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1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, 

Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende 
Försvarsmakten – punkt 22 Personalförsörjning – Personalav-
vecklingsutgifter  

”I budgetunderlaget för 2010 ska Försvarsmakten redovisa de bedömda perso-
nalavvecklingsutgifterna för den tidsperiod som kan överblickas. Redovisningen 
ska ges en motsvarande utformning som det kompletterande underlag som låg till 
grund för regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009 (prop 
2008/09:1 utg.omr. 6 avsnitt 4.4.3.2, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).” 
 
 
1.1 Sammanfattning 

Tidigare års försvarsbeslut innebar personalavvecklingsutgifter som de senaste 
åren utgjort en ansenlig del av myndighetens personalutgifter. Det senaste för-
svarsbeslutet år 2004 innebar att planering och organisation skulle vara intagen 
senast 2007-12-31. Det finns i dagsläget inga politiska beslut som förändrar in-
riktning, organisationen eller ambition bortom denna tidpunkt varför utgifter för 
avvecklingsåtgärder kopplade till sådana eventuella inriktningsförändringar i dags-
läget inte går att bedöma. Försvarsmaktens planeringsunderlag som lämnades till 
regeringen den 30 januari år 2009 utgör därför planeringsunderlaget för redovis-
ning av personalavvecklingsutgifter.  
 
Personalavvecklingsutgifterna som följd av tidigare Försvarsbeslut klingar av för 
att efter år 2012 helt försvinna. Därmed är strukturomvandlingen efter försvarsbe-
sluten betald, även om de personalstrukturella konsekvenserna av densamma 
kommer att innebära fortsatta personalavvecklingsutgifter i framtiden.  
 
Försvarsmaktens behov av militärt övad och utbildad personal är beroende av möj-
ligheter till att kontinuerligt kunna rekrytera och samtidigt avveckla personal. För 
att på ett kostnadseffektivt sätt arbeta med att undvika framtida obalanser i För-
svarsmaktens personalstruktur kommer myndigheten att fortsätta arbetet med att 
etablera karriärväxlingssystemet.  
 
Den planerade utvecklingen mot en personalförsörjning baserad på frivillighet 
innebär fler, och på sikt enbart, anställda eller kontrakterade gruppbefäl, soldater 
och sjömän (GSS). Införandet av nya personalkategorier antas innebära att perso-
nalavvecklingsutgifterna successivt ökar. Försvarsmakten planerar att utveckla 
karriärväxlingssystemet till att även omfatta de nya personalkategorierna. Genom 
att, som en naturlig del av den personliga utvecklingen, underlätta övergången från 
anställd eller kontrakterad GSS till civila värv bedöms personalförsörjningssyste-
met kunna hålla en så pass hög grad av attraktion att personalförsörjningen och 
den försvarspolitiska ambitionen inte riskeras. 
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Av de löpande avsättningar till SPV och Trygghetsstiftelsen som Försvarsmakten 
gör redovisas endast de delar som avser förtida pension.  
 
Personalavvecklingsutgifternas utveckling bedöms under överskådlig framtid hu-
vudsakligen påverkas av: 
 

• Antalet yrkesofficerare (officerare och specialistofficerare) som årligen 
karriärväxlas 

• Antalet gruppbefäl, soldater och sjömän som årligen karriärväxlas 
• Antalet flygförare som pensioneras med flygförarpension  
• Eventuella framtida strukturrationaliseringsåtgärder  

 
 
1.2 Redovisning 

Försvarsmaktens personalavvecklingsutgifter är än idag till stora delar en konse-
kvens av tidigare försvarsbeslut. I det senaste försvarsbeslutet år 2004 skulle pla-
nering och organisation vara intagen senast 2007-12-31. Alltjämt sedan år 2004 
har Försvarsmakten målmedvetet arbetat mot en mer långsiktig och kostnadseffek-
tiv personalförsörjning. Det finns inga politiska beslut som förändrar inriktning, 
organisation eller ambition efter denna tidpunkt varför utgifter för personalavveck-
lingsåtgärder kopplade till sådana inriktningsförändringar i dagsläget inte går att 
bedöma. 
 
 
1.2.1 Personalavvecklingsutgifter som följd av tidigare försvarsbeslut 

Personalavvecklingsutgifterna som följd av tidigare Försvarsbeslut klingar av för 
att efter år 2012 helt upphöra.  
 
1.2.2 Personalavvecklingsutgifter kopplade till en ny personalförsörjning 

Förändringen av Försvarsmaktens personalförsörjning initierades för att hantera 
omställningen till det insatta insatsförsvaret. En av målsättningarna var att minska 
personalavvecklingsutgifterna, något som Försvarsmakten är på väg att uppnå. Det 
fortsatta förändringsarbetet har att fortsatt utveckla formerna för personalavveck-
ling med fokus på en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar personalstruktur som 
lever upp till den försvarspolitiska ambitionen.  
 

Personalavvecklingsutgifter för officerare och specialistofficerare 
Försvarsmaktens behov av militärt övad och utbildad personal är beroende av möj-
ligheter till att kontinuerligt kunna rekrytera och samtidigt avveckla personal. Kar-
riärväxlingssystemet utgör en viktig grund i den nya personalförsörjningen för att 
på ett mer kostnadseffektivt sätt arbeta med obalanser i Försvarsmaktens personal-
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struktur. Myndigheten fortsätter därför att etablera karriärväxlingssystemet. Karri-
ärväxling kan dessutom till del självfinansieras genom att en överskottskompetens 
i ett högt löneläge kan växlas mot ett lägre och därmed finansiera kostnaden för 
åtgärden. 
 
Kommande karriärväxling av yrkesofficerare (officerare och specialistofficerare) 
planeras för närvarande till ca 100 st/år. Officerare och specialistofficerare är den 
huvudsakliga målgruppen. Kostnaden för varje karriärväxling uppskattas till drygt 
135 000 kr exklusive lön under karriärväxlingsperioden. 
 
Några personalavvecklingsutgifter kopplat till avveckling av reservofficerare är 
idag inte planerade. 

Personalavvecklingsutgifter för gruppbefäl, soldater och sjömän 
Den planerade utvecklingen mot en personalförsörjning baserad på frivillig grund-
utbildning innebär fler, och på sikt enbart, anställda eller kontrakterade gruppbe-
fäl, soldater och sjömän (GSS). Införandet av nya personalkategorier antas innebä-
ra att personalavvecklingsutgifterna successivt ökar, men till lägre nivåer än under 
de senaste tio åren. Försvarsmakten planerar att utveckla karriärväxlingssystemet 
till att även omfatta nya personalkategorier. Genom att, som en naturlig del av den 
personliga utvecklingen, underlätta övergången från anställd eller kontrakterad 
GSS till civila värv bedöms personalförsörjningssystemet kunna hålla en så pass 
hög grad av attraktion att personalförsörjningen av den försvarspolitiska ambitio-
nen inte riskeras. Styckkostnaden för karriärväxling av gruppbefäl, soldater och 
sjömän bedöms inte överstiga den som idag gäller för yrkesofficerare (135 000 kr 
per karriärväxling). 

Personalavvecklingsutgifter för civilanställda 
Karriärväxlingssystemet är huvudsakligen inriktat mot att komma till rätta med 
och undvika framtida skevheter i personalstrukturer bland militär personal. Karri-
ärväxling kan även nyttjas för civilanställda men för närvarande planeras verktyget 
inte att nyttjas för avveckling av civil personal.  
 
1.2.3 Övriga personalavvecklingsutgifter 

Övriga personalavvecklingsutgifter utgörs huvudsakligen av flygförarpensioner 
(ca 85 mnkr/år). Tillkommer gör även de aktiva personalavvecklingsåtgärder som 
kan hänföras till statsmakternas årliga effektiviseringskrav inom statlig förvalt-
ning. Ett exempel på en sådan personalavvecklingsåtgärd är uppsägning av civil 
personal vid outsourcing av stödverksamhet.  
 
1.2.4 Samlad bedömning av personalavvecklingsutgifternas utveckling 

Nedan följer Försvarsmakten samlade bedömning av personalavvecklingsutgifter-
na under perioden 2009-2015. Förklaringar till respektive kolumn återfinns i före-
gående text i avsnitt 1.2. 
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Tabell 1 – Samlad bedömning av personalavvecklingsutgifternas utveckling under perioden 2009-
2015  

Miljoner kronor, 2009 års priser 
  Utgifter förknippa-

de med tidigare 
försvarsbeslut 

Utgifter förknippa-
de med FB 04 

Utgifter förknippa-
de med en ny per-
sonalförsörjning 

Övriga personalav-
vecklingsutgifter 

Summa 

2009 196 230 3 97 526 
2010 72 152 14 100 338 
2011 22 82 14 100 218 
2012 1 22 14 99 136 
2013 0 0 14 98 112 
2014 0 0 14 98 112 
2015 0 0 50 98 148 
Summa 291 486 123 690  1590 
 
Personalavvecklingsutgifterna för den nya personalförsörjningen kommer i ett 
inledningsskede att vara relativt låga. I takt med att nya personalkategorier införs 
och omsätts kommer personalavvecklingsutgifterna successivt att stiga. Ökningen 
bedöms ske under år 2015 för att sedan stiga och plana ut på en utgiftsnivå som 
bedöms vara lägre än nivåer som tidigare försvarsbeslut renderat i. 
 
Personalavvecklingsutgifterna som följd av tidigare Försvarsbeslut klingar av för 
att efter år 2012 helt försvinna. Därmed är strukturomvandlingen efter försvarsbe-
sluten betald, även om de personalstrukturella konsekvenserna av densamma 
kommer att innebära fortsatta personalavvecklingsutgifter i framtiden, exempelvis 
genom karriärväxling.  
 
Övriga personalavvecklingsutgifter kommer att ligga på en konstant nivå. Här 
föreligger en del osäkerheter eftersom statsmakternas årliga effektiviseringskrav 
inom statlig förvaltning kan innebära ytterligare personalavvecklingsåtgärder. 

Slutsatser  
Försvarsmaktens personalutgifter kommer att förskjutas från avvecklingsutgifter 
till utgifter för en högre grad av nyttjande. Mot bakgrund av kommande försvars-
politiska beslut föreligger osäkerhetsfaktorer i prognosen av personalavvecklings-
utgifternas utveckling varför prognosen kan komma att behöva justeras redan un-
der år 2010.  
 
 


