
Vissa har frågat förbundet varför vi valt att 
be medlemmarna att mejla Försvarsmak-
tens produktionschef  Anders Silwer efter 
hans uttalanden i Försvarets Forum 2/2016. 
Detta har vi valt att göra av flera skäl. 

Det första är att Silwer 
i texten gör sig till ut-
tolkare av vad personalen 
tycker. Underförstått 
kan det tolkas som att 
Officersförbundet i sina 
ställningstaganden inte 
representerar sina med-
lemmar. 

Officersförbundet är 
förvissade om att vår bild 
av verkligheten är korrekt 
och vill därför att medlemmarna mejlar Silwer 
och ge sin bild. 

Det andra är att väcka tankarna hos våra 
medlemmar, dig, kring delaktigheten i den 
fackliga kampen. Många tänker nog att facket 
tar striden för mig, vilket vi gör, men vi är 
också beroende av att medlemmarna faktiskt 
gör sina röster hörda. Det är din röst som har 
högst trovärdighet! 

Filtrerad verklighet
När vi i olika forum talar med ledamöter i 
försvarsmaktsledningen och vissa andra högre 
chefer, ifrågasätts ofta vår bild av verkligheten. 
Det finns höga chefer i myndigheten som är 
ute på förbanden och verkligen försöker få en 
korrekt bild av verksamheten. Ofta får de, trots 
sin goda ambition, en helt annan uppfattning 
om medlemmarnas situation än förbundets 
förtroendevalda på alla nivåer har. 

Fenomenet är sannolikt sprunget ur den 

hierarkiska kulturen i Försvarsmakten där vi är 
lärda att ta order/förluster och kämpa vidare 
med att lösa uppgiften. Det må vara funktio-
nellt momentant i striden, men i den fredstida 
förvaltningen blir effekten att det negativa 
tenderar att sållas bort. 

Vi har även uppmanat er att hålla en 
respektfull ton. Vi ska alla slåss tillsammans när 
den dagen kommer.

Även personal måste få kosta
Officersförbundets långsiktiga mål är att För-
svarsmaktens ska ta till sig medlemmarnas syn 
och gentemot politikerna vara tydlig med att 
även när det kommer till personal är budge-
ten underfinansierad. Vi vill att myndigheten 
offentligen ska våga stå för att det påverkar 
försvaret negativt. 

Det är inte bara materiel som kostar. Of-
ficersförbundet och Försvarsmakten borde gå 
hand i hand i kampen för att få mer resurser 
även till personalen! Så är det inte idag, men så 
borde det bli. Vi borde vilja samma sak!

Så därför, mejla respektfullt, och hjälp oss 
att få Försvarsmakten att förstå hur du ser på 
din situation och att ersättningarna inte får 
sänkas, utan snarare borde höjas. 
 Lars Fresker,  
 ordförande Officersförbundet.
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Lars Fresker

Däför ber vi meDlemmarna 
mejla försvarsmakten och 
officersförbunDet

Vakant 
Kommunikatör/redaktör 

mejla försvarsmaktens produk-
tionsschef anders.silwer@mil.se 
och berätta vad du anser om för-
slaget att sänka dina ersättningar 

Mejla FörsvarsMakten!

mejla officersförbundet på peter.
lofvendahl@officersforbundet.se 
och berätta vilka ersättningar och 
ledigheter du vill få slopade utan 
att erhålla kompensation! 

Mejla OFFicersFörbundet!

OFFicersFörbundet besvarar FM:s påståenden i sin helhet på www.OFFicersFOrbundet.se

Många medlemmar har agerat efter Offi-
cersförbundets uppmaning att mejla och ge 
sin syn på Försvarsmaktens vilja att plocka 
bort 100 miljoner ur kollektivavtalen. 

Förbundet har erhållit cirka 30 mejl från med-
lemmar som stödjer förbundets uppfattning. 
Ytterligare tre har mejlat med budskapet att 
de står bakom förbundets åsikter, men undrat 
varför vi uppmanat medlemmarna att mejla och 
frågat om det inte är förbundets jobb att slåss 
för medlemmarna. 

– Jag har då svarat att vi självklart slåss för er 
medlemmar, men nu behöver varje medlem en-
gagera sig personligen för att visa vikten av att 
inte försämra våra nuvarande villkor. Försvars-
makten verkar i förhandlingar, och officiellt, på 
riktigt tro att de anställda accepterar sänkningar 
av ersättningar och att det på sikt inte får någon 
konsekvens för rekrytering och förmågan att 
behålla personal, säger Peter Löfvendahl.

Silwer ska ha mottagit drygt hundra mejl 
från medlemmar.

– Jag har bara sett de mejl som adresserats 
både till mig och Silwer. Det är bra att Silwer 
får se det engagemang som finns för lön och 
ersättningar, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet uppmanar medlemmar 
att fortsätta göra sina röster hörda.

många har mejlat 
försvarsmakten 
och förbunDet

https://www.officersforbundet.se/nyheter/2016/april/svar-pa-pastaende-i-forsvarets-forum-nr-22016/

