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      INBJUDAN SEMINARIUM 

”VÄGEN TILL OFFICER” 
 

Med anledning av de stora utmaningar Försvarsmakten idag står inför när det gäller att bemanna 

organisationen med officerare, i synnerhet specialistofficerare, genomför Kungl. 

Örlogsmannasällskapet (KÖMS) ett seminarium på Sjöhistoriska Muséet den 16 november i 

anslutning till akademiens Högtidsdag. Avsikten är att beskriva problemet och redovisa 

bakgrunden till dagens utmaningar samt diskutera möjliga lösningar för en säker 

personalrekrytering. 

 

De stora förändringar av Försvarsmakten som har genomförts under de senaste åren har till stor 

del handlat om omställning av personalförsörjningssystemet till dagens yrkesförsvar. Idag, 

några år in i genomförandet av reformen, börjar vi få en klar bild över de utmaningar vi står 

inför för att säkerställa behovet av officerare vid marinens staber, skolor och förband.  

Under seminariet kommer bland annat följande frågeställningar att belysas och diskuteras: 

 

 Hur ser nuläget ut? 

 Vad är det som idag får ungdomar att söka sig till officersyrket i konkurrens med andra 

akademiska utbildningar?   

 Hur ser samhället idag på i försvaret utbildade officerare? 

 Hur säkerställer vi det breda behovet av specialistofficerare till den marina 

insatsorganisationen? 

 Hur skulle ett framtida reservofficerssystem för marinen kunna ut? Vilken roll ska 

reservofficeren spela i organisationen 

Lokal:  Sjöhistoriska Muséet, Hörsalen (källaren)  

Tidpunkt:  Måndag 2015-11-16 klockan 10.00—13.00. 

 

Program Inledning av KÖMS ordförande Michael Zell 

Moderator: Christer Svensén, örlogskapten, överläkare och professor Karolinska 

Institutet 

 

Problembeskrivning och bakgrund: Per Ola Johansson, kommendörkapten, stf 

chef Sjöstridsskolan. 

    

   Anföranden av: 

   Jonas Westin, kommendörkapten, HKV/Produktionsledning/Utbildning 

   Ann-Marie Vösu, verksamhetschef undervattensvapen och sensorer, SAAB 

   Ulf R Johansson, överstelöjtnant tillförordnad chef MHS Halmstad 

 



Kungl. Örlogsmannasällskapet 2015-10-15 Sid 2 
 

 

    

   Paneldebatt med auditoriet och deltagande av: 

    

   Föredragshållarna enligt ovan samt 

   Evelina Hedskog, örlogskapten, SAAB 

   Mikael Brännvall, örlogskapten, personalchef Kungl. Dramatiska Teatern 

     

 

Anmälan genom e-post till secretary@koms.se alternativt till mobiltelefon 0766 - 323883 

senast 2015-11-12 klockan 12.00. Antalet platser är begränsat. 

 

Välkomna! 

 

 

Michael Zell 

Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet 

mailto:secretary@koms.se

