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En Marin för Sverige
Våren 2018 publicerade Kungl. Örlogsmannasällskapet sin skrift: En Marin för Sverige. Skriften
har fått god uppmärksamhet och avhandlades därtill under ett välbesökt seminarium i maj
2018, till vilket såväl deltagare ur de sjömilitära som de politiska kretsarna kunde räknas.
En Marin för Sverige pekar på sjöförsvarets betydelse för att skydda svenska intressen och den
svenska marinens viktiga roll i alla konfliktnivåer – från djupaste fred till försvar mot ett väpnat
angrepp riktat mot vårt land.
En Marin för Sverige slår fast att den svenska marinen efter decennier av nedskärningar (och
i likhet med andra delar av Försvarsmakten och totalförsvaret) är underdimensionerad för de
uppgifter den samtidigt förväntas kunna lösa på ostkusten, på sydkusten och kring våra
sjöförbindelser på västkusten.
En Marin för Sverige argumenterar för en tredubbling av marinens krigsorganisation. En sådan
utökning förutsätter stor materieltillförsel, förstärkning av den marina infrastrukturen och
inte minst fler officerare, soldater och sjömän – såväl kontinuerligt anställda, som
reservpersonal och värnpliktiga. Det ställer också krav på ökat antal civilanställda, till del i
krigsförbanden, men främst i de förutsättningsskapande delarna av marinen: skolor,
utbildningsstöd, övningsanläggningar, förvaltning, materieltjänst mm.
I denna skrift, som har En Marin för Sverige som utgångspunkt, föreslås hur den framtida
marinen ska bemannas och personalförsörjas.
I skriften beskrivs hur den större organisationen ser ut, hur inflödet till marinen bör se ut och
hur fördelarna med såväl frivillighet som värnplikt ska kunna kombineras för att rekrytera och
behålla personal.
De olika personalkategorierna och personalgrupperna beskrivs, inklusive hur reservofficerare
bör nyttjas och hur mariningenjörer kan återkomma liksom en tänkt utveckling för den
medicinska personalen.
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1 Den svenska marinen 2030 – våra förband
1.1 Organisation utifrån En Marin för Sverige

Marinens förband år 2030 är upp till tre gånger så stora som idag. Kungl.
Örlogsmannasällskapet delar den uppfattning som framgår av Försvarsmaktens
perspektivstudie och understryker behovet av ytterligare tillväxt för de marina stridskrafterna
under perioden bortom 2030.1
I stort bör marinen 2030 finnas med permanenta baser på Berga/Muskö, i Karlskrona och i
Göteborg inklusive Skredsvik. Basering under längre tid ska även kunna ske på Gotland.
Samtliga fartygsförband är stående förband, bemannade med kontinuerligt tjänstgörande
befäl och sjömän. De valda baseringsområdena bygger både på en tradition av marin närvaro

1

Försvarsmakten: Slutlig redovisning av perspektivstudien 2016-2018. FM2015-13192:15, 2018-02-22.
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och på att redan befintlig militär infrastruktur används och utökas. Det är betydligt lättare att
utöka verksamhet på orter där marinen och Försvarsmakten redan finns, än att etablera sig
på helt nya platser. Orterna skapar goda rekryteringsmöjligheter i de folkrika delarna av vårt
land, men är även relevanta utifrån operativa skäl.
Vid ingången av år 2030 ska ett flerbesättningssystem vara infört, vilket ger lång uthållighet i
ett eventuellt utdraget kris- eller lågkonfliktskede samt säkerställer tillgång i fredstid för
förbandsproduktion, beredskap, utbildning och bemanning av skolor, staber och externa
myndigheter som t ex FMV, FOI och Regeringskansliet. Reservofficerare förstärker
regelbundet de stående förbanden och håller på så sätt sin kompetens aktuell.
Amfibiebataljonerna organiseras runt tre stående kompanistridsgrupper - en i varje av de tre
amfibiebataljonerna i Berga, Karlskrona och Göteborg. Stridsgrupperna byggs upp kring ett
amfibie-/amfibieskyttekompani kompletterat med funktionsplutoner ur lednings- och
underhållskompanierna i syfte att ha stående gripbara verkansdelar vid varje marin garnison.
Amfibiebataljonstaberna är stående och övriga kompanier i bataljonerna ska vara
kaderbemannade med en kärna av yrkesofficerare och gruppbefäl, vilka också skapar volym
för att hantera grundutbildning samt för att säkerställa att insatser och beredskap kan
förekomma parallellt med produktion och övningar. Därutöver ska det finnas ett stående
bevakningsbåtskompani vid varje amfibiegarnison. Infrastruktur för produktion av
amfibieförband behöver därmed sannolikt återskapas i Göteborg och Karlskrona. Tillgång till
civil personal på övningsfält, i utbildningsanläggningar etc. är också av stor vikt.
Delar av amfibiebataljonerna samt de mobiliserande delarna av Marinbasens markförband
bemannas av reservofficerare och värnpliktiga som personalförsörjs genom ett
förbandsomsättningssystem. Värnpliktiga befäl med utbildning motsvarande det som förr var
kompani- och plutonsbefäl återinförs, i syfte att bemanna krigsförbanden (t.ex. med
gruppchefer) och för att skapa en rekryteringsbas mot officersutbildningarna.
Garnisonsförband med stödfunktioner inklusive bevakningskompanier skapas vid varje marin
stationeringsort. Bevakningskompanierna består till tre fjärdedelar av värnpliktiga (samt
frivillig avtalspersonal) och personalförsörjs huvudsakligen som överföringsförband från de
övriga krigsförbanden, dit värnpliktiga överförs efter att ha varit krigsplacerade i
fältförbanden. Även Hemvärn med marina uppgifter eller andra territoriella förband som kan
komma att sättas upp i framtiden är lämpliga överförings-/avkastningsförband.
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1.2 Personalstyrka
Personalvolymen ökar med en större marin. Från dagens numerär kommer en marin
dimensionerad för flerbesättningssystem och delvis återinförd värnplikt att öka till drygt 6 000
stamanställda, 1 000 reservofficerare och tidvis tjänstgörande soldater och sjömän samt cirka
4 000 värnpliktiga i krigsorganisationen. Totalt blir personalstyrkan i marinens
krigsorganisation omkring 11 000 mot dagens 4 400. Grundorganisationen i fördubblas till
omkring 6 000 befattningar.

Tjänstgöringsform Personalgrupp
Yrkesofficerare
Kontinuerligt
tjänstgörande (K)

Tidvis tjänstgörande (T)

Värnpliktiga (P)
Frivilligavtal (X)

Gruppbefäl,
soldater och
sjömän (GSS)
Civila

Personalkategori
Officerare (OFF/K)
Specialistofficerare (SO/K)

Civila
Officerare (OFF/T)
Specialistofficerare (SO/T)

Gruppbefäl,
soldater och
sjömän (GSS)

GSS/T

Frivilliga

2030
1 000
2 100

1 500
300

2 500
600

60
160

230
770

700

360

0
0
c.a 30

300
3 700
>200

GSS/K

Reservofficerare

Värnpliktiga

2019
500
1 100

VPL OFF/SO
VPL GSS
Frivilliga

Storleken på Marinens krigsorganisation 2019 relativt 2030.
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2 Principer för personalförsörjning
”Att hantera tillväxt är svårare än att lägga ner verksamhet.“
Chefen för Ledningsstaben, viceamiral Jonas Haggren, Sälen, januari 2019.

Marinen behöver tredubbla sin krigsorganisation och fördubbla sin grundorganisation under
en relativ kort tidsperiod. Hur ska detta göras? Som grund för fortsatta resonemang ges nedan
en ögonblicksbild över var marinen befinner sig idag och redovisas några av de utmaningar
som påverkar personalförsörjningen.

2.1 Problem i dagens personalförsörjning
Marinen har idag, i likhet med Försvarsmakten i övrigt, problem med att fylla den befintliga
organisationen. Dessa personalbrister beror inte på att det vore omöjligt att bemanna
marinen med fler än de drygt fyratusen personer som den idag består av. För så kort tid som
tjugo år sedan var den större.
Marinen på 1990-talet
Under 1990-talets slut bestod marinens krigsorganisation av fyra marinkommandostaber med
bl.a. underhållsbataljoner, tolv ubåtar, 30 ytstridsfartyg i två ytattackflottiljer, tre
minkrigsavdelningar, fem amfibiebataljoner, femton kustartilleri- och kustförsvarsbataljoner,
tungt kustrobotbatteri samt två helikopterdivisioner.
Den marina grundorganisationen utgjordes av 2 200 yrkesofficerare och grundutbildade cirka
4 000 värnpliktiga per år.

Problemet som marinen delar med resten av Försvarsmakten är följderna av de senaste
årtiondenas medvetna nedskärning av försvaret. I synnerhet försvarsbesluten 2000 och 2004
var svåra motgångar för marinen och utmaningarna med att ”behålla förmågebredden” har
lett till en anorektisk organisation med många olika delar, men där alla delar blivit för små i
förhållande till de uppgifter de har.
Om krigsförbandens fartyg, bataljoner och staber fullbemannas, blir skolor och centra utan
lärare och utvecklingspersonal; om marinen satsar på utbildning uppstår vakanser på fartygen
och så vidare. Insatser, beredskap, utlandsinsatser och statsceremoniella uppgifter som
högvakt hanteras även de av samma begränsade mängd personal. Denna olösbara ekvation
att få personalresurserna att räcka till alla viktiga uppgifter leder inte bara till ett sämre
resultat i verksamheten, den skapar också frustration hos personalen och försvårar
långsiktighet och stabilitet i bemanningsplaneringen, när den otillräckliga mängden personal
måste skickas runt för att fylla de luckor som för tillfället bedöms som de mest kritiska.
Ur ett operativt perspektiv är den hårt bantade organisationen en sårbarhet i sig. Redan vid
en måttligt ökad hotbild som över tid exempelvis kräver ökad övervakning av sjöterritoriet
eller aktiva skyddsåtgärder för sjöfarten, kommer marinen inte kunna fortsätta att samtidigt
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öva krigsförband mot högre krigsförmåga eller utbilda sjömän, soldater och officerare. Detta
är alltså inte bara en grundorganisatorisk utmaning, utan en strategisk sårbarhet.
Mängden administrativ personal har skurits ned inom centrala stödfunktioner som
personaltjänst, ekonomi och materieltjänst; på övningsfält och i utbildningsstödsanläggningar. Dessa skapade tidigare förutsättningar för krigsförbandens personal att
koncentrera sig på förbandstjänsten. Detsamma gäller i stor utsträckning resurserna vid
exempelvis utbildningsanläggningar, övnings- och skjutfält. Ofta hamnar dessa uppgifter som
ytterligare en pålaga på krigsförbandens personal.
Den negativa effekten dessa utmaningar har på yrkets attraktivitet och på viljan att stanna
kvar som sjöman, soldat eller officer i marinen ska inte underskattas. Målet måste därför vara
att var och en i marinen känner att de är delar av en väl fungerande marin, med meningsfulla
uppgifter och en rätt dimensionerad och uppfylld organisation som alla tror på.

2.2 Frigöra militär personal för militära uppgifter
”Vi har idag ett sätt att jobba som framförallt är baserat på fredsrationella metoder. Det
passar inte nu när vi ska gasa.“ (Överbefälhavaren, 2019-03-21 i tidningen ”Chef”)
Att tillväxa är som sagt svårt, men ett första steg är att tydligt få fasta och större ramar att
fylla. I ett första omedelbart steg behöver marinens organisation därför tillföras
förutsättningsskapande befattningar inom till exempel administrativa områden som genom
åren skurits ned. Detta kan ske snabbare än att växa inom de militära befattningarna, då
många av dessa medarbetare och kompetenser kan direktrekryteras bland civila. Åtgärden
frigör snabbt militär personal för militära kärnuppgifter.
Ett exempel på en fredsrationell åtgärd som idag och mot en framtid med tillväxt blivit allt
mer irrelevant är den så kallade HR-transformation som Försvarsmakten genomförde för cirka
tio år sedan, vilken till stor del byggde på forskaren Dave Ulrichs teorier om ”Värdeskapande
HR”.
HR-transformation kan sägas stå för ett byråkratiskt-tayloristiskt synsätt på personalarbetet.
Den bygger på en långt driven standardisering som riskerar att motverka en flexibel hantering
och som är dåligt anpassad till att Försvarsmakten består av olika typer av enheter, med helt
olika egenskaper. Personalfunktionerna på lokal nivå (regements- och flottiljstaber)
minimerades och avstånden blev stora mellan chefer längst ut i organisationen och de centrala
supportfunktionerna, där verksamhetskunskap av naturliga skäl i regel saknades.
Dessutom har HR-transformeringen praktiskt inneburit att en stor del av det
personaladministrativa arbetet utförs av cheferna i linjen och de enskilda medarbetarna
själva. Visserligen finns IT-verktyg och telefonsupport, men personaladministrationen på
förbandsnivå tar ändå alltför mycket tid på bekostnad av kärnverksamheten.
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Det sätt som Försvarsmakten anammat ”HR-transformering” måste omprövas i grunden, då
det är helt oförenligt med det ledarskap och den syn på chefens roll som marinen eftersträvar,
med chefer i linjen som leder och tar ansvar för sin närmaste personal och deras utveckling.
Det är den formella administrationen som ska lyftas bort från de militära cheferna; inte chefsoch ledarskapet.

2.3 Dubbelbesättningar till sjöförbanden
En enkel åtgärd för att kvantifiera tillväxt är att dimensionera marinens fartygsförband för
dubbla besättningar. Även om det inte kommer innebära att varje fartyg alltid har två
besättningar som växlar på det sätt som t.ex. gul och blå besättning på signalspaningsfartyget
sedan länge gör, skapar det redundans. Det möjliggör att fartygen kan vara till sjöss betydligt
mer än idag, när personalens tid i regel är den största begränsningen – inte det tekniska
gångtidsuttaget. Tillgång till fler besättningar innebär också att rätt personal för exempelvis
skolor, staber och centra produceras. Dessa behöver i huvudsak kompetenserna som finns i
krigsförbanden.
Med de ökade personalramar som flerbesättningssystemet skulle ge, blir det betydligt enklare
att långsiktigt säkerställa tid till sjöss, bemanning av landorganisationen och marginaler för
elever, tjänstledigheter mm. Av åtta besättningar till en divisions fyra fartyg kan det alltså i
praktiken under normal fredstida verksamhet handla om sex besättningar som roterar
ombord och skapar tid till sjöss, medan personalen i de övriga två besättningarna är elever,
lärare, utvecklingsofficerare eller löser andra uppgifter, men utan att som idag skapa
besvärliga vakanser ombord. Det skapar en flexibilitet som idag saknas: att i ett skärpt läge
kunna växla upp verksamheten till sjöss, utan att det får svåra långsiktiga konsekvenser på
produktion, utveckling och utbildning.
I ett mer realpolitiskt perspektiv ger också ett flerbesättningssystem större motståndskraft
mot urholkningseffekter. Problemet med årtionden av besparingar är att det varje år
”osthyvlats” bort några procent i taget utan att kraven på och att effekterna på
krigsdugligheten påverkats mätbart. En besättning blir i det sammanhanget en ”större minsta
enhet”, vilket kan visa sig värdefullt.
Ett flerbesättningssystem innebär också att marinen vid tillförsel av nya fartyg i bästa fall
redan har de personella marginaler som behövs för t.ex. provturskommando och de första
besättningarna på de nya fartygen samtidigt som de befintliga fartygen kan fortsätta
användas. Förmågeglappet för drygt tio år sedan mellan avvecklingen av robot- och
patrullbåtarna intill dess att de första Visbykorvetterna var operativa hade med ett sådant
system kunnat undvikas.
I kris och krig innebär ett flerbesättningssystem att en motståndares möjlighet att utmatta vår
marina förmåga minskas. Utökad sjöövervakning, hävdande av den territoriella integriteten
och enklare sjöfartsskyddsföretag kan i ett gråzonscenario pågå i månader i sträck, utan att
Sverige formellt höjer beredskapen för Försvarsmakten. Med personell redundans i form av
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besättningar som avlöser varandra kan vi säkerställa marin närvaro över tiden och skjuta den
”personella kulminationspunkten” framåt. Den handlingsfriheten ska systemet skapa.

2.4 Förbandsomsättning för amfibie- och övriga markförband
Amfibiebataljonerna och de mobiliserande delarna av marinbasens förband bör
personalförsörjas genom ett åttaårigt förbandsomsättningssystem. Principen för det bygger
på att tre kompanier för amfibiebataljonerna grundutbildas årligen; ett vid varje baseringsort,
innebärande totalt omkring 500 soldater att grundutbilda per år.
Oavsett hur amfibiebataljonerna kommer se ut i perspektivet mot 2030, bör principen för att
försörja dem utgå från detta system. De marina basförbanden grundutbildar två kompanier
årligen; ett vid varje baseringsort. De mobiliserande delarna av förbanden har en fast anställd
kader av yrkesofficerare och anställda gruppbefäl, i syfte att ha personalramar för
grundutbildning och övning utan att behöva konkurrera med de stående förbandens
tillgänglighet och utveckling.
ÅR 1
2.AMFBAT
2. AMFBATSTAB (STÅENDE)
201. LEDNKOMP
202. KJKOMP
203. AMFSKKOMP (STÅENDE)
204. AMFSKKOMP
205. AMFSKKOMP
206. UHKOMP

ÅR 2
SÖ

ÅR 3
KFÖ BAT

ÅR 4

ÅR 5

ÅR 6
KFÖ KOMP

ÅR 7

ÅR 8
SÖ

ÅR 9
KFÖ BAT

GU
GU
GU

GU
GU
GU

3.AMFBAT
3. AMFBATSTAB (STÅENDE)
301. LEDNKOMP
302. KJKOMP
303. AMFSKKOMP (STÅENDE)
304. AMFSKKOMP
305. AMFSKKOMP
306. UHKOMP

KFÖ BAT

5. AMFBAT
5. AMFBATSTAB (STÅENDE)
501. LEDNKOMP
502. KJKOMP
503. AMFSKKOMP (STÅENDE)
504. AMFSKKOMP
505. AMFSKKOMP
506. UHKOMP

SÖ

KFÖ KOMP

SÖ

KFÖ BAT

KFÖ KOMP

GU
GU
GU
GU
GU

GU

KFÖ BAT

KFÖ KOMP

SÖ

KFÖ BAT

GU
GU
GU

GU
GU
GU

Exempel på koncept för omsättningsprogram (utgående från amfibiebataljonens nuvarande
sammansättning; översättningsbart för möjliga nya sammansättningar samt för övriga mobiliserande
marina förband).

Förbandsomsättning förutsätter repetitionsutbildning och under den åttaåriga
omsättningsperioden krävs utöver kortare krigsförbandskurser och särskilda övningar (SÖ) för
nyckelpersonal en mindre (lägst kompani) och en större (lägst bataljon) krigsförbandsövning
9

(KFÖ) var tredje år. Detta innebär att alla krigsplacerade kommer genomföra minst två KFÖ
under sin omsättningsperiod. Krigsdugligheten förutsätter att dessa övningar genomförs.

2.5 Grundutbildningen
Omkring 2009 övergick hela Försvarsmakten till bemanning genom frivillighet i och med att
värnplikten lades vilande. Anställda besättningar har sedan dess varit till stor operativ nytta
för sjöförbanden, vilkas tillgänglighet har ökat. Fartygsförbanden bör i huvudsak bemannas
med kontinuerligt tjänstgörande även framöver, då våra fartygsförband måste ständigt vara
gripbara för insatser i alla konfliktnivåer och under alla tider på året. Detta var i realiteten inte
möjligt under värnpliktstiden.
Grundutbildning av värnpliktiga kan och bör emellertid återinföras inom ett antal områden:
- bemanningen av amfibiebataljonerna ska i huvudsak utgöras av värnpliktiga, enligt de
principer som presenterats ovan.
- bemanningen av vissa delar av Marinbasens landförband ska i huvudsak utgöras av
värnpliktiga.
- med detta förslag återkommer en sjötjänstperiod på cirka tio månader för värnpliktiga
vid fartygsförbanden.
Därutöver ska samtliga sjömän och soldater som avser ta anställning som GSS/K eller GSS/T
grundutbildas på samma sätt som de värnpliktiga och med värnpliktsförmåner (vilket redan
sker idag under befattningsutbildningen). Detta ska även gälla fartygsförbanden.
Viktigt att understryka är att detta inte innebär att fartygsförbanden ska användas som
utbildningsplattformar för värnpliktiga, på det sätt som tillämpades fram till 2009. Det är
alltjämt anställda sjömän som skapar den höga duglighet och tillgänglighet över tiden som är
och ska vara syftet med stående förband. Varje besättning kommer dock, precis som idag,
erhålla ett antal nya i besättningen varje år. Skillnaden blir att dessa kommer vara värnpliktiga
när de mönstrar ombord och först efter tio månader kunna söka anställning. En fördel med
detta bedöms vara att rekryteringsbasen breddas, då ungdomar som mönstrar kan befinnas
vara lämpliga för sjötjänst och skrivas in mot detta. Möjligheterna att aktivt söka till marinen
minskar inte med detta, men kompletteras.
2.5.1 Grundutbildningen i marinen
Grundutbildningen kan effektiviseras och befrias från de inslag av överteoretisering som
smugit sig in i utbildningssystemet. Grundutbildningen bör minskas med de delar som inte är
nödvändiga förberedelser för de tjänster som väntar. Därför bör sjögående grundutbildning
skilja sig från den som amfibie- och truppförbanden genomgår. Andelen av grundutbildningen
som genomförs innan en sjöman kommer till sitt fartyg har under de senaste åren
mångdubblats i tid, vilket är obefogat och kräver oproportionerligt stora utbildningsresurser,
räknat såväl i anläggningar som i personal.

10

En grundutbildning i marinen måste vara längre än i övriga Försvarsmakten; upp till femton
månader, för att kunna innehålla en tillräckligt lång tid ombord respektive i sin förbandsenhet.
Tillräckligt lång tid är tio månader, efter att grundläggande och befattningsskede är avslutade.
Grundutbildningen inleds med grundläggande militär utbildning och en befattningsutbildning
som tillsammans är högst fem månader lång. Därefter mönstrar sjömannen ombord ett fartyg
eller soldaten fördelas till sitt kompani. Efter avslutad grundutbildning kan
soldaten/sjömannen beroende på sin lämplighet:
- rycka ut och bli krigsplacerad som värnpliktig,
- söka anställning som GSS/K och fortsätta på en befattning i förbandet,
- söka anställning som GSS/T,
- söka officersutbildning. De som antas genomgår då först en tre månader lång
förberedande officerskurs.

Detta system innebär att det ombord kommer finnas såväl anställda som sjömän med
pliktförmåner, där dock den senare kategorin blott är värnpliktiga under den praktiska delen
av sin utbildning under perioden fram till de kan anställas. Antalet förändras inte. Att sjömän
tidigare mönstrar ombord bedöms bidra positivt till intresset för att stanna kvar i flottan.
Dessa blir också prövade ombord innan beslut om anställning tas, med den positiva effekten
att risken för felaktiga anställningsbeslut minskar och att sjömän som söker officersutbildning
har fått sin lämplighet för yrket prövad ombord.
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2.5.2 De olika vägarna in till grundutbildning
Vägarna in som sjöman blir därför fler, men principen efter det att inskrivningsbeslutet är
fattat blir en och samma. Det kommer inte vara någon skillnad på en sjöman som aktivt och
med ”fullständig frivillighet” sökt grundutbildning i syfte att bli anställd sjöman, en aspirant
eller en pliktinskriven. Det totala antalet förblir oförändrat.
-

Den som söker anställning som sjöman genomgår som idag prövning vid
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (TRM) och kan skrivas in mot grundutbildning
om 13-15 månader, varav de sista tio i befattning ombord. Efter detta kan anställning
sökas som GSS/K alternativt befälsutbildning om så är lämpligt.

-

Den som är inriktad på att bli officer eller specialistofficer, såväl yrkes- som
reservofficer, söker detta genom föranmälan eller vid inskrivningen och genomgår
prövning vid TRM.
Provningsresultaten och skolbetyg mm ska redan vid mönstringen uppfylla (eller
preliminärt uppfylla om gymnasiet inte är avslutat) antagningskraven mot sökt
officersutbildning. Personen kan då skrivas in mot grundutbildning om 13-15 månader,
varav de sista tio i en befattning ombord som lägger rätt grund för och prövar personen
inför officersutbildningen.
Prestationen under grundutbildningen avgör om personen kan fortsätta till
officersutbildning. I det fall intresset förändrats eller lämpligheten inte når
officerskraven, är det självklart möjligt för individen att söka anställning som sjöman.

-

Bland de individer som kallats till mönstring vid TRM kan lämpliga och i bästa fall
intresserade skrivas in för grundutbildning på fartygsförband. Även dessa individer
skrivs i sådana fall in mot grundutbildning om 13-15 månader, varav de sista tio i
befattning ombord. Efter detta kan anställning sökas som GSS/K alternativt
befälsutbildning om så är lämpligt. Personer som inte går vidare efter
grundutbildningen kommer ha relevant utbildning för att kunna krigsplaceras på
befattningar i fartygsförbandens mobiliseringsreserver.
Med denna kategori ökar möjligheten att genom plikt få in personer som annars inte
hamnat i sjöförbanden. Det gör det också möjligt att styra att värnpliktiga med särskild
yrkes- eller skolbakgrund skrivs in, mot befattningar där det är svårt att rekrytera. Det
bedöms högst sannolikt att intresse för vidare karriär i marinen väcks hos en
betydande del av dessa, vilket är en av de stora vinsterna med att öppna även denna
väg in.

För amfibie- och basförbanden är förhållandena likartade, med skillnaden att den tredje
kategorin – inskrivna värnpliktiga – blir större. Detta är dock fullt logiskt för förbandsdelar som
försörjs genom omsättning. Officersaspiranter och blivande GSS/K antas på samma sätt.
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Med fördel tillämpas två inryckningstillfällen per år; i syfte att fördela belastningen på
utbildningsorganisationen, där sjöförbandens inryck bör ligga omkring september-november,
vilket innebär att perioden ombord omfattar februari-november. Detta kan tyckas vara en kort
tid, men ska jämföras med den tid som idag görs ombord under grundutbildning: ingen alls.
Sjömannen som tjänstgjort ombord i tio månader kommer vara bättre förberedd sin första
dag som anställd och bättre prövad om han/hon ansöker till officersutbildning.
Innehåll och regelverk
försvarsgrensnivå.

för

soldat-

och sjömansutbildningen ska fastställas på

I amfibie- och landförbanden bör en viss överintagning om 10-20% tillämpas, så att marginaler
finns för officersaspiranter, avskiljande från utbildning och för att bygga
mobiliseringsreserver.

Amfibiebataljon till sjöss. (Foto Försvarsmakten)
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3 Personalkategorierna
Personalförsörjningsfrågan har i Försvarsmakten ofta fokuserat på att rekrytera, men mindre
på att behålla personalen. Båda perspektiven är lika viktiga. En generell åtgärd som skulle
gynna marinens rekrytering är att marinen tillåts rekrytera och utbilda sin egen personal och
tydligt ge dem den marina prägeln som kännetecknar marinens yrken.
Försvarsgrensgemensam utbildning är viktig men bör först komma i samband den högre
officersutbildningen.

3.1 Officerare
Marinen 2030 har dubbelt så många yrkesofficerare (OFF/K) som idag: 1 000 mot dagens 500.
Officerarna bör rekryteras brett, ur såväl de egna sjömans- och soldatleden, som genom
aspirantutbildningar eller genom de olika sätt som officerare kan rekryteras.

3.2 Officersutbildning
Marinen behöver styra och äga sin egen officersutbildning i större utsträckning än idag.
Utbildningssystemet är i huvudsak riktigt, men i synnerhet för officersutbildningen leder den
försvarsmaktsgemensamma utbildningssynen till att ingen försvarsgren blir riktigt nöjd med
kunskaperna hos officerarna som examineras från Officersprogrammet (OP).
Utbildningen behöver också rymmas inom de tre år som Officersprogrammet omfattar och
inte som idag kräva omfattande marinspecifik kompletteringsutbildning. För de officerare som
kommer in i yrket genom ”fler vägar in”, d.v.s. personer som redan har en akademisk examen,
är det centralt att den kortare officersutbildning de delges uppfyller de krav på
nyutexaminerade officerare som marinen ställer: kunskap inom ett stridsområde samt nautisk
kompetens för att kunna tjänstgöra som vakthavande officer till sjöss i ett stridsfartyg
respektive plutonchef i amfibie- och markförband.
3.2.1 Förberedande officerskurs
I det system som beskrivs finns en kortare förberedande officerskurs ”FOK”. Den genomförs
före officersutbildningen oavsett vilken väg till officersutbildning som den blivande kadetten
gått. Den utformas av marinen och ska säkerställa en gemensam marin grund inför det att
kadetterna går vidare i officersutbildningssystemet. FOK ska också genomgås av dem som ska
krigsplaceras som värnpliktiga befäl i krigsorganisationen.
3.2.2 OP Sjöstrid
En viktig beståndsdel i den akademiska utbildningssynen är att marinens egen erfarenhet ska
utforma dess utbildning och inom officersutbildningen är det därför angeläget att
Försvarshögskolan utgående från av marinen formulerade tydliga krav på kompetens tar fram
en utbildningslinje OP Sjöstrid, som bättre beskriver vad officerseleverna ska utbildas mot.
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Dagens beteckning ”nautik” leder tanken fel om vad som är huvudsak och bisak i
kompetensen.
En utbildningsexpedition bör övervägas att åter ingå i utbildningen, för att stärka de marina
aspekterna och sjömansyrkets särart – långa tider till sjöss.
3.2.3 OP Amfibie
Amfibiesystemets officerare bör också utbildas inom marinen så att den gemensamma
förmågan att kunna verka mot fiendens sjö- och marinstridskrafter blir tydlig, men kan där så
är lämpligt delta i utbildningar vid andra stridsskolor än marinens egna. För blivande
truppofficerare är praktisk utbildning och truppföring nödvändiga delar av en sådan
utbildning. Det kan inte läggas på marinen att ”ta hand om sedan”.
I officerarnas vidareutbildning bör liksom idag ett utbildningssteg finnas mot befattningar i
nivån stridsledningsofficer/sekond respektive kompanichef. Dessa utbildningar kan antingen
läsas i delar under flera år eller som en mer sammanhängande utbildning. Möjligheten att
systematiskt varva praktisk tjänstgöring med vidareutbildning är unikt för Försvarsmaktens
kompetensförsörjning och måste tillvaratas. Även i denna vidareutbildning måste dock fokus
ligga på nödvändiga kunskaper. Alltför fastlåsta kurser i långa program måste undvikas.
Utbildning mot värnpliktig officer behövs framförallt i amfibiesystemet och Marinbasens
markförband. Lämpliga befälsuttagna ska därför genomgå en ”förberedande officerskurs” om
cirka tre månader efter sin grundutbildning och kunna krigsplaceras som värnpliktiga
officerare. Det bör givetvis vara möjligt även för en anställd soldat att söka en sådan utbildning
och kunna krigsplaceras som värnpliktig officer efter sin anställning.
3.2.4 Aspirantutbildning
När marinen ska växa, måste det finnas olika vägar för att t.ex. bli officer. En av dem är att
göra grundutbildning där ett intresse för yrket kan komma att väckas och sedan söka
officersutbildning.
Det bör också vara möjligt att genomgå en aspirantutbildning, för dem som redan tidigt är
inriktade på officersyrket. En sådan utbildning ska likna en grundutbildning och följas av en
förberedande officerskurs. Aspiranter ska redan vid grundutbildningens start uppfylla de
personliga och skolmässiga kraven för officersutbildning.
En aspirantutbildning bör utvecklas för flottan, i stor utsträckning likna den fartygsinriktade
grundutbildningen och därmed också innehålla tjänstgöring ombord, men innehålla delar som
är särskilt avsedda att förbereda aspiranten för den kommande officersutbildningen.
Utbildningsdelar som huvudsakligen leder mot sjömansnivån ska minskas till förmån för
exempelvis aspirantsegling, praktisk navigation, ledarskap och allmän stridstjänst. Den
efterföljs om individerna under sjötjänsten bedöms lämpliga av en tre månader lång
förberedande officerskurs (FOK), varefter godkänt resultat gör att officersutbildning kan
påbörjas.
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För amfibie- och markförbanden bör aspirantutbildningen innebära en grundutbildning mot
befälsbefattning och likaså följas av FOK. En godkänd aspirant som inte fortsätter till
officersutbildning ska kunna krigsplaceras som värnpliktig officer.

3.3 Specialistofficerare
Marinen bör fortsätta rekrytera specialistofficerare ur sjömans- och soldatkategorin.
Specialistofficersförsörjningen kan stärkas genom att fortsätta utvecklingen med befattningar
högre upp i marinen och Försvarsmakten för de mest erfarna specialistofficerarna, så deras
utveckling inte avstannar. Dessa ska finnas såväl i högre staber som vid specialiserade
fackcentra som TKSE, MUSAC, MWDC mm.2 Erfarna specialistofficerare bör i högre
utsträckning breddas genom tjänstgöring vid närstående myndigheter, exempelvis FMV, FRA
och FOI eller tjänstgöra vid vissa svenska försvarsindustrier.
Även ”fler vägar in” bör öppnas för specialistofficerare, där ett flertal högskoleutbildningar
(exempelvis sjöingenjör, sjuksköterskeutbildning, logistik) är högst relevanta för marinen; inte
minst inom marinens avancerade tekniska yrken.

3.4 Reservofficerare
3.4.1 Allmänt
Reservofficerssystemet ska säkerställa kompetensbehov som varierar över tid i
krigsförbanden och grundorganisationen. Det utgör en flexibel och kostnadseffektiv del av
personalförsörjningen som är särskilt betydelsefull för organisationens förmåga att tillväxa.
Med reservofficerare som regelbundet tjänstgör får marinen även möjlighet att nyttja civilt
förvärvad kompetens och tillgång till nätverk utanför Försvarsmakten.
Försvarsmaktens reservofficerskoncept måste anpassas för att svara upp mot sjöstrids-, basoch amfibieförbandens behov. Det är viktigt med en tydlig inriktning mot framtida uppgifter i
krigsförbanden samt mer omfattande tjänstgöring i den befattning som utbildningen primärt
syftar till.
Målbilden bör vara en tillgänglig kår med reservofficerare i marinen som utbildats och
tjänstgjort i befälsbefattning, som har eller som avser att ta en akademisk examen på lägst
grundnivå (kandidatexamen) och kan tjänstgöra i officersbefattning på trupp, ombord eller i
stab. Efterhand ska reservofficeren även kunna tjänstgöra på högre nivåer. För marinens del
bör utbildningen initialt inriktas mot befattningar på trupp och ombord.
Utbildningen bör vara sammanhållen och följas av en längre obligatorisk tjänstgöring i
befattning ombord i flottans fartyg eller i amfibieförbanden. Tiden från och med den militära
2

Telekrigsstödenheten, Marinens Undervattenspaningsanalyscentral och Mine Warfare Data Center.
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grundutbildningen till dess att civil verksamhet kan påbörjas bör inte vara längre än att det
uppfattas som rimligt att dessutom skaffa sig en civil utbildning. Uppskattningsvis går en gräns
någonstans vid tre till fyra år för den militära delen.
För närvarande finns ett antal reservofficersbefattningar vid sjöstrids- och amfibieförbanden
samt marinbasen. Därutöver finns ett antal befattningar i högre taktiska staber som
förutsätter bakgrund från dessa förband i marinen. Utöver placering på någon av dessa
befattningar, ska det vara naturligt för reservofficeren att ingå i en personalpool som kan
förstärka de stående förbanden vid vakanser eller då behov av andra skäl uppstår. Detta är en
av styrkorna med att ha tillgång till reservofficerare. Det behöver också bli enklare för en
förbandschef att använda reservofficerare i förbandsproduktionen (tidigare känt som ”RO i
GRO”).
Liksom idag ska yrkesofficerare som lämnar aktiv tjänst normalt anställas som
reservofficerare.
3.4.2 Rekrytering och antagning
Avgörande för attraktionskraften är att utbildningen uppfattas som adekvat och krävande
samt att tjänstgöringen kan genomföras i en utmanande befattning. Utbildningen bör rikta sig
till dem som ser en merit i reservofficersexamen och som vill utvecklas i det ledarskap,
ansvarstagande och yrkeskunnande som ofta följer av utbildning och återkommande
tjänstgöring i Försvarsmakten. Rekryteringsbasen bör utgöras av individer som har
förutsättningar och avsikt att avlägga en akademisk grundexamen på lägst kandidatnivå. Dessa
ska kunna föranmäla sitt intresse för utbildningen.
Det bör vara möjligt att bli preliminärt antagen till reservofficersutbildningen innan inryckning.
Godkänd grundutbildning (aspirantskola eller motsvarande kvalificerad grundutbildning i
enlighet med avsnittet Grundutbildning ovan) och förbandschefens lämplighetsomdöme ska
då vara avgörande förutsättningar för att få fullfölja utbildningen mot officer. Även
reservofficersaspiranterna ska genomgå samma tre månader långa FOK som yrkes- och de
värnpliktiga officerarna.
3.4.3 Reservofficersutbildning och obligatorisk tjänstgöringsperiod
Reservofficerskursen bör vara ettårig och bestå av tre huvudblock.
-

ROK 1: försvarsmaktsinriktad del (två månader).
ROK 2: marint inriktad del (fyra månader).
ROK 3: yrkesinriktad del som tar sikte mot befattningen under den obligatoriska
tjänstgöringsperioden (sex månader).

Till och med officerskursen tjänstgör eleverna med rekrytförmåner i likhet med vad som gäller
på yrkesofficersutbildningarna. Efter avslutad officerskurs tillsvidareanställs godkända elever
som reservofficerare i Försvarsmakten och påbörjar den obligatoriska tjänstgöringsperioden.
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Den obligatoriska tjänstgöringen bör vara 12-18 månader. Detta skapar den för framtiden
oundgängliga förbandserfarenhet som för framtida tjänstgöringar kommer att vara viktig.
Efter den obligatoriska tjänstgöringsperioden ska reservofficeren vara krigsplaceringsbar i
befattningsnivå 6 (fänrik/löjtnant/översergeant). I förbandsomsatta förband bör dessa RO
finnas på och övas i sin befattning under en komplett omsättningsperiod.
Efter återinförandet av flerbefälssystemet finns idag befattningar för såväl officerare (OFF)
som för specialistofficerare (SO). Det är här av mindre betydelse i vilken kategori befattningen
under den obligatoriska tjänstgöringen ligger. Väsentligt är den miljökännedom som erhålls
och att det läggs en grund så att reservofficeren senare, efter avslutad civil utbildning, har
grunden för att utvecklas mot OFF-befattningar på högre nivå i till exempel staber.
Behovet av reservofficerare i SO-befattningar bör i första hand tillgodoses med förtidsavgångna yrkesofficerare, i andra hand av direktutbildade reservofficerare.
Specialistofficeren har ofta en expertroll som förutsätter lång tid i befattning, nära de system
som ska bemästras. Detta gäller i synnerhet för sjöstridsförbanden och andra teknikintensiva
delar av Försvarsmakten.
3.4.4 Fortsatt tjänstgöring och vidareutveckling
En akademisk grundexamen (”kandidatexamen”) bör vara ett krav för att längre fram kunna
utnämnas till löjtnant eller högre nivå. Vilket ämne som studerats eller vad examensarbetet
behandlar är av mindre vikt. Det centrala är att officeren har förmågan att analysera, problemformulera och metodiskt lösa uppgifter som en akademisk utbildning normalt leder till.
Reservofficerens civilt förvärvade kunskaper och erfarenheter kan efterhand bli mer
betydelsefulla, beroende på hur de matchar dennes militära befattning och uppgifter. Tydliga
exempel ser vi hos de reservofficerare som avlagt juristexamen och tjänstgör som juridiska
rådgivare, oavsett tidigare befattning som stridsledningsofficerare, eldledare eller annat.
Motsvarande gäller medicinalutbildade och skulle även kunna gälla mariningenjörer. Värdet
av att ha reservofficersutbildade sjöbefäl på svenskflaggade handelsfartyg kan inte heller
underskattas och skulle kunna hanteras inom ramen för den modell som beskrivs här.
Även där det saknas en direkt yrkeskoppling mellan civila meriter och militär placering,
kommer marinen kunna dra nytta av kombinationen militär grundförståelse och kompetenser
som erhållits utanför Försvarsmakten. Ledarskap och förmåga att hantera komplexa
situationer är universella förmågor, vare sig de förvärvats militärt eller civilt.
Det bör finnas en marint inriktad kaptenskurs och den taktiska stabskursen vid
Försvarshögskolan (FHS TSK), vilken syftar till att ge en generell stabskompentens för
tjänstgöring på OF 3-nivån, bör finnas kvar enligt ungefär samma modell som idag.
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3.5 Mariningenjörer
För att utveckla och vidmakthålla marinen 2030 krävs även en nystart och revitalisering av
Mariningenjörssystemet (den marina delen av vad som idag benämns ”Försvarsingenjörer”)
som under en lång rad av år gått på ”sparlåga” med ett mycket lågt intag av nya och unga
mariningenjörer (officerare med civilingenjörskompetens inom relevanta teknikområden).
Huvudskälet till att denna personalkategori krävs över huvud taget är att marinen som en högt
specialiserad och teknisk försvarsgren behöver ”ta befälet” över sin egen utveckling och eget
vidmakthållande, även ur ett tekniskt/taktiskt perspektiv.
Över åren har också den tekniska chefsutbildningen på FHS (nuvarande FHS HOP) sakta men
säkert minskat vilket accentuerar att marinen i sitt eget hägn behöver en del av officerskåren
som har en hög teknisk kompetens och har relevanta erfarenheter från förbandstjänst med
en insikt i samspelet mellan teknik och taktik i den marina stridsmiljön.
Dagens rekryteringssätt, dvs att rekrytera redan färdigutbildade civilingenjörer från lämpliga
utbildningslinjer kommer att fungera utmärkt även år 2030. Dessa måste dock ges nödvändig
marin grundutbildning och en officersutbildning så att de får de praktiska och teoretiska
förutsättningarna att verka tillsammans med sina kollegor och av dem bli accepterade, även
som officerare. Denna rekryteringsmodell kan med fördel även nyttjas av individer som varit
sjömän/soldater eller specialistofficerare och därefter genomgått civilingenjörsutbildning. I de
fallen kan givetvis officersutbildningen anpassas till viss del.
2030, liksom nu, byggs trovärdigheten i ett sådant system upp av att de mariningenjörer som
finns växlande tjänstgör på krigsförband (divisioner/bataljoner, flottiljer/regementen), på
skolor, på teknik- och vidmakthållandekontor, i centrala staber (Marinstab och HKV) samt på
FMV. Systemet måste tillåta att mariningenjören går i befattning på krigsförbanden på såväl
nivån fänrik-kapten samt på nivån örlogskapten/major-kommendörkapten/överstelöjtnant.
Med ett mer flexibelt synsätt på bemanning och befattningar än idag så är det inte orimligt
att anta att det bör finnas i vart fall två-tre mariningenjörer per flottilj/regemente med en
ungefärlig fördelning på två på nivån fänrik-kapten och en på den högre nivån. Innan den
”strategiska timeouten” i början av 1990-talet fanns ca 100 mariningenjörer för att driva
dåtidens marina numerär som liknar den som skissas för marinen 2030.
Det leder till ett ungefärligt antal om 80 – 100 personer, där ca 40 % jobbar i befattningar vid
de marina förbanden, samt 20 - 30 % vardera på försvarsgrensgemensamma befattningar
(övriga förband samt HKV) samt 30 - 40 % på Försvarets Materielverk.
När det gäller nyproduktion så kommer en marin av 2030 års storlek att samtidigt och parallellt
behöva vara engagerade i anskaffningsprojekt av såväl ytstridsfartyg, minröjningsfartyg,
ubåtar, amfibiesystemets båtar (stridsbåtar, trossbåtar m.fl.) samt övriga trängfartyg. Detta
kommer att ställa höga krav på att marinen kan avdela kompetent militär personal till FMV,
inte enbart mariningenjörer utan även officerare i övrigt samt specialistofficerare av olika slag.
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När det gäller mariningenjörernas utbildning och utveckling är det långsiktigt hållbara att söka
skapa ett system som gör att de ansvars- och gradmässigt på ett ungefär följer sina jämnåriga
officerskollegor och där de som går längre i sin karriär, också tillägnar sig den högre militära
utbildning som ges vid FHS HOP (motsvarande). Förutom att det är en trovärdighetsfråga så
leder det också till att den nödvändiga kopplingen mellan teknik/taktik/operationskonst
upprätthålls över tiden och att det inte skapas alltför snävt tekniskt avgränsade kompetenser.
En mariningenjör måste som officer ha större bredd än enbart sitt tekniska fackområde.
I marinens sjöförband finns få officersbefattningar i teknisk tjänst, där majoriteten av de
tekniska befattningarna är specialistofficerare. Internt i marinen är detta förhållande kanske
inte så avgörande men i ett längre tidsperspektiv kan dessa utgöra ytterligare en
rekryteringsgrund mot mariningenjör. En ”nygammal” variant som kan studeras är att låta
utvalda erfarna specialistofficerare kunna växla över till officersbanan genom att
vidareutvecklas till mariningenjör och säkerställa att även sjöförbanden i tekniskt hänseende
kan bidra med såväl mariningenjörer som tekniska specialistofficerare när mer centrala
befattningar på Marinstaben, på HKV och i FMV ska besättas. Ett sådant växlingssystem har
marinen haft förr med goda resultat.
Mycket av det återinförda mariningenjörssystemet kan således hämta inspiration från de
tidigare systemens lösningar. Mariningenjörerna bör personalplaneras centralt av
Marinstaben.

3.6 Medicinalpersonal
3.6.1 Den marina sjukvårdspersonalen
Kategorierna av marin sjukvårdspersonal kan förenklat beskrivas på följande vis, där vissa är
tillikabefattningar och vissa är egna befattningar ombord eller i staber.
− Stridssjukvårdare

Kombattant. Stridssjukvårdare tränad för tjänst i
markförband. Vanligen en eller två per grupp.

− Örlogssjukvårdare

Kombattant. Stridssjukvårdare tränad för tjänst ombord.
Antal anpassas till fartygets storlek och antal drabbningsplatser.
Kombattant. Befattning som på sikt fasas ut till förmån
för sjukvårdsbefäl, se nedan.

− Sjukvårdsansvarig
officer ombord
− Sjukvårdsbefäl

Kombattant. Som örlogssjukvårdare + något högre
kompetens + civil STCW-sjukvårdarkompetens + ansvar
för sjukvårdsmateriel och sjukvårdsövningar. Leder sjukvårdstjänsten ombord om inte högre kompetens finns
ombord.
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− Fartygssjuksköterska
− Sjukvårdsofficer
− Fartygsläkare

Specialistsjuksköterska med särskild träning för
sjukvårdstjänst ombord.
Som ovan plus sjöofficer med utbildning i logistik och
stabstjänst.
Specialistläkare
med
särskild
utbildning
för
sjukvårdstjänst ombord.

Härtill kommer personal i ledningsfunktioner som sjukvårdsplanerare, sjuktransportledare
och stabsläkare. Utbildningen av fartygssjuksköterskor, fartygsläkare och stabsläkare ska vara
utmanande och kvalificerad, och därmed attraktiv, och ge denna personal god vana och
färdighet att leda sjukvårdstjänsten ombord med stöd av sjukvårdsofficerare, sjukvårdsbefäl
och örlogssjukvårdare.
3.6.2 Förslag på utformning av sjukvård ombord i krigsbesättningar
- Mindre stridsfartyg har örlogssjukvårdare och ett sjukvårdsbefäl.
- Större stridsfartyg har örlogssjukvårdare, ett eller två sjukvårdsbefäl samt
fartygssjuksköterska.
- Fartyg som bedriver särskilt riskfylld verksamhet eller verksamhet där risktagningen
måste vara liten, som har särskilt långt till stöd utifrån eller som har begränsade sambandsmöjligheter kan ha fartygsläkare istället för, eller i tillägg till, fartygssjuksköterska.
Det kan till exempel handla om vissa former av dykning, segling på djuphaven eller ubåt
som inte får röjas.
- Stödfartyg har förbandsplats med läkare och sjuksköterska och kapacitet som svarar eget
fartygs och understödda förbands behov och möjligheter till sjuktransport. Nyttan med
livräddande kirurgi på stödfartyg vid militära operationer på Östersjön behöver
analyseras ytterligare och är avhängig syftet med stridssjukvården ombord.
- Det bör fördjupas vidare vilka befattningar som kan vara tillikabefattningar för befintlig
personal och vilka som tillförs utöver besättningen.
3.6.3 Överordnad organisation
En marin för Sverige föreslår skapandet av en FM Medicinalkår med en del som är marinens
medicinalkår, så som nyligen med gott resultat har införts i norska Sjøforsvaret. I svensk
tappning skulle det innebära att respektive försvarsgrens överläkare har personal, budget och
ansvar för rekrytering, anställning, utbildning, träning, övning, certifiering och fördelning av
sjuksköterskor och läkare till egen försvarsgrens krigsförband.
I en sådan medicinalkår kan personalen underställas krigsförbandschefer förhållandevis lång
tid så att sjukvårdspersonalen känner sig som en del av krigsförbandet, deltar i utvecklingen
av krigsförbandet och utvecklas med det.
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3.7 Gruppbefäl, soldater och sjömän
Soldater och sjömän ska börja sin bana med grundutbildning som värnpliktiga – oavsett om
de kallats till mönstring eller frivilligt aktivt anmält intresse för yrket. Grundutbildningen för
sjöförband ska åter innehålla tjänstgöring ombord, med målsättningen att pröva sjömännen
innan anställning kan ske, vilket bör vara ett krav för att minska risken för avgångar.
Anställda sjömän och soldater behöver stanna längre i yrket, både för att ge effekt och för att
minska behovet av att utbilda så många nya varje år. Ett incitamentsprogram bör införas, som
ger omställningsstöd till soldater och sjömän som stannat minst fyra år i yrket. Det kan omfatta
betalda studielån i ett visst antal år efter avslutad anställning, avgångspremier, inkomstgaranti
under ett visst antal år efter avslutad anställning och möjligheter att under den sista delen av
anställningen på arbetstid delta i yrkesväxlingsinsatser mot en civil karriär.
Omfattningen av ett sådant program bör i så fall växa med antal anställningsår, så att varje år
som en soldat eller sjöman stannar kvar också innebär påtagligt förbättrade avgångsvillkor.
Jämfört med kostnaden för att nyutbilda soldater och sjömän är detta sannolikt en god affär
för båda parter. Flera andra nationer tillämpar sådana system och detta föreslogs också av
2015 års personalförsörjningsutredning.3
Tidsbegränsningen om tolv år som maximal anställningstid som soldat eller sjöman bör
strykas. En soldat eller sjöman som efter tolv år alltjämt är kvar i tjänst bör kunna erbjudas
tillsvidareanställning.

3.8 Frivilligpersonal
Systemet med frivilligpersonal med avtal är under återtagande i hela Försvarsmakten.
Marinen nyttjar redan idag dessa till exempel genom Frivilliga Flygkåren. Sjövärnskåren är
sedan länge välkänd för framförallt sin ungdomsverksamhet och dess stora betydelse för
rekrytering till marinen, men bör utvecklas mot att ytterligare arbeta direkt mot att producera
personal för krigsbefattningar – vilket tidigare var Sjövärnskårens ursprungliga uppgift.
Möjligheterna att ytterligare stärka marinens krigsorganisation genom resurser, utbildningar
och kompetenser som de frivilliga försvarsorganisationerna kan bidra med kan vara särskilt
positivt för en organisation som behöver tillväxa. Det behöver göras enkelt för stamanställda
ur alla personalkategorier att t.ex. under sin sommarsemester tjänstgöra som instruktörer i
frivilligverksamheten, utan att detta skapar problem med arbetstidsbestämmelserna.

3

SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret, Sid 170ff.
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4 Utbildningssystemet
Som tidigare nämnts, är utbildningssystemet i huvudsak relevant. Officersutbildningen bör
fortsatt sammanhållas centralt av Försvarshögskolan som yttersta garant för officersprogrammens kvalitet. Den grundläggande officersutbildningen behöver emellertid tydligare
styras av marinens krav, så att kadetterna efter tre år är rätt förberedda att börja utvecklas
inom sitt yrke utifrån den verklighet som de ställs inför. Försvarsgrensgemensam utbildning
är viktig, men bör prioriteras först i de högre officersprogrammen.
Grundutbildningen av soldater och sjömän behöver, som också berörts, lägga mindre tid på
förberedande teoretisk utbildning och tidigare överlämna rekryterna till förbanden, där
praktisk erfarenhet fullbordar deras utbildning.

4.1 Utbildningsvolymer 2030
För en utökad marin, krävs en utökad utbildningskapacitet.
För marinens behov 2030 behöver - liksom idag - officerare utbildas både för de marina
förbandens egna behov och för att försörja centrala funktioner och högre staber både där
marin kompetens är nödvändig, men också för att säkerställa att marin kompetens finns
närvarande inom gemensamma beslutsfattande funktioner.
Man kan anta att en tredubblad marin kräver en tredubblad rekrytering, men på
yrkesofficersidan innebär En Marin för Sverige ”endast” en fördubbling. Det nuvarande
riktvärdet för rekrytering är att gå mot 50 officerare, 100 specialistofficerare och 300 sjömän
årligen.
Detta grundar sig på de marina förbandens bedömning vad som krävs för att försörja
nuvarande organisation och för att nå målet 2030 behöver som minimum 60 officerare och
120 specialistofficerare tillföras årligen.4 Vinster i effektivitet ska göras exempelvis genom att
frigöra militär personal för militära uppgifter, som anförts tidigare. De ökade personalramar
som föreslås i denna skrift, medger också ökad bemanning av marinens skolor.
Att kraven på utbildningsorganisationen kommer att öka står helt klart. Inte nog med det,
sannolikt kommer det också krävas nya (eller nygamla) utbildningsupplägg och
utbildningsmetoder. En faktor i sammanhanget är också åldersläget, där marinens förband
glädjande nog har en något lägre medelålder än många andra delar av Försvarsmakten och
därför inte drabbas lika hårt av det kommande decenniets stora pensionsavgångar i
officerskåren.
Centralt även i denna fråga är att marinen själv får råda över denna utveckling.

4

Utifrån erfarenhetsvärdet att hälften av yrkesofficerarna lämnat Försvarsmakten efter 20 år.
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5 Bemanning
5.1 Allmänt
I en växande marin behöver balansen mellan distribuerat ansvar och central styrning vara
tydlig.
Avseende officerskategorierna bör dessa från någon nivå bemanningsplaneras centralt, d.v.s.
av Marinstaben, inklusive ett ökat ansvar för Marinstaben att placera officerare med
chefsprognoser på gemensamma befattningar i centrala staber. Det bör diskuteras i marinen
från vilken nivå det centrala ansvaret ska finnas.
Specialistofficerare samt officerare med särskilda kompetenser (mariningenjörer,
medicinalpersonal) bör därvid hanteras i samråd mellan förbanden och de centrala
företrädarna inom sina yrkesområden.
Soldater och sjömän bör bemanningsplaneras lokalt vid sina förband.

5.2 Sjöfartsverkets fartyg bör bemannas av marinen
Sjöfartsverkets fartyg, främst isbrytare och sjömätare, bör utgöra en operativ resurs för
marinen i händelse av kris eller krig. I ett läge när organisationen står inför att kapaciteten och
förmågan måste ökas avsevärt, är det relativt enkelt och kostnadseffektivt att anpassa dessa
enheter för militärt bruk. Lämpliga uppgifter för isbrytare och sjömätare kan vara minering,
taktisk sjömätning eller att fungera som stöd- och ledningsplattformar.
Fördelarna med att bemanna isbrytare och sjömätare med marinens personal redan i fredstid
är flera, men det bör införas på ett sätt som inte äventyrar marinens egen tillväxt mot 2030,
som är utmanande redan som den är. Det ger möjlighet för fler officerare och sjömän att
utveckla och upprätthålla sin kompetens till sjöss, exempelvis inom sjömanskap och
navigation. En utökad personalvolym medför dessutom större flexibilitet och högre grad av
redundans i marinens bemanningsplanering. Militär bemanning av Sjöfartsverkets fartyg
skulle också innebära ett välkommet närmande mellan marinen och handelssjöfarten.
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6 Avslutning
Att bemanna förslagen i En Marin för Sverige om en tredubblad marin kommer att vara en
utmaning. Det är inte heller säkert att marinen år 2030 ser ut som Kungl.
Örlogsmannasällskapet har tecknat i sin skrift.
Oaktat detta är det väsentligt att ha idéer och tankar för hur marinen skulle kunna bemannas
och personalförsörjas. Flera av de förslag som läggs fram är också både möjliga och lämpliga
att tillämpa redan i dagens marin, oavsett vilken utveckling som väntar i framtiden.
Redan för dagens uppgifter finns det för få personer i Marinen och denna uppföljning av En
Marin för Sverige har därför särskilt försökt beskriva hur flera vägar kan öppnas för att få in
fler personer i marinen.
Skriften har också argumenterat för tydligare marin prägel på rekrytering och utbildning och
för hur olika personalkategorier bäst borde användas för att möta behovet av och bygga
morgondagens större marin.

Jacob Hägg: Solnedgång över Stockholms inlopp
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