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Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som 
är soldat, sjöman eller officer med en anställning i 
Försvarsmakten samt för dig som studerar till yrkesofficer.

Vilka är vi?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Officersförbundet och militär anställning.Udda för oss är att det i stort sätt bara finns en arbetsgivare FM men även FHS, FMV, FöD och andra närstående myndigheter.Militärpersonal endast vid FM, FHS, FMV (FöD)Kan ju ses som en liten arbetsmarknad men FM ca: 16000-17000



Därför har Sverige ett försvar

• Försvarsmakten ska värna Sveriges värden och 
intressen.

• Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid 
katastrofer.

• Försvarsmakten genomför insatser runt om i
världen. 

• Försvarsmakten agerar längs hela konfliktskalan, 
där väpnad strid är den mest extrema åtgärden 
som personalen tränas för.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Därför har Sverige ett försvarFörsvarsmakten agerar på uppdrag av Sveriges regering.Så här lyder vårt uppdrag; Försvarsmakten ska värna om Sveriges värden och intressen�Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer�Försvarsmakten genomför insatser runtom i världen�Försvarsmakten agerar längs hela konfliktskalan, där väpnad strid är den mest extrema åtgärden som personalen tränas för
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Hjärnan och hjärtat är våra viktigaste vapen

• Gott omdöme

• Disciplin

• Förmåga att vara lugn och kunna fatta kloka beslut även i stressiga situationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hjärnan och hjärtat är våra viktigaste vapenFör att kunna utföra vårt uppdrag ställs våra soldater inför svåra situationer och kriser. Att kunna hantera dem är en av de viktigaste saker vi tränar oss på. Det ställer stora krav på gott omdöme, disciplin och förmåga att vara lugn och ta kloka beslut även när situationen är pressad.�Så här kan vår verklighet se ut. <klicka fram nästa bild>



+ 40 -40

Presentatör
Presentationsanteckningar
+40C -40CSverige är ett litet land med ett försvar i toppklass.Vår militära personal har unika förmågor och stor kompetens. Vi övar under extrema förhållanden. I luften, under vatten, i fyrtio graders kyla, i fyrtio graders hetta. Svenska soldater och befäl är duktiga på språk, har social kompetens och god förmåga att anpassa sig till andra kulturer. Försvarsmakten blir ofta tillfrågad att delta i andra länders övningar.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Karlstad, Kabul – sak sammaSveriges politiker har bestämt att vårt land inte ska stå bredvid, utan bidra till fred vid internationella kriser och konflikter. Därför har Försvarsmakten omkring tusen personer placerade i ett tjugotal länder runtom i världen. Vi finns bara på plats där FN har gett godkännande för insatsen. Vi agerar solidariskt tillsammans med andra. Den gemensamma uppgiften är att bevara freden eller framtvinga den, att skapa en drägligare tillvaro för befolkningen som lever i ett konfliktområde.��Försvarsmaktens internationella insatserJag tänkte kort berätta om <antal, 1-3> internationella insatser.KONGO 1960–1963, 1999– När den belgiska kolonin Kongo blev självständig 1960 bröt oroligheter ut direkt. FN sände fredsfrämjande styrkor, vars uppdrag utvecklade sig till att förhindra ett inbördeskrig. Sverige deltog med personal och flygplansresurser. Idag har vi en rådgivare på plats.AFGHANISTAN 2002– Sedan årsskiftet 2001/2002 bidrar Sverige med soldater till Isaf, International Security Assistance Force. ISAF arbetar under mandat av FN:s säkerhetsråd och ett avtal mellan ISAF-styrkan och den afghanska regeringen.KOSOVO 1999- Sedan 1999 deltar Sverige i den Nato-ledda internationella styrkan KFOR. KFOR ansvarar för att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo. Arbetet grundar sig på FN:s säkerhetsrådsresolution 1244. 



1 000 
MÖJLIGHETER

Presentatör
Presentationsanteckningar
1000 möjligheter�Inom Försvarsmakten finns nästan alla yrken representerade. Allt från skyttesoldat och artillerimatros till kock, musiker och ekonom. Visste du till exempel att omkring 7 000 av de som arbetar i Försvarsmakten har en civil tjänst? Här följer några exempel på områden du kan arbeta inom.



LOGISTIK

1 000 
MÖJLIGHETER

Presentatör
Presentationsanteckningar
LogistikUtan försörjning fungerar inget förband.  Inom området logistik ingår till exempel att säkerställa tillgången på vatten, mat, drivmedel och ammunition. Ge exempel på logistikfunktionen på ditt förband.



LEDNING

1 000 
MÖJLIGHETER

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ledning�Försvarsmaktens uppgifter ställer höga krav på ledningen av verksamheten.  Ledning omfattar bland annat sambands- och informationssystem, ledningsfunktioner och ledningsförband. Ge exempel på ledningsfunktionen på ditt förband.



UNDERRÄTTELSE/
SÄKERHET

1 000 
MÖJLIGHETER

Presentatör
Presentationsanteckningar
Underrättelse/säkerhet�Underrättelse- och säkerhetstjänsten bedrivs nationellt och internationellt och tillämpas i både freds- och krigstid.  Huvuduppgiften är att via informationsinhämtning klarlägga och motverka hot.



TEKNIK

1 000 
MÖJLIGHETER

Presentatör
Presentationsanteckningar
Teknik�Försvarsmakten har mycket avancerad teknisk utrustning.  Teknisk tjänst är den gemensamma benämningen för alla som arbetar med teknik i Försvarsmakten. Ge exempel på teknisk tjänst på ditt förband.
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Militärt arbete
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Individen börjar med att göra en militär grundutbildning om hen vill 
jobba eller engagera sig militärt i Försvarsmakten. Utbildningen är 
mellan 4 och 11 månader beroende på vad du ska utbildas till.

Militär grundutbildning



(Civilt)
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Gruppbefäl, soldat, sjöman Officer, specialistofficer, 
(reservofficer)

I Försvarsmakten man kan arbeta som
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Gruppbefäl, soldat, sjöman

I Försvarsmakten man kan arbeta som
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En stor del av tiden övar man under realistiska förhållanden, 
varvat med teoretisk utbildning. 

Individen erbjuds kontinuerligt möjligheter att vidareutveckling 
inom sin kompetens och profession. 

Målet kanske är att en dag bli gruppchef eller vidareutbilda sig till 
officer?

Gruppbefäl, soldat, sjöman



• Man tjänstgör i en tidsbegränsad anställning om max 12 år 
under en 18-årsperiod, som längst 8 år i en följd. Man kan 
sluta när man vill, med viss uppsägningstid.

• Lön från 20 000 kr.

• God arbetsmarknad.

Anställning och lön
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Officer, specialistofficer, 
(reservofficer)

I Försvarsmakten man kan arbeta som
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Officer Specialistofficer

Yrkesofficer
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Officer

Yrkesofficer
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• Krigsvetenskaplig inriktning

• Nautisk inriktning

• Militärteknisk inriktning

• Officersprogrammet är en treårig utbildning. 

• Akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

• Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på 
Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Officer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Krigsvetenskaplig inriktningDet här är den bredaste inriktningen, den förbereder dig för att bli officer i armén, flygvapnet eller marinens amfibieförband. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll inom områdena markstrid, fältarbete, luftvärn, indirekt bekämpning, CBRN (kemiska och biologiska stridsmedel, radiologiska och nukleära händelser), amfibie, säkerhetsförband, försörjning mark/luft, ledningssystem, STRIL (stridsledning) luftbevakning eller STRIL flygstridsledning.Militärteknisk inriktningDen här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll mot antingen armén eller flygvapnet.Nautisk inriktningFörbereder dig att bli officer i marinen vid ubåts- eller sjöstridsflottiljer. Under termin 4–5 specialiserar du din yrkesroll. Huvudämnet är krigsvetenskap. Ofta fortsätter studierna i nautik efter din officersexamen, men som anställd.



22

Behörighetskrav
För att bli antagen till officersprogrammet krävs:

• Grundläggande högskolebehörighet.

• Särskild behörighet för krigsvetenskaplig och nautisk inriktning
Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och 
Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

• Särskild behörighet för militärteknisk inriktning
Matematik C, Samhälle A och Fysik B, alternativt Fysik 2, Matematik 3b eller Matematik 3c, 
Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1+1a2.

• Militär grundutbildning med godkänt resultat. 
Du kan söka Officersprogrammet under tiden som du går militär grundutbildning, men du måste ha 
genomfört den innan du påbörjar programmet.

• Att du blir godkänd i de tester och intervjuer som görs av Rekryteringsmyndigheten.

• Att du blir godkänd i säkerhetsprövningen.

• Innehar svenskt medborgarskap.
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Specialistofficer

Yrkesofficer



24

Specialistofficerare ansvarar för de militära kärnkompetenserna, 
deltar i stridssituationer och ser till att andra chefers beslut följs 
och tillämpas. Det är också specialistofficerarens ansvar att 
gruppbefäl, soldater och sjömän utbildas och övas för att kunna 
prestera i stridssituationer och andra typer av uppdrag.

• Utbildningen pågår under tre terminer (1,5 år).

• Utbildningen varvar teori med praktik och fokuserar på 
ledarskap och specialkunskaper inom den valda 
yrkesinriktningen. 

• Försvarsmaktens skolor runt om i landet.  

Specialistofficer
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Behörighetskrav
För att bli antagen till specialistofficersutbildningen krävs:

• Svenskt medborgskap

• Anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader eller har fullgjort någon av 
följande utbildningar med godkänt resultat:

a) grundutbildning med värnplikt om minst sex månader enligt  lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

b) grundläggande militär utbildning om minst sex månader enligt förordningen (2009:4) om grund-läggande militär 
utbildning inom Försvarsmakten

c) grundläggande och kompletterande militär utbildning om minst sex månader enligt förordningen (2010:590) om 
grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, eller

d) militär grundutbildning om minst sex månader enligt  förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

• Gymnasieexamen eller validerade och översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.

• Att ha genomfört antagningsprövning med godkänt resultat.

• Att ha genomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat.



• Tillsvidareanställd som yrkesofficer

• Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning och lönen 
anpassas efter förbandens lokala lönestruktur.

• I dagsläget är lönen för en nyexaminerad från 26 000kr

Anställning och lön som  yrkesofficer 
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Arbetsmarknaden - tillväxt
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