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Officersförbundets remissvar betänkandet: Försvarsmakten i sam-
hället – En långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern 
folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) 

 

Sammanfattning 

Officersförbundet anser att utredaren gjort ett gediget arbete som vi i allt väsentligt delar men på 

några avgörande punkter kommer vi till andra slutsatser och några punkter vill vi särskilt trycka på 

till regeringen. 

Officersförbundet delar utredarens bedömning att ekonomiska tjänstgöringsincitament ska regle-

ras av arbetsmarknadernas parter. Frågan måste hanteras i ett helhetsperspektiv och ska enligt Of-

ficersförbundets uppfattning regleras av parterna på arbetsmarknaden oavsett vilken form de 

ekonomiska incitamenten tar sig då det handlar om villkor för anställningen. Officersförbundet 

menar att så som frågan hanterats så här långt riskerar såväl Försvarsmakten som försvarsutskot-

tet och riksdagen att sätta partssystemet och den svenska modellen ur spel och vi hemställer där-

för att regeringen ska ge arbetsmarknadens parter möjlighet att reglera frågan. 

Utredaren gör också bedömningen att längre anställningstider för gruppbefäl, soldater och sjömän 

medför fördelar ur ett rekryteringsperspektiv och ur perspektivet att behålla dessa i sin anställning 

under längre tid. Officersförbundet delar den uppfattningen. Utredaren föreslår därför att ett an-

ställningsavtal ska omfatta minst sex och högst tio år. Den totala anställningstiden får uppgå till 

högst tjugo år varav högst femton år som kontinuerligt tjänstgörande. Officersförbundet menar 

att med de erfarenheter som kan dras av reformeringen av Försvarsmaktens personalförsörjning 

är det mer rimligt att gruppbefäl, soldater och sjömän istället anställs tillsvidare. Tillsvidareanställ-

ning är grunden på den svenska arbetsmarknaden. Försöket med tidsbegränsade anställningar för 

gruppbefäl, soldater och sjömän har inte gett den effekt som förväntades. Att tvinga ut dugliga, 

villiga och rutinerade medarbetare som uppnått taket för sin anställning och istället rekrytera en 

ny är direkt kontraproduktivt. Det är dyrt och kostar förutom stora pengar även stora resurser i 

form av personal, anläggningar och materiel. Resurser som kan användas bättre ur ett samhälls- 

och försvarsperspektiv. 
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Kapitelvis granskning 

Den kapitelvisa granskningen utgår från att Officersförbundet delar utredarens slutsatser och för-

slag. I de fall Officersförbundet är av annan uppfattning eller särskilt vill trycka på något så redo-

visas det nedan. 

 

Kapitel 8 En modern folkförankring då och nu 

8.3.2 En dag i Försvarsmakten för landets 18-åringar 

Utredaren föreslår att Försvarsmakten regelmässigt ska anordna särskilda informationsdagar för 

alla Sveriges 18-åringar. Officersförbundet anser att tanken är positiv. Försvarsmakten anordnar 

regelbundet aktiviteter på olika orter syftande till att sprida information om Försvarsmakten och 

dess verksamhet. Sådan verksamhet är ofta knuten till andra begivenheter. Vi anser att det är på 

den nivån det bör hållas och det ska inte utgöra något tvång för myndigheten. Resurserna, bland 

annat de personella är begränsade och en tvingande informationsdag för alla 18-åringar riskerar 

att innebära att annan verksamhet får utgå vilket kan leda till en negativ arbetsmiljö för våra med-

lemmar. 

 

Kapitel 9 En långsiktigt hållbar militär personalförsörjning 

9.3.1 En ökad attraktionskraft för anställningen 

För att nå en ökad attraktionskraft för anställningen föreslår utredaren att lönesättningen och lö-

neutvecklingen ska, precis som i dag, regleras av arbetsmarknadens parter. Officersförbundet de-

lar givetvis den uppfattningen och vill trycka på den svenska modellen på svensk arbetsmarknad 

men kan också konstaterar att såväl arbetsgivarverket som Försvarsmakten i allt större utsträck-

ning frångår den principen.  

Officersförbundet vill också trycka på utredarens bedömning att en löneutveckling som beaktar 

den enskildes erfarenheter och kompetens bidrar till att gruppbefäl, soldater och sjömän väljer att 

stanna kvar i sin anställning i Försvarsmakten under längre tider än vad som är fallet i dag. För-

svarsmaktens har i sin hantering av lönesättningen för gruppbefäl, soldater och sjömän fortsatt en 

lång väg att gå för att nå dit.  

 

9.3.5 Förlängda anställningstider 

Utredaren gör bedömningen att längre anställningstider för gruppbefäl, soldater och sjömän 

(GSS) medför fördelar ur såväl ett perspektiv av att rekrytera som att behålla GSS i sin anställning 

under längre tid. Utredaren föreslår därför att en ändring görs i 9 § i lagen (2012:332) om vissa 

försvarsmaktsanställningar på så sätt att det föreskrivs att ett anställningsavtal ska omfatta minst 

sex och högst tio år. Den totala anställningstiden som GSS får uppgå till högst tjugo år varav 

högst femton år som kontinuerligt tjänstgörande. Officersförbundet delar utredarens bedömning 

men anser att det, med de erfarenheter som kan dras av reformeringen av Försvarsmaktens per-

sonalförsörjning, är mer rimligt att GSS i stället anställs tillsvidare. Tillsvidareanställning är grun-

den på den svenska arbetsmarknaden. Försöket med tidsbegränsade anställningar för GSS har 

inte gett den effekt som förväntades. Att tvinga ut en duglig, villig och rutinerad medarbetare som 

uppnått taket för sin anställning och istället rekrytera en ny är direkt kontraproduktivt. Det är dyrt 
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och kostar förutom pengar även stora resurser i form av personal, anläggningar och materiel. Re-

surser som kan användas bättre ur ett samhällsperspektiv. 

Den nuvarande tidsbegränsade anställningen medför ett antal problem som sammantaget medför 

att GSS väljer att inte vara anställd hela anställningstiden ut. Utredarens förslag tar inte bort dessa 

problem utan dämpar dem bara. En individ utan långsiktig trygghet i sin anställning är benägen 

att söka denna trygghet i en annan anställning så snart en möjlighet uppenbarar sig. Det är också 

svårt för en individ utan en tillsvidareanställning att få lån och bostad för att etablera sig socialt. 

Banker lånar inte ut pengar och hyresvärdar vill inte teckna hyreskontrakt utan en tillsvidarean-

ställning. Att göra den enskilde GSS anställningsbar utanför Försvarsmakten efter den tidsbegrän-

sade anställningen tar också mycket resurser i anspråk och mer kraft riskerar att läggas på det sna-

rare än på den kompetensutveckling som behövs för yrket. Ur ett jämställdhetsperspektiv är 

också korta anställningstider ogynnsamt. Om en GSS skaffar barn under anställningstiden så 

kommer stora delar av den investering som individen och arbetsgivaren gjort inte till sin rätt. Ut-

redarens förslag minskar detta problem något medan tillsvidareanställning helt eliminerar den 

problematiken. 

Anledningarna som anges i förarbetena till lagen om vissa försvarsmaktsanställningar att tidsbe-

gränsa anställningstiderna är dels skydd för individen, dels att Sverige inte ska ha ett yrkesförsvar. 

Med den förändring som den nya nationella inriktningen innebär för försvaret lär skyddet för in-

dividen att genomföra för många internationella insatser inte utgöra samma problem längre. Även 

om så skulle vara fallet så finns det skyddsregler i de kollektivavtal som reglerar internationella mi-

litära insatser, vilka gäller all personal. Forskning har också visat att det inte är antalet insatser som 

är påfrestande utan längden på insatserna och dess frekvens som är problematiskt. Vidare är ris-

ken lägre för tillsvidareanställd personal som har nära tillgång till adekvata sociala nätverk. Fak-

torer som harmoniserar med tillsvidareanställning. Frågan om yrkesförsvar menar Officersför-

bundet är knutet till hur många GSS som har sin fulla försörjning genom en anställning i För-

svarsmakten. Den avgörande andelen tidvis anställda GSS talar till fullo för att Sverige inte har ett 

yrkesförsvar.  

Ålder har också anförts som ett skäl att tidsbegränsa anställningen. Officersförbundet är av upp-

fattningen att ålder är en diskrimineringsgrund och är sålunda inte legitimt att anföra. Ålder är 

dessutom irrelevant då det inte finns någon åldersgräns för att få anställning som GSS. Oavsett 

ålder så är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har förutsättningar att klara av sina 

arbetsuppgifter. Officersförbundet menar avslutningsvis att det finns tydliga mekanismer på ar-

betsmarknaden tillgängliga för att hantera situationer där en medarbetare inte klarar av sina ar-

betsuppgifter. Med den omsättning av personal som Försvarsmakten historiskt har haft så torde 

dessa få fall där en soldat kvarstannar till högre ålder inte utgöra ett tillräckligt motiv för att inte 

övergå från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar för GSS.  

 

9.3.8 Ekonomiska tjänstgöringsincitament 

Officersförbundet delar utredarens bedömning att ekonomiska tjänstgöringsincitament ska regle-

ras av arbetsmarknadernas parter. Försvarsmakten har utrett behovet av premier eller som det 

också kallas tjänstgöringsincitament. Man har kommit fram till att det är dyrt och att det inte leder 

till den önskade effekten sett mot vad det kostar. Frågan måste hanteras i ett helhetsperspektiv 

och det ska enligt Officersförbundets mening regleras av parterna på arbetsmarknaden oavsett 

vilken form de tar sig då det handlar om villkor för anställningen. Det finns enligt Officersför-



 Sida 4/4
  

bundets mening en politisk övertro på premier och incitament kopplade till tjänstgöringstid som 

medel för att nå olika effekt för såväl GSS som är kontinuerligt som tidvis tjänstgörande.   

Försvarsmakten har deklarerat att man vill äga frågan helt själv och riksdagen har i ett så kallat 

tillkännagivande gett regeringen i uppgift att ta fram ekonomiska incitament. Officersförbundet 

menar att såväl Försvarsmakten som försvarsutskottet och riksdagen riskerar att sätta den svenska 

modellen ur spel och vi hemställer därför att regeringen ska ge arbetsmarknadens parter möjlighet 

att reglera frågan. 
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