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41. Vad är du inte nöjd med i ditt medlemskap i Officersförbundet? 

1. Citat: om du får problem... Ring mig sen!?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Moroten saknas. Jag har nått toppen I min "lönebox". Känns meningslöst att göra 
något extra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Det känns inte som att han har fått grepp om det, har ingen nytta av det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Vi kan inte ha ett fack som skall stödja chefer, officerare och soldater/sjömän. Därför 
behövs tre fack (minst) som tillvaratar medlemmens intresse. Nu kan min chef vara 
min fackliga företrädare=inte ok. Facket idag kan inte tillvarata medlemmarnas 
intresse=har inget att sätta emot, det mesta upplevs som ett spel för galleriet. Staten 
har blivit en av landets sämsta arbetsgivare och detta utan att facket kunnat göra ett 
dugg. T.ex. Korttidsanställning, sjukförmåner och omplaceringar mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. saknar mer förståelse för vad jag kan få hjälp och stöd med eftersom jag inte tar mig 
tid att ta reda på det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Kostnad för medlemskapet är alldeles för hög! I vår yrkeskategori har arbetsvillkoren 
försämrats efter fackets förhandlingar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7. Jag tycker inte att jag fått tillräckligt stöd när jag behövt det. F.ö. Så anser jag inte att 
mina intressen vad avser lön blir tillvaratagna. Jag överväger att gå ur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. går I pension om några få år. Upplever när jag ser tillbaka att förbundet mer backat 
upp de lismande och inställsamma än en hel del slitvargar. Vill egentligen gå ur 
förbundet men vågar inte av risk för att bli jagad och nertryckt I det fallet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9. Förtroendet för att officersförbundet jobbar för officeren är lågt. Man bör fundera på 
om det är för officeren eller för soldaten/försvarsmakten som officersförbundet arbetar 
för. Ordet officer I officersförbundet bör väga tyngst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10. Facket upplevs som svagt I viktiga frågor och vissa förhandlade villkor försvårar delvis 
verksamheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11. det var ett strategiskt misstag att acceptera försöket med lönesättande samtal I dess 
nuvarande form. Det är uppenbart att of har gett upp I frågan. Det är läge för en 
medlemsomröstning. Den fortsatta hanteringen av frågan avgör om jag ska fortsätta 
mitt fackliga engagemang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12. Det tog mig 3 månader att bli medlem, jag har varit delaktig I ett ärende som drivits 
men inte en enda gång har jag kontaktats utan allt har drivits genom en enda person I 
gruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

13. Jag upplever/märker ej av några fördelar avseende mitt medlemskap, varför jag nu 
har sagt upp ifrågavarande medlemskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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14. Har inte fått någon handledning in I systemet. Endast fått hjälpen att skriva på. Vet 
ingenting om det knappt! Jag är nog inte till någon större hjälp I denna enkät eftersom 
jag inte fått någon information mer än denna enkät!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15. Blev mobbad av mina chefer. Vände mig till er, då hjälpte ni mina officerare att tvinga 
mig mot min vilja att byta befattning till en som de visste att jag inte skulle acceptera 
och säga upp mig, vilket jag gjorde. Så jag har alltså betalat er I flera år för att ni ska 
bidra till min egen vantrivsel och lämna försvarsmakten. Ganska ironiskt eller hur? Fy 
fan för er, ni borde skämmas! Hade jag kunnat ge er ett lägre betyg hade jag gjort det 
illa kvickt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

16. Problematiskt när arbetstagare och arbetsgivare är I samma fackförbund, det blir en 
konstig situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17. Ni har försämrat medlemmarnas avtal/villkor. Övningsdygn etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18. Jag upplever att of och arbetsgivaren är för nära varandra I avtalsfrågor. Känns som 
att of är arbetsgivarens organisation mer än arbetstagarnas. Jag upplever att of 
"köper" arbetsgivarens förslag/tolkning för lätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

19. Inget juridiskt stöd. Of är handfallen gentemot arbetsgivaren. Of dålig på att driva 
rättssaker förlitar sig på juristen I hkv. Syltryggar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

20. Tar lång tid att få svar på sina frågor. Dyra försäkringar! Påverkar inte lönebilden för 
medlemmar tillräckligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

21. Sjukt ointresserad I det här, det är inte mitt ämne. Försvarsmakten är en stor koloss, 
det går inte att ändra på nånting. Jag är lite uppgiven, jag tror inte på systemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

22. Ingen som tagit kontakt med han, dålig marknadsföring av dem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23. Officersförbundets enda syfte är att de tjänar officerare och inte soldater. Om man 
ska kunna överhuvudtaget tjäna soldater så måste man ha soldater där.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

24. Usla förmåner vid insatser. Känner man att man vid nästa händelse överväger att inte 
svara I telefonen när man har jour/beredskap, då är det något fundamentalt fel. Detta 
beteende har växt fram på grund av usla ersättningar för inställelse vid incident. Jag 
förväntar mig att officersförbundet tar tag I denna fråga innan jag får förnyat 
förtroende för officersförbundets verksamhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25. Upplever att officersförbundet mest driver "soldat-frågor" de senaste åren. Rent 
lönemässigt verkar saco omhänderta sina medlemmar bättre än vad ofr/o gör med 
sina of. Det är tydligt på hkv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

26. Upplever att of är en org. Som inte driver medlemmarnas frågor på ett relevant sätt. 
Ett exempel är utlandsavtal och arbetstidsavtal vid utbildning inför insats och elev öd 
mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

27. tycker inte dom företräder officerare I min kategori, de driver inte de frågorna utan har 
en egen agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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28. Se fråga 21 och 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

29. Of är för passivt I ett antal frågor, ex regel ändringar för utlandsstyrkan 2013, 
agerandet vid förbandet,  uppföljning av avtalsföljande för yngre soldater/officerare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

30. Ni bör prioritera piloter. Jag överväger sluta pga. Dålig lön och dåligt inflytande över 
mina ansvarsområden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

31. Mycket folk I lokalföreningens styrelse, men vad är effekten? (Är man dåliga på att 
kommunicera vad man gör?) obalans I styrelsens sammansättning av representanter 
från karlskrona respektive stockholm. Stödet till enskild. Då jag behövt hjälp har 
stödet kommit från arbetsgivaren, inte från facket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

32. Lön                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

33. Lokalföreningen har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. De har inte informerat 
sina medlemmar om vad de gör (förutom en "öppen" sida på facebook).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

34. Känner inte att de driver någon fråga som påverkar mig. Verkar mest driva frågor som 
berör personalen på hkv alt. Flyget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

35. Jag är inte missnöjd med medlemskapet I sig utan det faktum att facket får mindre att 
säga till om centralt och lokalt. Det så kallade utvecklings- och lönesamtalet leder 
aldrig till någon påverkan på min lön utan enbart till ett lönedelgivningssamtal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

36. Jag är främst missnöjd med hur lokalföreningen på f7 har agerat. Nu är det en ny 
styrelse (f7) (till stor del) och jag hoppas på förbättring. Tidigare har klimatet mellan of 
och arbetsgivare främst kännetecknats av prestige och en ovilja till dialog från båda 
parter. Sker det inte en förändring så lämnar jag of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

37. Jag tycker ibland att vi driver fel frågor. T ex det med semesterlönen. Vi fråntar den 
enskildes egna skyldigheter att kontrollera vad som gäller. Anser att ni curlar 
medlemmar och dom bara kan ducka och skylla på att man inget vet. Den enskilde 
måste ta ett eget ansvar och ta reda på vad som gäller. Själv kontrollerar jag 
lönebeskedet varje månad och ibland har det blivit fel och då jag påpekat det har man 
lagt det tillrätta och I ett fall gjort avdrag på nästkommande lön. Vi pratar om vuxna 
människor som hanterar dödliga vapen men som inte kan ta reda på vad som gäller 
när det handlar om ekonomi. Skrämmande!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

38. Jag tillhör en kategori anställda som "drabbats" av fm tillämpning av insatsdygn, och 
för mig är det helt enkelt obegripligt att officersförbundet låtit arbetsgivaren råna sina 
anställda på det sätt man gör nu. Det är inget annat än nedvärderande och 
respektlöst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

39. Förbundet är svag och tandlös. Förbundet nöjer sig med att konstatera att det finns 
skiljaktighet I uppfattning om en viss fråga med försvarsmakten men vågar inte ta 
strid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40. Driver inte frågor tillräckligt tydligt avseende: anställningsavtal gss/k, ersättning vid 
insatser (insatsarbetstid), ersättning vid beredskap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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41. De tre ggr jag sökt stöd från facket, I placerings- och lönetvister, har resultatet varit = 
0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

42. Anser att ett förbind som har allt från soldat till överste som medlem inte kan driv 
någon grupps intressen utan att det kommer påverka annan grupp. Därför blir det 
slätstruket. Vid lokala löneförhandlingar så är det exvis samma lönepott som skall 
fördelas mellan soldat och officer. Det fungerar inte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

43. lokalföreningen upplevs sätta I system att obstruera mot arbetsgivaren, inte se 
helheten och tillvarata medlemmarnas intressen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

44. I ca tre års tid har jag nyttjas under insatsavtalet under en lång tid har officerförbundet 
"drivit" den frågan men inte ett jävla skit har hänt! För ca 500kr är jag inte 
arbetstidsreglerad. Jag vill ha betalt för det jobb jag gör. Lös problemet!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

45. Har dålig koll på vad ni faktiskt gör för mig som betalar medlemsavgift som inte dem 
som inte är medlemmar får ta del av.  Jag upplever att även dem som inte är medlem 
får samma förmåner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

46. Förhandling om specialistofficerarnas löner, helt underkänt att man efter att ha 
pluggat I 1.5 år har sämre lön när man kommer tillbaka till förbandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

47. de påverkar so löner väldigt lite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

48. Tar inte våra (soldater) frågor på allvar. Sitter bara officerare I styrelsen. Var ska vi 
vända oss när våra chefer sitter I styrelsen I facket?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

49. Jag märker inte riktigt av vad jag får utav medlemskapet. Vid en av 
löneförhöjningarna fick jag mindre rals än de som inte är anslutna eftersom det tas 
från olika kategorier. Några av de andra som var anslutna hade befordrats och då 
räckte det inte till att ge mig lika mycket som mina likvärdigt utbildade kollegor. Så, 
tack för den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

38. Finns det något du saknar i informationen från Officersförbundet? 

1. Er/korrekt tolkning av avtal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Egentligen inte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Skriv I of-tidningen om lön för olika typer av ersättningar och rättigheter vi har I vårt 
arbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Mer riktade villkor för soldater, rättigheter och skyldigheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Mer på lokal nivå. Den lokalt fackliga personalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Information om pågående förslag och motioner, senaste övningsdygnavtalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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7. Hur avtal ser ut. Återraportering av ställda frågor. Större kontakt med gss/k anställda 
på 4:e sjöstridsflottiljen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Allt är långt ifrån bra och det vore bra om man vågade lyfta fram det. Ärlighet - nu 
känns det inte så. Rapportera om när det blir "konflikt" någonstans och hur man löste 
det. Jasägare finns det för många (nickedockor) I facket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9. Alla arbetsuppgifter jag (tycker att jag) har gör att jag inte tar mig tid att läsa den 
officersförbundsinfo som jag får via mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10. Tycker att tidningen "chef" är en förebild I form av intressanta artiklar från div 
verksamheter. Även informativ om nya och olika "idéer" ang. Chefs och ledarskap. 
Detta saknar jag I of tidning. Den bläddrar jag, "chef" läser jag!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11. Tror inte det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12. Tips på vilka regler som gäller enligt fas I olika sammanhang. Exempelvis "månadens 
fas-tips".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13. Officersförbundet får gärna inför varje verksamhetsår redovisa I punktform vad som 
är fokus under det kommande året. Exempelvis under 2016 skall of verka för att - den 
militära kompetensen ska tillvaratas bättre. - Minst 2.4% I lönepåslag. -Höjd öd 
ersättning för sold/sjömän  vid int.övn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14. Mer om pension och försäkringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15. Mer interaktion vilka frågor jag vill att ni ska driva samt förslag underifrån på lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16. Mer info om pågående processer, t.ex. Om nya pensionsavtalet för oss som är unga 
(födda efter 1988)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17. Ja, mer nyheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18. Info mellan föreningarna av typen "så här gör vi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19. Lönestatistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20. Jag har precis gått med (medlem ca 2-3 månader) men tycker att jag fått väldigt lite 
information. Visste inte ens om hemsidan innan jag fick denna enkät. Jag skulle vilja 
veta vad officersförbundet står för och när jag kan vända mig dit för att få hjälp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

21. Vad dom strävar efter, deras helhetsbild, vad de vill att alla ska känna eller vilja eller 
göra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

22. Tydligare information kring ersättning vid arbetsskada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

23. Saknar någon som kan företräda sjögående personal, förra året var det stökigt 
förhoppningsvis blir det bättre I år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

24. Mer guider för nyanställda om bra att veta saker när man kommer in I 
organisationen/fm. Rals, prio, tillägg, vilka frågor man bör vända sig till facket för och 
vad facket faktiskt kan göra för mig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Frisvar, Officersförbundets medlemsundersökning 2016 – om Officersförbundet 

6 
 

25. Informationsblad på förmåner att vara med I officersförbundet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

26. Hade önskat att officersinfon hade skickats I ett gss-spår utöver via linjevägen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

27. Vet ej, helt ointresserad av fackliga frågor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28. Ja, ja , ja ,ja, ja, ja p r I  o !!!!!!  Fm/fmv kan inte ducka för prio, det drabbar allt o alla.   
Agera !!!!!!!!!!!!!!. Fmv o fm (inkl. Hemvärn) vet själva inte hur mycket det kommer att 
styra dem som en följd att öb 2010 beställde prio. Officersförbundet borde ställa 
tunga frågor till  hkv/fmv/  varför alla verksamhetsfrågor  kring prio saknar svar   det är 
kaos just nu I fm och fmv som designansvar. Sjö o flygsäkerhet (rms-rml)– --- ha!!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

29. Inget I nuet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

30. Informationen om försäkringarna är lite svåråtkomlig. Hittar all info tillslut men jag 
upplever det som lite krångligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

31. Egentligen inte, kanske tydligare instruktioner för de som byter förband/ befattning 
precis innan rals, hur detta ska hanteras, tyvärr blir man lidande om man byter fel 
tidpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32. Ag verkar nu vilja göra livet surt för arbetstagarna, jag vet att I förhandlingar så har 
ato haft framgångar t.ex. Asou lönen där arbetsgivarens bud var 0 kr och 
förhandlingen gav I alla fall lite mer för blivande so. Vi har folk som har gått ut ur 
facket pga. Den frågan med motiveringen att facket gör inget för mig. Detta är inte bra 
och hade kunnat förhindras med info. Jag förstår att det finns någon form av 
förhandlingssekretess, men arbetsgivaren kör ju inte renhårigt utifrån gällande avtal 
mm så varför skall vi? Strejk kanske inte biter så bra men jag tror rätt information 
skapar att ännu fler inte väljer fm vilket någon gång väcker den civila sidan I fm som 
verkar bara vilja förstöra och vi kan få tillbaka den bra arbetsgivaren som fanns när 
jag började I yrket på 80 talet.                                                                                                                                                                                                                   

33. Om dom upplyste om facket. Ingen som har haft möte, pratat med han om sånt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

34. Utförligare info ang. Försäkringarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

35. Jag saknar mer information om hur vi nere på "golvet" kan påverka, med stöd av er 
vissa ordrar som kommer uppifrån. Med tanke på den personalbrist vi har nu så går vi 
på knäna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

36. Arbetslagar, vad som gäller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

37. Tydlig lönestatistik, och exempel på lönesättningar. Mitt förband är bara 2 år med 
lejonparten ur en gmu som fasades över till pluton, alltså har inte någon betydande 
summa genererats till lönepotten (ja, vi har en lönepott). Finns minimilön för 
vicekorpral, korpral och sergeant? Om det står någonstans, gör den infon lättare att 
hitta. Jag efterlyser även en tydlig "visuell" klosslista över de olika pensionsavtalen 
som slutits, så innehållen och skillnader blir tydliga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

38. Mycket som är riktat mot officerare, mer som borde vara riktat mot anställda soldater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

39. Lite mer uppdateringar gällande pågående fall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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40. Kolla vad jag svarat på tidigare frågor om svar är ett måste!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

41. Jag måste erkänna att jag har väldigt dålig koll på förbundet och vad de är och står 
för eller hur det påverkar mig I största allmänhet. Det känns tryggt att vara med I en 
fackförening om jag skulle stöta på problem på arbetsplatsen och av 
officersförbundets goda rykte så föll det naturligt att välja det. Men I slutändan så är 
det bara en månadsavgift jag betalar för ett inbillat skyddsnät om något skulle gå 
snett och jag vet I realiteten väldigt lite om officersförbundet I sig.   Jag registrerade 
mig för 3 år sedan och detta är min första kontakt med förbundet mer än att jag läst 
officerstidningen, jag förstår att jag påverkas indirekt av förhandlingar och avtal men 
har ingen kunskap om hur/var/när/varför, informationen finns säkert där ute men jag 
har inte letat.                                                                                                                                                                                                                                  

42. Inte så här på rak arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

43. Inget jag kan komma på just nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

44. Fler besök på förbanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

45. För mycket fokus på utlandsmissioner. Officersförbundet verkar tro att det inte utförs 
arbete inom rikets gränser som bidrar till sveriges försvar. De medlemmar som inte 
genomför utlandstjänst verkar inte få någon uppskattning. Personligen har jag slutat 
ta del av informationen på grund av detta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

46. Ingen åsikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

47. På de orter/platser det saknas representanter för förbundet ha en bättre "ort/plats 
inriktad" information alternativt tvinga klubbarna att representera bättre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

48. Mer info om vad som prioriteras av of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

49. Info om vilka frågor som drivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

50. Mer riktad information till olika grupper, kan exvis vara för nyanställda, inför större 
förändringar för viss grupp, inför pension, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

51. Önskar att hemsidan är mer lättillgänglig utan att man behöver logga in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

52. Vet inte eftersom jag inte har koll på vad det finns för information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

53. Varför finns ni inte på twitter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

54. Vad händer med förbundets hemsida. Har ju inte fungerat på länge o nya 
inloggningen är lika dålig. Kan använda bankid men kommer inte in på sidan. 
Skärpning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

55. Tydlighet, mandat och spridning av information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

56. Skapa bättre förutsättningar för tilläggsförsäkringar I krigszon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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57. Saknar information om hur man driver frågor kopplat till förmåner vid resor. Reser 
mycket I jobbet med ofta väldigt långa dagar. Anser inte att förmånerna kring dessa 
resor är tillräckliga och ofta otydligt vad som gäller. 6 Timmar som chaufför I hyrbil + 
möten på plats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

58. Positivt rapportering om försvarsmakten. Ibland är det bättre att lyfta fram goda 
exempel istället för bara negativt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

59. När man befinner sig I olika åldrar har man olika behov. Idag är jag intresserad av 
sjukförsäkring (fungerar utmärkt med länsförsäkringar) och pensionsinformation "bra 
att tänka på" under dina sista 5 år. Yngre - "barnförsäkring" kanske, hur kan jag 
påverka löneutveckling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

60. Mer pensionsinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

61. Lönestatistik kanske vore intressant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

62. Kommer inte på något nu men kanske mer eller tydligare info om försäkringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

63. Kommer inte på ngt specifikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

64. Jag tycker det är bra idag. Det blev lite krångligare att hitta på hemsidan sedan den 
gjordes om, men det är väl mest en vanesak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

65. Jag saknar mer detaljerad information om vilka ärenden och förhandlingar som 
förbundet driver. Både innan förhandlingarna skall ske och uppföljning av resultatet. 
Hur påverkade förbundet utvecklingen? Hur vill medlemmarna att förbundet skall 
agera I fortsättningen? Jag vill också ha mer möjligheter till återmatning från 
medlemmarna, vilket kan skapa engagemang även utanför möten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

66. Inte vad jag kommer på!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

67. Inte som jag kan komma på just nu...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

68. Inte jag som redan är medlem, men uppfattar att de som inte är det inte vet vad 
facket kan hjälpa dem med, och ofta ifrågasätter vad facket gör I olika frågor där fm 
inte behandlar personalen schysst. Till exempel med den felaktiga semesterlönen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

69. Inget jag känner att jag har varit I behov hittills.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

70. Inget jag kommer på rak arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

71. Inget jag kommer på just nu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72. Informationen till kadetter I på karlberg om officersförbundets möjligheter och 
verksamhet anser jag är undermålig. Många kadetter är väldigt okunniga om 
officersförbundet verksamhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

73. Information gällande förhandlingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

74. Info om alla pågående tvister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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75. Info om (ändring av) arbetstidsavtal innan det är påskrivet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

76. Ibland särskild information till specifika grupper av officerare, t.ex. Gruppen of4. Men 
också förtydligande information skifte från of till or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

77. Hur skall medlemmar vid stödmyndigeter t ex fmv få gehör gentemot sina respektive 
myndigheter som arbetsgivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

78. Förtydligande av våra anställningsavtal gällande reglering av tillägg, arbetstidsavtal 
etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

79. En söktjänst I wikipediaform för avtal och villkor hade underlättat när man söker 
information istället för att försöka gå igenom alla avtal efter det man söker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

80. Chefsinfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

81. Bättre info om de olika medlemsförsäkringar som finns. Hur förhåller dom sig I villkor 
och pris till "ickegrupps" dito. Vilka är ovanligt bra? Vilka behöver kompletteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

82. Att kunna få en redogörelse vart medlemsavgiften används till.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

83. 1 Information om hur försöket med nuvarande löneförhandling på lokal nivå har fallit 
ut. Jag förordar det gamla systemet att arbetsgivare och lokalt fack förhandlar fram 
rals utfallet för den enskilde medlemmen.  2 Statistik på löneutveckling mellan 
organiserade medlemmar och de som är oorganiserade. (Jag hoppas det är skillnad!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

84. Vilka medlemsvillkor som gäller ang. Pul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

85. Tyvärr inget som jag kommer på just nu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

86. När jag påbörjade min anställning sa min chef till mig att gå med I ett fackförbund. 
Sedan dess är jag med o betalar. Men tragiskt nog så vet jag inte vad jag betalar för!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

87. Möjligheten att komma I kontakt med er via hemsidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

88. Mer om pension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

89. Mer om hur saker och ting har gått.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

90. Intet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

91. Inget jag kommer på nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

92. Hade varit trevligt om det kom lite "detta händer" om alla sveriges regementen I varje 
nummer av officerstidningen. (Daglig verksamhet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

93. Fml´s, personalstabens åsikter att ta in I officerstidningen under ex. Rals, 
organisationsförändringar för att höra deras åsikter på generalsnivå, samt mer 
information om arbetet när det ska bytas program I hela fm (prio) & även där 
generalers åsikter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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94. De möten som skett på lokal nivå skulle behöva nå ut till hela flottiljen och inte bara 
några lappar vid idrottshallen/matsalen. Finns de delar av flottiljen som aldrig går dit 
av olika anledningar så detta är inget bra media att sprida information på. Det bör 
även stå utförligt vilka som får/kan komma, vad är agendan och uppskattad tid det 
kommer ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

95. Vad man har för rättigheter när man är föräldraledig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

96. Tätare rapporter vad gäller pågående tvister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

97. Tycker mer info kring flottans verksamhet generellt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

98. Träff en gång om året för aktuella frågor för sjömän, som man fysiskt kan besöka på 
sitt förband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

99. Skulle vilja ha tydligare beskrivningar av vad som gäller, ex, alla sjöavtal etc. Skulle 
vilja veta mer vad som ingår då man är medlem och ha mer kortfattat och konkret 
exakt vad ni gör. Finns säkert relativt lätt att hitta, är nog bara jag som varit lat och 
letat dåligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

100. Skulle vara bra att få hem avtals samling samt information om vilka försäkringar 
som man kan få genom facket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

101. Om man vill kolla vilken ingångslön en t.ex. Or3 har så går det inte att hitta 
längre. Förut så fanns det tabeller med ingångslöner att hitta utan problem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

102. Mer officiella möten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

103. Mer information för gss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

104. Mer info vad som gäller arbetstider och omplanering. Tydligare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

105. Mer info om statusen på pågående tvister och processer som angår 
medlemmarnas frågor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

106. Lättare att hitta info ang. Försäkringar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

107. Kommer inte på något nu för stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

108. Inget som jag kommer på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

109. Information om vilken lön man har rätt till                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

110. Hur man skaffar autogiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

111. Det med a-kassa, det är inte så tydligt med det. Att det inte hör ihop, facket och 
a-kassan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


