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Utan personal blir det ingen effekt av 
investeringarna som görs i materiel för 
att stärka Sveriges försvarsförmåga, 
skriver Officersförbundets ordförande 
Lars Fresker. 

Äntligen har politikerna kommit ur start-
blocken! Det är glädjande att många av 
partierna talar om att det behövs en ökad 
försvarsförmåga. Det verkar som att verk-
lighetsuppfattningen blir bättre och bättre. 
Låt mig dock påminna om några saker. 
Försvarsbeslut 2015 var inte och är inte 
tillräckligt. Det innebär endast att avveck-
lingen av förmågan avstannar och planar 
ut för att efter 2021 ånyo börja nedgå. Med 
stöd av vad Johan Wiktorin och Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien presenterade 
2015 konstaterar jag att grundnivån för 
en försvarsförmåga innebär en fördubb-
lad armé och marin samt att flygvapnet 
vidmakthålls med 100 JAS. Det är den nivå 
som Sverige utifrån sin yta och läge alltid 
behöver ha. Försvarsbeslut 2015 motsvarar 
ungefär halva den nivån.

Ingen investeringseffekt utan personal
Det är lätt att fastna i att Försvarsmakten nu 
med ökat anslag kan vidmakthålla och tillfö-
ra materiel och system. För oss som arbetar 
i Försvarsmakten är det dock glädjande att 
den senaste uppgörelsen även innehåller fler 
anställda soldater, sjömän och fler utbild-
ningsplatser för officerare. Utan personal 
blir det ingen effekt av investeringarna i 
materiel. Låt mig dock påpeka att det krävs 
mer än att bara önska ytterligare personal. 
Det måste vara attraktivt i alla aspekter att 
arbeta i Försvarsmakten. Även om det är ett 
av de bästa jobb man kan ha går det inte att 
bortse från att lönen och arbetssituationen 
spelar en avgörande roll för val av yrke.

Orimlig arbetssituation 
För det första är det min uppfattning att 
de underlag som Försvarsmakten redovisat 
utgår från en alldeles för liten personalram, 
vilket innebär att den orimliga arbetssitua-
tionen kommer bestå. 
 
För det andra är personalkostnaderna som 
redovisats beräknade utifrån en lönenivå där 
till exempel lägst lö-
nen för en soldat/sjö-
man är 18 000 kronor 
i månaden och för 
yrkesofficerare några 
tusenlappar till. Det 
är löner som möjligen 
var attraktiva för fem 
år sedan. I dag borde 
lägsta lönen vara 
minst 20 500 kronor 
i månaden för soldater/sjömän och 25 000 
kronor för yrkesofficerare.

För det tredje måste politikerna inse att en 
önskan om fler förband om 10 år innebär 
att rekryteringen av personal måste börja 
nu. Ska förbanden ha förmåga att verka om 
10 år måste personalen vara utbildad och 
tränad innan dess. Annars har vi endast den 
förmåga som dagens förband besitter – och 
som framgått ovan är den otillräcklig. Det 
ska därför bli mycket intressant att se om 
partierna tar höjd för detta när detaljerna i 
deras förslag efterhand kommer presente-
ras. 100 JAS utan piloter flyger inte alls, fler 
brigader utan utbildad och tränad personal 
har ingen förmåga och så vidare.

Leverera med det vi har 
Omvärlden lämnade startblocken för flera 
år sedan och det pågår en upprustning runt 
oss. Sverige och våra politiker kom ner i 

startblocken 2015 och är möjligen på väg 
upp i färdigställning. Men nu gäller det att 
lämna startblocken och börja springa ikapp.

Under tiden kommer Officersförbundets 
medlemmar att utbilda, öva och leverera 
insatser med det vi har. Men vi kommer 
inte vara nöjda, ett antal kommer lämna 
Försvarsmakten i förtid, vakanserna blir fler 
och det kommer vara fortsatt svårt att fylla 
dagens utbildningsplatser och de tillkom-
mande platserna om inte anställningsvillko-
ren och arbetssituationen blir bättre. 

Lars Fresker, Ordförande Officersförbundet

Detta är en nedkortad version av debattartikeln 
på SvD. Läs artikeln i sin helhet via länken.
www.svd.se/lars-fresker-jas-utan-piloter-flyger-
inte-alls >>

AVTALS- OCH UTBILDNINGSKONFERENS  
 
När: 16-17 oktober 2017 
 
Var: Quality Hotel Winn, Haninge, Stockholm 

Har Ni gLÖMt?!

14 september är sista dagen att anmäla vilka 
ombud som ska vara med på förbundsmötet. 

I kallelsen finns information om hur många 
ombud föreningarna och kårsektionerna kan 
anmäla och anvisningar för hur anmälan ska 
gå till. 

Du kan ladda ner kallelsen och anmälan av 
ombud på vår hemsida. 

www.officersforbundet.se/ 
forbundsmote-2017 >>

Lars Fresker

Vad: Information och utbildning till Officersföreningar om avtal, opini-  
onsbildning med mera. Fokus på denna konferens är arbetsmiljö.
 
Hur: Anmäl dig senast 5 september på www.officersforbundet.se/kurser >>
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