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Bakgrund

Den 26 augusti 2013 överlämnade Försvarsmakten svar på regeringens Uppdrag till Försvarsmakten angående personalförsörjning (regeringsbeslut 5 den 14 mars 2013). Försvarsmakten anmälde då att liggande planering innehöll osäkerheter som gjorde att resultat och
slutsatser kan komma att förändras intill och bortom inlämning av budgetunderlaget för år
2015 (BU 15).

2.

Verksamhet efter 26 augusti 2013

Den befattningsstruktur och de konsekvenser som redovisades 26 augusti 2013 har utgjort
myndighetens startläge för den fortsatta planering Försvarsmakten bedrivit för att uppnå en
lönekostnadsbesparing om 500 miljoner kronor relativt tidigare planering. Arbetet bedrivs
inom ramen för beslutad struktur för insatsorganisationen.
Metoden för planeringen har gjort samtliga ledningar i Högkvarteret, tillsammans med cheferna för organisationsenheterna, delaktiga i en pågående process som syftar till att, relativt
det förslag som inlämnades till regeringen den 26 augusti, utforma ekonomiskt balanserade
förslag som sammantaget bedöms reducera de allvarliga konsekvenserna för Försvarsmaktens
samlade förmåga.
Arbetstagarorganisationerna har löpande informerats om planeringen och deltagit i de centrala
analys- och avdömningsmöten, som i en månatlig cykel ger fortsatt planeringsinriktning för
arbetet.
Under vintern har 28 organisationsenheter besökts för att under tre timmar möta personalen,
från förbandschefer till nyanställda soldater och sjömän. Sammanlagt har cirka 400 av Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande personal deltagit i dessa dialoger. Syftet med förbandsresorna har varit tredelat; dels att på plats informera om planeringsarbetet, dels att i organisationen kunna diskutera och föra ett samtal om lokala förutsättningar samt att direkt från
dem det dagligen berör kunna identifiera förslag och möjligheter, men även kritik mot, hur
Försvarsmakten omsätter de möjligheter den nya personalförsörjningen erbjuder. Inte minst
den sista punkten har varit värdefull för den översyn av regelverk, kravsättning och förändrat
arbetssätt som redan har initierats.
Den förskjutning från officerare till specialistofficerare och vidare till gruppbefäl, soldater och
sjömän regeringen föreskriver förutsätter i många fall ett förändrat arbetssätt med därtill
kopplade regelverksförändringar. Rätt genomfört kan detta med utgångspunkt i den militära
professionen innebära fördelar för Försvarsmaktens personalförsörjning och lönekostnadsutveckling, där det alltid är den enskildes kompetens som – oaktat grad och nivå – avgör hur
chefer fördelar ansvar och arbetsuppgifter i organisationen.
Det interna regelverket har till del sina rötter i det värnpliktsutbildande försvaret, med ett enhetsbefälssystem för den anställda militära personalen som alla hade officersgrader. Den personal som idag är anställd av Försvarsmakten har en kompetens och erfarenhet som gör delar
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av regelverkets koppling mellan grad och behörighet till ett allvarligt hinder för att rationellt
utnyttja personalens potential.
Försvarsmakten genomför därför ett omfattande arbete i syfte att harmonisera regelverket med
den nya befattningsstrukturen och målsättningen är att kunna fatta beslut om nya myndighetsinterna regler och instruktioner parallellt med beslut om ny kravsättning. Tydliga förbättringsområden finns inom vapen- och ammunitionshantering, kommunikationstjänst, fordon
och båtar samt rollen som behörig utbildare mot interna certifikat och behörigheter.

3.

Lägesredovisning av hittills genomförd planering

Planeringen kan komma att förändras ytterligare i det fortsatta arbetet. Försvarsmakten avser
besluta ny organisation med reviderad befattningsstruktur före sommaren 2014. Eventuella
förändringar inom personalkategorier och personalvolymer kommer motsvara en sammantagen reducering av Försvarsmaktens total lönekostnader om 500 miljoner kronor 2019.
I förhållande till Försvarsmaktens beslutade organisation (FM Org 13) planeras idag följande
förändringar av antalet befattningar (ingen förändring för gruppchefer och soldater med hemvärnsavtal – HAGS):
− Kontinuerligt tjänstgörande officerare och specialistofficerare reduceras med cirka
1 000.
− Kontinuerligt tjänstgörande civila reduceras med cirka 600.
− Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän reduceras med cirka 600.
− Tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare ökar med cirka 300.
− Tidvis tjänstgörande GSS ökar med cirka 400.
− Tidvis tjänstgörande civila ökar med cirka 50.
Jämfört med tidigare planering har precisionen i siffrorna ökat, även om det ännu inte är möjligt att med stöd av personalflödesanalyser ange behov av årligt inflöde i olika kategorier och
yrken. Målsättningen är att under 2014 utforma en befattningsstruktur som är långsiktigt balanserad och försörjningsbar inom ramen för den reformerade personalförsörjningen.
Under planeringen har ett antal förslag presenterats och i nuläget arbetar Försvarsmakten vidare med fem sammanhållna större förändringsförslag, jämfört med det som redovisades den
26 augusti 2013. Förslagen beskrivs i texten nedan.
3.1.

Arméförband

Jämfört med det tidigare inlämnade underlaget innehåller planeringen för arméförbanden:
− En i grunden ny insatsorganisation. De väsentliga förändringarna innebär att de kvalificerade markstridsförbanden organiseras i brigadstruktur där stridsvagnskompanierna
inordnas i mekaniserade bataljoner, brigadspaningskompanier inrättas för att utveckla
en förmåga som idag inte är tillräcklig för konventionella markoperationer och mer

Bilaga 2

Hemställan
Datum

Beteckning

2014-02-28

FM2013-546:9

Sida 4 (7)

personalkrävande stridsfordon ersätts med mindre personalkrävande stridsvagnar med
högre eldkraft.
3.2.

Marinförband

Jämfört med det tidigare inlämnade underlaget innehåller planeringen för marinförbanden:
− Väsentligt fler reservofficersbefattningar samt GSS/T inom sjöstridsförbanden.
− Fortsatt utveckling av ett amfibieskyttekompani mot en huvudsaklig bemanning med
tidvis tjänstgörande personal och en fokusering mot sjöoperativ verksamhet.
− En översyn av organiseringen av idag fristående krigsförband.
3.3.

Flygvapenförband

Jämfört med det tidigare inlämnade underlaget innehåller planeringen för flygvapenförbanden
en:
− En översyn av stabs- och ledningsresurser för att bättre möta kraven i hela konfliktskalan.
Över tid ska flygvapenförbandens organisation och produktion anpassas till införandet av
JAS 39E.
3.4. Lednings- och underrättelseförband
Jämfört med det tidigare inlämnade underlaget innehåller planeringen för lednings- och
underrättelseförbanden:
− En översyn av antalet staber för taktisk och operativ ledning av markförband. Antalet
övervägs att reduceras.
− En översyn av förmåga avseende PSYOPS.
3.5.

Logistikförband

Jämfört med det tidigare inlämnade underlaget innehåller planeringen för logistikförband en:
− Anpassning av FMLOG och övriga logistikförband, mot det nya rollspelet mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk.
− Utvecklad organisation för att stödja arméförband i brigadstruktur.
− En ökning av antal T-befattningar i krigsförbanden där också frivilligpersonal krigsplaceras.

4.

Tidsplan för genomförande

Försvarsmakten planerar fortsatt preliminärt att inta förändrad befattningsstruktur i ny organisation med början den 1 januari 2018. Därav arbetsnamnet FM Org 18. Högkvarteret har re-
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dan den 1 januari 2014 intagit ny mindre organisation, där cirka 200 befattningar har reducerats jämfört med volymerna i FM Org 13.
Försvarsmakten avser fatta beslut om volymer och befattningsstruktur för FM Org 18 under år
2014. Avsikten är att anpassningsåtgärder därefter kan utformas individuellt för varje organisationsenhet, för att i perioden från år 2014 till år 2018 möjliggöra ett kontrollerat införande
av den nya strukturen. Därigenom planerar Försvarsmakten för att undvika de negativa konsekvenser en större myndighetsgemensam omstrukturering vid ett och samma tillfälle lätt
skapar.
Elever som idag påbörjat utbildning vid Försvarshögskolans olika program, samt vid Militärhögskolorna kommer erbjudas anställning i Försvarsmakten efter genomförd godkänd utbildning.

5.

Konsekvenser av genomförd planering

Försvarsmaktens bedömning är fortsatt att lönekostnadsminskningarna leder till att förmågan
att utveckla och vidmakthålla krigsförbanden reduceras till en nivå som påverkar iståndsättandet och vidmakthållandet av insatsorganisationen. Reduceringen av kontinuerligt tjänstgörande personal riskerar att leda till framtida obalanser mellan resurser och uppgifter och kritiskt låga tal av kompentensbärare inom flera funktioner.
Förutom obalansen mellan uppgifter och resurser får reduceringen av antalet yrkesofficerare
störst negativ påverkan på Försvarsmaktens förmåga att utveckla och vidmakthålla krigsförbanden. Den erfarne yrkesofficeren är garanten för uppbyggnaden av den nya Försvarsmakten. Som tidigare beskrivits kan vissa uppgifter, som tidigare utförts av yrkesofficerare, i
framtiden utföras av till exempel den erfarne gruppchefen, men kompetensen att utveckla,
planera och leda verksamheten där dessa uppgifter utförs finns bara hos yrkesofficeren.
Försvarsmakten vidhåller att reducerade lönekostnader inte överensstämmer med de uppgifter
som försvarsreformen ställer på organisationen under perioden fram till år 2019. Detta eftersom Försvarsmakten i perioden såväl upprätthåller beredskap och genomför insatser samtidigt som myndigheten grund- och vidareutbildar stora volymer av de nya personalkategorierna; främst soldater, sjömän och gruppbefäl samt gruppchefer och soldater med hemvärnsavtal.
De kostnadsbesparingar Försvarsmakten i BU 14 redovisade avseende de lägre lönekostnader
införandet av nya anställda befälskategorier på sikt kommer att innebära är alltjämt preliminära.
FM Org 18 innehåller, inom ramen för beslutad struktur, i nuvarande planering cirka 2 000
färre befattningar för kontinuerligt tjänstgörande personal jämfört med FM Org 13. Av dessa
är cirka hälften bemannade. Till del kompenseras detta med fler tidvis tjänstgörande – av alla
personalkategorier – men för den dagliga verksamheten är det endast den kontinuerligt tjänstgörande personalen som finns på plats vid förbanden och där löser myndighetens uppgifter.
En reducering av sådan omfattning får därmed mycket stora konsekvenser.
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Således får de i framtiden snäva ramarna för kontinuerligt tjänstgörande officerare allvarliga
konsekvenser för Försvarsmakten förutsättningar att genomföra den reformering Försvarsmakten genomgår i syfte att skapa och vidmakthålla tillgängliga krigsförband. Därutöver
tvingas Försvarsmakten till betydande resursavvägningar för att balansera tillgänglig kompetens mellan såväl officersutbildning som krigsförbandsövningar med tidvis och kontinuerligt
tjänstgörande personal inklusive hemvärnet med de nationella skyddsstyrkor och frivilligverksamhet.
Försvarsmakten har i arbetet med FM Org 18 arbetat med några faktorer för att mildra konsekvenserna av att volymerna kontinuerligt tjänstgörande yrkesofficerare och civilanställda
minskar. Främst är det den kompetens som finns hos det erfarna gruppbefälet samt hos soldater och sjömän med i många fall flera års tjänstgöringserfarenhet, från såväl internationella
insatser som utbildning och insats i Sverige. Genom att ge uppgifter och befogenheter till dokumenterat kompetenta GSS, kan uppgifter inom förbandsutbildningsverksamheten överföras
från yrkesofficerare till gruppbefäl och vissa erfarna soldater och sjömän.
Inom Försvarsmakten är erfarenhetsläget hos GSS idag mycket varierande mellan de olika
förbanden. Detta medför att uppgiftsförskjutningen till GSS kommer att se olika ut och ta
olika lång tid att genomföra. Därtill har Försvarsmakten ett arbete att förändra det interna regelverket för att möjliggöra denna utveckling. I vissa fall kan även lagstiftning eller förordningar komma att behöva föreslås förändras.
Som en följd av planerade rationaliseringar och ambitionsförändringar minskar Försvarsmaktens sammanlagda operativa förmåga.
En reducering av antalet kontinuerligt tjänstgörande personal (yrkesofficerare, civilanställda
samt gruppchefer, soldater och sjömän) påverkar den operativa förmågan. Konsekvenserna
medför att den omedelbart gripbara förbandsvolymen för beredskap och insatser minskar. En
reducerad personalmängd leder på sikt leda till svårigheter, både avseende rekrytering och
utbildning, att upprätthålla krigsförbandens förmåga då aktuell personal inte bara tillhör krigsförbandet utan också bidrar till utbildning av detsamma.
Inom arméförbanden innebär nu planerad utveckling, där stridsfordon till del ersätts med
stridsvagnar, att krigsförbandens förmåga till verkan och skydd ökar. Den operativa rörligheten minskar till förmån för taktisk rörlighet och förmågan till underrättelser för egna behov
ökar. Krigsförbanden får en ökad förmåga att slå en kvalificerad motståndare men uthålligheten nedgår och möjligheten att delta i och personalförsörja internationella insatser reduceras då
antalet skyttesoldater minskar. Även möjligheten att upprätthålla snabbinsatsförmåga reduceras. Regeringens mål om 2 000 personer insatta måste därmed överses.
Inom marinförbanden reduceras amfibiesystemets förmåga till marktaktiska uppgifter till
förmån för sjöoperativ verksamhet. Detta reducerar även möjligheten att delta i och personalförsörja markoperativa internationella insatser. Sjögående enheter i övrigt påverkas begränsat.
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Flygvapenförbandens operativa förmåga påverkas i begränsad mån med nu planerad utveckling. I det fall organisationen reduceras med anledning av en anpassning till införandet av JAS
39E kan den operativa förmågan förändras. Detta är ännu inte möjligt att kvantifiera.
Inom lednings- och underrättelseförbanden överses, tillsammans med utvecklingen inom arméförbanden, antalet krigsförband för marktaktisk ledning. Möjligheten att som lead nation
leda en EU battle group begränsas kraftigt efter 2016. PSYOPS-förmågan reduceras.
Logistikförbanden anpassas mot det nya rollspelet mellan Försvarsmakten och Försvarets
materielverk och organiseras för att öka den nationella operativa förmågan samtidigt som den
internationella förmågan reduceras.

