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Att ständigt känna att krigsförbanden 

prioriteras bort. Det är alltid viktigare 

med t.ex. ekonomi, uppföljning av 

olika saker, system PRIO. Det känns 

ofta som vi bara anpassar oss för 

fredsorganisationen och inte ser vad 

vi egentligen finns till för, nämligen 

krig. 

Det blir aldrig lugn och ro i 

organisationen, hela tiden 

förändringar.   Pengar saknas till den 

utrustning vi (även enligt reglementet) 

behöver. Jag arbetar skarpt på 

hemmaplan och tycker det är 

förkastligt att något så litet som 

expanderbar batong skall vara brist. 

Även fordonsbristen är påtaglig. 

Det händer väldigt ofta att man får en 
uppgift från en högre chef, som är helt 
"orimlig". Det kan vara tiden, mtrl eller 
personalen som påverkar. Men en 
uppgift ska bli löst, oavsett vad det 
kostar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

(Frisvar från Officersförbundets medlemsundersökning 2016.  

Bild ur SoldF 2001, s. 387. ) 
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Sammanfattning av årets resultat 

 

 Fortfarande saknas balans mellan uppgifter och resurser i försvaret 
Åtta av tio medlemmar uppfattar fortfarande att deras förband saknar tillgång till materiel, 
personal och utbildning för att kunna lösa sin del av den väpnade striden och hävdandet av den 
territoriella integriteten. Svarsnivåerna har i stort varit oförändrade sedan 2010. 

 

 Sex av tio officerare har under året en eller flera gånger övervägt om de ska lämna 
försvaret.  
Det ligger på samma nivå som under 2014, men lägre än 2012. Bristande framtidstro ligger i topp, 
därefter kommer oklarheter om omstruktureringen samt lön och anställningsvillkor på delad 
andraplats. Officerare med hemmavarande barn samt kvinnor överväger i högre grad att lämna 
myndigheten. 
För yngre officerare och officerare med lägre lön ligger lön och anställningsvillkor i topp över 
anledningarna till att lämna.  

 

 Sju av tio gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) har övervägt att lämna myndigheten 
under det föregående året.  
Det ligger på samma nivå som förra året. Bland GSS ligger lön och anställningsvillkor i topp som 
anledning till varför man övervägt att sluta. 
 

 Försvarsmaktens ledning har ett något högre förtroende jämfört med 2014, synen på 
arbetsgivaren är oförändrad.  
Officersförbundet bedömer att utfallet beror på nye ÖB:s ”vi ska slåss till sista andetaget”-
approach och den ökade nationella övningsverksamheten under 2015.  
Påverkan av Försvarsmaktens sparkrav på 100 miljoner på personalens villkor och 
Officersförbundet uttalade kritik mot planerna, har sannolikt inte slagit igenom fullt ut eftersom 
den debatten tog fart när de flesta av svaren inkommit.  

 

 Det har blivit bättre rörande attityden gentemot kvinnor, men det är fortfarande inte bra. 
Attityder rörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS), ålder, kön och grad är fortfarande något 
myndigheten måste jobba med. 
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1. Inledning 

Officersförbundets medlemsundersökning 2016 visar fortsatta tecken på att det råder obalans mellan 
uppgifter och resurser i Försvarsmakten. I försvarsbeslutet förra året ökades försvarsbudgeten i absoluta 
tal, men ambitionsnivån ökades i än högre grad än det tillfördes resurser. Försvarets stomme  
består av en organisation anpassad för internationella operationer och ett relativt lugnt närområde, 
därutöver finns enorma brister i grunden till följd av många års underfinansiering av försvaret.  
 
När det gäller personalens villkor och synen på jobbet är det en dubbel bild som framkommer. Dels en 
positiv bild där förtroendet för Försvarsmakten åter är uppe på högre nivåer jämfört med senaste årens 
undersökningar. Sex av tio har en positiv syn på myndigheten som arbetsgivare. Parallellt med detta 
uppfattar personalen avsevärda problem med organisation, materiel samt med lön och villkor. Speciellt 
bland de yngre yrkesofficerarna, samt bland gruppbefäl soldater och sjömän (GSS), är lön och villkor en 
viktig faktor bakom tankar att lämna yrket.  
 
Detta måste ses mot problemen att attrahera tillräckligt många lämpliga till officersutbildningarna, samt 
problemen att få kontinuerligt anställda GSS att stanna tillräckligt länge. Enligt Försvarsmaktens egna 
siffror har dessutom var fjärde officer som utexaminerats sedan 2010 lämnat myndigheten (27 procent). 
Idag utbildas dessutom färre yrkesofficerare är vad som behövs – och inte ens detta antal klarar vi av att 
fylla i nuläget.  
 
Även när det gäller materiel och organisation framkommer en del synpunkter. Försvarsmakten har i alla 
tider haft brister, även när jag var på trupp, men idag är bristerna på en mycket värre nivå. Som en finsk 
försvarsforskare sade på Folk och försvars rikskonferens i vintras: ”Sverige har ett försvar, men har inte 
ett försvarssystem som hänger ihop.” Idag har vi få förband, för lite personal och det finns mycket 
materielbrister. Förtroende finns inom den egna plutonen eller kompaniet, men de som blickar utanför det 
närmaste sammanhanget, brukar tala med stort missmod om läget. Flygvapnet och marinen har bättre 
sammanhang mellan sina fåtaliga system, även om det även där finns brister. Allvaret i detta kan inte nog 
betonas. Efter år av underfinansiering krävs, snarast möjligt, en rejäl upprustning så att försvarets egen 
personal tror att försvaret håller i krig.  
 
Ibland anklagas vi som fackförbund för att betona problemen i för hög grad, men mitt samlade budskap 
måste bli detta: Den oro som finns i medlemsleden måste tas på allvar! Målet för Försvarsmakten måste 
vara att minska oron, inte bortförklara den!  
 
Myndighetens företrädare pekar ofta i sådana här diskussioner på allt som de anställda uppfattar som 
positivt, i syfte att minska det negativa –framförallt för att värja sig mot kraven mot rimlig ingångslön och 
vettig löneutveckling. Fast med handen på hjärtat vet vi alla att när du slutar ett jobb är du sällan endast 
negativ till det. Det finns saker som du gillar och saker du ogillar. Om balansen blir negativ ökar chansen 
att du väljer ett annat jobb. Därför måste mitt budskap till alla som läser detta bli: Ta resultaten på allvar, 
satsa gärna på materiel, men det primära målet måsta vara att öka attraktionskraften och få de anställda att 
stanna längre.  
 
Det är inte avancerade stridsflygplan, stridsvagnar, ubåtar eller korvetter som försvarar Sverige. Det är 
personalen som bemannar dem som försvarar Sverige. Utan personal har vi inget försvar 
 
Lars Fresker 
Förbundsordförande Officersförbundet 
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2. Om medlemsundersökningen 

Undersökningen genomfördes under perioden 25 februari – 8 maj. Den 24 mars hade cirka 440 
medlemmar besvarat enkäten (53 procent av antalet svar), den fjärde april 550 stycken (66 procent av 
antalet svar). 829 besvarade den totalt när perioden avslutades 8 maj.  
 
1400 enkäter skickades ut. Slumpmässigt urval om 1000 plus ytterligare 200 i ett bundet slumpmässigt 
urval till soldater och 200 i bundet slumpmässigt urval till kvinnor. De extra urvalen gjordes i syfte att få 
tillräckligt med svar för att kunna dra statistiskt hållbara slutsatser rörande dessa mindre medlemsgrupper. 
 
Enkäten kunde besvaras både postalt och via webben. 
  
Har debatten om 100 miljoner påverkat svaren? 
Försvarsmakten har under 2016 avslöjat en vilja att minska de anställdas kollektivavtal med 100 miljoner 
kronor samt vilja öka tiden de anställda är på jobbet, utan att öka ersättningen. Officersförbundet är starkt 
kritiskt till planerna och inledde under fältperioden en kommunikationskampanj mot FM:s planer på att 
spara 100 miljoner på kollektivavtalen. Frågan är i vilken mån denna fråga kan ha påverkat svaren.  
 
Den 1 mars skickade förbundet ett pressmeddelande ut rörande besparingarna utifrån myndighetens 
budgetunderlag för 2017. Samma information spreds via Facebook samma datum och via Officersinfo 18 
mars. 20 040 har nåtts av infon på Facebook, 3404 har klickat på nyheten och 365 har reagerat.  
(Hemsidans text har haft 6000 visningar.)1 
 
28 april svarade Officersförbundet på FM:s text i Försvarets forum och uppmanade medlemmarna att 
mejla sina synpunkter rörande FM:s besparingsplaner om 100 miljoner, samt Försvarsmaktens uttalanden i 
Försvarets forum. 45 301 har nåtts av infon på Facebook, 8200 har klickat på nyheten och 875 har 
reagerat. (Hemsidans text har haft 5607 visningar.)2 
 
Huvuddelen antas sålunda ha svarat på frågorna utan att ha haft de 100 miljonerna i tankarna, bland 
senare inkomna svar har vissa nämnt dem i frisvaren. Besparingsplanerna har influerat några svar, men 
inte alla. 
 
Officersförbundet bedömer att det var först i och med kommunikationen den 28 april som fler 
medlemmar på allvar noterade frågan. Då hade över 66 procent av svaren inkommit. 
 
Om denna rapport 
I denna rapport presenterar Officersförbundet ett urval av de grafer och resultat som bedöms som mest 
intressanta för en utomstående läsekrets. I två bilagor presenteras samtliga grafer och frisvar.  
 
Medlemsundersökningen innehöll också en del rörande medlemmarnas syn på Officersförbundet. Dessa 
resultat bedöms i huvudsak vara av internt intresse och kommer att presenteras i Officerstidningen.  
 
Till denna rapport bifogas en tabellbilaga samt en bilaga med samtliga frisvar från ett antal frågor.  
 
Kontakta gärna Officersförbundet vid önskan om mer information.  
 
Daniel Skoglund, kommunikationsansvarig Officersförbundet,  
Mobil: 0765 254 085 
Mejl: daniel.skoglund@officersforbundet.se 

                                                             
1 Samtliga träffsiffror per 2016-06-03 
2 Samtliga träffsiffror per 2016-06-03 
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3. Synen på yrket och Försvarsmakten  

  
Förtroendet för Försvarsmaktens ledning har ökat sedan 2014 
Medlemmarna har fått ett ökat förtroende för Försvarsmaktens ledning (F1) sedan 2014 och är tillbaks på 

nivån kring 2004. Den stora misstron runt 2012 beror, enligt Officersförbundet, på att majoriteten av 

yrkesofficerarna då påtvingades en internationell tjänstgöringsskyldighet. Alla officerare tvingades då 

skriva under nya anställningskontrakt eller avskedas. Officersförbundet bedömer att försvaret nu åter har 

ett nationellt huvudfokus, utöver de internationella insatserna. Försvarsmaktsledningens tal om ett 

nationellt fokus uppskattas och leder till ökat förtroende. Lägst förtroende för ledningen finns inom 

Marinen. 

Synen på försvarets operativa förmåga är oförändrad 
Synen på den operativa dugligheten (F2) ligger på samma nivå som tidigare undersökningar.   
Att yngre i högre grad upplever att det är bättre, skulle kunna tolkas som att det fungerar bättre på de lägre 
förbandsnivåerna, men när du blir äldre och ofta hamnar på en något högre position i organisationen ser 
du tydligare hur de olika delarna inte hänger ihop. Flygvapnet synes även ha en mer optimistisk syn på 
läget, marinen uppfattar brister i högre grad än snittet.  
 
Synen på FM som arbetsgivare är oförändrad jämfört med 2014 
Synen på FM som arbetsgivare (F3) är i stort oförändrad sedan 2014. Medlemmarna uppfattar ofta det 
lokala chefskapet ute på förbanden som gott. Verksamheten har under året varit intensiv och gett mycket 
övningstid, samt känsla av utveckling och sammanhang. Försvarsmaktens  ledning har annonserat en vilja 
att minska ersättningar, samt Försvarsmaktens HR-centrum har bland annat skapat en del frustration för 
tusentals medlemmar i samband med felaktiga löneutbetalningar och därtill hörande återbetalningskrav. 
Officersförbundet kan konstatera att de olika faktorerna inte verkar ha påverkat medlemmarnas syn på 
Försvarsmakten som arbetsgivare.  
 
Cheferna uppfattas sakna mandat att sätta lön 
Den nuvarande lönerevisionsprocessen i Försvarsmakten har varit uppbyggt på två samtal. Dels 
medarbetarsamtalet där anställd och chef diskuterar bland annat prestation, utveckling, samt ansvar och 
vilken löneförändring som skulle kunna bli aktuell. Något senare genomförs ett så kallat lönesättande 
samtal där ett faktiskt utfall delges den anställde. Om den anställde inte accepterar utfallet har den 
möjlighet att få sitt utfall prövat på förbandet eller centralt på Högkvarteret. 
 
Tre av fyra uppfattar medarbetarsamtalet som bra (F5). Sex av tio upplever lönesamtalet som bra (F6). 
Däremot uppfattar nästan hälften att chefen inte har mandat att sätta lön (F7) och två av tre upplever att 
de inte har någon reell möjlighet att påverka lönen (F8).  
 
Officersförbundet har valt att ställa frågorna om lönesättningen på grund av de lönerevisionsavtal som 
slutits de senaste åren. Från Försvarsmaktens håll och även Arbetsgivarverkets sida vill man gärna ha så 
kallade lönesättande samtal mellan chef och medarbetare, istället för en traditionell förhandling där den 
lokala fackföreningen förhandlar för medlemmarna med varje förbandsledning. Bland Officersförbundets 
medlemmar finns det en delad syn på detta, vissa är positiva, andra negativa. Officersförbundet 
konstaterar dock att när så pass många medlemmar svarar att de inte uppfattar att chefen har ett reellt 
mandat att sätta lön blir processen endast ett skådespel som riskerar att undergräva trovärdigheten. När 
medlemmarna inte heller uppfattar att de kan påverka sin lön riskerar motivationen också att falla. 
Officersförbundet är skeptiskt till att låta lönesättande samtal fortsätta under dessa förhållanden.  
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4. Verksamhetssäkerheten 

 

Färre uppfattar sig ha behövt bryta mot säkerhetsbestämmelserna  
Det är färre som känt sig tvingade att göra avvikelser från säkerhetsbestämmelserna, däremot har 
okunskapen om säkerhetsbestämmelserna ökat vilket är värt att beakta (F10), bland GSS svarar dubbelt så 
många att de inte vet, eller är osäkra,  om de brutit mot säkerhetsbestämmelserna, jämfört med 
yrkesofficerare.  
Tidsbrist är vanligaste anledningen till att man struntar i säkerhetsbestämmelserna (F11). En av fem har 
varit med om en (icke-stridsrelaterad) incident som kunnat orsaka allvarlig personskada eller dödsfall vilket 
ligger på samma nivå som 2014 (F12).  
 
Den vanligaste frisvarskategorin till varför man brutit mot bestämmelser är att verksamhet inte går att 
genomföra utan att byta mot reglerna, exempelvis formulerat som nedan:  
 
”Säkerhetsbestämmelserna har blivit så stränga så det går inte att genomföra verksamheten utan att i viss mån bryta mot 
dem.” 
  
”Det är så mycket regler så det går snart inte att följa alla.”            
 
”Går inte att följa. Bestämmelserna är frånkopplade verkligheten. Alla från general och nedåt vet det men följs de 
omöjliggörs lösandet av uppgifter. Alla bryter. Vi lever i en sjuk formstruktur vilken är själva målet för verksamheten - 
målet bättre idag men oceaner återstår.” 
 
Sedan finns det ytterligare frisvar som indikerar andra problem än reglerna i sig, nämligen materiel-, eller 
attitydfaktorer:  
 
”Påtryckningar från cheferna och fartygschefen”  
 
”Extremt nergångna fordon (sisu xa180) som vi använder då vi inte får några nya, hela vagnen fylls med avgaser och vi 
måste öppna takluckorna för att inte svimma i vagnen, det är anmält uppåt flertalet gånger men inga åtgärder vidtas på 
högre nivå (bataljon och uppåt). Detta bryter kanske mer mot arbetsmiljölagen, men kanske mot säkerhetsbestämmelserna 
också då det finns fara för allvarliga bestående skador invärtes.”  
 
”Dålig planering och ovilja att då göra avsteg på planerad verksamhet när tidsplanen inte håller på förbandsövningar” 
  
Vissa av frisvaren visar att respondenterna även inkluderar bestämmelser rörande säkerhetstjänsten i 
svaren på frågan och beskriver bestämmelser rörande rutiner för hantering av hemliga 
handlingar/uppgifter som inte följts på grund av tids- eller materielbrister.  
 
”Då rådande IT-säkerhetsbestämmelserna täcker både helt öppna/allmänna/uppgifter som sekretessbelagda system, som i 
sig är helt orimligt, måste vi på förband göra undantag för att verksamheten i den öppna världen skall fungera. För stor 
fokus läggs vid hemligheter, fast det kanske är bara är ca 10-15 % av all data i FM som är sådan. Försvaret måste åter 
använda riskmanagement och "balanserat säkerhetsskydd ". 
 
Sju av tio uppfattar att det finns ett tydligt system för att följa upp och rapportera och förhindra incidenter 
på arbetsplatsen (F13). Det är ungefär samma svarsfrekvens som 2014.  
 
Uppfattningen om det är möjligt att rapportera incidenter utan att det ger negativa efterverkningar visar en 
dubbeltydig trend, bland yrkesofficerare totalt uppfattar åtta av tio att man kan rapportera incidenter utan 
att det påverkar karriären, vilket tyder på att rapporteringsbenägenheten är god (F14). Parallellt går det 
dock att se att de svarande är osäkra eller saknar uppfattning kring om de kan rapportera incidenter utan 
att det påverkar karriären. Specialistofficerare och GSS är osäkra i högre grad jämfört med officerare. 
Bland åldersgrupperna 31–40 år, samt 41–50 år är tveksamheten hög kring i vilken grad man kan 
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rapportera avvikelser utan att det påverkar karriären, vilket är ett dåligt tecken. Vid den åldern sitter du 
oftast i stab och samordnar, leder och styr  verksamhet, osäkerhet att rapportera incidenter kan få 
allvarliga följder. Vid högre ålder ökar den uppgivna rapporteringsbenägenheten, vilket kan förklaras med 
att de flesta då nått så långt i karriären att de inte räknar med fler befordringar och därav inte uppfattar sig 
ha något att förlora.  
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Svar per kategori: 
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5. Diskriminering och mångfald 

Utvecklingen på detta område är positiv, avsevärt färre upplever sig ha behandlats diskriminerade eller 
nedlåtande under det senaste året (F15). Kvinnor och personal verksam inom marinen anger i högre grad 
att de upplevt sig diskriminerade. Grad och GSS-anställning är vanligaste anledningarna (F16). För 
kvinnor är det kön som är det dominerande skälet.  
 
Ålder 
Tidigare har ålder setts som negativt av FM:s ledning. Detta har nu svängt sedan några år, men bland 
medlemmar från 41 år och äldre är ålder en vanlig anledning till att man uppfattat sig särbehandlad.  
 
”Man placeras på arbetsuppgifter som inte har någon betydelse eller ringa betydelse. Man utnyttjar inte äldres kompetens och 
kunnande. Man upplever sig själv som en belastning (typ elefanten vid vattenhålet i väntan på döden). När man påtalar hur 
man känner så blir det som "nej så ska du inte känna/tycka".  ” 
 
Militär kompentens 
Bland officerare finns även annat som grund för diskriminering. Officersförbundet tolkar utifrån enstaka 
frisvar att den vanligaste anledningen är att många officerare uppfattar att man erhåller lägre lön jämfört 
med civila kollegor just utifrån anledningen att den militära kompetensen ses som billigare.  
 
”I lön, kontra civilanställning. När jag tillträdde en enhetschefstjänst jämfördes mitt löneförslag mot en tillträdande civil 
avdelningschef. Hon värderades högre just för att hon var civil. Trots att hon endast fick personalansvar för en person och 
inget budgetansvar medan jag fick ansvar för 9 miljoner o 65 personal.” 
 
Eftersom Försvarsmakten är en monopolarbetsgivare och många anställda är väldigt lojala, är det en 
ganska lång process innan den militära personalen säger upp sig. De som lämnar tidigast är de som har en 
tydlig civil karriär till följd av enkelt användbar civil kompetens, som exempelvis tekniker.  
 
GSS-anställning 
Attityderna visavi gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) är också problematiska. Erfarna GSS uppfattar 
sig stundtals bli behandlade som unga värnpliktiga, vilket upplevs som nedlåtande.  
 
Attityden rörande grad och anställningskategori dyker upp på ytterligare en plats i undersökningen. Flera 
av frisvaren rörande varför man övervägt att lämna sitt jobb som GSS (F 24) nämner att individen känt sig 
dåligt behandlad, eller inte får respekt trots flera år i yrket.  
 
”Förnedring genom att ett befäl tvingade plutonen (k-anställda soldater) att utföra uppgifter som ligger på rekrytnivå. 
Förtroendet brast och det kändes löjligt och meningslöst.” 
 
Förälder 
Annan orsak är också en stor kategori, bland annat behov av frånvaro på grund av vård av sjukt barn 
nämns av flera svaranden.  
 
”Bristande förståelse för att jag som förälder ibland måste vabba eller vara föräldraledig. Upplevs från såväl chefer som 
underställda.” 
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6. Synen på officersyrket 

En fråga som Officersförbundet har ställt under en lång tid är om de svarande övervägt att sluta som 

officer under det föregående året. 64 procent har någon gång under det senaste året haft tankar på att sluta 

som officer, av dessa har 16 procent ofta tänkt på det (F20). Siffrorna ligger på ungefär samma nivå som 

förra året. 2012 hade många fler övervägt att sluta, vilket sannolikt beror på att Försvarsmaktens det året 

tvingade samtliga officerare anställda före 2004 att skriva om sina anställningskontrakt innehållande 

internationell tjänstgöringsplikt.  

I årets undersökning har kvinnor samt medlemmar med hemmavarande barn övervägt att sluta i högre 

grad, jämfört med övriga.  

Rörande anledningarna till tankar på att sluta ligger bristande framtidstro i topp, men bryter man ned 

svaren på ålder och lön framkommer en delvis annan bild (F21). Då är lön den vanligaste anledningen till 

att man övervägt att sluta för yngre officerare och officerare med lön under 25 000 kronor. 

Officersförbundet är just nu inne i en diskussion med Försvarsmakten rörande lönen och villkorens 

betydelse för att få yrkesofficerare och GSS att stanna kvar i yrket. Officersförbundet menar att 

medlemsundersökningens resultat visar på vikten av att få upp löneläget för de lägst avlönade. Sedan 

måste ett antal andra faktorer till för att få en bättre framtidstro.  

Svarsalternativet ”annat” är relativt konstant mellan olika grupper som övervägt att sluta. I frisvaren till 

alternativet ”annat” framkommer ofta förklaringar som ligger nära svarsalternativen bristande framtidstro 

och oklarheter om omstruktureringen.  

Exempel är: 
 
”Brister!! Brist på förståelse om att arbete tar tid, att det inte finns någon som löser uppgifter när det rör sig om 
singelkompetens, att det pga. för högt arbetstempo eller för många uppgifter är tvunget med singelkompetenser, brist på 
resurser och mtrl. Prio!” 
 
”På min arbetsplats, HKV, har det under de senaste åren tillsatts mycket chefer (avd och sekt) med oberoende tjänster. OF 
5 har ersatts med CF 5 i tron att detta är helt jämförbart vid en militär enhet. Jag uppfattar att den militära erfarenheten 
inte uppskattas utan fokus är nu enbart på akademiska meriter. En OF 4/5 har samtliga militära skolor i ryggen och 20-
25 års erfarenhet, detta kan aldrig ersättas med en 40-åring med statsvetarexamen och 5 års erfarenhet. Nu diskrimineras 
officerare.” 
 
”Stor påverkan på familjesituationer med mycket tid borta och många sena kvällar och kravet på internationell tjänst.” 
 
”En lång period av nedskärningar och politisk naivitet eller rent av dumhet, trots att vårt närområde står i brand gör att 
tanken har slagit mig. Man tycks tro att man kan köpa brigaden över disk vid behov. Eller strunta i brandförsäkring i 
hopp om att det inte ska börja brinna.” 
 
”Fullständigt orimlig arbetsbörda. Obefintliga resurser. För mycket skall göras på för lite tid, med för lite personal. 
Prioritering av uppgifter är omöjlig då "allt" har högsta prioritet.” 
 
”Det blir aldrig lugn och ro i organisationen, hela tiden förändringar.   Pengar saknas till den utrustning vi (även enligt 
reglementet) behöver. Jag arbetar skarpt på hemmaplan och tycker det är förkastligt att något så litet som expanderbar 
batong skall vara brist. Även fordonsbristen är påtaglig för verksamheten.”   
 
”Sedan jag började 2000 har det bara blivit sämre, mer att göra och mindre mtrl. Folk har slutat i stor omfattning vilket 
gör att det har blivit personalbrist också.”   
 
”Att på 10 år inte omvärdera sina val vore enl. min mening osunt. Självklart funderar jag med jämna mellanrum på andra 
alternativa vägar, det gör mig till en bättre och mer vaken officer.”  
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”Man känner sig "livegen". Det är mer kostnadseffektivt för arbetsgivaren att låta mig arbeta på helger än att ha jour och 
beredskap. Arbetsgivaren missbrukar i min mening insatsdygnstolkningen. Beredskap används i stor utsträckning, man är 
aldrig "ledig".”  
 
”Utvecklingsmöjligheter/karriär som specialistofficer saknas. För låga löner. Rutiner som arbetstidsplanering, 
semesterplanering, omplaneringstillägg fungerar dåligt.” 
 
”Toppstyrning, dåliga arbetstidsavtal som genererar 100-tals timmar ÖT. För mkt adm. som knäcker 1:a linjens chefer, 
finns ingen luft i dagliga tjänsten pga. det. Leder till att ingen tid finns att leda, planera, se framåt. Allt blir ad hoc. Hinner 
aldrig med. Förstår inte hur FM ska kunna behålla sin personal framöver med "nya" lönepolicyn dvs... Ge så lite som 
möjligt i lön och höj inga löner vid byte av bef. m. mer ansvar. Tror FM är på fel väg.” 
 
”Känner ingen yrkesstolthet längre. Hela vår organisation har kollapsat. Anledningen till att jag är kvar är den stora 
kamratskap som fortfarande finns kvar.” 
 
’En övergripande Macho-kultur där man gärna ser genom fingrarna på jämlikhetsproblem. Man antas ha "skinn på näsan 
och inte vara så känslig”.’ 
 
’Finns ingen möjlighet att göra karriär. Snackar om "fler" kvinnor men man tar ej hand om de man har. När jag ville läsa 
till Of2 fick jag frågan "men varför vill man läsa till kapten?”’ 
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(N: 51+ år = 93 st; 41-50 år = 104 st;  31-40 år = 102 st; 18-30 år = 72 st.) 

 

 

 

(N: 36+ tkr = 165 st; 31-35tkr = 94 st; 26-30 tkr = 59 st: < 25tkr = 52 st.)  
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Två av tre gruppbefäl, soldater och sjömän är intresserade av att jobba fem år eller längre som GSS i 

Försvarsmakten (F22). Detta är en ökning jämfört med tidigare år och positivt om det skulle bli verklighet. 

När värnplikten avskaffades och det anställda försvaret infördes antogs en genomsnittlig anställningstid på 

sex år. Skulle dagens utfall realiseras kan Försvarsmakten närma sig sex års genomsnittlig anställningstid.  

36 procent säger sig vilja bli officer eller specialistofficer efter sin tid som GSS (F25). 13 procent säger sig 
vilja fortsätta som GSS utöver tillåtna antalet år (8+4). 24 procent säger sig vilja fortsätta till ett civilt yrke 
med akademisk examen, 9 procent till ett civilt yrke utan akademisk examen.  
Av kvinnorna säger sig 44 procent vilja fortsätta till ett civilt yrke med akademisk examen, jämfört med 22 
procent hos männen.  
 
Jämfört med 2012 och 2014 är det fler som säger sig vilja fortsätta som soldat. 13 procent 2016 jämfört 
med 2 procent 2014, respektive 3 procent 2012. Dock handlar det i antal om så få respondenter per 
svarsalternativ att det är svårt att dra statistiskt hållbara slutsatser ur svaren.  

 
Sju av tio GSS har haft tankar på att sluta under det föregående året (F23).  En av fyra har övervägt det 

ofta. Till del är det naturligt att unga människor funderar över sin framtid. Samtidigt är det viktigt att ta 

resultatet på allvar. Lön och anställningsvillkor ligger i topp, men har fallit jämfört med tidigare. 

Svarsalternativen rörande för lite utvecklande verksamhet och minskad möjlighet till internationella 

insatser har minskat i svarsfrekvens. Svarsalternativet ”annat” har ökat. 

Officersförbundets tolkning är att budskapet om minskad internationell tjänst nu har påverkat 

förväntningarna. Vidare kan konstateras att 2015 var ett mycket övningstätt år med tydligt fokus på övning 

i större förband i nationella scenarier med ökad samövning mellan olika funktioner och försvarsgrenar, 

vilket sannolikt är det som gjort att färre funderat på att sluta på grund av för få utmanande övningar eller 

verksamhet i övrigt.  

Den näst största svarskategorin bland de som funderat på att sluta är ”annat”. Svarsalternativet visar en 

stigande trend. Kategorin är svårtolkad och innehåller vitt skilda motiv.  

De argument som oftast dyker upp är: Brist på materiel, cirkelgång pga omsättning personal, samt oklara 

karriärvägar/dålig respekt/motsvarande trots flera år i yrket, därefter diverse kommentarer rörande 

arbetsmiljö/chefsskap.   

Bland de öppna svaren som de som svarat ”annat” har lämnat finns bland annat:  
 

”Extremt små chanser att klättra i hierarkin. OP och SOU är inte anpassade för att föra in GSS anställda på ett effektivt 
sätt uppåt. Det är retsamt dåliga möjligheter för soldater som har spettskompetens. Att konkurrera på uttagningar för 
skolor som inte ens tar hänsyn till tidigare erfarenheter. Kort och gått så är uttagningarna till de båda utbildningarna ett 
RENT SKÄMT.”  
 
”Det börjar kännas som att de tråkiga delarna med att jobba som soldat tar över de roliga delarna. Att vara trött, blöt och 
kall börjar väga tyngre än det roliga.”  
 
”Väldigt mycket gå runt i cirklar hela tiden. I början var det bra, men i takt med att folk slutade blev det stor 
kompetenssänkning hela tiden. Man bara tränade upp de nya, man klev ner i nivåer hela tiden. Ingen utveckling.” 
 
”Det är ganska irriterande att efter totalt 6 år i Försvarsmakten fortfarande bli behandlad som inte lika mycket värd som 
en officer.” 
 
”Ledarskapet från försvarsmakten, hur man som soldat blir behandlad. Arbetsuppgifterna är bra, men allt annat runt 
omkring suger energi...”  
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”Att det står helt stilla gällande pers. utr. Jag har jobbat som soldat i 6 år och har exakt samma pers. utr. som jag hade 
under värnplikten. Swe ligger efter alla på den fronten och det hämmar sold. Det är lätt för alla höga chefer att säga hur bra 
allt är men egentligen är det katastrof.”  
 
”Schemat vecka för vecka följs inte. Ont imagen varje gång jag går till jobbet.”  
 
”Bristande utrustning. För stor personalomsättning, får hela tiden "börja om från början" ” 
 
”Väldigt svårt att komma vidare i karriären, det är ett fyrkantigt system som inte funkar i praktiken.” 
 
Kollegor. Kompaniledning. Arbetsbelastning. Saknad av lokaler. materiel. Reservdelar. 
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