt annat.

35
 

                                                 
32 Bjereld, U & Demker, M & Hinnfors, J, Varför vetenskap?, 3: e upplagan, Lund: Studentlitteratur 2002, 2009, 
s. 116 
33 Ibid, s. 115 
34 Ibid, s. 112 
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Varumärket har flera funktioner varav de viktigaste är: 
Informationsbärare – varumärket ska hos kunden förknippas med fakta som t ex innehåll, kvali-

tetsnivå osv. 
Identitetsbärare – en sofistikerad form av marknadsföring där man renodlar små skillnader mel-

lan märkesprodukter genom anknytning till namn, historisk bakgrund, geografisk härkomst och 
så vidare. 
Konkurrensmedel - i syfte att skapa märkeslojalitet hos kunderna vill man ha en dominerande 

ställning i distributionskedjan. 
Tillväxtgenerator - ett varumärke som står för något unikt och representerar ett attraktivt mer-

värde kan generera tillväxt på befintliga och nya marknader. 36 
 
Ovanstående känns igen i Försvarsmaktens definition av begreppet varumärke: 
 

Begreppet varumärke innehåller ett antal vanligt förekommande grundläggande 

beståndsdelar- identitet, image och profil samt vision. Med identitet menas vilka 
egenskaper Försvarsmakten i själva verket har, vad Försvarsmakten objektivt sett 
är och står för. Med image menas omvärldens föreställningar om verkligheten,  

dvs hur Försvarsmakten uppfattas av andra utanför Försvarsmakten. Med profil 
menas de egenskaper för vilka Försvarsmakten eller en del av Försvarsmakten är 
känd hos intressenterna, och som måste synliggöras för att särskilja 

Försvarsmakten från andra konkurrerande organisationer på arbetsmarknaden.
37

 
 

Ett varumärke behöver dock inte alltid vara samma sak som ett företags- eller organisationsnamn 

utan kan även vara en produkt, ett produktvarumärke, som i flera fall är viktigare än själva före-
tagsvarumärket, jämför Losec kontra Astra.38 

 
För att etablera ett varumärke är dess visualisering av stor betydelse. Visualiseringen kan bestå av 
förpackning, färgkombination och logotyp. Genom visualiseringen kan tjänsten materialiseras, 

till exempel genom symboler, som kan ses som en reklamplats för tjänstens innehåll39. 
 

För Försvarsmaktens del så är det i den kontexten uniformen fyller en viktig funktion genom att 
vara ett yttre attribut som direkt förknippas med Försvarsmakten, dess verksamhet och tjänster 
samt de värden Försvarsmakten står för. Uniformen utsänder signaler och utgör därmed en bygg-

sten inom identitetsbegreppet enligt ovan beskrivna definition. 
 

                                                                                                                                                              
35 Identitet – om varumärken, tecken och symboler, Holger, L & Holmberg, I (red), Stockholm: Raster Förlag 
2002, s. 30 
36 Echeverri, P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2: a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
2012, s. 214 
37 Försvarsmakten, HKV 2011-09-09 Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommunikation, Stock-
holm 2011, s. 4 
38 Identitet – om varumärken, tecken och symboler, Holger, L & Holmberg, I (red), Stockhol m: Raster Förlag 
2002, s. 177 
39 Echeverri, P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2: a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
2012, s. 215 
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3.2 Kvalitet 

Kvalitet är ett begrepp som vi använder dagligdags i vårt språk utan att kanske egentligen reflek-
tera över ordets innebörd. Ordet kommer ursprungligen från latinets qualitas och betyder beskaf-

fenhet eller egenskap. I en kontext när vi söker något med hög eller bra kvalitet är det alltså med 
bra eller höga egenskaper. Vilka dessa egenskaper är definieras således inte av själva begreppet 

utan fastställs av den som har behovet eller kravet. 
I och med detta förhållande finns det många definitioner på vad kvalitet som begrepp egentligen 
är. 

 
Enligt Bergman och Klefsjö definieras kvalitet i den internationella standarden för kvalitetssy-

stem, ISO 9000:2000 enligt följande: 
 

Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som är an-

given, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.
40

 

 

Återigen är det alltså upp till kravställaren, i ekonomisammanhang oftast benämnd som kunden, 
att bestämma vilka egenskaper som produkten ska värderas mot. 
 

Utifrån detta blir det då en intressant diskussion, nästan filosofisk, att försöka definiera hög re-
spektive låg kvalitet. 
Hög kvalitet skulle kunna beskrivas som att produkten överträffar de krav kunden har medan låg 

kvalitet således understiger kraven. Men eftersom det är kunden som ställer kraven så skulle hög 
kvalitet samtidigt innebära en överambition mot de definierade kraven vilket då måste värderas 

mot vad denna överambition kostar i resurser att producera. 
I det perspektivet finns det anledning att även att prata om rätt kvalitet, det vill säga att kunden 
får precis vad den har specificerat. 

 
En produkt utgörs av varor eller tjänster eller en kombination av varor och tjänster.41 

I dagligt tal när vi pratar om kvalitet är det oftast varor samtalet kretsar kring. Några attribut eller 
dimensioner på kvalitet när vi pratar om varor är: driftsäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, 
miljövänlighet, utseende, felfrihet, säkerhet och hållbarhet.42 

 
Dessa attribut är av naturliga skäl inte rakt överförbara när man pratar om tjänster utan där råder 

andra dimensioner. 

3.2.1 Tjänstekvalitet 

Tjänstekvalitet beskrivs i litteraturen så här: 
 

Kundens förväntningar på tjänsten i samband med köp och kundens upplevelse av tjänsten när den 
används eller konsumeras påverkar kundens kvalitetsuppfattning inför framtiden och på sikt kun-
dens beteende och lojalitet.

43
 

                                                 
40 Bergman, B & Klefsjö, B, Kvalitet från behov till användning, 4: e upplagan, Lund: Studentlitteratur 2007, s. 
25 
41 Ibid, s. 25 
42 Ibid, s. 32f 
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Kvalitet inom tjänstebegreppet handlar alltså mycket mer om mjuka värden som förtroende och 
upplevelse men även vilka utgångspunkter och tidigare erfarenheter kunden har. Detta tydliggörs 

än mer när man listar de attribut eller dimensioner som omfattas av tjänstekvalitetsbegreppet: 
pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevel-

seförmåga och omgivning.44 
 
Kvalitetsbedömningen är en ständigt pågående process där tidigare erfarenheter jämförs med den 

nu upplevda. Återkommande negativa upplevelser av en tjänst kan förändra en tidigare positiv 
uppfattning till negativ kvalitetsuppfattning. Detta förstärks dessutom av att vi tenderar att min-

nas negativa upplevelser mer framträdande än positiva.45 
 

3.3 Mätmetoder 

Tjänstekvalitet definierades ju som kundens förväntningar och upplevelser. Det kanske vanligaste 
sättet att mäta detta är genom intervjuer med, eller enkäter till kunder och brukar presenteras som 

kundtillfredsställelse. En av de mer kända av dessa mätningar på nationell nivå är Svenskt Kvali-
tetsindex. 
Svenskt kvalitetsindex omfattar både varor och tjänster inom privat och offentlig sektor och 

syftar till att presentera hur kunder och andra nyttjare uppfattar kvaliteten.46 
Motsvarande undersökningar genomförs även inom olika branscher, till exempel bilindustrin.47 

Författaren har inte lyckats hitta några motsvarande undersökningar inom tjänsteleverantörsbra n-
chen luftstridskrafter. 
Även om intervju eller enkät är den vanligaste mätmetoden så är de inte speciellt tillämpnings-

bara för nivån på den här uppsatsen. En annan aspekt är att enkäter och intervjuer oftast omfattar 
historien, det vill säga redan gjorda erfarenheter medan den här uppsatsen bland annat ska påvisa 

hur man kan förutse risk för att felaktiga signaler i tjänstekvaliteten utsänds. 
Användbara metoder att använda utifrån detta är istället kognitiva kartor och mentala modeller. 
 

Kognitiva kartor beskriver hur vi bygger upp vår omvärldsuppfattning genom kognitiva intryck, 
från början genom så kallade landmärken, som vi nyttjar för att orientera oss. Vi använder dessa 

dagligen, till exempel när vi kommer in i ett rum och sedan ska gå ut så söker vi oss omedvetet 
till dörren och inte till fönstret. Vi trycker handtaget nedåt och inte uppåt och så vidare. På nästa 
nivå skaffar vi oss vägkännedom så att vi kan hitta från A till B, dock oftast bara en väg, inga 

alternativ. Därefter skapar man sig ”minikartor” över olika områden, som dock inte behöver ha 
någon inbördes relation. Slutligen har man byggt upp en översiktlig kognitiv karta som gör att 

                                                                                                                                                              
43 Echeverri, P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2: a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
2012, s. 253 
44 Bergman, B & Klefsjö, B, Kvalitet från behov till användning, 4: e upplagan, Lund: Studentlitteratur 2007, s. 
36 
45 Echeverri, P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2: a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
2012, s. 253f 
46 Bergman, B & Klefsjö, B, Kvalitet från behov till användning, 4: e upplagan, Lund: Studentlitteratur 2007, s. 
97 
47 Ibid, s. 407 
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man förstår sammanhanget och kan ge instruktioner och planera. Denna modell används av tjäns-
teutvecklare redan i konstruktionsfasen för att kunden snabbt ska känna igen sig och känna 
trygghet. Exempel på detta är datorsymboler. När man slår på ett digitalt verksamhetsledningssy-

stem och möts av exempelvis ”windowsmiljön” känner de flesta direkt igen sig och kan snabbt 
komma in i systemet.48 

 
Mentala modeller liknar den kognitiva kartan och ibland står de som synonymer till varandra. 
Echeverri och Edvardsson citerar, för att beskriva den mentala modellen, bland annat K. Karlgren 

enligt följande: 
 

En mental modell är något som en person har och använder för att förstå och förutsäga hur 
ett visst hypotetiskt eller reellt fenomen kommer att bete sig, samt för att kunna planera 
sina handlingar i förhållande till det

49
 

 

Vidare hänvisar de till Donald Normans bok ”The Psychology of Everyday Things” från 1988 där 
Norman till tar upp en rad exempel där vardagsprodukter är felkonstruerade ur ett kund- eller 

användarperspektiv. Till exempel knappar eller instruktioner till apparater som obegripliga för 
gemene man eller skyltar som lätt feltolkas vilket snarare leder till kaos och anarki än ordning 

och kvalitet. Om tjänsteutvecklarens modell avviker från kundernas mentala modell kan resultatet 
bli inbyggda kvalitetsbrister.50 
 

För att förtydliga kan följande exempel nyttjas: 
 
När en svensk person med normal datamognad sätter sig framför datorn med ett svenskt tangent-

bord känner denne instinktivt igen sig på tangentbordet. Tangenterna har de symboler denne 
känner igen och de sitter där personen har en ungefärlig uppfattning om var de ska finnas utan att 

kunna återge exakt ur minnet. Personen har därmed en hög förväntan att varje tangent ska ge 
önskat resultat vid en nertryckning vilket kan översättas till förväntan på tjänstekvalitet. Överens-
stämmer knapptryckningen med förväntat resultat blir därmed den upplevda tjänstekvaliteten 

hög. 
 

Samma person sätter sig därefter ner vid en annan dator. Tangentbordet har exakt samma upp-
byggnad och varje funktion är kopplad till samma tangent med samma placering som på det 
svenska tangentbordet ovan. Skillnaden är dock att tangenternas symboler är utbytta mot motsva-

rande arabiska bokstäver. Förmodligen inträder en stor osäkerhet hos personen och antingen 
prövar denne sig fram försiktigt med en knapptryckning i taget eller avstår helt från att interagera. 

Den förväntade nivån på tjänstekvalitet blir därmed ytterst låg och upplevelsen motsvarar därmed 
inte förväntan. 
 

I tredje fallet sätter sig samma person vid ett tangentbord som till varje detalj motsvarar det 
svenska i första exemplet och den förväntade tjänstekvaliteten är därmed hög. När personen 

                                                 
48 Echeverri, P & Edvardsson, B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, 2: a upplagan, Lund: Studentlitteratur 
2012, s. 134f 
49 Ibid, s. 135 
50 Ibid, s. 135f 
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sedan börjar skriva visar det sig att funktionen för varje tangent har förflyttats ett steg till höger, 
det vill säga G-tangenten ger ett H och så vidare. Det upplevda resultatet motsvarar därmed inte 
alls förväntan vilket gör den upplevda tjänstekvaliteten som låg. Eftersom funktionerna på alla 

tangenter har förskjutits åt höger kommer personen efter ett tag förmodligen att inse detta och kan 
därmed interagera med tangentbordet men med frustration. 

3.3.1 Vald modell 

Den fortsatta uppsatsen kommer att utgå ifrån den ovan beskrivna mentala modellen. 
Utgångspunkten är en utländsk flygvapenofficer helt utan förkunskaper om andra nationers uni-
former och gradbeteckningssystem. Därmed kommer dennes mentala modell bestå av sin egen 

uniforms utseende och signaler om tjänstekvalitet och det är utifrån denna modell den svenska 
flygvapenuniformen bedöms och värderas. 

 

4 Uniformer 

4.1 Allmänt om militära uniformer 

Förutom bärandet av vapen är det kanske uniformen som är det mest kännetecknande för en 
militär. Det svenska ordet uniform kommer ursprungligen från franskans uniforme vilket betyder 

likformig.51 Den militära traditionen att bära uniform är flera tusen år gammal men likformighet-
en var oftast en biprodukt av produktionsrationella skäl. Under exempelvis romartiden fanns 
inget uttalat hur en uniform skulle se ut men då uniformen även hade till uppgift att skydda solda-

ten kom de av praktiska skäl att se liknande ut med bröstharnesk, benskenor och hjälmar. Det var 
dock fullt tillåtet för den enskilde soldaten att bära en egen uniform men det hade de förmodligen 

sällan råd med. 
I Uniformsreglemente för Försvarsmakten kan man läsa följande om den svenska uniformsut-
vecklingen52:  

I Sverige introducerades den likformiga uniformen under 1600-talet. Tidigare hade endast vissa 
elitförband, till exempel kungens livvakt, burit enhetlig klädsel. Istället fanns bruket att nyttja 

färger på olika klädesplagg, till exempel bältet, för att visa vilka man tillhörde. Ett berömt känne-
tecken i svenskt sammanhang är den halmkärve de svenska soldaterna fäste i mössan för att 
särskilja sig från fienden på slagfältet. 

I mitten av 1600-talet införde Karl X enhetliga uniformer inför kriget mot Polen. De olika land-
skapsregementena tilldelades olika färger på sina uniformer för att kunna särskilja, dock ej gult 

som är den ursprungliga svenska nationsfärgen. 
På 1690-talet infördes en enhetsuniform, den för svenskar så välkända karolineruniformen och 
färgen bestämdes till mellanblå på rocken.  

Därefter kom uniformen att ändras ett flertal gånger, inte minst för att följa tidens mode. Under 
senare hälften av 1700-talet infördes särskilda regementsknappar och gradbeteckningar introdu-

cerades på officerarnas uniformer. 
Den stora förändringen kom runt sekelskifte år 1900 då erfarenheterna från bland annat Krimkri-
get visade fördelarna med en uniform som smälte in i terrängen och inte var färgglad, vilket hade 

                                                 
51 http://www.ne.se/uniform 
52 Försvarsmakten, Instruktion för Försvarsmakten – Uniformsbestämmelser, v 1.4, Stockholm 2009, s. 20ff 
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varit fallet tidigare. Vid den här tiden bar man samma uniform på såväl slagfältet som kaserngår-
den och fest. 1910 införde armén en grå enhetsuniform som sedan kom att modifieras fram till 
införandet av modell 39 som var den sista uniformen i armén som var både fältuniform och dag-

lig dräkt. Utvecklingen av krigföringen medförde att det snart inte längre var praktiskt att ha 
endast en uniform då uniformen som nyttjades i fält och i strid behövde vara specialanpassad för 

att möta nya krav på skydd och möjlighet att bära med sig utrustning. 1952 införde armén en 
särskild daglig dräkt, det vill säga en uniform som användes till vardags på kaserngården, kon-
toret och fritid. 

För svenska marinens del så infördes för manskapet en uniform vid mitten av 1600-talet. Man 
tror att officerarnas uniform följde arméns snitt. 1788 infördes en särskild uniform för officerarna 

i svenska örlogsflottan vilken brukar räknas som den första egna marina officersuniformen. Fär-
gen, liksom i armén var mörkblå. Under 1800-talet genomgick marinens uniform ett flertal för-
ändringar och precis som de flesta andra länder hade man den starkt dominerande brittiska flottan 

som förebild. Omkring 1880 var förändringarna genomförda och man hade, enligt brittiskt snitt, 
en mörkblå (marinblå) uniform med gradbeteckningar i form av guldfärgade galoner runt nedre 

delen av ärmen. Från 1866 innehöll den översta galonen en i dagligt tal kallad ”ögla”. 

4.2 Flygvapenuniformer 

Den 1 april 1918 inträffade en världshändelse då Royal Air Force, RAF, i Storbritannien etable-

rades som världens första självständiga flygvapen53.  RAF första chef, Lord Trenchard insåg 
omedelbart behovet av yttre attribut för att skilja sig från de andra försvarsgrenarna från vilka 

man hade ett arv. 1919 införde han den första RAF-uniformen i en ljus himmelsblå färg. Tyget 
var egentligen menat till den ryske tsarens kavalleri men i och med ryska revolutionen leverera-
des aldrig tyget och RAF fick det billigt. Redan 1920 infördes den fortfarande gällande gråblå 

färgen, eller som den heter på engelska: Air Force Blue. RAF behöll dock den ljusblå färgen som 
bottenfärg i märken och emblem som ett minne av den första uniformsfärgen54. Gradbeteckning-

arna och grader utgjordes av en blandning av arvet, det vill säga från både armén och flottan men 
med prefixet ”air” framför. Dessa blev fastställda 1919 och är oförändrade även idag55. Genom 
det brittiska samväldet kom övriga nationer inom samväldet snabbt att etablera egna flygvapen 

enligt brittisk modell. 
 

1 april 1933 bildades officiellt det franska flygvapnet, Armée de l'Air, även om franskt militärt 
flyg har sina rötter ända från 191256. Precis som Sverige antog de en uniform med sin huvudsak-
liga utgångspunkt i den marina avseende färg, gradbeteckningar och gradsystem. Även här syns 

den franska influensen från kolonialtiden avseende många nationers uniformsval efter kolonier-
nas självständighetsförklaringar under 1960-talet. 

 
I Sovjetunionen och andra länder med liknande ideologi valdes i de flesta fall att behålla arméur-
sprunget i sina flygvapenuniformer med en oliv- eller khakifärgad nyans. Dock har på senare tid 

även där en skiftning skett med till exempel Kina som valt en mellanblå nyans, ganska lik den 
färg US Air Force valt på sin moderna uniform. 

                                                 
53 http://www.raf.mod.uk/rafcms/mediafiles/F220517C_C37F_4A1E_C1A831E90982A73E.pdf, s. 315 
54 Ibid, s. 366 
55 Ibid, s. 368 
56 http://www.traditions -air.fr/en/index.htm (2012-05-24) 

http://www.traditions-air.fr/en/index.htm
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4.3 Svenska flygvapnets uniform 

Svenska flygvapnet bildades efter ett riksdagsbeslut den 1 juli 1926. De inledande åren bar per-

sonalen sina ursprungliga uniformer från armén och marinen fram till dess att flygvapnets första 
egna uniform fastställdes och infördes 1930 och med modellbeteckningen m/30. 

Uniformen var mörkblå/marinblå med en enkelknäppt kavaj med 5 stycken guldfärgade knappar.  
Gradbeteckningarna bestod av guldfärgade galoner på ärmens nedre del likt marinen men utan 
den karakteristiska öglan på den övre galonen.  

 
De första57 gradbeteckningarna var utformade enligt bild 1 nedan men ändrades 193758 systemet 

enligt bild 2.  
 

OF 159 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 

Fänrik Underlöjtnant Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste 

       
Bild 1 Svenska inledande gradbeteckningssystemet 
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Fänrik Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste 

      
 

 
 

                                                 
57 Försvarsmakten, Bestämmelser angående Flygvapenuniform m/30 och i densamma ingående modeller till 
uniformspersedlar mm, Stockholm: Statens reproduktionsanstalt 1931 
58 Major Hans Olenäs, Försvarsmaktens traditionsnämnd, maj 2012 
59 originalbilder hämtade från: http://www.smb.nu/index.php/syndicate/132-ovrigt/1258-grader-flygvapnet 
(2012-05-26), redigerade av författaren 
60 originalbilder hämtade från: http://www.smb.nu/index.php/syndicate/132-ovrigt/1258-grader-flygvapnet 
(2012-05-26), redigerade av författaren 

Bild 2 Svenska äldre gradbeteckningssystemet 
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I den kommande analysen är det dock endast systemet enligt bild 2 som kommer att nyttjas. 
 
I ett försök att renodla de svenska uniformerna, framförallt av ekonomiska skäl, infördes 1987 

uniform m/87. För flygvapnets del innebar den nya uniformen en annan skärning på kavajen, 
antalet knappar reducerades till fyra och gradbeteckningarna flyttades upp till axlarna. Gradbe-

teckningssystemet och den mörkblå färgen behölls dock61. Övergången till den nya uniformen 
skulle vara genomförd senast 1995. 
 

2003 kom nästa förändring då det efter en högkvartersberedning beslutades att det svenska galon-
systemet skulle bättre överensstämma med internationella motsvarigheter och en omarbetning av 

systemet genomfördes. Förenklat innebar det i praktiken att en galon togs bort för officerare med 
grad fänrik till och med överste. 
 

 

OF 162 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 

Fänrik Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste 

      
 
 

 

4.4 Uniformens semiotik 

Semiotik är läran om olika teckensystem och den vetenskapliga disciplinen benämns semiologi.63 
Inom semiotiken utgår man från åtta så kallade grundprinciper varav en utgörs av symboler. 

Syftet med en symbol är att genom en grafisk figur förenkla förklaringen av en komplexare situ-
ation. Betydelsen fastställs genom överenskommelser. Jämför med till exempel trafikmärken som 
genom internationella överenskommelser har samma betydelse i många nationer och som i 

många fall beskriver ett relativt komplext regelverk hur man ska agera i den specifika trafiksituat-
ionen. 

 
Uniformens syfte i symbolisk mening är att skapa tillhörighet och skilja sig från motståndaren, 
jämför med fotbollslags olika dräkter för att lättare hitta varandra på fotbollsplanen. Att se lika-

                                                 
61 Försvarsmakten, PersP 509:63564 Uniformssystem m/87, Stockholm 1986 
62 bilder hämtade från: http://www.smb.nu/index.php/syndicate/132-ovrigt/1258-grader-flygvapnet (2012-
05-26) 
63 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 
(2012-05-26) 

Bild 3 Svenska nu gällande gradbeteckningssystem 
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dan ut som sina medarbetare avindividualiserar personen och känslan av att det är gruppen till-
sammans som utför ett arbete förstärks. Trots detta vill individer ändå utmärka sig inom gruppen 
för att de som personer har en förmåga som är unik eller har gjort något berömvärt. 

Tillhörigheten och lagandan finns inte bara internt utan även nationellt som ett myndighetskollek-
tiv och dessutom internationellt som yrkeskår gentemot den civila världen. Det finns en inbyggd 

respekt militärer emellan oavsett nationstillhörighet i och med att man tillhör skaran av säker-
hetspolitiska instrument som gör ett politiskt beslutat jobb som är farligt och unikt. Detta medför 
ett behov av att vilja känna igen och passa in i grupperingar även utanför den nationella sfären 

vilket kanske förtydligas än mer i dagens värld där vi på nästan daglig basis samverkar och arbe-
tar internationellt. 

 
En militär uniform är oftast behängd med symboler, både som helhet och i detaljer. Ett av de 
kanske tydligaste exemplen när symbolik har haft stort inflytande över utformningen av en uni-

form är nazi-tysklands nattsvarta SS-uniform. Figursydd vapenrock, blanka ridstövlar, ridbyxor 
och en hög framträdande skärmmössa. Den svarta färgen utgör en perfekt bakgrund för att fram-

häva de silverfärgade SS-runorna på kragspeglarna och den överdrivet stora silverfärgade 
dödskallen som mössmärke. Detta kompletteras dessutom med den klarröda, nästan blodröda, 
armbindeln med den svarta partisymbolen i en vit cirkel. Hela konceptet utstrålar för de flesta en 

oerhörd makt över liv och död, ondskan personifierad och personen i uniformen försvinner helt i 
bakgrunden. 

I dagens militära uniformer är det sällan man vill uppnå den effekten utan uniformen ska förvisso 
stå för myndighetsutövning och makt men även för trygghet och frihet. 
 

Den mest framträdande symbolen, eftersom det är oftast det första man som betraktare registre-
rar, är dess färg. Uniformerna har ett nationellt ursprung men historiskt har olika modeideal fått 

påverka och sprida sig över nationsgränserna. Till exempel den mörka marinblå färgen associeras 
oftast med sjögående förband medan mer jordlika färger som grå, khaki, grönt eller brunt associe-
ras med arméförband.  

 
De flesta länder har nationstillhörighet utmärkt på uniformen vilket förmodligen anses vara än 

viktigare i dagens vardag med omfattande internationell samverkan. Oftast utgörs nationssymbo-
len av en liten flagga, på den svenska uniformen i tyg fastsydd i axelhöjd på vänster ärm. 
 

Försvarsgrenstillhörighet är nästa nivå på symboler. Även dessa skiljer sig åt mellan nationerna 
och är inte alltid alldeles uppenbara vad de betyder. I Sverige utmärker sig flygvapnet genom att 

ha flygvapenmärket överst på gradbeteckningarna och motsvarande gäller för flera länder men 
långt ifrån alla. 
 

Nästa attribut en betraktare och militär tittar efter är gradbeteckningen. Gradbeteckningen ska 
symbolisera personens tjänsteställning, det vill säga vilken nivå i hierarkin denne innehar. I 

många fall utvisar gradbeteckningen även utbildningsnivå, till exempel så vet en svensk officer 
att en svensk överstelöjtnant eller kommendörkapten har genomgått Försvarshögskolans Högre 
Stabsutbildning. Gradbeteckningarna är uppbyggda av olika symboler i ett system som ska utvisa 
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graden. Symbolerna kan utgöras av galoner64 med olika bred och kombination, stjärnor i olika 
storlek och olika kombinationer, symboler enligt samma princip som stjärnorna eller en kombi-
nation av alla system. Ett exempel är de amerikanska gradbeteckningarna där man för de lägre 

officersgraderna har ”ribbor”, en kortare variant av galon, oftast i metall, i olika antal och färg 
som sedan vid majors grad övergår till ett stiliserat löv. Översten har en örn och därefter gene-

ralsgraderna som har stjärnor. I Sverige används stjärnorna redan från fänriks grad på fältunifo r-
men och i armén. Från majors grad och uppåt motsvarar en kungakrona tre stycken stjärnor och 
från generalsgraderna används stora stjärnor på guldbotten. 

Gradbeteckningarna kan vara placerade på ärmarna, oftast nedre delen, på axlarna, på kragen 
eller på flera av dessa platser samtidigt. 

 
Många länder har symboler för specialisering, i Sverige kallat facktecken. Syftet är att utvisa 
vilken kompetenskategori man tillhör. Till exempel bär de flesta piloter någon form flygförar-

märke, tekniker har visst märke och så vidare. Här skiljer sig systemen åt väldigt mycket mellan 
länderna. En vinge behöver inte automatiskt betyda att man är pilot utan kan också betyda att 

man är specialist inom flygvapnet som är fallet i till exempel Sverige och Tyskland. Vingen är då 
kompletterad med en symbol som ska utvisa specialkompetensen. 
 

Nästa symbol som är utbredd är utbildningstecken av olika slag. Den ska utvisa om man genom-
fört en särskild utbildning som är mer konkret än specialområdet. Exempel kan vara så kallade 

hoppvingar för fallskärmstjänst eller märken som utvisar att man ammunitionsröjare. 
 
Den sista men kanske mest omfattande kategorin är ordnar och utmärkelser. Dessa omfattar allt 

ifrån kungliga utmärkelser till medaljer för genomförda prestationer. Medaljer behängs enligt 
internationell standard på vänster bröst medan ordnar bärs i band runt halsen eller direkt på uni-

formen. Medaljer kan symboliseras genom så kallade släpspännen som är små tygrektanglar i 
samma färger som medaljens hängband och dessa ordnas i rader på vänster bröstsida precis som 
medaljerna. 

 
Facktecken, utbildningstecken samt ordnar och utmärkelser är oftast starkt nationellt präglade 

och en jämförelse mellan dessa blir därmed inte relevant, kopplat till syftet med uppsatsen.  
 
Kvar blir då symbolerna uniformens färg och gradbeteckning. Gradbeteckningen kan dessutom 

delas upp i kategorierna typ, placering och färg. Dessa faktorer är mät- och jämförelsebara och 
utgör därmed uppsatsens indikatorer. 

 

5 Empiri 
Totalt har 136 stycken fristående flygvapen identifierats i världen (2012-05-24). Av dessa har 

132 stycken kunnat beklädas med tillräckliga egna uniformsdata för att kunna vara relevanta för 
denna undersökning samt ytterligare tre stycken har genom historisk bakgrund och tillgängliga 

bilder kunnat genom antagande påföras den relevanta volymen. I undersökningen har alltså nytt-
jats 135 stycken flygvapen. 

                                                 
64 Färgade band, oftast guld eller silver. 
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5.1 Översikt flygvapenuniformer 

Översikten redovisas av läsbarhetsskäl i bilaga 1, tabell 1. 

 
I tabellen redovisas nationsvis de identifierade flygvapnens uniformer utifrån tidigare beskrivna 

indikatorer, uniformsfärg samt gradbeteckningens typ, placering och färg. 
 
Uniformsfärgerna har delats in i följande huvudgrupper: 

Mörkblå – mycket mörkt blå till svart färg. Referensfärg är den franska och svenska flygvapen-
uniformen. 

Blå – mellanblå till mörkgrå färg. Referensfärg är den amerikanska och kinesiska flygvapenuni-
formen. 
Gråblå – neutral grå till gråblå färg. Referensfärg är den brittiska flygvapenuniformen.  

Övriga – omfattar övriga färger såsom ljusblå, beige, khaki, oliv, brun och så vidare. 
 

Gradbeteckningarna har delats in efter typerna galon, stjärna, ribba, symbol eller kombination. 
 
Galon - definieras av ett färgat band som går från kant till kant på en axelklaffshylsa eller runt 

hela ärmen. Systemet byggs upp av olika antal och bredd på galonerna. 
Stjärna – definieras av en stjärna eller stjärnliknande symbol. Systemet byggs upp av antal och 

olika storlek på stjärnorna, i vissa fall även av olika färg. 
Ribba – definieras av en kort liggande stav, jämför amerikanska arméns gradbeteckningar. Rib-
borna kompletteras oftast med en symbol eller stjärna, alternativt ersätts, för att markera högre 

tjänstegrader. 
Symbol – utgörs av märken som ej omfattas av definitionerna av stjärna eller ribba. Exempel på 

symboler kan vara fjäder, kungakrona eller en örn. 
 
Gradbeteckningens placering utgörs av ärm som beskriver en placering på underdelen av uni-

formsärmen. Axel och krage är självbeskrivande och sedan finns det även kombinationer med 
både axel och ärm. 

 

5.2 Översikt flygvapengradbeteckningar med galoner 

Översikten redovisas av läsbarhetsskäl i bilaga 1, tabell 2. 

 
Gradbeteckningarna har kodats enligt följande: 

 
Räkning nedifrån och uppåt. 
 

N = Normativ galon på respektive nations gradbeteckning, dvs den vanligast förekommande 
inom respektive nations gradbeteckningssystem. Den fysiska bredden kan alltså skilja mellan 

nationer men är densamma inom. 
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S = Smal galon. Galon som är smalare än normativ galon men innehar samma bredd inom grad-
beteckningssytemet. 
 

B = Bred galon. Galon som är bredare än normativ galon men innehar samma bredd inom grad-
beteckningssytemet. 

 
Exempel ur svenska flygvapnet:  
 

Löjtnant: SN     Major: NSN     

 
 

6 Analys och diskussion 

6.1 Generell analys 

Den största gruppen, utifrån ett uniformsfärgsperspektiv, är den gråblå med 56 stycken (41 %). 

Tätt inpå kommer den blå med 47 stycken (35 %) följt av mörkblå med 21 stycken (16 %). 

Vanligaste gradbeteckningstypen inom såväl blå som blågrå grupp är stjärna medan det i den 

mörkblå gruppen är galoner som dominerar. 
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Den genomgående mest frekventa placeringen av gradbeteckningen är på axeln medan ärmspla-

ceringen har en jämn spridning mellan uniformsfamiljerna vilket visas i diagram 2. 
 

Diagram 1  

Utvisande antal och fördelning mellan uniformsfärger och typ av gradbe-

teckning 
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För uniformer som har galoner som gradbeteckning så finns det två tydliga systemgrupper och en 
blandad.  

Den brittiska systemgruppen utgörs av: Australien, Bangladesh, Ghana, Indien, Malaysia, Nige-
ria, Nya Zeeland, Peru, Sri Lanka, Storbritannien, Trinidad & Tobago och Zimbabwe. 
 

OF 165 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 

Pilot officer Flying officer Flight li-
eutenant 

Squadron 
leader 

Wing com-
mander 

Group captain 

      
 
 

 
Den franska systemgruppen utgörs av: Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Elfenbens-

kusten, Frankrike, Gabon, Guinea, Kambodja, Kamerun, Mali, Marocko, Niger, Senegal, Tchad 
och Togo. En avvikelse i gruppen är Kamerun vars två översta galoner är silverfärgade medan 
övriga i systemgruppen är vartannat guld och silver. 

 
 

 
 

                                                 
65 bilder hämtade från: http://www.militaryplanes.co.uk/b-rank.html (2012-05-26) 

Diagram 2  

Utvisande antal och fördelning mellan uniformsfärger och placering av 

gradbeteckning 

Bild 3 Brittiska gradbeteckningssystemet 

http://www.militaryplanes.co.uk/b-rank.html
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OF 166 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 

Sous lieutenant Lieutenant Capitaine Commandant Lientenant 

colonel 

Colonel 

      
 

 
 

Det franska gradbeteckningssystemet dominerar inom den mörkblå uniformsfamiljen medan det 
brittiska systemet är mest nyttjat inom den gråblå uniformsfamiljen enligt diagram 3. 
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6.2 Jämförelse mot svenska uniformen efter 2003 

Vid en jämförelse mot samtliga indikatorer matchar den svenska uniformen endast Thailand fullt 
ut. Uruguay är dock närliggande med den enda skillnaden att gradbeteckningarna sitter på ärmen. 
 

Om man däremot utgår enbart ifrån gradbeteckningssystemet så är det på nivån OF 1, fänrik och 
löjtnant, som skiljer det svenska från de länder som nyttjar det brittiska systemet. 
 

Irland och Kanada är mycket närliggande med endast löjtnantsbeteckningen i omvänd ordning 
mot den svenska. Samma sak gäller för Holland samt att deras fänriksbeteckning följer den brit-

                                                 
66 bilder hämtade från: http://en.wikipedia.org/wiki/French_Air_Force (2012-05-26)  

Diagram 3 

Utvisande antal och fördelning mellan uniformsfärger och vilket gradbe-

teckningssystem som nyttjats för flygvapenuniformer med galoner. 

Bild 4 Franska gradbeteckningssystemet 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_Air_Force
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tiska smala modellen. Liksom de brittiska finns även en skillnad i färgen på galonerna (ljusblå 
med mörkblå bård). 
 

Vid similariteter men med en annan innebörd kan konstateras att det är främst inom det franska 
systemet problem riskerar att uppstå: 

- En svensk kapten kan avläsas som löjtnant. 
- En svensk överstelöjtnant kan avläsas som kapten. 
- En svensk överste kan avläsas som major. 

 
För en dansk och en grek finns risk att den svenske överstelöjtnanten avläses som major medan 

för en chilenare finns en risk, dock något mindre, att denne framstår som kapten. 
 
Schweiz intar en speciell ställning genom att dess system bygger på 1, 2 och 3 galoner för fänrik, 

löjtnant respektive kapten och sedan återkommer temat med 1, 2 och 3 något bredare galoner för 
major, överstelöjtnant respektive överste. Detta skapar givetvis en risk för sammanblandning mot 

de svenska nivåerna fänrik, kapten och överstelöjtnant. 
 
För länder med det brittiska systemet framstår den svenske fänriken som löjtnant och vice versa. 

 

6.3 Jämförelse mot svenska uniformen före 2003 

En jämförelse mot samtliga indikatorer ger att den förra svenska flygvapenuniformen sammanta-
get framstår som helt unik i världen. 
 

Från fänrik till och med kapten följer den det franska systemet samt Belgien, Chile, Italien, Por-
tugal, Rumänien, Schweiz, Sydafrika och Österrike. 

 
Den svenska fänriken, löjtnanten och översten är likadan som i det finska systemet. 
 

Den svenske översten är lik sina motsvarigheter i Belgien, Italien, Portugal, Rumänien, Sydafrika 
och Österrike med skillnaden att den breda galonen är längst ner hos dessa och inte överst som i 

det svenska systemet. 
 
Risk för misstolkningar förekommer främst inom det brittiska systemet enligt följande: 

- En svensk fänrik kan avläsas som löjtnant. 
- En svensk löjtnant kan avläsas som kapten. 

- En svensk kapten kan avläsas som överstelöjtnant. 
- En svensk överstelöjtnant kan avläsas som överste. 

De tre sistnämnda fallen gäller även för Thailand och Uruguay. 

 
I det franska systemet riskerar en svensk överstelöjtnant att avläsas som major. 

 
I Danmark och Grekland riskerar den svenska överstelöjtnanten att avläsas som överste medan en 
svensk major kan tas för att vara överstelöjtnant. Risken är dock något mindre i det sistnämnda 

fallet då den smala galonen sitter ett steg högre i det danska och grekiska systemet. 
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6.4 Diskussion 

Beslutet 2002 att ändra det svenska galonsystemet fattades i en kontext som berörde en annan 

försvarsgren i dess samarbete med en annan nation. Detta fick även en direkt påverkan på det 
svenska flygvapnet. Även om Försvarsmakten förmodligen inte var medveten om dessa paramet-

rar i beslutet när det fattades visar denna uppsats genom ett logiskt resonemang de bakomlig-
gande vetenskapliga teorier som faktiskt påverkade. I den nu omfattande internationaliserade 
verksamhetsmiljön kommer 2003 års beslut ikapp flygvapenofficeren och påverkar denne i sin 

yrkesutövning på daglig basis i och med att flygvapenofficerare är stationerade utomlands på ett 
flertal platser i världen utan att det är en väpnad konflikt som pågår eller har pågått. 

 
Som beskrivits i inledningen så har Försvarsmakten en uttalad vilja att värdet i dess varumärke 
successivt ska ökas såväl nationellt som internationellt. Denna uppsats har förtydligat att För-

svarsmaktens varumärke är så mycket mer än bara organisationens logotyp och den effekt som 
levereras. Ett varumärkes värde bestäms till stor del av nyttjarens upplevelse och bedömning av 

varumärket. Försvarsmakten är i huvudsak en leverantör av tjänster varvid upplevelsen av hur väl 
tjänsten har blivit genomförd är en viktig del för bedömningen. I affärsvärlden används begreppet 
tjänstekvalitet för detta fenomen. Bedömningen grundar sig på vilken förväntan nyttjaren, eller 

kunden, har utifrån dess förförståelse för tjänsten och leverantören. Denna uppsats påvisar uni-
formens betydelse när denna förväntan skapas, vilket bidrar till den upplevda tjänstekvaliteten 

och därmed hur varumärket värdesätts. 
 
Uppsatsen visar att de viktigaste nationsöverskridande signalerna i en uniform är dess färg och 

typ av gradbeteckningar. Gradbeteckningens syfte är att utvisa officerens tjänstegrad och därmed 
ungefärlig tjänsteställning vilket skapar en förväntan på en viss nivå av effekt hos betraktaren. 

Även gradbeteckningarnas placering och utformning påverkar igenkännbarheten hos betraktaren.  
Jämförelsen i analysen utgår ifrån den mentala modell en betraktare har utifrån sin egen förför-
ståelse grundat på dess egen uniform. Ju högre igenkännbarhet, desto högre förväntan på levere-

rad effekt, eller tjänstekvalitet i den här kontexten. 
 

Analysen visar att den internationella similariteten ökade från svag till att helt överensstämma 
med Thailand och i princip helt med Uruguay.  
Svenska marinen ville efterlikna brittiska Royal Navy vilket man genomdrev. Paradoxalt nog 

misslyckades anpassningen till del då en svensk marinfänrik ser ut som en brittisk marinlöjtnant 
(sub-lieutenant). En förklaring till detta är förmodligen att Royal Navy´s grader och gradsystem 

inte helt kan överföras till den svenska modellen men båda länderna utgår ifrån att lägsta grad 
med galon ska vara av normalbredd och ha en ”ögla”. Samma ”fel” följer naturligtvis även då det 
svenska flygvapnet i en jämförelse med det brittiska systemet, sett enbart till systemuppbyggna-

den av galoner. En brittisk flygvapenfänrik har en smal galon medan den svenske har en normal-
bred, likt den brittiske löjtnanten. Ytterligare en paradox för det svenska flygvapnet är att dess 

uniform efter beslutet är mer anpassad till Royal Navy än till Royal Air Force i och med att brit-
tiska flygvapnet har annan färg på både uniform och galoner, även om gradbeteckningssystemen i 
sig följs åt. 
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Förändringen av flygvapenuniformen medförde även nya problemområden. Den mörkblå uni-
formen med guldfärgade galoner går igen i framförallt den franskinspirerade familjen. Föränd-
ringen innebar att risken för missförstånd och därmed upplevd minskad tjänstekvalitet ökade 

markant då de svenska flygvapenofficerarna riskerar att undervärderas i sin tjänstegrad i tämligen 
stor omfattning. Denna risk kan vara av särskilt stor betydelse för en svensk överste som riskerar 

att uppfattas som major av en officer med det franska systemet. 
 

7 Slutsatser med svar på frågorna 
Svaren på delfrågorna i ovanstående resonemang kan sammanfattas enligt följande: 
 

Vilka signaler utsänder en uniform? 
Uniformsfärg samt gradbeteckningarnas; typ, färg, placering och system. Dessa signaler samman-

taget skapar en bild av vilken tjänstekvalitet en officer har att förvänta sig av den andre officeren. 
 
Vilka nationers flygvapenofficerare bedöms uppleva en högre tjänstekvalitet med dagens svenska 

uniform jämfört med de föregående? 
Thailand och Uruguay 

 
Vilka nationers flygvapenofficerare riskerar att avkoda de svenska signalerna fel med dagens 
uniform i jämförelse med de äldre uniformerna? 

Framförallt nationer som nyttjar det franska gradbeteckningssystemet, det vill säga; Burkina 
Faso, Centralafrikanska republiken, Elfenbenskusten, Frankrike, Gabon, Guinea, Kambodja, 
Kamerun, Mali, Marocko, Niger, Senegal, Tchad och Togo 

 
Utifrån ovanstående delfrågesvar kan den inledande frågan om vilken effekt beslutet 2003 fick för 

flygvapnet ur ett tjänstekvalitetsperspektiv vid internationell samverkan besvaras enligt följande: 
 
Förändringen av galonsystemet för flygvapnets del fick en ur tjänstekvalitetsperspektiv positiv 

effekt genom att nu vara helt lika Thailand och därmed överensstämmer signalmässigt den för-
väntade tjänstekvaliteten med det faktiska utfallet.  

Thailand är en viktig samarbetspartner för svenska flygvapnet genom att vara en exportkund av 
JAS39 systemet och att Sverige som moderflygvapen dels stöder Thailand lokalt med införandet 
av systemet samtidigt som Thailändska piloter och tekniker utbildas på flygplanet i Sverige. 

 
Samtidigt har en negativ effekt uppstått mot framförallt Frankrike där risken för missförstånd är 

markant i och med att uniforms- och gradbeteckningsfärgen överensstämmer men innebörden i 
galonsystemet skiljer sig i hälften av fallen inom området OF1-OF5 där svenskarna för en frans-
man kommer att upplevas som undergraderade. I praktiken kan det innebära att den svenske 

officeren har svårt att få gehör vid samverkan de denne avläses som någon med mycket lägre 
tjänstegrad och därmed tjänsteställning. 

 
Den för svenska marinen ökade likheten med Storbritannien och därmed ökade tjänstekvalitetsut-
fall vid samverkan får anses i princip ha uteblivit för svenska flygvapnets del. Förvisso är gradbe-

teckningssystemet i uppbyggnad nästan identiskt med Royal Air Force men skillnaden i färg på 
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uniform, gradbeteckningens placering samt dess färg gör att utifrån den mentala modellen office-
ren har med sig skuggas likheterna av olikheterna. Därmed är den förväntade tjänstkvalitetsnivån 
låg redan från början och det likartade gradbeteckningssystemet fyller en mindre funktion. 

 
Syftet med denna uppsats är ju att öka förståelsen för, och kunskapen om, hur förändringar i 

Försvarsmaktens yttre attribut i varumärket såsom uniformen kan påverka den upplevda tjänste-
kvaliteten vid internationell samverkan. 
Svaren på frågorna ovan visar tydligt denna påverkan och vilken effekt det har på den upplevda 

tjänstekvaliteten och därmed får syftet anses vara uppnått. 
Samtidigt så innebär denna kunskap även en möjlighet att kunna påverka att den upplevda tjäns-

tekvaliteten höjs i de fall där uniformens naturliga signaler riskerar att den sänks. Exempelvis kan 
vid samverkan med franska officerare den svenska uniformen kompletteras med övertydliga 
namnskyltar där tjänstegrad och tjänsteställning tydligt framgår, kanske till och med enligt fransk 

nomenklatur. 
Att aktivt arbeta med Försvarsmaktens budskap avseende tjänstekvalitet inför och under samver-

kan internationellt bidrar till att dess varumärke successivt ökas. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Svenska flygvapnet är sannolikt tämligen unikt i flygvapenvärlden genom att ha helt olika grad-
beteckningar på daglig dräkt och fältuniform. Därmed vore en ytterligare undersökning som på 

motsvarande sätt gör en analys hur den svenske flygvapenofficeren tolkas internationellt när 
denne uppträder i fältuniform av intresse, inte minst för att tillsammans med denna uppsats ge en 
helhetsbild. 

 
Svensk uniformsforskning kan konstateras, utifrån funnet tillgängligt material, vara synnerligen 

tunn i allmänhet och i princip obefintlig avseende flygvapenuniformer. Även på det internation-
ella planet är forskning på flygvapenuniformer svårfunnet. Därmed finns ett i stort sett öppet 
forskningsfält att grundforska på flygvapenuniformer och vetenskapligt beskriva bakgrund, ut-

veckling och släktskap. Nyttan med ett sådant arbete vore att skapa en vetenskaplig grund för all 
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tetssäkrade internetsidor från olika intresseföreningar. 
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Bilaga 1 Tabeller 
I huvudsak all data i tabellerna nedan är inhämtade från en särskild intressesida på internet67. 
Avvikelser från denna är fotnotat särskilt i tabellerna. 
Vissa länder med galon som gradbeteckning har den översta i form av en ögla, likt den svenska 

marinen. I dessa fall har den översta galonen räknats på samma sätt som om den varit rak. 
 

Tabell 1 utvisande identifierade flygvapen, dess uniformsfärg samt gradbeteckningens placering, 
typ och färg. 
 

Nation 

Uniform Gradbeteckning 

Färg Placering Typ Färg 

Abu Dhabi gråblå axel stjärna silver 

Afghanistan grå axel galon guld 

Albanien gråblå axel stjärna silver/guld 

Algeriet gråblå axel stjärna guld 

Angola gråblå axel galon/stjärna guld 

Argentina gråblå axel+ärm galon guld 

Armenien brun axel stjärna guld 

Australien gråblå ärm galon silver/mörkblå 

Azerbadjan brun axel stjärna guld 

Bahrain gråblå axel stjärna silver 

Bangladesh gråblå axel galon ljusblå/mörkblå 

Belgien gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Bolivia gråblå axel stjärna guld 

Botswana gråblå axel stjärna guld 

Brasilien gråblå axel stjärna guld 

Brunei gråblå axel stjärna guld 

Bulgarien gråblå Axel stjärna guld 

Burkina Faso gråblå axel galon guld 

Centralafrikanska republi-
ken mörkblå axel galon guld 

Chile gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Colombia gråblå axel stjärna guld 

Danmark gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Demokratiska rep Kongo gråblå axel symbol guld 

Djibouti gråblå axel stjärna guld 

Dominikanska republiken blå axel symbol silver 

Ecuador gråblå axel stjärna silver/guld 

Egypten gråblå axel stjärna silver 

El Salvador gråblå axel ribba/stjärna guld 

Elfenbenskusten blå axel galon guld 

Eritrea gråblå axel galon/stjärna guld 

                                                 
67 http://www.uniforminsignia.org (2012-05-23)  

http://www.uniforminsignia.org/
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Nation 

Uniform Gradbeteckning 

Färg Placering Typ Färg 

Estland Gråblå axel stjärna guld 

Etiopien gråblå axel stjärna ljusblå/mörkblå 

Filippinerna blå axel symbol silver 

Finland blå ärm galon guld 

Frankrike mörkblå ärm galon guld 

Förenade arab emiraten blå axel stjärna silver 

Gabon mörkblå axel galon guld 

Ghana gråblå axel galon ljusblå/mörkblå 

Grekland gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Guatemala blå axel ribba/stjärna silver 

Guinea mörkblå axel galon guld 

Holland gråblå axel galon ljusblå/mörkblå 

Honduras gråblå axel ribba/stjärna guld 

Indien gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Indonesien gråblå axel stjärna guld 

Irak gråblå axel stjärna guld 

Irland gråblå ärm galon silver 

Iran gråblå axel stjärna guld 

Israel gråblå axel ribba/stjärna silver 

Italien mörkblå ärm galon guld 

Japan blå axel stjärna silver 

Jemen blå axel stjärna silver 

Jordanien gråblå axel stjärna silver 

Kambodja mörkblå axel galon guld 

Kamerun mörkblå axel galon guld 

Kanada gråblå ärm galon guld 

Kazakstan brun axel stjärna guld 

Kenya gråblå axel stjärna guld 

Kina blå axel stjärna silver 

Kirgizstan gråblå axel stjärna guld 

Kongo mörkblå axel stjärna guld 

Kroatien gråblå axel symbol silver 

Kuba oliv axel vinkel/stjärna guld 

Kuwait blå axel stjärna guld 

Laos gråblå axel stjärna guld 

Lettland blå axel stjärna guld 

Libanon blå axel stjärna guld 

Libyen gråblå axel stjärna silver 

Litauen blå axel stjärna guld 

Madagaskar ljusblå axel symbol guld 

Malaysia blå axel galon guld 

Mali mörkblå axel galon guld 

Marocko blå ärm galon guld 

Mauretanien - - - - 

Mexiko oliv axel ribba/stjärna guld 
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Nation 

Uniform Gradbeteckning 

Färg Placering Typ Färg 

Moldavien
68

 gråblå axel stjärna guld 

Mongoliet gråblå axel symbol guld 

Montenegro blå axel stjärna guld 

Mozambique oliv axel galon/stjärna silver 

Myanmar (Burma) gråblå axel stjärna guld 

Namibia blå axel stjärna silver 

Nicaragua brun axel stjärna guld 

Niger blå ärm galon guld 

Nigeria blå axel galon ljusblå/mörkblå 

Nordkorea blå axel stjärna silver 

Norge gråblå krage stjärna silver 

Nya Zealand gråblå ärm galon guld 

Oman blå axel stjärna guld 

Pakistan gråblå axel stjärna guld 

Paraguay blå axel stjärna silver/guld 

Peru blå ärm galon guld 

Polen grå axel stjärna silver 

Portugal blå ärm galon silver 

Qatar blå axel stjärna guld 

Rumänien blå ärm/axel galon guld 

Rwanda blå axel stjärna silver 

Ryssland blå axel stjärna guld 

Saudi Arabien gråblå axel stjärna silver 

Schweiz mörkblå ärm galon guld 

Senegal mörkblå axel galon guld 

Serbien blå axel stjärna guld 

Singapore mörkblå axel ribba/symbol guld 

Slovakien blå axel stjärna guld 

Slovenien mörkblå axel ribba guld 

Spanien blå ärm stjärna guld 

Sri Lanka gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Storbritannien gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Sudan blå axel stjärna guld 

Surinam gråblå ärm galon ljusblå/mörkblå 

Sverige mörkblå axel galon guld 

Sydafrika gråblå axel galon guld 

Sydkorea blå axel stjärna silver 

Syrien blå axel stjärna silver 

Taiwan gråblå axel ribba/symbol silver 

Tajikistan blå axel stjärna silver 

Tanzania blå axel stjärna silver 

Tchad mörkblå axel galon guld 

                                                 
68 http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?130786-Pictures -of-women-in-the-military-
police(Before-posting-read-the-1st-post!!!)/page644 (2012-05-24) 

http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?130786-Pictures-of-women-in-the-military-police(Before-posting-read-the-1st-post!!!)/page644
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?130786-Pictures-of-women-in-the-military-police(Before-posting-read-the-1st-post!!!)/page644
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Nation 

Uniform Gradbeteckning 

Färg Placering Typ Färg 

Thailand mörkblå axel galon guld 

Tjeckien blå axel stjärna guld 

Togo mörkblå ärm galon guld 

Trinidad & Tobago
69

 mörkblå axel galon guld 

Tunisien mörkblå axel stjärna guld 

Turkiet blå axel stjärna guld 

Turkmenistan blå axel stjärna guld 

Tyskland gråblå Axel stjärna silver 

Uganda blå axel stjärna silver 

Ukraina blå axel stjärna guld 

Ungern blå axel stjärna guld 

Uruguay mörkblå ärm galon guld 

USA blå axel ribba/symbol guld/silver 

Uzbekiztan blå axel stjärna guld 

Venezuela blå axel stjärna silver/guld 

Vietnam blå axel stjärna silver 

Vitryssland oliv axel stjärna guld 

Zambia blå axel stjärna guld 

Zimbabwe mörkblå axel galon guld 

Österrike grå ärm galon guld 

 
 
 

Tabell 2 utvisande flygvapenuniformer med galoner som gradbeteckningstyp samt gradbeteck-
ningssystemets uppbyggnad. Antaganden anges i kursiv stil. 

 

Nation 

OF 1 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 

anteckning Fk Lt Kn Mj Övlt Öv 

Afghanistan NS NSS NNSS NNNS NNNSS NNNSSS   

Angola NS NN NNN N/A N/A N/A   

Argentina N SSN SSSN BSN BSSN BSSSN   

Australien S N NN NSN NNN NNNN   

Bangladesh S N NN NSN NNN NNNN   

Belgien N NN NNN BN BNN BNNN   

Burkina Faso N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Centralafrikanska republi-
ken N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Chile S SS SSS NSN NNN NNNN   

Danmark N NN NSN NNN NNSN NNNN   

Elfenbenskusten N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Finland N NN NSN NB NNB NNNB   

Frankrike N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Gabon N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

                                                 
69 http://www.ttdf.mil.tt/ttag/ag_co.html (2012-05-24) 

Tabell 1 
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Nation 

OF 1 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 

anteckning Fk Lt Kn Mj Övlt Öv 

Ghana S N NN NSN NNN NNNN   

Grekland N NN NSN NNN NNSN NNNN   

Guinea N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Holland S NS NN NSN NNN NNNN   

Indien S N NN NSN NNN NNNN   

Irland N NS NN NSN NNN NNNN   

Italien N NN NNN BN BNN BNNN   

Kambodja N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Kamerun N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN 
*två översta 

silver 

Kanada N NS NN NSN NNN NNNN   

Malaysia S N NN NSN NNN NNNN   

Mali N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Marocko N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Niger N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Nigeria S N NN NSN NNN NNNN   

Nya Zealand S N NN NSN NNN NNNN   

Peru N NS NN NSN NNN NNNN   

Portugal N NN NNN BN BNN BNNN   

Rumänien N NN NNN BN BNN BNNN   

Schweiz N NN NNN B BB BBB   

Senegal N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Sri Lanka S N NN NSN NNN NNNN   

Storbritannien S N NN NSN NNN NNNN   

Surinam S NS NN NSN NNN NNNN   

Sverige N SN NN NSN NNN NNNN   

Sydafrika N NN NNN BN BNN BNNN   

Tchad N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Thailand N SN NN NSN NNN NNNN   

Togo N NN NNN NNNN NNNNN* NNNNN *varannan silver 

Trinidad & Tobago
70

 S N NN NSN NNN NNNN   

Uruguay N SN NN NSN NNN NNNN   

Zimbabwe S N NN NSN NNN NNNN   

Österrike N NN NNN BN BNN BNNN   

 
 

 
 

                                                 
70 http://www.ttdf.mil.tt/ttag/ag_co.html (2012-05-24) 

Tabell 2 


