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STLTSRÅDET FÖR PÖRSVÅRBDEPARTBHBNTETOCH CHEPEN

bemyndigade majRegeringen chefen för försvars-den 2 1991
tillkalla särskild utredare meddepartementet att upp-en

ålders-pensionsålderngöra översyn ochdrag att en av
yrkesofficerarna inom försvarsmaktenhosstrukturen

Dir. 199132.

särskild majTill förordnadesutredare den 2 1991
generaldirektören Mundebo.Ingemar

Från tidpunkt avdel-förordnades sekreterare,somsamma
ningsdirektören Andersson.Arne

byrådirektören wickbommaj förordnades attDen 8 1991 Lena
biträdande Wickbommajden sekreterare.fr.o.m. 13 vara

entledigades biträdande julidensekreterare 15 1991.som

utredningsmannenTill biträda förordnadesattexperter
i officerarnasmajfr.o.m. förste ombudsmannenden 15 1991

iriksförbund för-Rune Edström, departementssekreteraren
iförstesvarsdepartementet ombudsmannenJentzen,Herman

departementsrådet isvenska officersförbundet Lord,Jan
Mårtensson, personaldirektörenförsvarsdepartementet Jan

departementsrådetNyberg,överbefälhavarenhos Gunnar 1
iombudsmannen statsan-civildepartementet Regen,Gunnar

förhandlingschefen iSalomonsson,förbund Oveställdas
avdelningsdirektörenarbetsgivarverk Peter Stare,statens

civilförvaltning Sörensson ochBo-Lennartförsvaretsvid
forskningsanstalt Stenavdelningsdirektören vid försvarets

Ternblad.



maj förordnadesDen 31 avdelningsdirektören1991 Christine
Annemalm juniatt fr.o.m. den biträdande1 sekretera-vara

Vre.

Arbetet bedrivitshar under benämningen militära pensions-
åldersutredningen, MPU.

Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande SOU
yrkesofficerarnas pensionsålder199187 ålders-och

struktur.

särskild utredare ärsom undertecknad Ingemar Mundebo
ansvarig för innehåll.betänkandetsensam

Mitt uppdrag är med detta slutfört.

iStockholm oktober 1991

HundeboIngemar -

Arne Andersson

Christine Annemalm
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SAMMANFATTNING

följande.sammanfattningsvisäruppdragMitt

yrkesoffi-åldersstrukturen hosredovisaochKartläggao
på befatt-officerarnasavseendemedgruppsomcerarna

fredsorganisationen.såväl krigs-iningar som

konsekvenser-kartläggning belysadennabakgrundHot avo
pensionsålderårs förlämpligheten 65prövaoch avna

yrkesofficerarna.

lämp-medredovisa systemprövningledning dennaMed avo
yrkesofficerarna.pensionsålder förlig

tillämpabefattningarvissaförmöjligheten attPrövao
företrä-förordnanden,tidsbegränsadeolika former av

befäl.behovettillgodosedesvis yngreför att av

pensionsålder ochlämpligmedtill systemMina förslag
iyrkesofficerarna syfteavgångar förförtidastimulerade

till verksam-vidmakthålla hänsynmeduppnå ochatt en
ifinns kap. Deåldersstruktur 7.lämpligkravhetens

följande.sammanfattningsvisinnebär

årsdärmedoch 65pensionsavtalet, PA-91,statligaDeto
på yrkes-tillämpasvillkorövrigapensionsålder och

januari 1992.den 1officerare fr.o.m.

införsifinnsövergångsregler PA-91 endeUtöver somo
för yrkes-innebär attövergångsregel, vilkensärskild

år till-fyllt 441991decemberden 31officerare som
tidigare gällandepensionsålder enligtårslämpas 60

pensionsavtal.
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I avtal skapas förutsättningar förO försvarsmaktens
myndigheter att träffa avtal med enskilda yrkesof-
ficerare tidpunkt övrigaoch villkor övergångförom
från anställning inom försvarsmakten till annan sys-
selsättning utanför försvarsmakten.

Mina förslag tidsbegränsadeavseende anställningar för att
företrädesvis tillgodose behovet befäl finns iav yngre

innebärkap. i8. De sammanfattning följande.

I avtal skapas förutsättningar för försvarsmaktensO myn-
digheter militäratt anställa personal utom yrkesof--
ficerare tidsbegränsademed förordnanden under högst-

år, företrädesvis4 tillgodoseför att behovet av yngre
befäl.

Regeringen ocksåbör i särskild låtaordning utreda om
även yrkesofficerare påbör anställas tidsbegränsade
förordnanden.

Mina förslag innebördoch deras åskådliggörsöver tiden
schematiskt följande bild.av

ÅLDER PENSIONSÃLDER

ÅR60 ELLER 6565

55-

50-

45-
40..

ARiHJGHETERAITS7WVULERAYRKESOFFMIHDUUETHLlHAAERADE
FÖR17DA35 AVGANGAR

30a
25AKWLKHüHERATTUNDERHÖGST4ÅRVBSHDUUDULA

MILITÄR ÄNANNAN PERSONAL YRKESOFFICERARE20
1992 2007 2008 2023I2024



11

min analysjag uppdraget, avredovisarbil.och 1kap.1I
redo-genomförts. Jagharutredningsarbetethurochdetta

fråninhämtatsbakgrundsinformationockså somdenvisar
främstbehandlingriksdagensutredningar och avtidigare

åldersstruktur. Iderasyrkesofficerare ochbehovet av
inhämtatjaginformationockså denredovisas somkapitlet

beredningar.utredningar ochpågåendefrån

åldersstrukturen hosredovisningenKartläggningen och av
på befatt-derasavseendemedyrkesofficerarna gruppsom

ifredsorganisationen skersåväl krigs-iningar som
hosåldersstrukturenfinner attbil. Jag2.ochkap. 2
demedöverensstämmervältillyrkesofficerarna synes

myndig-militärafast. Deriksdagen lagtriktlinjer som
utbildning ochrekrytering,ifrågaåtgärder omheternas

riktlinjer harangivnaenligtkompetensutveckling m.m.
detgällernär detresultat somtill avsettsåledes lett

åldersstrukturennämligenbelysa,attuppdragetjag har
yrkesofficerarna.hos

olikaiemellertid samman-harmyndigheternamilitäraDe
oförändradframtiden mediochdetattanmält nu -hang

förblirochäranställningsform enpensionsålder och -
yrkesofficerare.äldreochantaletmellan yngreobalans

effektivsäkerställaför att enatthävdarMyndigheterna
krävsframtideniochförsvarsmakteninom nuverksamhet
äryrkesofficerare. Detta enäldrefärreochfler yngre

förslag.ochövervägandenminautgångspunkt förviktig

behandlatsävenyrkesofficerarna harÅldersstrukturen hos
tilli ärendettvå motioneranledningav medriksdagen av

års riksmöte.199091

arbetsförhållanden,yrkesofficerarnasjagbelyserkap. 3I
både försvars-inomrörlighetsamttjänstgöringsvillkor

gällerförtidsavgångar. När deti formochmakten av
jagbefäl harmilitärdimensioner förolikayrkesrollens

ochforskningsanstaltförsvaretsvidtvålåtit forskare
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Kungliga Tekniska Högskolan ibelysa detta promemoriaen
återges i bil. 3.som

påFörutsättningarna svensk arbetsmarknad utanför för-
isvarsmakten belyses kap. beskrivning4. En görs i

kapitlet påarbetskraften 1990-talet, erfarenheterav av
årenarbetskraftens rörlighet under 1970-1985 samt en

översikt pensionsåldrarvilkaöver pågäller olikasom
delar svensk arbetsmarknad.av

har försvarsattachéer inhämtatJag uppgiftergenom om pen-
sionsåldrar tidsbegränsadeoch anställningar för militär

ipersonal andra länder. uppgifterDessa är sammanställda
i kap. 5.

låtitslutligen jaghar utföra kartläggning och bedöm-en
ning vissa personalekonomiska förutsättningarav ärsom av
betydelse ekonomiskaför de ikonsekvenserna olika hand-
lingsalternativ åstadkommanär det gäller att vidmakt-och
hålla åldersstrukturlämplig hos försvarsmaktensen yrkes-
officerare. personalekonomiskaDessa bedömningar finns i
kap. 6.
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GENOMFÖRTSHARARBETETHUROCHUPPDRAGET1

Direktiven1.1

direktiv tillmajden 1991 enbeslutade 2Regeringen om
översynförDir. 199132 av pen-särskild utredare en

inomyrkesofficerarnaåldersstrukturen hossionsåldern och
genomföraattjagfick uppdragetdagförsvarsmakten. Samma

i bil.återges sini helhet 1.Direktivenutredningen.

mittutgångspunkter förföljandebl.a.direktivenI anges
arbete.

någon för-anställning vidi sinyrkesofficer avharEn
befattningar medregelmässigtmyndigheter upp-svarsmaktens

Uppgifternafredsorganisationen.både krigs- ochigifter
tiden ochyrkesverksammadendelstorvarierar under aven
förutsätt-ochenskildes kompetensdenbetingade delsär av
yrkesoffi-behovetuppgifterna, delsi övrigt för avningar

befattningar.olikaicerare

tjänst-statligt regleradePensionsåldern innehavareför av
parter. Denarbetsmarknadensmellan av-i avtalbestämser

yrkesofficerarna grundarpensionsåldern förtalsreglerade
tjänstgöringsåldersutredningens betän-på militärasig den

tjänstgöringsåldrar. Utred-Militära196933SOUkande
militärahöjningar deni betydanderesulterade avningen

gällande avtalpensionsålder. Enligtyrkespersonalens nu
vid regelyrkesofficerarnapensionsåldern för sominträder

dock hakaninom försvarsmaktenålder.års Flygförare60
år.vidtjänstepensionavgå 55medfrivilligträtt att

för-nyligen slutförtområdet parternaharPå statligadet
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handlingar och träffat innebärett avtal pensions-attsom
åldern höjts årtill för65 alla anställda inom statsför-
valtningen förut pensionsålder,har haft lägre försom utom
flygledare. Yrkesofficerarna frånhar dock undantagits av-
talet. För dem omfattas avtalet har höjdadensom av pen-
sionsåldern möjliggjort höjning pensionsförmånerna.en av

militärBehovet inomyrkespersonal försvarsmakten harav
granskats befälsbehovsutredningen redovisats ioch be-av
tänkandet Ds Fö Försvarsmaktens19853 befälsbehov. Ut-
redningen lämnade tillförslag balanserad befälsstrukturen
och måsteslog fast yrkesofficerareatt antalet bestämmas

principiell utgångspunktmed i krigsbehoven. Vidare redo-
visade utredaren förslag till grunder för beräkningen av

tillgångarbehov och olikapersonal för befälskatego-av
rier. Vissa särskilda påfaktorer med krigsförban-avseende

uppgifter ansågsdens materieloch enligt utredaren tala
för större yrkesofficerareandel i förbandens personal-en
styrka än ålderskravenvad behövdes. Beträffandesom annars
på befattningshavare i krigsorganisationen föreslog utreda-

fördelning åldersmodell.enligt förenklad Ti-ren en en ny
digare nivågrupperinggällande för isystem krigs- och
fredsorganisationen behållas principskulle dock i oföränd-
rade.

ocksåredovisasDet i direktiven att de äldre yrkesoffice-
sinafullgör uppgifter i företrädesvis tekniskrarna och

administrativ verksamhet. är enligt direktivenRedan detnu
många gånger svårt finna meningsfullaatt fredstida uppgif-
ter för äldre yrkesofficerare. Befattningar för dessa med

arbetsinnehålllämpligt finns iendast begränsad omfatt-
ning.

Mitt i direktiven påuppdrag har formulerats följande sätt.

åldersstrukturenUtredaren skall kartlägga redovisaocho
yrkesofficerarnahos påmed avseende office-som grupp

såvälbefattningar i krigs- fredsorganisatio-rarnas som
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innehålla uppgifterinte baraRedovisningen bör omnen.
utanhelhet,försvarsmakteninomåldersstrukturen som

militärom-ochvarje försvarsgrenöversiktligt förockså
råde.

bely-utredarenkartläggning skalldennabakgrundMot av0
årslämpligheten 65prövaoch pen-avkonsekvensernasa

därvidskallUtredarenyrkesofficerarna.sionsålder för
föran-på yrkesofficerarnasärskilda krav somdebeakta
ledningMedförsvarsmakten.inomuppgifterderasleds av

flygförare,förutomutredarenprövning skalldenna -av
redovisapensionsvillkorsärskilda sy-omfattas -avsom

yrkesofficerarna.pensionsålder Iförlämpligmedstem
också detövervägahärtill skall utredaren omanslutning

pensioneradeanställamotivfinnas attkanfortfarande
reservofficerare.yrkesofficerare som

vissa be-också möjligheten förattprövabörUtredaren0
för-tidsbegränsadeolika formertillämpafattningar av

tillgodose behovetföreträdesvis för att avordnanden,
sådana ävenkanLämpliga former annanvarabefäl.yngre

personalkatego-exempelvis andravisstidsanställning, av
frivilligs.k.inom föryrkesofficerarerier än ramen

tjänstgöring.

ikanprövadirektiven attharenligtfrågor jagDe som
redaninskränka deytterligareattkommaavseendenflera

civilaför denutvecklingsmöjligheterna persona-begränsade
försvåra möjligheternadärmedochinom försvarsmaktenlen

civilerforderlig kompetens.medförsvaretförseatt

särskildägnajag därförskall upp-övervägandenVid mina
på rekryte-åtgärderna inverkarfråganåt hurmärksamhet om

utvecklingsmöjligheternapåtjänster ochcivilatillringen
civila personalen.för den

be-jagskallställningstagandenmina angebakgrundMot av
behovetförfattningar ochi gällande avändringarhovet av
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Övergångsbestämmelser lämna tillsamt förslag översikt-en
lig tidsplan åtgärder.för genomförandet föreslagnaav

redovisaskall mittresultatetJag arbete senast denav
oktober31 1991.

utgåVid frånfullgörande jaguppdraget skall att yrkes-av
officerarna utbildas enligtrekryteras och den gällandenu

gångbefälsordningen. utredningsarbetetsUnder jagskall
dock ställningstaganden frågorbeakta statsmakternas i de

är förbetydelse uppdraget.som av

Utredningens syfte1.2

årbörjan påträffade statligaI 1991 parterna detav om-
rådet pensionsavtal,avtal ett nytt innebärDettaPA-91.om

pensionsåldern århöjsbl.a. att till för alla65 anställda
inom statsförvaltningen pensionsålderförut haft lägresom

för Förutom flygledare. dem omfattas avtalet harsom av
pensionsåldernhöjda möjliggjortden höjningen av pen-

sionsförmånerna. Avtalet gäller januarifr.o.m. den 1som
innehåller Övergångsbestämmelseräven omfattande1991, för

får pensionsålder.de höjdavtaletpersoner som genom en
Huvuddelen bestämmelserna i pensionsplanenden förav nya
arbetstagare hos staten börjar tillämpasm.fl. fr.o.m. den

januari1 1992.

förhandlingarna kunde inte vilkenI parterna omenas pen-
sionsålder bör gälla för yrkesofficerare. Därför undan-som

fråntogs dessa avtalet tidigareoch pensionsvillkor gäller
intill dess parterna träffar avtal annat.om

förhandlingsprotokollet tillI avtalet antecknade parterna
utredning tillsättasatt skulle yrkesofficerarnasen om

pensionsålder. Utredningen såskulle genomföras att för-
handlingar pensionsavtalett nytt för yrkesofficerareom

slutföraskan densenast december31 1991.
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belysti programplanernasenasteöverbefälhavaren dehar
åldersstruktur för för-yrkesofficerarnasbetydelsen av

såväliförmåga sina uppgifter freds-lösaattsvarsmaktens
påockså redovisat förslagkrig.i harHanverksamheten som

ålders-medföraskullepersonalförsörjningsmodeller ensom
min-befäläldrebefäl ökar ochantaletdärstruktur yngre

fredsorganisationen.såväl krigs-iskar som

ocksååldersstruktur harpå yrkesofficerarnasSynpunkter
behandlingvid riksdagensmotionsvägenaktualiserats av

inomoch anslagproposition verksamhetregeringens om
budgetåret 199091102,prop.199192undertotalförsvaret

285.rskr.FÖU 8,

således ettskapaatt bl.a.ärmitt arbetemedSyftet
frågai yrkes-beslutsunderlagbedömnings- och omaktuellt

åldersstruktur.pensionsålder ochofficerarnas

Avgränsningar1.3

till personal-avgränsatmitt uppdragdirektiven ärEnligt
krigs- och fredsorga-frågor försvarsmaktensinompolitiska

personalförsörjningen skallhurnisation handlarDet om
kontinuer-fredsorganisationensåväl krigs-attförske som

personaltillgång försvarsmaktenskall haligt gersomen
ålagda uppgifter.förmågamöjliga lösaattbästa

vidanställdayrkesofficerare ärifinns fred myn-Det som
exempelvis för-tillhör försvarsmakten,ejdigheter som

är dockAntaletförsvarshögskolan.ochsvarsdepartementet
direktinte be-behöverutredningsarbeteså mittlitet att

myndigheter.röra dessa

inte begränsasmitt dockarbetekanförsvarsmaktenInom
yrkesofficerar-förutsättningarna förbaratill omfattaatt

förändringarpersonalpolitiskasånaturligen attärDetna.
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fåryrkesofficerarnaför konsekvenser för andra personal-
arbetssituation tjänstgöringsförhållandenoch inomgruppers

försvarsmakten. Detta gäller främst reservofficerare, värn-
pliktsofficerare civila tjänstemän.och Direktiven uppmanar
mig särskiltatt beakta konsekvenserna för civilade
tjänstemännen.

utrodninga-1.4 sammanhang med annat beredninga-och
arbeta

Direktiven jag utredningsarbetets gångatt underanger
skall beakta ställningstaganden frågorstatsmakternas i de

är betydelse för uppdraget. Därför jag tagithar delsom av
riksdagens behandling regeringens propositionav av

199091102 inomverksamhet och anslag totalförsvaretom
budgetåretunder riksdagsmotioner199192 och de be-som

i anslutninghandlades till propositionen 199091FöU 8,
rskr. 285.

mittbetydelse för utredningsarbeteAv är främst avsnittde
i propositionen, motionerna och utskottsbetänkandet be-som

civila tjänstemännenshandlar de uppgifter ioch kompetens
försvarsmaktens krigs- fredsorganisationoch samt yrkesof-

pensionsålder åldersstruktur.ficerarnas och

vårenAvsikten är riksdagen lång-att skall1992 fatta ett
siktigt beslut inriktningtotalförsvarets tidenunderom

För1992-1997. att skapa underlag för inrätta-detta beslut
åretregeringen i början samrådde beredning för mel-av en

lan företrädare regeringenför och företrädare riks-för
dagspartierna.

gånghar under utredningsarbetets sådanJag inhämtat in-
frånformation beredningen, är värde för mina be-som av

dömningar.

Överbefälhavaren påhar uppdrag regeringen i juni 1991av
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ut-försvaretsmilitäraför detprogramplansinframlagt
redovisningarProgramplanensåren 1992-1997.veckling under

minautgångspunkter för be-viktigavaritharförslagoch
dömningar.

utredningoktober 1990 avdenbeslutade 4 enRegeringen om
inomverksamhetförsvarsorganisationernasfrivilligade

klarUtredningen skallDir. 199065. varatotalförsvaret
senast december 1991.den 31

totalför-den delbelysautredningen är att avmedSyftet
frivilligadepersonalförsörjning sker genomsvarets som

uppgifter ochroll, ansvarförsvarsorganisationerna. Deras
prövas.skall

insatsär denutredningsarbete sommittförintresseAv
värnpliktsofficer-för attfrivilligorganisationerna gör ge

obligatoriskautbildning utöver denkompetenshöjandearna
område jag inhämtathardettavärnpliktslagen. Inomenligt

från utredningen.information

utred-maj beslutat1991regeringen enden 16 omVidare har
plikt-personalförsörjningtotalförsvarets genomning om

utredningen är attmedSyftet seDir. 199140.system
personalförsörjningtotalförsvarets ge-förgrundernaöver

pliktsystem.nom

sitt senastarbeteresultatetredovisaUtredningen skall av
1992.decemberden 31

information äveninhämtatutredningsarbetemittförharJag
utredning.från denna

särskild ut-tillkallatjuni 1991 enden 20Regeringen har
lednings-totalförsvaretsöversyngöraattför avredare en

försvarsdeparte-inommyndighetsstrukturenorganisation och
skallUtredarenverksamhetsområde Dir. 199144.mentets

förslag tillredovisa ett upp-december 1991den 31senast
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gifts- ansvarsfördelningenoch inom totalförsvaret och
senast den 1 september lämna1993 slutrapport. Utred-en
ningsuppdraget kan härutöver redovisas eller fleragenom en
delrapporter.

harJag sammanträffat med generaldirektörenutredaren
inhämtat informationNordbeck ochGunnar är betydel-som av

mittför arbete. är för migDet uppenbart att de föränd-se
ringar i påförsvarets ledningsorganisation central och re-

nivågional i myndighetsstrukturenoch blikan följdensom
Nordbecks arbete, kommer minskadatt medföra sysselsätt-av

ning i administrativa ifrågavarandebefattningar vid myn-
digheter. minskaDetta torde möjligheterna finnaatt lämp-
lig sysselsättning för äldre yrkesofficerare.

utredningsarbetet1.5 nur genomförts tidigaresamt
utredningsförslag och beslut

Utredningsarbetet har präglats ståtttidden kortaav som
till förfogande. mångaDärför jag ihar utgåtthänseenden
från tidigare utredningars resultat och statsmakternas
ställningstaganden frågai principerna för personalför-om
sörjningen inom försvarsmakten.

tagitharJag del bakgrunden till och underlaget för be-av
pensionsåldrarsluten ändrade militärförom personal

januarifr.o.m. den mina1 1972. källorEn har varit denav
tjänstgöringsåldersutredningensmilitära betänkande SOU
Militära tjänstgöringsåldrar,196933 bilagshäftemed ett

MedicinskaSOU 196934 och psykologiska påaspekter
åldrande jag informeratDessutom har migm.m. om genom-

pensionsåldersförändringarnaförandet attav studeragenom
regeringsbeslutaktuella och kollektivavtal samt slutför-

frånslaget den november20 militära pensionsål-1978 den
dersdelegationen.

vidare informerathar mig innehålletJag i avsiktenochom
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FÖU 197323,1973128,års riksdagsbeslut prop.med 1973
befälsordningenhetligprinciper för1973309 enrskr. om

årbeslut 1978riksdagenssamtmilitära försvaretinom det
prop.militära försvaretbefälsordning för detom ny

information harYtterligare179.rskr.FöU 10,19777824,
årbefälsfråganbehandlingfrån riksdagens avjag inhämtat

utvärdering denuppföljning ochanledning avmed en1989 av
arbetsgruppgenomförtsbefälsordningen hade enavsomnya
FöU rskr.10,19888952,försvarsdepartementet prop.inom

utbildning198029förordning FFSRegeringens om99.
198813 haromtrycktyrkesofficeraretill och m.m.av

befälsord-informationförockså viktig källavarit omen
tillämpning.principer ochningens

inom försvars-yrkespersonalmilitärfråga behovetI avom
befattningarolikaplacering iåldersnormer förmakten,

fredsorganisation, förut-krigs- ochförsvarsmaktensinom
jagharbefälsstrukturbalanseradsättningarna för m.m.en

redovisas befälsbehovs-detväglettsoch avstuderat somav
Försvars-19853FöDsi slutbetänkandetutredningen

befälsbehov.maktens

befälsbehovsutredningens för-årbehandlade 1986Riksdagen
budgetpropositionen prop.1986anledningmedslag av

där-Riksdagen hade278.rskr.Bil. FÖU 9,6,198586l00
befälsbehovsutredningens för-erinra attinget motvid att

statsrådet, värdefulltettenligt föredragande varslag,
utgångsmaterial förslagochframtida övervägandenför

befäl.militärtrörande behovet av

framti-idetBefälsbehovsutredningen analyserade bl.a. om
medi befälsstrukturenobalanser avseen-uppkommaden kunde

bakgrund11. Hotålderssammansättningen kap.på avde
följande.utredningen bl.a.anfördeanalyserdessa

där överta-personalgrupperatt debakgrundHot av
närvarande be-förbefarasi hand kanförstalighet

år jag där-åldersläget detsig i 35-40finner anser
till införandetställningtidigt att taföremot nu årligavgångsbidrag,tillmöjligheterutökade er-av
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sättning delpensionoch utöver vad erbjuds enligtsom
trygghetsavtalet. Utvecklingen under de närmaste fem-

ibör stället avvaktassex ren och först därefter
åtgärder beskrivnadet slaget övervägas.av

nämndaI budgetpropositionnyss anförde föredragande stats-
rådet följande yrkesofficerarnas åldersstruktur.om

Jag delar vidare utredningens uppfattning att det är
för tidigt att ta ställning till införandetnu ut-avvidgade möjligheter avgångsbidrag,till avgång medårlig ersättning eller delpension.

Riksdagen ingethade erinraatt mot detta uttalande prop.
Bil.massauce FöUs, 9, rskr. 27a.

ocksåJag har tagit del generaldirektör Alfav Resares
kartläggning och analys FöDs Uppgifter19874 offi-för

lämnar linjetjänst.cerare som

Behovet anställd ipersonal försvarsmakten ocksåav har be-
årdömts riksdagen vid behandlingen1987av regeringensav

proposition totalförsvarets fortsatta utvecklingom prop.
19868795, FÖU 11, rskr. 310.

jagEftersom enligt direktiven skall ägna särskild uppmärk-
åt frågan åtgärdernasamhet hur inverkar på rekrytering-om

till civila tjänster påoch utvecklingsmöjligheternaen för
civiladen personalen jaghar tagit del frånförslagenav

försvarets personalutvecklingsutredning, FöPU, i betänkan-
det SOU Civil198812 ipersonal försvaret ioch slutbe-
tänkandet SOU Civil198985 ipersonal försvaret, Upp-
gifter och kompetens i freds- krigsorganisationen.och

Riksdagen har behandlat utredningens årförslag 1991 med
anledning regeringens propositionav verksamhet ochom

inomanslag totalförsvaret budgetåretunder 199192 prop.
19909ll02, FÖU 8, rskr. 285.

militära myndigheternasDe bedömningar verksamhetensom
påkrav försvarsmaktens personal ocksådärmed påoch perso-

nalförsörjningen och personalsammansättningen har varit
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förslag.bedömningarutgångspunkter mina ochförviktiga

från försvarsdepartementet,uppgifterinhämtatharJag
försvarsgrens-försvarsstaben,arbetsmarknadsdepartementet,

forskningsanstaltvärnpliktsverket, försvaretsstaberna,
vissa försvars-Vidarearbetsgivarverk. harstatensoch
pensionsåldrar ochuppgifter främstredovisatattachéer om

någraimilitär personalanställningar förtidsbegränsade
grannländer.

bistått omfattandeutredningen medi harexperterFlera
kollektivavtalsslutandeför deFöreträdare par-underlag.

följtområde arbetetexperterpå harförsvarets somterna
bedömningarsina ochredovisatillfälledärvid berettsoch

synpunkter.

till-vid fyraexpertgruppenhelasammanträtt medharJag
genomförts medsammanträdenantalettDärutöver harfällen.

sammansättning experter.varierande av

inomförutsättningarnamina kunskaperfördjupaFör att om
livgardevidgjortjag besök Sveaharförsvarsmakten

Upplandsochmarinkommando HKCOstkustens1Fo 44,I
flygflottilj 16se M.F

fått informationvärdefulljagförbandsbesök harVid dessa
uppgifter i fred,krigsförbandensochmyndigheternasom

uppgifter.yrkesofficerarnas Jagfrämstkrigkris samtoch
iyrkesofficerareockså möjlighet träffaattdärvidfick

Slutligendiskussioner med dem.arbetsmiljö föraochderas
för deföreträdaremedockså till samtaltillfällejagfick

myndigheterna.vidorganisationernafackligalokala
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PERSONALOCHORGANISATIONFÖRSVARSMAKTENSUPPGIFTER,2

Mitt uppdrag2.1

ålders-redovisakartlägga ochjagdirektiven skallEnligt
påavseendemedyrkesofficerarnahos gruppstrukturen som

fredsorganisa-såväl krigs-ibefattningarofficerarnas som
innehålla uppgifterinteRedovisningen bör bara omtionen.

ocksåhelhet, utaninom försvarsmaktenåldersstrukturen som
militärområde.ochvarje försvarsgrenöversiktligt för

utgå från yrkes-jag attskalluppdragetfullgörandeVid av
enligt gällandeutbildas denochofficerarna rekryteras nu

befälsordningen.

jag hämtatmitt haringångsvärden arbeteförviktigaAndra
militärbehovgranskning försvarsmaktensfrån avden av

redovisat i be-befälsbehovsutredningenyrkespersonal som
befälsbehov.Försvarsmaktens19853Fötänkandet Ds

Avgränsningar2.2

redo-kartlägga ochtill attmitt arbeteavgränsatharJag
översiktligt föryrkesofficerarnaåldersstrukturen hosvisa

inteharDetförsvarsgrenarna.och va-försvarsmaktenhela
varje mi-förarbetemotsvarandegenomföramöjligt attrit

krigsorganisationens strukturpålitärområde grundbl.a. av
fråga för-krigsförbandensivariationerfortlöpande omoch

militärområden.pådelning

utredningsarbetet hartiden förtill kortadenhänsynMed
åldersstrukturyrkesofficerarnaskartläggakunnatjag inte
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påmed enskildaavseende befattningar. harJag därför valt
att göra detta arbete översiktlig principiellochgenom en
redovisning yrkesofficerarnas uppgifter i försvarsmak-av

krigs-tens fredsorganisation.och

Försvarsmaktens uppgifter2.3

Försvarsmaktens uppgift, enligt i1-2 förordningenss
1983276 inomverksamheten försvarsmakten verksam-om
hetsförordningen, är försvaraatt landet mot väpnade an-

utifrån. sådanFörsvarsmakten skall ha beredskapgrepp att
sådanatidigtden kan möta angrepp.

Försvarsmakten iskall inrikta påfred verksamheten att
krigsförbandbygga och förberedaatt förbandensupp an-

vändning för landets försvar. Försvarsmakten iskall fred
också förmågaha upptäckaatt avvisaoch kränkningar av

territorium.svenskt Försvarsmakten skall kunna ställa en
särskild tillberedskapsstyrka Förenta Nationernas förfo-
gande för fredsbevarande uppgifter.

Försvarsmaktens organisation2.4

avsnitt redovisasdetta översiktligtI försvarsmaktens
organisation för att allmän tillbakgrund yrkes-ge en
officerarnas uppgifter i krigs- och fredsorganisationen.

Försvarsmaktens krigsorganisation2.4.1

Försvarsmaktens krigsorganisation enligt i5 S verksamhets-
förordningen utgörs överbefälhavaren med högkvarteretav

övriga särskildaoch de ledningsorganen krigsför-samt av
banden.

Försvarsmaktens krigsorganisation budgetårs-planerades vid
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följande förband prop.i stortomfattaskiftet 1991
inom totalförsvaretanslagochverksamhet199091102 om

budgetåret 44-45.199192under s.

ledningenoperativaDen
ledning högkvarteretcentral1

militärområdesstaber5
miloförstärkningsstabrörlig1

milounderhållsledningar5

förbandochArméns staber
försvarsområdesstaber24
brigader21 varav

infanteribrigader10
norrlandsbrigader5
pansarbrigader5

brigadmekaniserad1
fördelnings-jämte vissafördelningsstaber7

förband
fördelningshaubitsbataljoner20
luftvärnsbataljoner22

territorialförsvarsförbandi225 000 man
i hemvärnet125 000 man

förbandMarinens ochstaber
marinkommandostaber

ledningsstabmarinrörlig
marindistrikt
helikopterdivisioner
ytstridsflottiljer
ytstridsdivisioner
ubåtar12
minkrigsavdelningar

spärrbataljonerfasta
kustartilleribrigader
kustartillerigrupper

spärrbataljonerrörliga
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kustrobotbatteritungt1
kustartilleribataljoner3 samt

underhållsförbandett antal bas- och

Flygvapnets förbandstaber och
flygeskaderstab1
sektorstaber4
flygdivisioner fredsorganiserade2027 varav

jaktflygdivisioner3 J J35
jaktflygdivisioner8 JA 37
attackflygdivisioner6 AJ 37
spaningsflygdivisioner6 S 37

attackflygdivisionerlätta4 SK 60
tunga transportflygplan8
basbataljoner30
stridslednings- luftbevakningsbataljo-och11
ner

Åldoranornor i krigsorganisationen2.4.2

fråga åldersnormeri olika befattningarhar för iJag om
krigsorganisationen förutsatt inhäm-att det underlag som
tats bl.a. experten Nyberg är enligtGunnar utarbetatgenom

åldersmodellden förenklade befälsbehovsutredningensom
iföreslog slutbetänkandet FöDs 19853 Försvarsmaktens

befälsbehov 119.s.

åldersnormertillämpadeFör närvarande olikaför
utgå månbefattningar ibör inte medicinsktden de är

betingade. krigsorganisationensFör personal bör
åldersmodelltillämpas förenklad enligt följandeen

år befattningarhögst i inomfältförband44 armén och
kvalificerade rörliga direkt stridande

inom marinenenheter och flygvapnet,

år befattningar i lokalförsvarsförband inom45-54
armén övriga stridandeoch inomenheter
marinen och befattningar iflygvapnet,
operativa ledningsorgan samt

år företrädesvis befattningaröver i55 förband för
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grupperade bas-bevakning skydd, fastoch
underhållsförband, ochcentralaoch

övrigt.iregionala staber

både krigi ochfredböroch 5huvudprogrammen 4I
änär äldreutnyttjas personalföreträdesvis som

anspråkfår i endastår. taspersonal omYngre45
bemanningförföreligger, t.ex.särskilda skäl avsom

ledningsfunktionen.operativaden

värn-ochförändringar förprincipiellaNågra reserv-
föreslås inte.pliktsofficerare

frodsorganiaationFörsvarsmaktens2.4.3

fredsorganisationl myndig-utgörs deFörsvarsmaktens av
heter förordningentillbilagornaenligt ochS6som

verksam-försvarsmakteninomverksamheten1983276 om
något huvudprogrammentillhetsförordningen hänförs av

armén,försvarsgrenenArméförbandledningOperativ m.m.,
Flygvapenförbandmarinen,försvarsgrenenMarinförband

myndigheter.eller Gemensammaflygvapnetförsvarsgrenen
väg- ochfredsorganisation ävenhörTill försvarsmaktens

vattenbyggnadskåren.

myndigheternasindelning i medfredFörsvarsmaktens
framgårlokaliseringorganisation ochbenämning, av

verksamhetsförordningen.tillbilagorna

framgår bila-finns, utöver vadmyndigheterna avsomHos
enligt sär-personalverksamhetsförordningen,tillgorna

månpersonalregeringen samt avskilda 1beslut annanav
militärapå utgörstillgång Personalenmedel. avochbehov

1 uttrycketoftastanvändermyndigheternamilitäraDe
för-innebörd detgrundorganisation med somsammamen

fredsorganisation.uttrycketfattningsreglerade
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och civila tjänstemän. cheferna för försvarsmaktens myn-
digheter militäraär tjänstemän, inte framgårannatom av
förordningen.

mån tillgång påI behov fåroch medel myndigheternaav an-
utomståendelita särskildaför uppdrag.

budgetårsskiftetVid fanns enligt1991 det Verksamhetsför-
ordningen följande myndigheter i försvarsmaktens freds-
organisation.

Myndigheter inom huvudprogrammet operativ ledning m.m.
H99 4

stabsmyndigheter6
militärområdesförvaltningar8
militärområdesförband1

Myndigheter inom huvudprogrammet Arméförband Hpg 1

stabsmyndigheter2
försvarsområdesförband24
utbildningsförband21
truppslaqs- funktionscentrum12 och samt skolor

Myndigheter inom huvudprogrammet Marinförband Hpg 2

stabsmyndighet
områdesförband
utbildningsförband
skolor

Myndigheter inom huvudprogrammet Flygvapenförband Hpg 3

stabsmyndigheter2
luftförsvarssektorförband4
utbildningsförband6
skolförband2
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myndigheterinomMyndigheter huvudprogrammet Gemensamma
H99 5

myndigheter12

årmyndighetsstruktur underhar förändratsFörsvarsmaktens
år arménsriksdagens ut-följd beslut 19891991 omavsom

planeringssystem, prop.veckling totalförsvaretsoch m.m.
FÖU rskr. 87.1989909, 3,

OperativinomFörändringarna innebär huvudprogrammetatt
frånminskatstabsmyndigheter 7ledning antaletharm.m.

frånmilitärområdesförvaltningarna till 8.till 10och6

utbildnings-armêförband har antalethuvudprogrammetInom
från tillminskattill skolorminskat ochförband 21 1522

funktionscentrum samt skolor.ochtruppslags-12

årförändringar underYtterligare kommer att ske 1992 som
vilket innebärriksdagsbeslut, attföljd bl.a.nämndaav

läggs ned.och I 173, I 11I

pågående för-utredningar det planeradesamtGenomförda och
år sannolikhet med-attmed storkommersvarsbeslutet 1992

strukturförändringar inom försvarsmaktensföra omfattande
programplaneperioden 199293-fredsorganisation under

enligtstrukturförändringar ärmed dessa199697. Syftet
dåvarande iförsvarsministerns pressmeddelan-uttalande ett

fredsorganisation ärjuni skapaattden 1991de 20 somen
frigörakrigsorganisationen atttill samtanpassad resurser

materiellnödvändig förnyelse.för en
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Ãldersnormer i trcdsorganisationcn2.4.4

tillgången påNär det gäller befattningar för yngre
år århögst respektive äldre44 över yrkesofficerare44

finns viss vägledning i befälsbehovsutredningensen
återfinnsbedömningar. påbl.a. iDessa slutbe-165s.

tänkandet Fö FörsvarsmaktensDs 19853 befälsbehov av-
givet befälsbehovsutredningen. följandeTexten harav
lydelse.

statsrådetFöredragande ihar därefter prop.
militära198182102 det försvarets fortsattaom

utveckling anfört att äldre ibefäl större utsträck-
ning måsteän vad sker för närvarande utnyttjas isom
värnpliktsutbildningen.

Enligt min mening är det angeläget restriktioner-att
åldersgränsernavad för militäraden äldrena avser

såibegränsaspersonalen utsträckningstor möj-som
ligt. Enligt Bil.198283100 olikaskall6prop.

befälsuttagnakategorier värnpliktiga ökatettav ges
för genomförandet olika utbildningsmomentansvar av

inom för deras utbildning. innebärDettaramen egen
ocksåenligt min mening trupptjänstgörandeatt de

yrkesofficerarnas åldersgrän-roll förändras och att
i och med detta höjaskan för truppbefälet. Förserna

särskilt ombordbefattningar inom flottan inomoch
föreliggerflygvapnet stor överensstämmelse mellan
krigsorganisationen. sådanafreds- och För befatt-

åldersgränserningar likartadegäller varvid krigs-
organisationens krav är styrande.

övrigt inombör även fredsorganisationenI de medi-
cinska ålders-kraven tillämpadestyrande för devara
gränserna. t.ex. befattningarJag att för dyke-anser

sådanaripersonal ställer ålders-krav speciellaatt
motiverade.krav är väl påFör befattningar sjömät-

ningsfartyg isbrytareoch jag emellertid attanser
några åldersrestriktioneregentliga inte behövs. Jag

pålunda att denna typ fartyg personalenmenar s av
årsbör utnyttjas ålder.kunna ända till 65upp

åldorakravFörändrade2.4.5

Utgående från de underlag jag tagit del jagkansom av
årkonstatera riksdagenatt det sedan fastställde1978

principerna för den befälsordningennuvarande olikaskett
förändringar påverkarinom försvarsmakten sysselsätt-som
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sig föränd-yrkesofficerarna. rörDetbl.a.ningen för om
påverkaorganisation kanbåde uppgifter ochringar somav

ålderssammansättning hoslämpligfrågan ärvad ensomom
säkerligenÄven framtiden deti kommeryrkesofficerarna.

påverkan.förändringar harskeatt sammasom

till förgrundvärderingar legatvilkajämförjagNär som
åldersstruk-lämpligärtill vadställningstaganden ensom

följande.jagfinneryrkesofficerarnahostur

befälsordningenår prop.beslutaderiksdagen 1978När om
frågan yrkes-beskrevs179rskr.FÖU 10, om19777824,

på följande sätt.åldersstrukturofficerarnas

iuppgifterolikaåldersgränser förgällandeNu
lämpliga.jagkrigsorganisationen bedömer som

framhållavill jagfredsorganisationengällerVad
iomfattning användsi ökadbefäläldrevikten attav inom befäls-centralat.ex.utbildningsverksamheten,

grupper.
vissa undantagPensionsåldern närvarande medförär -civilmilitär personal. Bero-år militär ochför60- åldersfördelning-årliga förändringarnapå deende av

olikabefälskårerna tid efteruppstår inom annanen måstesådana situationeräldreproblem.s.k.typer av
från till fall.fallolikahanteras

fråganbehandladeåren bl.a.och 1987 omriksdagen 1986När
medyrkesofficerare skedde detlångsiktiga behovetdet av

tillbefälsbehovsutredningens förslagutgångspunkt i
på olika be-yrkesofficerareplaceringåldersnormer för av

fredsorganisation.krigs- ochi försvarsmaktensfattningar

från ochöverbefälhavarenunderlagDå jag deltar avnu
ålders-till förändradejag förslagfinnerförsvarsgrenarna

fråga i krigs-yrkesofficerarna. Iför normernaomnormer
åldersgränsdenattinnebär dettaorganisationen nusom

ibefattningarnapå krävandemestplacering degäller för
myndigheterna bordemilitäraenligt dekrigsorganisationen

år.från till 40sänkas 45
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överbefälhavarens verksamhetsidé utgår från90, VI 90, att
ett klart finnaspersonellt samband skall mellan verksam-

organisationen iheten och krig.fred och tillDetta leder
försvarsmakten i principatt sinför verksamhet i fred upp-

ålders- påställer och kompetenskrav yrkesofficerarnasamma
för iverksamheten krigssituation.eventuellsom en

krav kommerDessa de skulle komma gällaatt att ledaom- -
åldersstrukturtill behov hos yrkesofficerarnaav en som

från förutsågs dåavviker den befälsordningen fast-som
från åldersstrukturenställdes och hos den yrkesverksamma

befolkningen.

Försvarsmaktens personal2.5

iNyberg promemoriaExperten harGunnar med avseendeen
på utgående frånyrkesofficerarefrämst och militärade

myndigheternas bedömningar verksamhetens krav ochav
förändringar i redovisatdenna försvarsmaktens behov av

personalförsörjningenpersonal, hur sker försvarsmak-och
tillgång på ocksånuvarandetens gjortpersonal. harHan en

tillgång påjämförelse behov och personal försvarsgrens-av
vis återgesoch för hela försvarsmakten. redovisningDenna
i avsnitt i bil.2.6 och 2.

åldarsstrukturYrkosofticerarnas2.5.1 1990

hjälp arbetsgivarverketshar med statistik överJag av
statsanställda m.fl. kunnat kartlägga yrkesofficerarnas
âldersstruktur i framgårseptember diagram1990. Denna av
2.1.
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åldersstrukturYrkesofficeraruaaDiagram 2.1
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få måttmitt utredningsarbete påFör för lämpligtatt ett
åldersstrukturen påjag gjort uppdelninghar de ären som

år,högst samtligaeller %44 11 063 och de är66 av som
år, ingår 1över %. statistikeneller Totalt44 5 748 34

yrkesofficerare.16 811

redovisas militärabil. myndigheternas bedömningardeI 2
åldersstrukturlämplig åryrkesofficerarnaatt hos 1991en

år% är högst %skulle och73 kan44 27vara som som vara
år.över 44

pårelativa fördelning och äldre yrkesofficera-Denna yngre
giltigbedöms även slutet programplaneperio-motre vara av

årdvs.den 1997.

enligt militära myndigheternasverksamhetens krav de2.6
bedömningar

påavsnitt redovisasdetta delar det underlag mittI av som
uppdrag utarbetats experten Nyberg avseendeGunnar verk-av

kriqs- fredsorganisa-samhetens krav, sambanden mellan och
tionen förändringarkända tänkbarasamt och under kommande
år vilka kommer att medföra förkonsekvenser personalstruk-
turen.

påsäkerhetspolitiska försvarsmaktenkrav

förmågauppgiftFörsvarsmaktens och lösaatt densamma
säkerhetspolitik.är del landets omvärldens be-en av

dömning krigsduglighetförsvarsmaktens är därförav
viktig säkerhetspolitikens trovärdighet.för

måsteKvaliteten hög förtroendet föroch yrkes-vara
måsteofficerarna i krigsorganisationen stor förvar

internationellaatt godtas bedömare. Detta ärav en
väsentlig i värnpliktensmycket del den allmänna

principiella konstruktion. denna bakgrundHot är det
viktavgörande förändringaratt rör yrkesoffi-av som

förutsättningar i krigsuppgiften bör stärkacerarnas
försvarsförmåga.värderingomvärldens svensk Om-av

åldersnivåhöjd yrkesofficerarevänt kan hos tol-en
kvalitetssänkning innebärakas och därmedsom en

minskad trovärdighet.
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frågan militära chefernasdeställsdagRedan om1 tillkrigssituation hänsynförmåga medireella en
värnpliktsarmé är detålder. iminstIntederas en

uppmärksammaromvärldenattväsentligt beaktaatt
förmågayrkesofficerens attföregångsmannens dvs.

förstärks attDettaförbanden.inkalladeleda de av
krigsförbandeni svenskayrkesofficerare deantalet
jämförelse.internationelllågt vidmycketär en

pensionsåldern, betydandemedhöjningeventuellEn av
innebärapå tordeeffekt,krigsförbandensinverkan en

det svenskaavseendetill omvärldensignalnegativ
krig.förmåga krisi och Ireella synner-försvarets

enligt deras uppfatt-där,länderdedettagällerhet
pensions-lägreuppgiftentillning, hänsynmed en
år. Fler-60måste svenskaålder tillämpas än den

från krigerfarenheterävenländer hardessatalet av
tid.modern1

höjningdärförSäkerhetspolitiskt torde pen-aven
trovärdigheten avseendesionsåldern försvagadels

fel-vårt delsvärnpliktsförsvar,ikvaliteten ge
vidmakthållaåtgärdervåra för attsignaleraktiga om rådandei lägekanDetförsvarseffekt. varahögen utgångspunkter,från säkerhetspolitiskaväsentligt,

pensions-officerarnassignal atttydligatt omenge fråga ibeslutadpolitiskt avvägd ochålder är en viktigtsynnerligenärDetförsvarseffekt.termer av yrkesofficerarnasuppfattarinte omvärlden pen-att
avtalsfråga för arbetsmark-sionsålder enbart ensom

parter.nadens

på yrkcaofficerarnaxrav

utgångspunkten försvarsmaktensför orga-ochGrunden
uppgiften ochärpersonaldessnisation därmedoch

effektFörsvarsmaktenskrig.i kris ochverksamheten
i ärfredberedskapkrig behoveti kris samtoch av

Hålet tillär atti fred.verksamhetenförstyrande
krigsdugliga för-utbilda utrustaochkostnadlägsta

iUppgiftenerforderlighålla beredskap.band samt
på enskildedenkravenytterstdärmedkrig ställer

ispecialistochellerchefyrkesofficeren, som
krigsförbanden.

däribland yrkes-personalens,anställdaFör denatt
utnyttjas effek-skall kunnaofficerarnas, kompetens

möjligtså överensstämmelsestorkrävs att somtivt
krigsorganisationen ochiråder uppgifternamellan

uppgifterOfficerarnasorganisationen.fredstidaden
för-attkommerförsvarsmaktkaderorganiseradi en hotbilden,iförändringarTillsammans medändras.

teknikutvecklingenstridsmiljö, ochframtidadvs.
både ledarskapgällervadökade krav,medför detta

krigsförban-säkerställaför attfackkompetens,och
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kvalitet.dens

ålder förmågaHögre människansnedsätter fysiskt och
psykiskt möjligheternabegränsar till insatseroch i
både krigs- fredsorganisationen.och Uppgiften för
yrkesofficerare maximaltkommer att kräva utta av

såvälkombinationen fysisk psykiskoch förmav ga som
på åldrarstudier visarerfarenhet. Flertalet att uppårtill optimala.torde40-45 vara

ocksåbörDet uppmärksammas att förtroendetruppens
påför innebär likvärdigacheferna krav egenskaper

förmåga förmågan.och gäller fysiskavad bl.a. den

framtida stridsmiljöns teknikutvecklingensochDen
på beskrivitskrav chefer har försvarets forsk-av

ningsanstalt där iFOA 55136 de ökadePM kraven
följer.korthet har uttryckts som

militärtekniska utvecklingenDen ställer med stor
påsannolikhet ökade krav

mångfacetteradhantering störmiljö,0 av en
hantering informationsmängder,storao av
prioriteringar mellan alternativflera ocho

i handling.snabbhet beslut och0

blir intei princip jämförtannorlundaKraven med
i omfattningdagsläget ökar i Variations-de ochmen

kvantitativa.grad. brukartyp krav kallasDenna av

från låg nivåkrigsorganisationen tillHela hög be-
påsannoliktrörs ökadedessa krav. Chefer framförav

kompanichefsnivånallt pluton- och kommer förutom
kvantitativaökade krav även berörasatt kravav av

vilka kvalitativahelt typ kallas krav,en annan
nivåersexempelvis taktiskt tänkande.avseende Lägre

måste funktionerövertachefer kunna och beslut som
högre sinanormalt hanterats chefer med staber.av

på innebärFörutom ökade krav kompetens detta en
på nivåerbelastning ihögre än dag. Chefer lägre

direkta stridshandlingarnanärakommer att devara
måstesamtidigtoch de framtidenplanera försom

måste påsjälvständigade fatta beslut med högre krav
nivåernasän högresnabbhet de chefer. Detta skall

möjligheterbegränsade tilldessutom ske med sömn och
vila.

på ålder ålderssamman-yrkesofficerarnas ochKrav
sättning

tidigare utredningar innebärSlutsatser sammanta-av
påtalande ålderssam-entydigt viktenget ett av av en

mansättning yrkesofficeraredär behovet under 40-av
år tillgodoses.kan45
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ii för storredanofficerare är dagäldreAndelen
tillåtasintefredsorganisationen och kankrigs- och

uppgifterpå ärmeningsfullaBristytterligare.öka
påverkaattkommerdessutomproblemökandeett som

tillmöjligheteruppgifter ochcivila personalensden
negativt.kompetensutveckling

lång tillbaka ökandetid ettföreligger sedanDäremot
yrkesofficerarna. Närmare 34föryngringbehov avav påfinnsanisationeni krigsorbefattningarnaav måste utövaskompanichefsniv Dessaoch avpluton- n.

ibristerna dagredandär ärofficerare ochyngre
stora.

fredsorganisationenkrigs- ochmellansambanden

tydliggörverksamhetsidéÖverbefälhavarens VI 90,90,
låta krigsförbands-attsambandi grunden detta genom

krigsför-sittfredstid föri taredanchefen ansvar
krigsplacerade personal.sinochband

för denutgöra grundenKrigsorganisationen skall
stordärförorganisationen. Det skallfredstida vara

ikrigorganisationen i ochmellanöverensstämmelse
upprätthållaiFredsorganisationen skall fredfred.

mobi-krigsduglighet, förbereda deraskrigsförbandens
förbehovtillgodose deraslisering och resurserav

vidareFredsorganisationen kunnaskallmobilisering.
medi systemhanterakrigsförbanden attutveckla nya

stridsmiljö. Fredsor-taktik i ändradanpassad enen också bered-anbefalldmedge attganisationen skall
påupprätthållas flexibelt sätt kun-ettochskap kan

till förändrathänsyn ettmedberedskapenförändrana
säkerhetspolitiskt läge.

försvarsmaktensförOvanstående grundentydliggör att
krisiuppgifterna verksamhetenochorganisation är

sinförutsättningar verk-förkrig. Personalensoch
ifrånutgåalltidprincipmåste idärförsamhet

måsteFörutsättningarkrigsorganisationens behov.
skall kunnai för attfredfinnas redan resurserna

såväl ikrig fred.ieffektivtanvändas som

år medkommandeförändringar undertänkbaraKända och
parsonalatrukturenförkonsekvenser

pågående utredningar planera-samt detGenomförda och
medföraår attkommakanförsvarsbeslutet 1992 om-de

inom försvarsmaktensstrukturförändringarfattande
programplaneperiodenfredsorganisation under

199293-199697.

ÖB till92förslagÖverbefälhavarens underlag och
tillöverlämnades92försvarsbeslut FBkommande

juniregeringen 1991.den 14
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Intill dess att ett nytt försvarsbeslut har fattats
är osäkerheten strukturförändringarnas omfattningom
och konsekvenser betydande. Inför under arbetetoch

ÖB påmed har ett flertal92 strukturer studerats
nivåerolika sinsemellan såvälmed organisato-stora

ingångsvär-riska skillnader.personella Antaletsom
är iotstridigaden stort och har dessutom konsekven-

ser.

beräkningarna igrund försom let fortsatta arbetet
måste definieratdock struktur organisa-med etten
tionsinnehåll fastläggas behovsberäkningar.för b..a.

ändamål ÖBväljes iFör detta struktur C 92. Denna
enligt regeringens anvisningar,är,struktur genom-

tillarbetad och har legat förgrund anslagsfram-
budgetåretställan för 199293.

innebär i följande.Struktur korthetC

krigsorganisation betydligtArméns varvidreduceras i
nedgå iförbandstyperalla antal.stort Antalet

krigsdugliga brigader sekelskiftetförehalveras och
strukturrationalisering kan förutses inomfortsatten

fredsorganisationen.

inom marinen att medföra reduktio-Struktur kommerC
regioner variationer påi beroendealla medner men

nivå.ekonomisk Reduktionen huvudsakligenkommer att
tnderhållsorganisatio-inom lednings-genomföras och

tillkustartilleriförband,samt fasta stor delnen
äldre yrkesofficexare.bemannad med

att medföraFör flygvapnet kommer struktur C reduce-
ringar inom funktioner. Antalet flygdivisioneralla

fårminskar vidkänna kraftigaoch bassystemet redu-
Stridsledningsorganisationen minskarceringar. och

Vidareoptiska luftbevakningen avwecklas.den genom-
underhållsorga-reduceringar inom ochlednings-förs

nisationen.

militäraavsnitt myndigheter-ihar detta refererat deJag
Minabedömningar bedömning-verksamhetens kran egnanas av

relevanta påjämte mina bedömningar aspekterandraavar
frågan pensionsålderlämplig för yrkesofficerare redo-om
visas i kap. 7.
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PÅFÖRTIDSAVGÅNGARPERSONALRÖRLIGHET, PERSPEKTIVocn3
ÖRÄNDRINGOFFICERSROLLENS

inom försvarsmaktenPorsonalrörligho3 1.

uppgifter ifullgörai sit yrkesutövandeofficer skallEn
tvåfredsorganisationen. dessabåde krigs- Inomoch orga-

nivåerpå inomolika ochhan ealer honnisationer skall
fackområden chef,kunna fungerafunktions- ocholika som

på organisationeniutbildare. Beroendeochfackman var
någranågondominerar ellertjänstgöryrkesofficeren av

varierar del denUppgifterna under storroller.dessa en av
enskildesbetingade dentiden delsozh äryrkesverksamma av

uppgifterna,i övrigtförutsätzningar förochkompetens
olika befattningar.iyrkssofficerarebehovetdels avav

på stridsflygplan, högskole-för flygfirareundantagMed
blivanderekryterasförsvar-meteorologeringenjörer och

från befälsutbildade värn-yrkesofficerare alla grupper av
officersutbildningen genomförsgrundläggandepliktiga. Den

påofficerenanställs ettofficershögskola. Däreftervid en
officerare handskall eftertillsvidareförordnande. Alla

plutonchefsnivånpå i krigs-tillvidareutbildas uppgifter
utbil-kvalificeradeuppgifterorganisationen tilloch som

vid kvalificerade eller tek-delsystemledarepluton,dare
uppnåttDå officerenfredsorganisationen. dennainiker

genomförd. Därefterutbildningennivå obligatoriskaär den
årsklass tillvarje be-hälftenungefärvidareutbildas av

nivåer. successivt införpå Urvalet skerfattningar högre
frånutgångspunkt resultatenmedvarje skolsteg avnytt om
utbildning.teoretisk Alltjänstgöringbåde ochpraktisk

nivå frivillig.ärtill xögrevidareutbildning
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årsklasshälften varjeandra påDen ifortsätter yrketav
nivåsin nivåfördelningbefälsordningenseftersom förut-

sätter påatt yrkesofficerarna nivå-stor del finnsen av
löjtnant, majorörlogskapten.kapten ocherna

högskoleingenjörer,Förutom försvarsmeteorologer vissoch
sidorekryterad exempelvispersonal läkare och tand-som

får officerenläkare sinall yrkesutbildning inom försvars-
varvid teoretisk utbildningmakten, praktiskmedvarvas

tjänstgöring vid olika förband. genomgårFör intedem som
nivåhöjande utbildning fortbildning hållai syfte attges
kunskaper färdigheteroch aktuella.

blir officerenEfter hand specialist fackområde,inom ett
någonvid militärlärare åtskola eller ägnar sig arbete

vid förvaltningstab eller med för exempelvisen ansvar
materielpersonal, ekonomi.eller vidareutvecklingDenna

till arbetsuppgifterandra i åldersker stigandetakt med
då officerensoch kompetens för uppgifter i krigs- och

fredsorganisationen förändras. Utbildning till de nya ar-
betsuppgifterna genomförs även inomden försvarsmakten. Som

videxempel kan nämnas att förvaltningshögskolan genomförs
påutbildning intendenter nivåer,olika personalcheferav

Påpersonaladministratöreroch m.fl. andra utbildasskolor
exempelvis fortifikatörer tekniker.och

alternativaAntalet befattningar för yrkesofficerare minsk-
ålderi stigandedock takt med och främst office-för dear

finns i kompetensnivåerna.de lägrerare som

uppnåttofficerareFör kompetensnivåhar hög finnssom en
möjligheterstörre väljaatt olikamellan befattningar.



43

Förtidsavgångar3.2

genomsnittliga antalet för-redovisasavsnitt detdettaI
årentidsavgångar officerare 198384-199091.underbland

påtillgångengenomsnittliga yrkesof-redovisas denVidare
åren procentuella antaletdetochficerare under 1985-1991

förtidsavgångar hjälp nämnda underlag.uträknat med av nyss
ålders-ivilken är uppdeladfinns i tabell 3.1Resultatet

militär grad.ochgrupper

självstän-förtidsavgång yrkesofficerenhär attMed menas
sin tills-på väljerinitiativ avbrytaattdigt och eget
många olikayrkesofficer. finnsvidareanställning Detsom

framgårsådant vilket utred-tillanledningar val,ett av
forskningsanstalt,försvaretsningar genomförda bl.aav

rationaliseringsinstitut, MycketFRI.försvaretsochFOA,
förtidsavgångar på attsägas ofta berorattgenerellt kan

på organisationen sittförväntningar ochellerindividens
villindivideninte infriats helt enkelteller attarbete

sitt liv.karriär yrkesverksammaunder Sefler ängöra en
i bil.detta 3.ommer

budgetåretförtidsavgångar redovisadesminsta antaletDet
budgetåret 198586.största antalet Den198384 och det

i omfatta kon-tidsperioden stort setttordestuderade en
junkturcykel.
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FörtidsavgångarTabell yrkesofficerarebland3.1

Älders- Tjänsteqrad
öv öv övltü ÖvltGen Hj1.grupp Örlknxnd xndAm 1. xxo xx Knm.m. Lt Fk Summa

§Q;§1 T 7,8 5,5 6,3 12,0 18,3 15,2 43,8 78,83 187,8-FA - - - - - - - - - -1 2FA - - - - - - - - - -
ü T 10,5 39,3 46,5 63,7 155,7 130,0 358,2 677,3 0,3 1481,5FÅ 0,13 0,5 0,86 1,5 1,63 1,5 4,75 0,25- 11,131 8 1,66%FÅ 1,08% 1,35% 0,96% 1,25% 0,42% 0,78 75,76% 0,75%-
§Q;§1 T 11,5 28,7 64,8 78,7 193,5 246,3 440,3 524,8 0,8 1588,7FÅ 0,13 0,50,13 0,75 1,5 4,63 3,3 2,38 0,38 13,51 %FÅ 1,24% 0,458 0,77% 0,958 0,788 1,888 0,75% 0,458 45,78% 0,853

T 10,0 8,33 53,2 95,2 250,2 463,8 710,7 554,8 2,3 2141,0FÅ 0,9 1,13 2,5 6,25 8,38 3,38 1,5- - 24,01 % 1,69%FÅ 1,198 1,0% 1,358 1,18% 0,61% 64,38%- - 1,12%
L034 T 6,7 41,2 169,2 702,8 740,7 679,2° 2,2- 2341,8FÅ 0,13 0,13 3,0 12,38 11,75 7,75 0,63- 35,75-1 % 1,95%FÅ 0,32% 1,77% 1,768 1,59% 1,14% 69,12% 1,53%- -
1532 T 0,2 5,2 24,8 701,2 693,3 911,0 1,3- - 2183,5FÅ 1,5 19,5 19,88 11,75 1,5- - 54,131 %FÅ 6,04% 2,788 2,87% 1,29% 30,96% 2,48%- -
20-35 T 0,2 0,8 446,0 845,8 1031,2 27,0- - - 2350,8FÅ 9,86 33,63 29,75 8,36 82,38-i %FÅ 2,21% 3,988 2,89% 3,31% 3,50%- -
2§;22 T 8,8 549,8 1247,0 841,8- ° 2647,5FÅ 0,38 12,25 47,25 27,86 137,75- - - - -1 %FÅ 4,3% 2,23% 3,79% 3,3% 5,2%- - - O -
2914 T 2,33 92,5 955,3- - 1o5o,7- - - -FA 1,75 39,5 41,25- - - - - - -1 %FÅ 1,89% 4,13% 3,93%- - - - - -
summaT 31,5 81,8 178,3 292,5 2714,2 2214,2 4385,5 5645,8 1831,2 15973,FA 0,25 0,13 2,0 2,86 0,75 54,63 90,5 108,75 130,0 399,881 % 0,79% 0,168 1,12% 0,98%FÅ 0,40% 2,01% 2,06% 1,938 7,09% 2,5%

TillgångqenonsnittT - PörtidsavgånqgenossnittPA -i t Förtidsavg onrlknade tillPA procentngar- särskild tjlnsteställningHed0 -
KKLLA överbetälhavarens personaladninistrativs informationssystem, PAF

framgår förtidsavgångartabellAv att3.1 inomsker samt-
åldersgrupperliga militäraoch alla grader än i olika1 om
omfattning. förtidsavgångarnastor flestaDe åldrar-isker
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år löjtnant,fänrik,inom gradernaochochmellan 3920na
förtidsavqångar min-majorörlogskapten. Antaletochkapten

åldernågra successivt stigandemedundantagmedsedanskar
påframgår tabell utvärden 3.1grad.och De seravsom

diaqramform.iföljande sätt

rörtiduavgånqar yrkoaotticoraroblandDiagram 3.1

procent
5-

u 50- 55-25- 30- 3S- 40- 45-20-
49 54 59år29 34 39 4424

, 10.0hur, då
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övrigaVid jämförelse med den delen arbetskraftenaven
förtidsavgångaryrkesofficerarnasuppvisar dvs. byte av

yrkesområde, innebärdenna.mönster Detta attsamma som
yrkesområdesbytare ålderstigandemedandelen avtar och att

yrkesområdesbyten frånmindre ofta eller yrkes-sker mellan
områden med tydlig tydliga kvalifika-yrkesstruktur och

kategori officersyrket.tionskrav. Till hör Andelendenna
låg,yrkesofficerarna är %.bland endastyrkesbytare 2,5 se

rörlighetavsnitt diagramvidare Arbetskraftens och4.2
4.4.

på förändringPerspektiv otficorsrollcns3.3

pååterges sin promemoria mittbil. i helhetI 3 en som
avdelningsdirektör Alise Weibull,författatsuppdrag FOAav
Björkman, Kungliga Tekniska Högsko-och professor Torsten

lan, KTH.

utgångspunktFrån betoningenarbetslivsforskarens och med
påpå mänskligaindividuella för-och aspekter ochlagd

organisationi socialförsta bely-handsvarsmakten som en
både individuelltofficersrollen ett ochförfattarna urser

perspektiv.organisatorisktett

återger några jag utredning-jag bedömer förHär nedan som
promemorian.vidkommande Värde-centrala resonemang urens

följandebedömningarringar är författarnas detoch Iegna.
jag jag finner betydelsefullt.fram det mestlyfter som

Inledning

framtida förutsättningarna förförsvarsmakten har deInom
på år.debatterats mycket under deverksamheten Barasenare

åren överbefälhavaren och berördasenaste fyra har departe-
utredningarpublicerat minst därfyra presenteratment man

nödvändigapå förändringar inför framtiden. Härisin syn
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nivåernas visio-organisatoriskapolitiska ochdeavspeglas
givetvisvisionerframtida arbete,officerarnas somner av

förväntningar.påverkar officersgruppernasstarkt egna

på håll alltidförväntningarna ömseinte attsagtDärmed
liggerbedömningargår riktning, dei eller att somsamma

åter-officiellaövergripande förslagentill för degrund
giltigt, önsk-bild ärofficerarnas vadspeglar somavegen

måhända inte för-sannolikt. heller attärDettavärt eller
långsiktig ratio-väsentligen ärgrundFörslagvänta. vars

effektivisering inom för snäva ekono-nalisering och ramen
i linjeinte personalensligger medmiska ofta merramar
önskemål.ochvardagsnära erfarenheter

individuella perspektivetDet3.3.1

på åldrande senareläggning-viktig i ärtrend dagensEn syn
medelåldersmedelåldern. människor lever sund-Dagensen av

gårdagens, mår sigaktivare, bättre förväntarochän ärare
livet.mer av

nödtvång förändringarna iminst delInte har synenen avav
på medelåldern arbetslivetpositiva förtecken. Eftersom

vitalainte antal ochskulle ett stortfungera utan
såmedelålders riktigtflexibla uppvärderas mycketpersoner

inteFöreställningarna, behöverlärande. attderas om man
medelåldern, påi är väg att över-heller inte lärakanmen

inteinte gjort sitt. är ännu dagsDethar ännuDeges.
Medelåldern innebäratvärtom den mestkanatt trappa ner.

då både tidliv,människas ochaktiva yrkesperioden i en
karriärsatsningar.vidareutbildning ochenergi finns för

alltidfysisk trim harbetoning försvarsmaktenDen gersom
yrkesidentiteten,militäratillvarit kopplad denstarkt

framgårofficerare attintervjuer medkrigets krav Avosv.
många unikaanledningtill dessdragits försvaret med av

fortbildningsåväl teoretiskkontinuerligkombination av
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fysiskt högt ställda krav.som

såcivila utbildningssystemsamhällets blivitdetInnan
i just utbildningschansernautbyggt dag, ettsom var av

Ävenviktigaste iförsvarsmaktens konkurrensmedel. dag
finns attraktionskraft militäradenna kvar. professio-Den

sina systematisk utbildning träning imedlemmar ochnen ger
många såsomsociala funktionerbetydelsefulla ledarskap,

sjukvård, fysisk träningteknik, samverkan, kunskaperosv.,
också på civilaär eftertraktade den arbetsmarknaden.som

påOfficersyrket typiskttas ofta karriär-exempel ettsom
sårealiteten likväläryrke. det cirkaatt endast hälf-I

officerarna inom långtvissaochten personalgrupperav
åtankei karriär ifärre, för sedvanligkommer be-som en

märkelse.

olika villkor naturligt tillleder klart skildaDessa nog
påförväntningar nutida framtidadet inomoch arbetet of-

ficerskåren.

Enskildas vilja inomstannaatt försvarsmakten iberor hög
tilltro till fortsättningsvisgrad den har att bliav man

i vid mening.väl omhändertagen,

organisatoriska perspektivetDet3.3.2

utredningarolika framtidtotalförsvaretsI sett detom ur
påorganisatoriska perspektivet är äldreden arbets-synen

Å föreslåsolika. sidankraften mycket stora satsningarena
på befintlig personal ökning och omfördelninggenom av
fortbildningsresurser, bättre utbildning för inomchefer
personalområdet, på såvälsatsning specialisteren som ge-
neralister påUtöver detta är försvaretsatt denm.m. svar

påiallmänna samhällettrenden att satsa kompetensutveck-
frånling, det goda arbetet torde minskadehotet deosv.

pådrivande.sekelskiftetungdomskullarna efter starktvara
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från åröverbefälhavarens utredning Framtidaavseende1989,
personalförsörjning,personalstruktur och 10-struktur,Pers

återhållsam vad gäller personalens användbar-är dock mera
Åter arbetsanpassningsideologi1960-talets hahet. synes

människorna1 högsätet ärdvs. att det skallhamnat som an-
gårintetill arbetet, tvärtom. förslagEtt annat utpassas

årpå sig iavhändahelt personal över fältnäraatt 40 mera
intebefattningar. fysiska tillAtt det bara är skäl det

framgår tydligtatt säger att det generelltavsenare man
svårt mångahitta meningsfulla uppgifter iär försett att

åldrarna däröver.

framtoning i organisationen hör vilkenäldres medDe samman
organisationenimage vill viktoch värdebas betona. Densom

tillmätt krigetsförsvarsmakten under 1980-talet krav,som
nödvändighetgör äldremed att den personalens kompetens

ifrågasätts.

Institutionolla värden marknadsanpassningeller3.3.3

både institutionella,Försvarsmakten har värdebaserade drag
yrkesmässigtoch rent övergripandemarknadsanpassade. Ett

övrigtantagande, för lanserats forskaren Charlessom av
frånär sigHoskos, att försvarsmakter rör alltmer ett

förhållningssättinstitutionellt till ett marknadsanpassat
förändringoch att denna är Närmycket stor. han först

sin institutionaloccupationallanserade vanligenmodell
år sågförkortad varnings-I0 han den1977, mer som en

profetia.änklocka tro attHans smygandesom en var en
övergång till marknadsorienteringstörre och större skulle
få områdenmilitära organisationerför inomkonsekvenser

motivationprestation, professionelltochsom ansvar.

Många de konsekvenser Moskos för kännasvarnade kanav som
igen inom Ekonomiskaden försvarsmakten.svenska analyser

återfinns i tidigareden typ t.ex. den refereradeav som
frånbortser närmast10-Struktur helt betydelsenPers att
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På individnivåbibehålla institutionell medförvärdebas.en
tidsbegränsade förordnanden, kontraktsan-införandet av

på individensselektivt ändradställning, urval osv. en syn
till karriärmöjlig-Vissa endasti försvarsmakten.roll ser

språngbräda,blir försvarsmakten yt-för andraheterna, en
elit.till karaktär krävandeterligare dessandra avser

blir delvistillsig överskott ochdel uppleverEn vara
uppstårPå organisationsnivånindivider.missanpassade en

stridsinriktade operativa subsystemetskillnad mellan det
teknisktadministrativaomgivningsinriktade sub-och det

föreligger inte ytligbara struk-Mellan dessasystemet. en
tvååtskillnad konflikteranderepresenterarutan deturell

relationen mindreemellan ärlogiker dem elleroch att mer
försvarsorganisationer.ispänningsfylld alla
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PÅ RÖRLIGHET OCH OLIKA1990-TALET,ARBETSKRAFTEN4
PENSIONSSYSTEH

på 1990-taletArbotakrafteu4.1

årförutsättningarnabeskrivs fram emotavsnittdettaI
frågapå i utbud ocharbetsmarknadensvenskaden2000 om

efterfrågan på avsnittet är attSyftet medarbetskraft.
somförutsättningar försvarsmaktensmiljö och dedenbelysa

sinlösamöta, när de skallmyndigheter attkommer perso-
pånalförsörjning 1990-talet.

i beroende befolk-är första handarbetskraftUtbudet avav
också ekonomiskaningsutvecklingen allmänna ut-denmen av

till barntillsynskattepolitiken, möjlighetervecklingen,
Ävenpensionsbestämmelser.arbetstids-, ledighets- ochsamt

arbetsförhållanden hälsotill-i övrigtarbetsmiljön, och
påverkarståndet i arbetskraft.utbudetarbetskraften av

påEfterfrågan på främst beroende hur denärarbetskraft
efterfrågan påNärekonomiska aktiviteten utvecklas. varor

påefterfråganstiger arbets-tjänster i samhället ökaroch
organisationsutveckling ärTeknik-tvärtom. ochochkraft

efterfrågan påpåverkar arbets-andra huvudfaktornden som
kraft.

till-utvecklingenBefolkningsutvecklingen därmedoch av
årpå ökning emotfram 2000gången på arbetskraft pekar en

centralbyrån,från statistiska SCB.enligt uppgifter
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Bofolkningsutvocklingen utvecklingenochTabell 4.1 av
arbotaxraftstillgångarna 1970-2000

År 1980 1985 1990 19951970 1975 2000

Befolkning 5 55 161 5 155 5 218 5 283 381 461 5 535
år16-64

tusental
personer

Antal 857 4 062 4 161 4 244 4 480 4 5883 4 676
sysselsatta

år16-64
tusental
personer

Totalt 139 6 039 6 252 6 524 6 5366 351 6 6 683
antal
arbetstim-

miljonermar
timmar

Period 90-9570-75 75-80 80-85 85-90 95-2000

+0,2Procentuell -1,6 +3,5 +4,4-3,3 +2,2
föränd-
ring av
antalet
arbets-
timmar

arbetstimmar gjordtotala antalet ärför det medPrognosen
måna-tilltill förlängd föräldraförsäkringhänsyn tagen 18

för alla.semesteroch veckorsder 6

framtida bil. tillarbetskraftsutbudet,Källa Det 6SCB,
Långtidsutredningen SOU 1990141990

förknippad bedömningarär medosäkerhetTrots den som av
någramöjligtär förutsedet attutbudet arbetskraftav
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på 1990-talet.förändringarviktiga

bli betydelsefull.utvecklingen attkommerdemografiskaDen
förskjutningarbetydandebefollzningskalkyl skerEnligt sCBs

årålderni 16-24åldersstrukturer.. Antaleti personer
Samtidigtsekelskiftet.till% framminska med 16väntas

årbortåtår % flermedeLålders 3045-59blir antalet
2000.

IåldoratördolningBefolkningens 1989viagra 4.1
åråldrarnairespektive 15-642000

1000-ta| personer
1000
900
800
700

l600 i
500
400
300
200
100

55-59 60-6450-5445-4920-24 30-34 35-39 40-4415-19 25-29
Ndersfördelninç
.Antal 1989personer

üAntai 2000personer

Källa SCB

fårålderssammansättningbefolkningensförskjutning iDenna
arbetsgivare haattkommerde flesta re-attkonsekvenssom

arbetskraft.påtillgång yrkeserfarenochäldrelativt god
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utvecklingen verksamheten kommer yrkeskumpetensenGenom av
många överensstämma be-inte med verksamhetensi attfall

arbetskraftenSamtidigt blir denkonkurrensenhov. om unga
förhållandenhårdare arbetsgivarna. kommermellan Dessa

på såväl arbetsgivare arbetstaga-ställa kravbl.a. att som
på arbetsgivar-kompetensutveckling tvingaochsatsaattre

till den äldre arbetskraften.bättre taatt varana

förändring ärviktig osäker förutsesEn sommermenannan
timmar.i huvudkalkylökning arbetadeantalet I SCBsen

iökat arbetskraftsdeltagandefortsattmed etträknar man
åldersgrupper ökningfortsatt arbets-ochflertalet en av

åren, vilket tillsam-kvinnor närmastetiden under deför
i timmar räknat.arbetskraftsutbudökat totaltettgermans

timmarså blir antalet arbetadeökar det totalafalletom
gångentid för första sedan 1930-talet.längreunder en

timmarEnligt kommer antalet arbetadesenasteSCBs prognos
omkring beräk-% 1990-talet. dennaunderöka med 2,5 Iatt

förlängningtill genomförandening finns förslaget avav
månadertill semesterföräldraförsäkringen och veckors618

till första hälft med1970-taletsKontrastenför alla med.
kraftig ök-timvolymen %minskning med trots3,3 enaven

i blir därmed bety-arbetskraftenning antalet personerav
dande.

sannolikt fortsatt ökat arbetskrafts-vidare med ettärDet
årtillkvinnor räknar medframbland 2000. SCBdeltagande

kvinnor iför yrkes-relativa arbetskraftstalen dedeatt
åldrarna iför männenattkommerverksamma samma somvara

Ökningstakten i kvinnornas arbetskrafts-seklet.slutet av
jämförtminskar med 1970-talet ochdockdeltagande

hälft.första1980-talets

möjligenfortsätterbland männenArbetskraftsdeltagandet
ocksånågot, utjämning ivilket bidrar tillsjunkaatt en

kvinnor och män.mellanarbetskraftsdeltagandet

arbetstidens längdarbetskraftsdeltagandet och kommerHur
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skattelagstiftningeniförändringarpåverkas de somatt av
går inte säga.januari ännu att Iden 1991genomfördes 1

dock medskatteomläggningen räknadestillförarbetet en
följd därav.arbetskraftsutbudetviss ökning som enav

utvecklingrealinkomsternasekonomini ochTillväxttakten
betydligtpåverka arbetskraftsutbudet. Enäven deförmodas

förutses kan be-realinkomstökning än vadsnabbare nusom
arbetstidminska sinmånga människor attföredraratttyda

Omvänt kanantyder.arbetskraftskalkylerän vad enSCBsmer
tillrealinkomster ledatillväxtutveckling ochmotsatt av

arbetskrafts-högrearbetstiden och ettförlängning aven
deltagande.

på arbetsmarknad kan1990-taletsobalansernaväntadeDe
ålder,viktigaste kön,några dimensioner. äri Deuttryckas

region och kompetens.

ålder situationen 1990-talet tro-blir undergällerNär det
får relativt arbets-godsettligen ungdomarnaden att en

hårdare än andrahittillsliksom drabbasdeävenmarknad om
också risk attfinnsviker. Detkonjunkturennär engrupper

erbjudnablirförtid därför dei attskolanlämnarungdomar
färdigutbildade att deellerinnan ärdelockande arbeten

vidareutbildning.siginte bryr om

iförbli motsattadenSituationen attkommer personer
väsentligtöka ochår. attkommeråldern antal50-60 Deras

många Särskiltpå arbetsplatser.anpassningsproblemmedföra
utbildning. ärbristfällig Dethardetta demgäller ensom

svårtbli skaffaattattmöjligt kommeratt det sys-mycket
påmedelåldernlågutbildade i övreselsättning till gruppen

1990-talet.

relati-kvinnornasvisar atterfarenheternakönBeträffande
arbetskrafts-Kvinnornassig männens.närmatarbetslöshetva

nåockså sig och beräknasmännensnärmat uppdeltagande har
dockKvinnorna ärnivå sekelskiftet.omkringtill deras

i yrkendominerarvissatill yrken. Dekoncentreradestarkt
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på iarbetsuppgifter in-kontor ochrutinbetonade t.ex.med
sådana i första hand kommer attdustrin. är yrkenDet som

Lågutbildade, medelålders,bortrationaliserade. oftabli
måste påbli under 1990-talet takvinnor kan grupp somen

fråga yrkeskvalifikationer.omställning isig omfattande om

i skogslänen längearbetslösheten sedanRegionalt sett har
områdenTilli övriga delar landet. dessavarit änhögre av

på tillkommit sydöstratid Bergslagen ochhar senare
sverige.

påbörjan betydande1980-talet skeddeochUnder 1970- en
inom offentligasysselsättningstillväxten den sek-del av

då jämnt fördelad överTillväxten ganska landet.blevtorn.

återstoden sannolikt1990-talet kommer denUnder av
privata tjänstesektornnäringslivsinriktade, föratt svara

sysselsättningsexpansionen. ärsektordel Dennastor aven
till storstadslänen, framför allt Stockholmskoncentrerad

mån till universitetsstädernai viss utanförävenlän och
storstadsregionerna.

påförhållanden regionalapekar de obalansernaattFlera
på sysselsättningsexpan-öka 1990-talet.komma att Denkan

siva privata tjänstesektorn och forsk-och den kunskaps-
till iindustrin förstaärningsbaserade koncentrerade hand

offentliga tillväxttaktuniversitetsstäderna. sektornsDen
tillbakagången inom jord- skogsbruketoch ochdämpas samt

industrinarbetsintensiva fortsätter.delen Syssel-den av
särskilt tillsättningstillväxten koncentreras Stockholm

efterfrågan på minskarUppsala-regionen, medan arbetskraft
Sverigei ochBergslagen, sydöstra Norrlandsframför allt

inland.

slutligen gäller kompetensen kan konstateras attNär det
på utbildning kännetecknathögre erfarenhet ochallt krav

årarbetsmarknaden under 1980-talet. Sedansvenska 1979den
pålediga kravnyanmälda platserna medandelen dehar av
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frånstigit tillutbildning ocheller erfarenhet drygt %50
år höjning utbild-och% kompetens-drygt Denna1990.75 av

fortsätta.ningskraven säkerhet attkommer med stor

skillnaderbild mellantecknats arbetsmark-Den avsom nyss
efterfrågan hinderutgöra föroch utbud kan ettnadens en

produktion.effektiv Avgörande för arbetsmarknadens effek-
anpassningsförmåga. förutsättningtivitet förär dess En

påanpassningen skall fungera ärarbetsmarknaden kom-att
petensutveckling arbetskraften.av

nödvändigkompetensutveckling är för arbetskraftensDen som
påefterfrågan olikatill ianpassning sätt, all-kan ske

på inomuniversitet och högskolor,skolväsendet,männa ar-
betsmarknadsutbildningen inom myndigheter.företagsamt och

anpassningsprocessenväxande delbetydande ochEn av genom
påframtidenkompetensutveckling ibedöms ske arbetsplats-
myndigheter.utbildning inom företag ochocherna genom

påpå företagsspecifikberor bl.a. att kravenDetta mer
rörligheten minskar bl.a.ökar och att den externakunskap
ålderssammansättning.på högregrund arbetskraftensav

rörlighetarbetskraftens4.2

rörlighet olikabeskriva mellanFör att arbetskraftens yr-
påkesområden flyttningar avseende arbetsorter haroch SCB

påsigstudie vilkenmitt gjort baserar de folk-uppdrag en
årenbostadsräkningar omfattar 1970-1985.och som

studie visar andelen yrkesbytaredenna attResultatet av
åldernåldern. itredje 34 %med 20-24avtar Var person

gång årenår minst under motyrke 1980-1985,bytte varen
år. åldersintervalletåldernisjunde % 25-5455-59 I14

måttligt,år irelativt för att högreyrkesbytandetavtog
åråldrarnaåldrar kraftigt. över andelensjunka 60I var

låg.mycketbyter yrkesom
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vanligtlika under de treatt byta yrkeungefärDet var
tidsperioderna och1970-1975, 1975-1980studerade

bytte flest, 930 000Under 1975-19801980-1985. personer,
yrkesområde.

i olikabytte yrkearbetskraftenandelstorHur somav
framgåråren följande tabell.åldrar 1970-1985under av

åldrar årenolika1 1970-75,yrkeAndel byttTabell 4.2 eon
redovisat 1 procentoch 1980-851975-ao

1980-851975-so1970-75

år 37 343220-24
år 23313025-29
år 27293030-34
år 26292935-39
år 25272840-44
år 25 232745-49
år 23 212450-54
år 17 141855-59
år60-64
år 465-69

Samtliga 26 2325

KällaSCB

yrkesområdeåldraritredje byterUppemot person yngrevar
femårsperiod. avtar sedanAndelen yrkesbytareunder en

år.åldersgruppeni 55-59markant

hängerbenägenheten byta arbetesägas att attAllmänt kan
årförstakonjunkturerna. 1970-taletsMedanmedsamman



59

högkonjunktur utmärktes 1980-talets förstapräglades enav
konjunkturnedgång vilket förklaraår kraftig kan denenav

att byta yrke.avtagande tendensensetttotalt

yrkesområde årenåldrari olika byttDiagram Andel4.2 som
1970-85

Procent
50-

Från 1970-75 1975-80 yrkesbytandettill ökade
åldersgruppen.den Benägenheteni yngsta an

4° genomgåendebörjanbytayrkeminskadesedan i
80-talet.av

30-

20-

I l II I I T I I | 60- G5-25- 40- 45- 50- 55-20- 30- 35-
64 G9år29 49 54 5924 34 39 44

Källa SCB

utsträckning kvinnor.än 1980-1985i störrebyter yrkeMän
kvinna. Störstfjärde femteyrke motbytte varvarvar man

år.åldrarna skillnader kaniskillnaderna under 30 Dessa
yrkesområdenpå medanfördelas flermed mänförklaras att

yrkesområ-fåtalinomtradition sysselsätts ettkvinnor av
den.
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åldrar yrkosområda åreni olikaDiagram Andel hytt4.3 som
1980-85

Procent
50

40-

Skillnadernamellanköneni andelbøtare
åldrarnadeistörst30 var yngre-

Kvinnor

20-

10-

0 I I I I I I I I l l |
40- 45-20- 25- 30- 35- 50- 55- 60- 65-

69år24 34 39 44 49 54 59 6429

Källa SCB

yrkesområden relativtmellan medYrkesbyten sker oftare en
inom kvalifikazionskravenotydlig vilkaochyrkesstruktur

yrkesområdenfrånså äninte är uttalade, mellan eller som
kvalifikations-tydligatydlig yrkesstruktur.ochutmärks av

krav.



61

några yrkoaonrådoninom olikaDiagram Yrkeabytaro4.4

Procent
70W

60 Boktörings-ochkassaarbeto-
. sk50 -

xfaketerings- rbeteochlaga
40

oeñstgnbrytningsatbeGruv-
x

30 - dä ---vøüxsjggs-och
rmlältamejgubyggn

20-
Pedagogisktarbete

10-
u Medicinsktagge

__
0 I |I I I I I I I I I40- 45- 50- 55- 60- 65-20- 25- 30- 35-

29 44 54 59 64 6924 34 39 49 år

Källa SCB

ivisar skillnadernadiagram är benägenhet att byta4.4som
yrkesområden.olikastor mellanyrke

undersökningen visar nästangenomförda attDen varannan
även yrke. % arbetskraften bytteflyttare byter Ca 6 av

femårsperiod. Flyttningarnavarjearbetsplatslän avtog med
åldersgrupperåldern olikaskillnadenoch är stor mellan

framgår visarvilket Tabellen hur stor andeltabell 4.3.av
årenarbetsplatslän underarbetskraften byttesomav

1980-1985.
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åldrar1arbotaplatalän olikaAndel byttTabell 4.3 som
åren redovisat 1 procent1980-85

KvinnorMän

år20-24 12 10
år25-29 11 8
år 630-34 9
år 8 535-39
år 7 440-44
år 5 345-49
år50-54 4 2
år55-59 2 1
år 0,560-64 1
år 165-69 1

Samtliga 7 5

Källa SCB

Kvinnor sällan arbetsplatslän än män. Andelenbytte mer
åldern.sjönk gradvis medflyttare

åldrarDiagram i olika arbotsplatslänAndel bytt4.5 som
åren 1900-as

Procent
15-

andelflyttaremellankvinnorochSkillnaden imän
åråldrarna25-44istörstvar

Kvinnor

§5 åo- ås-§0- ås- 3o. as- Ås- áo-40-
ar5924 29 34 39 44 49 54 64 69

Källa SCB
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bytte arbets-perioden den andel1970-1985Under somvar
viss kunderelativt avtagande tendenskonstant.platslän En

på yrkesbytenFlyttningar är sättmärkas.dock samma som
konjunkturerna.beroende av

åldrar arbataplatalän i1 olikaDiagram byttAndel4.6 aon
tanåraintarvall

Procent
15-

1970-75 har minskatflyttare blanddeAndelen yngre
1970-8510 underperioden

5-

0 I II II lI I II I 65-55- 60-50-25- 40- 45-20- 30- 35-
69är59 6444 49 5424 29 34 39

Källa SCB

pansionaayataaolika4.3

antingen lag-pensionssystemen reglerassvenskaDe genom
enskil-denkollektivavtal. Härutöver kanstiftning ieller

försäkrings-privataarbetsgivare hoseller dennesde --
olycksfallsförsäk-sjuk-frivilliga liv-, ochbolag teckna

gruppförsäk-försäkringindividuell ellerringar i form av
ring.
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pensionerAllmänna4.3.1

lagstiftning lagenpensionssystem reglerasDe genomsom -
i principförsäkring och omfatt-allmän1962381 somom -

pensioner. Allmännaallmännabefolkningen benämnshelaar
tilläggspension,folkpension, ochinnefattarpensioner AFP,

år.Pensionsåldern är 65ATP.

delpensionsförsäkring kan det197984Enligt lagen om
sittnedutgå förvärvsarbetande trappardelpension till som
årsålderspension vidövergången till dvs. 65införarbete

ålder.

pensionerAvtalsroglerado4.3.2

på arbetsmarknaden harsvenskadenarbetstagareallaNästan
pensionsförmåner kollektivavtal.enligt Kollek-tillrätt

bådepensionsförmåner inomfinns offent-tivavtalsreglerade
privat sektor.lig och

avtalsponsionorstatliga

tjänstepensionsförmåner finns istatligaBestämmelser om
från år förordningenipensionsavtal 1974,allmänt om

icke-statligvissa medtjänstepension arbetstagareför
från årfrån år i avtaltjänstepensionering och 19901987

vissa bolag.arbetstagare hospensionsplan förom

pensions-januari allmännaersätts det1992den 1Fr.o.m.
hos statenpensionsplan för arbetstagareavtalet av en

m.fl, PA-91.

statliga pensions-detomfattasanställdaAntalet avsom
är drygt 450 000.avtalet

årfrån finns olikapensionsavtalet 1974allmännadetI
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statliga civila tjänstemän.pensioneringsperioder för
årPensioneringsperiod och omfattar drygtär 60-63I

årPensioneringsperiod ärII 63-65arbetstagare.100 000
Pensioneringsperiodarbetstagare.000och omfattar 60ca

såledesår gäller för huvuddelenochär 65-66III av
pensionsåldrarfinns förfastastatstjänstemännen. Dessutom

militäraFör huvuddelen denmilitär personal.bl.a. av
år.pensionsåldernär 60personalen

flygtjänstår inom försvarsmaktenminstflygförare med 25En
års ålder.avgåfå tjänstepension Kost-fr.o.m. 55medkan

såvittsådan tidpension, gäller föreförnaderna pen-en
från respektivesionsåldern, för-med medelskall betalas

anslag.svarsgrenschefs

påmilitära är förordnadechefernahögstaFör de som
årpensionsålderbeteckningen äroch 65tjänster med varsp

förtidspension, förordnandettillfinns rättca 30 om
sådaninte när löperförnyas, det ut. Enbegäranutan egen

ålderspension.på sättförtidspension beräknas samma som en

innehållerårfråntjänstepensionerFörordningen 1974om
från pensions-tilltillägg undantagochbestämmelser om

omfattasär ungefär 12 000avtalet. Det avpersoner som
förordning.denna

förordningenenligtpensionsrättvissa harFör grupper som
pensioneringsperioder. gäller t.ex.särskilda Detgäller

musik-vid statsunderstödda teater- ochvissa anställdaför
år, personer,institutioner, 180dansare 41-44 casom

sångsolister kvinn-åt,korister personer,52-55 140ca
år,år manliga sammanlagt 100liga och 53-56 per-50-53 ca
år, bortåtskådespelare personer.59-61 500soner samt

vissa bolag,hospensionsplan för arbetstagareAvtalet om
januariden 1för Fr.o.m.gäller 2 000BOA-P, personer.ca

vid Vattenfall, 8 000personalberäknas all an-1992 ca
år samtliga anställdajulidenställda och fr.o.m. 1 samma
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pensions-tillöverföras dennavid Televerket, 42 000,ca
plan.

år.ålderspension enligtPensionsåldern är Detför BOA-P 65
övergångsregler. pensions-Avtaletfinns omfattandedock om

vissa överensstämmer välbolaghosför arbetstagareplan
pensionsplan hos staten m.fl.,för arbetstagaredenmed

januarii denträder kraft 1992.1PA-91, som

årpensionsåldern för flygledareutomär 65PA-91I som
års ålder.vidpensioneras 60

ålderspensionen förtidamöjligt uttagta utär attDet
dåmånadtidigast arbets-pensionsplanen fr.0.m. denenligt

såår. minskas utbetaladedetsker,fyller 60 Omtagaren
kalendermånad från månadvarje den% förmedbeloppet 0,4

ålderårs minskningenär %dockgörs. 2,6Efteruttaget 65
påkalendermånad pensionentill grundas ettdeldenper

understiger basbelopp.7,5underlag som

övergångsbestämmelserna finnstill rätt attEnligt PA-91 en
pensione-ålderspension tidigareavgå vid gällandedenmed

pensionsåldern.lägreringsperiodens gräns eller dennedre
förutsättning gäller arbetstagarenhärför attsom

aprilanställd den 1991,1varo
år decemberfyllt den 1991,hade 31280

pensionsålderpensioneringsperiod änellerhade lägreo
år anställningeni tidigare ochden65

sådan myndighetanställning hosfortsätter samma
motsvarande.

övergångsbestämmelsernaanteckning till ärEnligt par-en
påförflyttas ellerarbetstagareattterna somenense om

liknande anställningomorganisation eller bytergrund av
avgå ålderspension enligt tidi-denrätt medskall attha

pensioneringsperiodens nedre gräns eller den fastagare
ipensionsåldern. integäller dock arbetstagarenDetta om

sådan utbildningsituation ellersamband med genomen
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erhåller befattning.på högreutveckling sättannat en

avtalsponaionorKommunala

finns itjänstepensionernakommunaladeBestämmelserna om
landsting,ochhos kommunerpensionsavtal för arbetstagare

85.PA-KL

pensionsav-kommunaladeomfattasanställdaAntalet avsom
drygtär 150 000talen 1 personer.

Pensionsål-pensionsåldrar.olikaålderspension gällerFör
år vilket gäller för 000princip 450iär 65 an-dern ca

vårdområdet,inomt.ex.för storaställda. Hen grupper,
årpensioneringsperioden för drygt 690 000tillämpas 63-65

andra sköta-exempelvis hamnlots ochanställda. För grupper
år.pensionsåldernmentalsjukvården Förgäller 63inomre

brandingenjörer brandmästaresamtbrandförmän,brandmän,
drygtutryckningsstyrkor, sammanlagtitjänstgöringmed

pensionsålder.årsgälleranställda, 605 400

avtalsponaionorPrivata

tilläggspension förindustrins handelnsochavtaletI om
tjänstemän försäk-är drygt 630 000tjänstemän, ITP-planen,

i pensionssystemförsäkradefinns 000rade. Det 200 somca
nära.förmånsmässigt ligger ITP-planen

enligt ochålderspension ITP-planenPensionsåldern för
år. möjligt avtalaattärär Det omplaner 65motsvarande

pensionsålder.lägre

till-särskildpensionsplan förenligtPension avtalet om
anställda000 000omfattar 1läggspension, STP-planen, ca

Lo-området.inom

Pensionsåldern ärålderspension.enbartPlanen omfattar



68

någraår. förtidafinns inte bestämmelser uttagDet65 om
pensionsåldrar.lägreeller

bortåt finns fri-ettFör gruvarbetare 5 000 personer --
stående pensionenligt vilketpensionsavtal kan betalas ut

ålder.års pension,För hel %65ochmellan 6560 av genom-
åråren, minst ibästa fordrassnittslönen de tre 10under

års anställning. Tidenminstunderjordsarbete totaltoch 20
tjänsteårfår enligttillgodoräknaspensionär somsom

STP-planen.
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PENSIONSÄLDRAR ANSTÄLLNINGAR FÖRTIDSBEGRÄNSADEOCH5
LÄNDERMILITÄR PERSONAL I ANDRA

pensionsåldrar tidsbegränsade anställ-redovisas ochHär
jagi länder. ländermilitär personal andra Deningar för

Finland, Nederländerna,är Danmark,studeravalt att
Österrike.Storbritannien, Tyskland,Polen,Norge,

olikhetersinsemellan avseenderepresenterarländerDessa
återspeglarvilkethistoria, kultursamhällsstruktur, m.m.

i respektive försvarsmakt.sig lands

Ponlionsåldrar i ländermilitärför andrapersonal5.1

förhållande till övri-tjänstemän imilitäraFinland harI
förmåner,tillstatstjänstemän hänsynlägre och medenga

pensionsålder. Huvudmotivet tilltill synes gynnsammare
därigenom tillför-krigsorganisationenär attdetta anses

officerare.välutbildade kost-större antal Densäkras ett
hittillsförknippad ansettsär härmed harnad vara mo-som

längreundertiverad. Gällande bestämmelser har dock en
frånföremål olikavarit kritisk uppmärksamhettid för

iarbetstagarorganisationers sida, vilket kan resultera
förändringar övervägs.att

pensionsåldern officerare i marinenarménför ochärI dag
aktiv flygtjänstinteflygvapenofficerare har 50samt som

år överstelöjtnanterår för ochlägre,majorer och 55för
möj-Alternativt finnsår generaler.överstar ochför60

gå visst fullgjorti pension antallighet efter ettatt
uppåt innebärtjänsteår. majorer det de kan taoch attFör

tjänsteårålderspension efter ochfull 25medavsked samma
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års tjänst.för eftergäller kaptener 20sak

dåavgår i pension förstregel de fyller 60Generaler som
avgårår. överstelöjtnanterna 35%10%,överstarnaAv av

tjänsteår.majorerna 50% kaptenernaefter 25 Avoch av
tjänsteår.avgår 50% efter 20

går i pension fullgjorti Finlandofficerare efter an-som
erhållertjänsteår exempelvis säker-ofta arbetetal som

in-befolkningsskyddschefer, beredskapschefer,hetschefer,
civila myndighetervid olikaformationschefer ochm.m.

företag.

års ålder,vidpensioneras generaler överstar62golenI
års ålder.ålderårs överstelöjtnanter vidvid och 5558

överstelöjt-officerare blirPraktiskt polskaallataget
beviljasPension bakgrundäven mot ettkannanter. av

tjänsteår. yrkesofficer slu-fullgjortvisst antal En som
fårårs pensiontjänst 40%motsvarareftertar 15 somen

pension till officerutbetalas dengrundlönen. Full somav
års tjänst.fullgjort 35

pensionsåldern förvissa allt be-undantagär medNorgeI
gåår. möjlighet i pensionemellertidfinns attfäl Det60

års ålder enskildesdenvid förutsatt att57 summan av
årlevnadsålder tjänstetid är eller85och mer.

Österrike år.pensionsåldern iofficiella är 65 AvDen en
årsgårpensionsåldersklass i vidpension% 653-4

års ålder.vidålder. pensionerar sig dockflesta 55De
månadslönen pensionsutbe-motsvararProcentandelen somav

tjänsteår. Maximibeloppettalningen stiger med antalet ut-
tjånsteår vilket officerareflesta hardeefterbetalas 35

uppnått års ålder.vid 55

synnerligen kompliceradetillämparStorbritannien och
utgår frånsvårrelaterade indi-pensionssystem i vilka man

Emellertid offi-i varje enskilt kan sägasviden fall. att
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påperiodföranställda permanent, dvs.är encerare som
år års ålderår tjänstgjort föredessa 55ha 16skall16

får gratifi-få officerarepension. ävenför att Dessa en
tjänstgöringsperiod.kation avslutadefter

enligtofficerare pensionerasallagäller attI1§k1§ngI
år.år emellertidärDetde fyllersenast det 60lag

ålder.pensioneras vid dennanormaltgeneralerendast som
pensioneraspraxisföreskrifter tyskaEnligt ochgällande

års ålder, officerare tillvidunderofficerare 52 upp
år,år, överstelöjtnan-majorer vidvid 55gradkaptens 53

års ålder. iår officerarevidvid överstaroch 59ter 57
års ålder.går vidi pensionstridsflygtjänst 40

årtill reducerasskall framförsvarsmakten 1994tyskaDen
personalreducering-nödvändigaunderlätta35%. För attmed

tvåtillföreligger dessalagar. Detutkast nya ena avar
frånåldrarnaofficerare ii principinnebär attlagutkast

avgåår pensionmöjlighet med fullattstrax under 50 ges
dådåfrån tidpunkt läggs ellerderas truppenheterden ner

inte längre oundgäng-uppgifter upphör och dederas anses
iinnebärförslagetliga andraför försvarsmakten. Det

år.pensionsåldrar sänks med ettsett nuvarandestort att

officeraretillsvidareanställdapensioneras allaDanmarkI
års ålder.vid 60

officerare försvarsmaktenflestaNederländerna lämnar deI
års ålder.vid 55

imilitärför personalanställningarTidnhogränsado5.2
länderandra

någoninte formharinland och gglggär endast avDet som
strä-Polenanställning militär personal.tidsbegränsad av

medsin försvarsmaktemellertid att byggaefter uppvar
tillvärnpliktiga m.fl.och restenyrkesbefäl50-60%
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fördelning 30% 70%yrkesbefäl ochskillnad mot dagens om
inräknas före-värnpliktiga. med flera skallI engruppen

Kontraktstidenorganisation kontraktsanställda.medslagen
enligt för närvarande bearbetas ochförslagettskall, som

uppgå år. Vidaretilli parlamentet,det polska 5studeras
föreslås kontraktsanställning, intresseradeför denatt en

vidareutbildningviss skall kunnaefteroch lämpade, er-
tillsvidareanställning yrkesofficer.sättas somav en

i fredsorganisationen. dessafinns befäl Av60012I Norge
tidsbestämd anställning.kontraktsbefäl medär 3 000ca

plikttjänstinkluderar befäl medKontraktsbefälen som
månadersmånaders plikttjänstbefälsskola gör 12efter 12

ståendevid förband eller rekrytsko-befäl sergeantsom
tvåmaximaltellerEngasjert befäl anställs förlor. en

nivåernapå fänrik löjtnant.treårsperioder ochsergeant,
tilli framtiden kontraktera demöverväger dock attMan

års ålder.högst 34

vilkameniga kontrakteras förbefäl anställsUtöver dessa
treårsperioder.tvåmaximalt

övergången civilttill arbete utbe-underlätta ettFör att
treårsperiod gratifi-enskildetill eftertalas den enen

årslön.storleksordningenkation enav

består militäraÖsterrikes ipersonalenförsvarsmakt denI
underofficerareofficerare, och 7 500fred 10 5002 500av

zeitso1-s.k.kontraktsanställda,kontraktsanställda. De
från tillochtidsperioderför treanställsdaten upp

år.15

påanställning officerareStorbritannien tillämpar av
från åtta år itilltidsperioder endasttre ochkorta upp

officerare i ärflygvapnettotalt 15 000flygvapnet. Av
på sådana finnstidsperioder och dekortaanställda0002

Piloter navigatörertjänsteqrenar. kansamtliga ochinom
år.på perioder till tolvanställasdock upp
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får grati-anställdekontraktsperiod denavslutad enEfter
inte.utbildningNågon civil förekommerfikation.

övergåmöjlighetfinns attkontraktsanställdalämpligaFör
anställningpermanent anställning. permanentEntill

år.i 16varar

tillgodoser storförsvarsmaktengäller attIygklgng enI
iunderofficerareofficerare ochsitt behovdel ungaavav

långolikakontraktsanställningåråldrarna av20-35 genom
från tillvarierarAnställningstiderna 1varaktighet.

75%, är kontrakts-underofficerarna,år. Huvuddelen15 av
ipersonalen38%Underofficerarna utgöranställda. av

krigsförbanden.

långtgåendepå sigtagit ettharförsvarsmaktentyskaDen
möjligheterkontraktsanställdesenskildeför denansvar

på civilasiganställning denklaraavslutadefteratt
kontraktstidju längreinnebär attarbetsmarknaden. Det

bibe-erbjuds medtid attlängreenskilde har, destoden
officerare medstudier. För 12civilahållen lön genomföra

års universitets-ä civilaingårårs kontraktstid 3och 15
önskemålenskildesenligt deninriktning heltstudier med

universitet.tyska försvaretsvid det egna

löpandei Danmark harpersonalmilitärKontraktsanställd
ålder tidsbestämt kon-års etttill ellerkontrakt 35upp

45-årsåldern.tillfå förlängningfåtalEtt kantrakt. upp
till chefsser-finns i gradernakontraktsanställda uppDe

månader inom för-på minst 33kontrakthargeant. De som
utbildning för under-attciviltillrättharsvarsmakten

ellercivila arbetsmarknaden,övergången till denlätta
tjänstgö-till fortsattmöjligheternaunderlättaför att

försvarsmakten.ring inom

består drygtfredstida försvarsmakt avNederländgrggs
kontraktsan-ärdessa 7 000befäl. Avanställda26 000
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tjänstgörställda. allra flesta kontraktsanställdaDe som
fårlöjtnanter utbildning värnpliktigaoch de samma som

officerare.
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BEDÖMNINGARPERSONALEKONOMISKA6

bedömningarpersonalekonomiskaredovisaskapiteldettaI
utbild-yrkesofficerarnasgällervadförsvarsmaktenför

yrkesofficerare.förtidsavgångar blandochningskostnader
utifrånsamhälletbedömningarna förredovisar ävenKapitlet

Kapitlet avslutasyrkesofficerare.avgångar blandförtida
frågor i medsambandekonomiskakringdiskussionmed en

anställningar.tidsbegränsade

yrkcaofticerareutbildningförKostnader av6.1

skallbefälsordningenbeslutaderiksdagenEnligt den av
värnpliktsutbildningavslutad gesyrkesofficerarna efter

officersutbildningen skallyrkesutbildning.grundläggande
krigs-officershögskola,vidolika stegdärefter ske genom

militärhögskola.högskola och

hållpå i samhället.inte annatutbildningMotsvarande ges
utbildning kompe-ochmåste därför bekostaFörsvarsmakten

avsnitt redo-yrkesofficerarna. dettaItensutveckling för
utbildningeniolika stegende av yr-förvisas kostnader

kompetensnivåer.olikatillkesofficerare

Borikningsmotod6.1.1

följandeharkostnadersamtligafå relevantamedFör att
iden-kankostnadskomponenteranvänts. Treberäkningsmodell
ingårutbildning. Härförkostnaderärförstatifieras. Det

lokalerochlärarlöner mendvs.skolkostnader,alltframför
ärkomponentenandrakostnader. Denövningsberoendeäven
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lönekostnadertill dvs.eleven,härledaskankostnader som
tredjelönekostnadspålägg, Dentraktamenten m.m.inkl.

officerarna,på blandbortfallberorkostnadskomponenten
anledningar.olikaofficerare slutarantal avettdvs.
utökad behovsre-överrekrytering dvs. enkräverDetta en

yrkesofficerare.krytering av

från försvarsstab-inhämtatsharskolkostnaderUppgifter om
någraochutifrån elevdagarantalberäknadeärDessaen.

Kostnadernabudgetar.skolmyndigheters avserrepresentativa
budgetåret 91990 1 .

fråninhämtatselevkostnader haravseendeÄven uppgifterna
utbildningen,underlöninkluderarförsvarsstaben. Den

ledighetsresorfrialönekostnadspålägg traktamenten,och
och delönelägedetKostnadernatjänsteresor. avsersamt

årför 1991.gällertraktamentsbelopp som

frånutgångspunkt hurmedberäknatsöverrekryteringen har
nivå-från respektiveutexamineratsmånga sompersoner

yrkesofficerareantaletmed somdividerathöjande skola
sig ibefinner denså delängeförsvarsmakteninomstannar

framtidaattdock observerasbörHärkarriären.militära
frånväsentligt deskilja högstavgångsfrekvenser kan

vidtagit ettharförsvarsmakteneftersomvärdenahistoriska
för fän-avtalförändradeexempelvisåtgärder,antalstort

förmodligenavgångarna. kommerDettaminskaattrikar, för
överrekryteringsbehov.framtidareduceraatt

åter-vissförekommerdetockså att enobserverasbörDet
ärDettaslutar.yrkesofficeraredebland somrekrytering

det attVidare förekommernedan.siffrornairedovisatinte
slutligen bör detförsvarsgren.byteryrkesofficerare
yrkesofficeraresamtligaså somgottattpoängteras som

krigsplaceradeattfortsätteranställning varasinslutar
krigsorganisa-tillgång idärmedärochofficerare ensom
yrkesofficerareårenfemförstade somplacerastionen. De

värnpliktsofficerare.reservofficerare elleroch somsenare
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reservofficerareexempelvis är det flerflygvapnetInom som
direktutbildade reservofficera-yrkesofficerare änär f.d.

redovisas i följande därförärdettotalkostnadDen somre.
överskattning.en

erhållits påöverrekryteringenberäkning harförvärdena av
några historiska i andradata ochfall är detolika sätt. I

på jämförelseruppskattningar medbaseradeärfall det
siffrorna förinnebär deattliknande Detandra grupper.

ocksåinnebärjämföras.inte bör Detolika försvarsgrenarna
tolkningenvid total-försiktighet användasbörstoratt av

kostnaden.

yrkesofficersaspiranterantagnaarmén gäller attFör 450av
minstblir kapten.bli fänrikar Avoch 330attkommer 380

blir kommer de flesta attfänrikar inte kaptenerde 50 som
pensionsavgång.tilllöjtnanterinom yrketfortsätta som

avgång anställningsinNågra förtida lämnaattkommer genom
ianvändsschablonärinom försvarsmakten. Detta somen

på statistisktvärde baseratplaneringen är ettoch det
underlag.

förtidsavgångarna yrkesofficerar-blandmarinens del ärFör
år yrkesofficerareåldern För%.i under 10flest 30 cana

förtidsavgångarnaår är%. Dettaär 2änär äldre 30 casom
från 1980-talet.hälftenhistoriska värden avsenare

avgångarårliga blandmarklinjer %hafthar 7Flygvapnets
infördes.befälsordningen bety-Detfänrikar densedan nya

fänrikarna innan detredjedel slutarcirkader att aven
militärahögreförvärdeblir löjtnanter. Motsvarande

därför uppskattade.inte. ärfinns Dessagrader

överrekryteringskoefficienten för för-Uppskattningar av
avgångsfrekvensernapåverkatshar somavsvarsgrenarna

studieforskningsanstalts medbeskrivna ifinns försvarets
yrkesofficerarnasundersökningdeskriptivtiteln En av

årenavgångarförtida under 1984-1989.
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xoatnldsberäkningar6.1.2

fåför officeraretotala kostnaderna att framDe ärnya
skolkostnaderna och elevkostnaderna multipliceratsumman av

Överrekryteringskoeffi-överrekryteringskoefficienten.med
lika inomcienten är med ett alla stannar försvaret.om

blir större änden ett.Annars

illustrera spridningenFör försvarsgrenarnaatt mellan är
marinenberäknade för armén,kostnaderna och flygvapnet.

spridningbör det förekommer kringDet observeras att
påinom respektive vilkenvärdena försvarsgren beroende

inriktning iVärdena tabellen är förmedelvärdensom avses.
respektive militär grad.

värnpliktsutbildningför kompanibefäl ärKostnaden t.o.m.
inte inkluderad i tabell 6.1.

ingårintar särställning iinteFlygförarpersonal ochen
redovisningen. direktivensöverensstämmerDetta med av-

utredningsuppdraget.gränsning av
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yrkesotticoraro,förutbildninqsxostnaderTabell 6.1
kr.1000-tal

Över- Total-Elev- SummaSkol-Grad och
kostnadrekry-exkl.kost-kost-försvars-

teringöver-nadnadgren
rekry-
tgring

fänrikTill
508,2423armén 37053
582,1marinen 415 529114
8781,1798543flygvapnet 255

Från fänrik
löjtnanttill

1,4 224135 160armén 25
956,O478marinen 208270
3351,5223160flygvapnet 63

Från löjtnant
till kapten

3591,2299armén 22475
675marinen 482212270 ,
3511,3270196flygvapnet 74

Från kapten
majorörlogskaptentill

1,2 528440292armén 148
3941,2328marinen 23593

Från majorörlogskapten
överstelöjtnantkommendörkaptentill

2081,1098763 1armén 355
3021,1 11 184865marinen 319

ÖBKälla
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utbildningskostnaden tidenfördela överAtt6.2

intäktsfinansieradVid olikaanvändsverksamhet uttryck och
mått Några måttvärdering investeringar.för har attav

framtida intäkter,göra tidenmed totala andra behandlar
få tillbaka intäkt inves-fördet tar att motsvararen som
låterteringen. sig inteoftast beräknasDetta verksam-om

anslagsfinansierad. inteär kan talaheten t.ex.Man om en
återbetalningstid investering inom anslagsfinansie-för en

såvida inte innebär framtidarad verksamhet denna lägre
kostnader.

gårutbildningen yrkesofficerareNär gäller intedet detav
identifiera sig framtida intäkter minskadeatt ellervare

framtida intressantkostnader. Trots detta kan det attvara
årliggenomsnittlig investeringskostnad för olikaberäkna
på långutbildningar tid tillberoende hur de kommer an-

vändning.

årligGenomsnittlig utbildningsinvestoring6.2.1

årskostnadGenomsnittlig utbildningsinvesteringför be-en
avsnittredovisas iräknas kostnadernaatt 6.1genom som

avgångsåhtardivideras skillnaden olikamed mellan och
examensålder. fåintressantdetEftersom kan att ettvara
spridningsmått examensålderredovisas medianenförutom för
från nivåhöjandeolika skolor, även lägre högreoch enen
ålder, åldrar åldersintervallinom vilketdär dessa anger

yrkesofficerarna utexamineringenvidflertalet fallerav
från militäraden skolan.

innehåller genomgångnaTabell kostnader för den senast6.2
nivåhöjande skolan. sammanlagda eller ackumuleradeDen

från utbildningarna finnskostnaden alla ipresenterad
tabell 6.3.
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lruxontnad investering iförGononlnittliqTabell 6.2 ac-
nivåhöjandogonolglngna utbildning vidnalt

avgångaildrar,alika 1000-tal kr.

AvgångsålderochGrad
6555 6045 5040examens-

ålder

Fänrik
median 16 1427 22 193523

17 15 1320yngst 30 2420
20 17 1524äldst 40 3025

Löjtnant
median 11 917 1327 23

8 712 10yngst 1424 19
15 1230 20äldst 6040 -

Kapten
median 14 12 10182330 35

12 10 915yngst 1826 25
23 18 1435äldst 7040 -

Majorörlogskapten
19 16median 29 234233 71

1419 16yngst 2445 3129
33 25 2050äldst 10040 -

Majorörlogskapten med HHSHK
67 52 43median 9215040037

3667 52 4392150yngst 32
71 55171 100äldst 60043 1-

ösKälla
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årskostnadGenomsnittlig för investeringTabell 6.3 total
nivåhöjandaför samtliga utbildningar vid olika

avgånqsåldrar, looo-tal kr.

AvgångsålderGrad och
40 45 50 55 60 65examens-

ålder

Löjtnant
median 27 58 3544 29 25 22
yngst 24 49 38 31 27 23 21
äldst 40 90 54 40 32 27-

Kapten
median 30 5393 67 43 37 32
yngst 26 74 57 46 39 35 30
äldst 40 160 89 63 50 41-

Majorörlogskapten
median 33 165 109 82 66 55 48
yngst 29 119 88 70 58 50 44
äldst 40 260 139 97 75 61-

Majorörlogskapten med MSHK
median 37 565 259 174 133 108 91
yngst 32 269 180 137 110 93 80
äldst 43 860 310 197 145 116-
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slutsatser6.2.2

utbild-är detochtabellerna 6.36.2utläsakanSom urman
årskost-genomsnittligahögakarriärenining sent som ger

år spridapå finns färre attdetattberorDettanader.
årskostnadgenomsnittlig föriSkillnadenöver.kostnaderna

åriggenomgången högre kursmajor med 2utbildningen av en
på slutardenneberoendeHMSHK,vid militärhögskolan, om

löjtnant ärårs ålder Förkr.är 00017vid eller 65 en60
båda dock attgällerfallenkr.värde Imotsvarande 0003

jämfört lönekost-medförsumbari närmasteär detkostnaden
naden.

används under ettutbildning endastnärär förstDet en
påverkar denår utbildningskostnaden starktfåtal som

genomgårtvå majorer HHSHKekonomiska t.ex.kalkylen. Om
år blirår respektivevidårs ålder 50slutar 45vid och43

årskostnad övergenomsnittligiskillnaden emellan endem
årslön.ändvs. mycketmiljon kronor, enhalv mer

inteyrkesofficerarefår äldreinte atttolkasDetta som
lämpligasteviktigt deattutbildas. är personernaDetbör

får utbild-rättpå befattningar och att deolikaanvänds
så detattdet tolkasskallbefattningen. Däremotning för

relativt snartslutarutbilda personalkostsamt attär som
utbildningen.efter

årsprids kom-överutbildningen ut 15-20förkostnadenOm
årskostnad bli litengenomsnittlig attiskillnaden ommer

årnågra oberoendenågra färreellerflerfördelas överden
utbildningskostnadernautbildningen är. Omkostsamhurav

påskillnaderbliår storadetkanendast 2-5sprids över
utbildningen kostsam.ärårskostnadgenomsnittlig omen

ilättföljaktligen ganskaväger enUtbildningskostnaden
avgångarna relativt snartskersåvida intekalkylekonomisk

utbildningen.efter
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avgångarstimuleraför förtidaKostnader att6.3 av
yrkosofficoraro

pensionsålder har försvarsmaktenoberoende behovettav av
olika instrument erbjudaför kunna yrkesofficerareatt för-

avgång.tida finns olika möjligheterantalDet ett göraatt
följande beskrivs kostnadseffektivitetsmodel-detta. detI

två instrument; förtidspensioneringför dessaler ochav
avgång.förtida kapitel förtidspensione-detta medI avses

ålder ålderspen-ring tjänstepensionering vid lägre änall
avgång någonsion. förtidaMed form ekono-avses genom av

övergångmisk stimuleradersättning till sysselsättning
utanför försvarsmakten.

Lönenivåer för yrkesofficerare6.3.1

i kostnadsberäkningarnagrundvärde är löner för olikaEtt
yrkesofficerare.kategorier redovisastabellI 6.4 genom-

årslönersnittliqa år.yrkesofficerareför äldre än 45
i olika militäraTabellen är i olikauppdelad grader och

åldersintervall. redovisade inkluderarlönerna löne-De
tillägg.

på frånLönerna är kändabaserade värden september 1990 och
prisutvecklingsgarantihar räknats med icke% och1,4upp

nivåhöjande årmed % för Underlagetutrymme 1,15 1991. kom-
från arbetsgivarverk,statens SAV.mer

Årslöner yrkesofficerare fänrikarför löjtnan-ochyngre -
redovisas i tabellter 6.5.-
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Åralöner yrkesotticerere inkl.för äldreTabell 6.4
lönetillägg, looo-tel kr.

Ålder
Militär grad 45-49 50-54 55-59

Löjtnant 187 184 184
Kapten 223 222 213
Major 234244 242
överstelöjtnant 291 275 281

Källa SAV

Årslöner yrkesotticerare inkl.förTabell 6.5 yngre
lönetillägg, 1ooo-tal kr.

Ålder
Militär grad 25-29 30-34 35-39

Fänrik 162
Löjtnant 179 178

Källa SAV

mili-kan utläsas och är dentabellerna detsom 6.4 6.5ur
lönenivån.påverkartära graden främst äldreI gruppensom

påverkar åldern pånegativtyrkesofficerare snarast löne-
pånivån. förmodligen minskande lönetillägg iberorDetta

ålder.högre

måste lönekostnadspålägg påävenFörsvarsmakten betala ca
yrkesofficerareäldre därförLönekostnaderna för är%.40

årligen i genomsnitt
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löjtnant,kr. för260 000o en
kr. för kapten,300 000o en

majorförkr. och335 000o en
överstelöjtnant.förkr.400 000o en

årslönekostnadergenomsnittligaFörsvarsmaktens är 225 000
fänrikför för löjtnantkr. och kr. är250 000en en som

år.under 40

töttidspsnsionoringKostnadsboräkning vid utan6.3.2
nyrskrytoring

fåryrkesofficer förtidspensionslutar med försvars-Om en
utgiftsminskning lönekostnadenmakten moten som svarar

lönekostnadspålägg.löndvs. plus

minskning förtids-reduceras dock med kostnaden förDenna
utgår från fårpensionen. försvarsmaktenatt betalaOm man

vidersättning förtids-hela kostnaden och reglerna föratt
i följerpensionering inkl.dagens löneskattstort regler

så ersättningen till minstkan uppskattas % lönen65 av -
ersättningen bli ihögrekan plus % detta belopp22ca av-
löneskatt.

i genomsnitt ivärdena tabellResultatet motsvarar 6.6.
påBesparingen olika militäraär uppdelad grader.

årliga besparing vid förtidspen-FörsvaretsTabell 6.6
yrkesotficsrars,sionsring 1000-tal kr.av

Militär FörtidspensionLönekostnad Besparinggrad

Löjtnant 260 145 115
Kapten 300 175 125
Major 335 190 145
överstelöjtnant 400 225 175
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förtidspensioneraär aktuellt attframför alltdetom
genomsnittliga besparingenblirlöjtnanter och kaptener den

år yrkesofficer. Försvarsmaktensochkr.120 000 per
majorer officerarebesparingar ärökar det eller medom

grader förtidspensioneras.högre som

förtidsponaionoringxoatnadaberäkning vid med6.3.3
nyrokrytoring

förtidspensioneringyrkesofficerare slutar med attNär utan
uppstår vidyrkesofficerare vakanserersätts detde nyaav

då frågamyndigheter. är över-försvarsmaktens ofta det om
gångsbefattningar dåborde besättas, främstkanske ochsom

45-årsåldern.yrkesofficerare signärmarbesättas Omav som
så i sin tillbefattningen därför besätts, leder det tur

i krigsorganisationenvakans kandet uppkommeratt en som
På såyrkesofficer. föryng-nyrekryterad sättfyllas med en

officerskåren på befattningar.antalettras

uppgårförtidspensionering tillBesparingen vid 120 000en
ålderspension.år tilltiden mot-Dettaunder framkr. per

årskostnaden yrkesofficerförcirka halva yngreensvarar
tvåutbildningskostnader. krävs med andra ordDetexkl.

förtidspensioneringar för kunna rekryteraatt en yngre
militäryrkesofficer inom given lönekostnadsram för per-en

ålderspensionen.åren till Därefter kommersonal under fram
utbildningskostnaderi och lägre lönskillnaden ökade per

officerare varandra.motverkaatt

avgångxostnadaboräkning vid förtida med vederlag6.3.4

vid stimuleradebesparingarekonomiskaFörsvarsmaktens
övergångsveder-någonförtidsavgångar hjälp formmed avav

förtidspensione-vidi gällermycket delag motsvarar som
skillna-skillnader. störstavissaring. finns dock DenDet
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övergångsvederlaget blir. ärligger i Detkostsamthurden
likablirtroligt stort för-inte vederlagetattdock som

tidspensionen.

övergången nyrekrytering blirkombinerasinte med be-Om en
övergångsvederlagetminuslikasparingen lönekostnadenmed

myndighetentroligtförtidspensionen. attärjämför Det
lönekostnadspåläggnågonfår ellerbetala formäven av

övergångsvederlaget.pålöneskatt

besparingen bliyrkesofficer skulleslutarOm en yngre
pensionsåldernår minustillframkr.drygt 250 000 per

övergångsvederlaget.

övergången nyrekryteringkombineras kommer bespa-medom en
året åri minustill kr. 15ringen att reduceras 25 000 om
genomsnittligövergångsvederlaget. beräknasDetta som

dåtill tidpunkt deni lönekostnad fram denskillnad
lönenivåuppnått föregångarens närnyrekryterade har man

ifrånutgår löjtnants grad.

inte pensionerna försvarsmaktensdagsläget belastarI an-
påframtiden blir ändring detta kommeridetslag. Om en

avgångar bli större.förtida ökadevid att Denbesparingen
då intjänadlika skillnaden mellanbesparingen blir med

intjänadlivet ochpension det yrkesverksammahelaunder
livräntan.yrkesofficer,tiden dvs.pension under som

värdering för-försvarsmaktens attTill läggaskandetta av
yrkesofficerskåren krigsorganisationen.i Detta kanyngra

inte destosvårligen i harmonetäravärderas termer men
positivtmindre värde.ett
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påpåÖkade siktlängre ändradgrundkostnader6.3.5 av
anställningstid inomgenomsnittlig försvarsmakten

genomsnittsåldern tillyrkesofficerare följdökarförOm av
pensionsålder till följd införandetminskarhöjd eller av

fåförtidspensioneringar detta attkommeromfattandeav
på lönenivånmarginella och sammanlagda ut-effekterhögst

Genomsnittsåldern yrkesofficers-inombildningskostnader.
några år.kåren förskjutas medendast att Somkommer

marginelltgenomsnittslöneni ärkonstaterats 6.3.1p.
år.yrkesofficerare är äldre än detlägre för 45 Isom

åldersfaktornåldersskiktet Skillna-tappat betydelse.har
årlig marginelltutbildningskostnadi genomsnittlig ärden

tvåavsnitt effekter kan antas6.2. mot-högre se Dessa
ifrån.därför bortsesvarandra och kanverka

övergångsvederlag.vid tillämpning DetgällerDetsamma av
stimulerademedkräva omfattande systemett myckettorde

genomsnittsåldernavgångarförtida skall förändrasför att
årÄven genomsnittsåldern blir blirdrastiskt. fem yngreom

långsiktiga iförändringarna i närmastekostnader detde
årpåföryngring motsvarar attfemförsumbara. och varen

40-årsålderni stimuleradeyrkesofficerfjärde slutar genom
förtidsavgångar. såavgångarförtida Ettutöver dagens om-

tillförmodligen att leda att ettfattande kommersystem
förtidsavgångar skjuts individ-förnaturliga attantal upp

åtnjutande ii vederlaget. Detta skulleskall komma aven
genomsnittsåldern.höjasin tur

sammanfattning6.3.6

finansieras inomförtidspensioneringen löneramenskallOm
minskapå yrkesofficerare att eftersomsikt antaletkommer

inomförtidspensionen löne-för skalläven kostnaden rymmas
yrkesoffi-krigsplaceradeantaletär tveksamtDet omramen.

förtidspensioneraintejämförtminskar attmedcerare
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påyrkesofficerare. yrkesofficerar-beror de äldreDetta om
mångakrigsorganisationen ej.i ellerkan placeras Omna

yrkesofficerare krigsplacerade tilläldre är leder det en
inte.minskning, annars

övergång sysselsättningtill utanförvid försvarsmakten
övergångsvederlag ekonomiskakombinerad berormed ett den

på konstruktion och belopp. veder-effekten vederlagets Om
besparingen tillkommeröverstiger positivainte denlaget

genomsnittsåldern yrkesofficerare i krigs-hoseffekten att
något.organisationen minskar detutan att kostar veder-om

besparingen skillnadenän kommerär större mellanlaget
besparingen kostnaden för för-vederlaget och att attvara

yrkesofficerskåren.yngra

avgångarsamhällsokonomiska bedömningar förtida6.4 av
yrkosofticararohos

Ävenför försvarsmaktenendast kostnader beaktats.harovan
primärt in-otvivelaktigt är dessa kostnader ärdet somom

så finns visst ivärde ävendet ett att belysatressanta,
i övrigt regelmässigtförsvaretför samhälleteffekten om

avgångar.sig förtida följandebörjar använda det be-Iav
påverkajag tänkas samhället.hur detta kanlyser

bedömningsamhällsekonomisk6.4.1

samhällsekonomiskallmänt sägas att kalkyl överRent kan en
i nationalräkenskaperna likaoffentlig sätts medverksamhet

sådanEnligtproduktionen. definitionför ärkostnaden en
intekostnadsminskningar samtidigt inne-besparingar som-

offentlig iambitionssänkningar i principsektorbär -
omöjliga göra.att

för försvarsmaktens verksamhet.gäller för-Detsamma om
besparing ivärdet national-gör kommersvarsmakten en -
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minska.försvarsmakten atträkenskaperna av-

bedömningsamhällsekonomisk ärtillvariantförenkladEn
iförändringen samhällsnyttankostnaden attvärderaatt av

officerare.inteyrkesofficerare längre arbetaräldre som
i relation tillinte försvars-sättasdockkanbeloppDetta

besparing.maktens

samhällsnyttan är lägre alter-sägasallmänt attkanRent -
yrkesoffi-större avveckladenativt samhällskostnaden om-

långvarig arbetslöshet ochellerhög,drabbas avcerare
yrkesofficerarePå innebärsätt det attlägre lön. omsamma

får ökarutanför försvarsmaktenhögre löngenerellt sam-
alternativt minskar samhällskostnaden. Omhällsnyttan -

förtidspensioneras produk-bortfaller derasyrkesofficerare
negativt.samhällettion drabbaroch detta

beräkningsanhälleekonomiek6.4.2

låg till-arbetslöshet,konjunkturläget, storallmännaDet
åldersfördel-gång förvärvsfrekvensen,till lediga arbeten,

odifferen-arbetstillfällenalternativa ochningen, typ av
påi exempelregionen ärnäringsliv i ellertierat kommunen

lönenivånpåverka arbetslösheten ochellerkanfaktorer som
förtidsavgångna yrkesofficerare.för

påinverkanförmodligen störstatt hakommerfaktorDen som
övergången tillär docksamhällsekonomiska effektenden om
på frivilligförsvarsmakten skersysselsättning utanför

basis.frivilligickeeller

på frivilligickeyrkesofficerareövergången skerOm av
tvång, individens vilja, kannågon motformbasis avgenom

överkapa-industriinskränkningar.jämföra mednärmastman
fri-på anställda reducerasvissciteten genomgrupp aven

anställninginte räkna medYrkesofficerarna kanställning.
sålångÄven förvarningstiden ärinom försvarsmakten. om
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finns risk för stort antal yrkes-det betydande att etten
officerare lämna arbetsmarknaden.kommer att

ingen statistik förväntadfinns generell över arbets-Det
bedrivitfriställning. Arbetslivscentrumvid har ettlöshet

olika ind;vidersfallstudier beskriver hurantal som ar-
betsmarknadsmöjligheter ned1äggn;ngar ellerut efterser
inskränkning verksamhet.av

årsgjort översikt över forskningHossfeldt har 20Peter en
Sista skiftet,företagsnedläggningar ikring rapporten

På följande.skriverArbetslivscentrum, han1983. 18s.

Långyrkesutbildning ochoavsett yrkeser-De äldre,
långi allmänhet arbetslösa underfarenhet, var en

förtidspensioneradesperiod. för-andel ochstorEn
arbetskraften.utsvann ur

Westin,Helén studerat andelenGonäs haroch GEW,Lena
två årsig arbetsmarknadenbefann utanförarbetstagare som

friställningar studienresultatetoch presenterarefter av
enskilda individernasi arbetsmarknadsförank-Analys deav

till individfaktorerring företagensochmed hänsyn tagen
påArbetslivscentrum, majförändringsform, Baserat1991.

årindivider män överskattades att bland 48%504003 var
två år tjänstemänBlandutanför arbetsmarknaden senare.

år siffra Vid inskränkningarmotsvarande 39,5%.över 50 var
årindividerna överi 54,8%verksamheten skattades 50av

siffrorMotsvarandeutanför arbetsmarknaden.varandesom
ålderskategorierna år imindre 3% samtligaänför 30-49 var

på arbetsmarknaden skattadeskvarfall. Bland de som var
årmanliga tjänstemännen änäldre75,1% de ha50som varav

anställning.fast

studiesägas i gälleratt att arbets-sammantaget kan Gws
år friställsär äldre än haroch myckettagare 50som som

pådåliga framtidsutsikter arbetsmarknaden. Grovt uppskat-
fågissa att knappt 40% att fastkan kommertat an-man

ställning.
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iIndustriomvandlingistudieutvecklat GawsGonäs harLena
honrefererarDärArbetslivscentrum, 1991.välfärdsstaten,

Edin harEdin. P.A.studie sam-P.A.tilläven bl.a. aven
Genomsnittlignedläggningar.från upp-122manställt data

årochmånader. 54män mellanBland 50följningstid 4,9var
år bland män49% ochoch 59män mellan 55i arbete,59%var

Övrigaiår arbete.17%åldern endast var ar-i 60-65 var
arbetsmarknaden.lämnathadeellerbetslösa

äldregällerstudier vadfrån nämndaResultaten ovan
sämremycketsämre ellerharoftakvinnor är att dessa en

nedlägg-få anställning efterattmännenmöjlighet än ny
Även inteännudetverksamhetsinskränkningar.ningar och om

dockyrkesofficerare är detkvinnliganågra äldrefinns
detta.medvetenviktigt att omvara

pånegativ effektsigförväntaanledning attfinns enDet
avgångar yrkes-äldreblandförtidasamhällsekonomin om

tvång individensnågon motsortsmedskulle skeofficerare
arbetsmarknadenlämnaattmajoritet kommervilja. storEn

produktion.inte bidra meddärmedoch

från sida är detindividensfrivilligavgången är heltOm
arbe-nyttettyrkesofficeren redan hartroligt attdäremot

trolig.intedärförNågon ärarbetslöshetförberett.te
marginell denlönenivå förmodligen högsti är omSkillnaden

avgångförtidafrivilligVidlägre.skullelönen varanya
någonuppstår negativtroligt att detintedärförär det

samhällsekonomin.föreffekt

slutsatser6.4.3

änäldreärlåga för desannolikhetenpå den somtankeMed
verksamhets-nedläggningar ochvidfåår arbetenyttatt50

relativtärkanskedetbetänka attbörinskränkningar man
frivil-utnyttjaattyrkesofficerare kommerfå enäldre som

starthjälpövergångsvederlagfå ettmöjlighet att somlig
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karriärför tvångs-utanför försvarsmakten. Eftersomen ny
åtgärder från fårsidaförsvarsmaktens osannolika, äranses

rimligtdet ekonomiska erbjudandena måsteatt deanta att
marginelltför änstora att flera ett antal äldrevara

yrkesofficerare utnyttjaskall dem. Försvarsmakten där-bör
inte tillför sätta förallt stort hopp att detta är en

påbillig lösning åldersstruktu-iproblemet med obalansen
avgångarTroligt förtidaär därför att bör blandskeren.

yrkesofficerare.yngre

Tidsbegränaado anställningar6.5

Enligt utredningsdirektiven jagbör pröva möjligheten att
vissaför befattningar tillämpa olika tidsbegrän-former av

anställningar. följande avsnittetsade detI belyses de
ekonomiska militärkonsekvenserna när tidsbe-personal med
gränsad anställning används

vid tillfällig arbetsanhopning,o
påvid tillfällig brist yrkesofficerare ellero

stadigvarande för yrkesofficerare.ersättareo som

Tidsbogränsado anställningar vid tillfällig6.5.1
arbetsanhopning

råkamyndigheterFörsvarsmaktens tillfälligakan förut
frågaarbetsanhopningar. exempelvisDet kan omvara en

måstevärnpliktskullstörre utbildas tillfälligaellersom
beredskapsuppgifter. inteFör att klara detta år detav
rationellt utbilda yrkesofficerare.att tarDels detnya

lång tidför och dels kommer dessa yrkesofficerare attnya
arbetsuppgiftersakna tillfälliganär den arbetsanhopningen

är över.

lösning tillfälligtär militäratt anställaEn personal som
minimum utbildningmed uppgifterna.ett kan lösaav
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få möjlighetlåtaeffektivt attärDet ofta samma person
arbetsanhopningentidhela denunder varar.att arbeta som

ökad erfarenhettillfälligt anställdePå så får densätt
effektivtlösasarbetsuppgifterna attkommeroch mera

efter hand.

påbristtillfälliganställningar vidTidsbogränsado6.5.2
yrkooofficoraro

påuppstår bristtill att detfinns olika orsakerDet
Några äryrkesofficerare. dessaav

förtidsavgångar,oväntade0
rekrytering ochotillräcklig0

åldersstrukturen.iobalans0

förtidsavgångar försvarsmaktenskanVid oväntat stora myn-
på Yrkesoffi-yrkesofficerare.råka bristerfördigheter ut

krigsorgani-iplaceradfortsattslutar kan varasomceren
år innanpå till hanhonbefattning femsinsationen upp

lösamyndigheten skall kunnamåste för attersättas. Men
måste finnafredsorganisationen dockarbetsuppgiften i man

långsiktig lösning är att anställaersättare. nyEn enen
tid rekrytera ochviss attyrkesofficer. dockDet tar en

någonmåste inte ärmed dettaParallelltutbilda denne. som
då lösasUppgifterna kort-kanyrkesofficer anställas.

likainte lösas braförmodligen kansiktigt, även de somom
yrkesofficer.personen vore enom

någon med etttillfälligt böranställde somDen vara
arbetsuppgifterna.utbildningminimum lösakanabsolut av

frågan reservoffioer. ekono-DeoftaDet torde enomvara
då intelönemedelblir deattmiska an-somkonsekvenserna
på användasyrkesofficerare kanbristenpå grundvänds av

där-tordetillfälligt anställde. Dettaavlöning denför av
tillkommer kostna-kostnadsökning. Dockinte medföraför en

yrkes-för denutbildningskostnadernapå nyeder grund av
lång-följaktligen denärlön. Detinkl. dennesofficeraren
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siktiga lösningen inte kortsik-ökar kostnaderna, densom
tiga.

otillräcklig rekrytering outnyttjadeVid bör lönemedel
finnas tillgängliga tidbegränsad anställningför av annan

yrkesofficerare. negativmilitär än ärpersonal effektEn
tillgång till yrkesofficerarefinns i krigs-färredetatt

organisationen.

påYtterligare brist yrkesofficerare är närett fall med
åldersstrukturenfaktiska yrkesofficerarna inteden bland

åldersstrukturen.överensstämmer önskade för-med den Om
väljer fredsorganisationenslösaatt detta försvarsmakten

måsteanställningarhjälp tidsbegränsade fi-detdel med av
omfördelningnansieras inom exempelvisanslagen, dvs. genom

från till intematerielinköp lönemedel. löserDetta dock
krigsorganisationens problem.

Tidsbegränsade anställningar stadigvarande6.5.3 som
yrkesofficerareersättare för

målet besparingar alternativetfinnsgöraär att attOm om-
till stadigvarandebefattningar yrkesofficerareförvandla

anställningar nyrekrytering.tidsbegränsade med regelbunden
myndighetinnebär elleratt konstant har fleraDet en en

icke-befattningar yrkesofficerareavsedda för besatta av
Härigenom minskar utbild-yrkesofficerare. förkostnaderna

frånyrkesofficerare.ning Besparingen attkommer varaav
åruppåt påbefattning beroendekr. och och20 000 per om

avgångar påförtida regelmässigt anställdauppträder för
lönenivånVidarebefattningen. förmodligenär lägre förden

tillfälligt skillnadanställda. kande Denna uppskattas
år anställning.till alternativkr. och Detta50 000 per

möjligheter till kraftiga besparingar.innebär

alternativet till minskadärNackdelen med att det leder
tillgång på yrkesofficerare i krigsorganisationen. För-
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modliqen leder ocksådet till sämre resultat i den freds-
tida verksamheten eftersom mindre kvalificerad personal
utför arbetsuppgifterna. Det är därför knappast frågaen ombesparing utan frågansnarare ambitionssänkninq.om en
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PENSIONSÅLDER FÖRLÄMPLIG YRKESOFFICERARNASYSTEM MED7

Mitt uppdrag7.1

kartlägg-jag bakgrunddirektiv skall motEnligt mina av en
åldersstrukturen yrkesofficerarna belysa konse-ning hosav

års pensionsålderlämplighetenpröva 65ochkvenserna av
särskildadärvid kravdebeaktaskallför denna Jaggrupp.

inomuppgifterpå yrkesofficerarna föranleds derasavsom
prövning jagledning skalldennaförsvarsmakten. Hed av -
särskilda pensions-flygförare, omfattasförutom avsom

pensionsålderlämplig förredovisavillkor medsystem-
ocksåanslutning härtill jagskallyrkesofficerarna. I

motivfinnas för attfortfarande kanöverväga det an-om
reservofficerare.yrkesofficerarepensioneradeställa som

utgångspunkternina7.2

inhäm-redovisasbil. det underlagoch 2-3kap. 1-6I som
jag uppgifterredovisarutredningen. deHärförtats som
ställningstaganden.minaväsentliga förjag finner Jagmest

också min meningenligtvissa är bety-drar slutsatser som
idelsefulla sammanhanget.

utredningar och statsmakternas beslutTidigare7.2.1

Tidigare utredningar beslut personalbehov, personal-och om
personalutveckling inom försvarsmakten ärförsörjning och

utgångspunkter mina bedömningar.viktiga för

rekrytering, utbildning och utveck-När det gäller behov,
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militärtling befäl för krigs-försvarsmaktens ochav
fredsorganisation riksdagen regeringenhar och olikagenom
ställningstaganden till befälsordningen och befälsbehovs-
utredningens vissa principiellaförslag rikt-lagt fast
linjer.

någotriktlinjer inteatt dessa utgörJag avgörandeanser
hinder frågorpraktiska personalpolitiskaför lösaatt de

föreslåjag i på.har uppdrag lösningaratt belysa ochsom

utgångspunkterMina i finnsdessa avseenden närmare be-
skrivna i kap. 1.

Pågående utredningar7.2.2

gångutredningsarbetets jag enligtUnder direktivenskall
frågorställningstaganden ibeakta statsmakternas de ärsom

betydelse för mittuppdraget. Under arbete beslutadeav
riksdagen maj inomden verksamhet19 1991 och anslagom

budgetårettotalförsvaret för Därvid199192. behandlades
civila uppgifterden ibl.a. personalens och kompetens för-

krigs- fredsorganisation. övrigtsvarets och harI stats-
några frågorinte tagit ställning imakterna ändrarsom

tidigare riktlinjerbeslut och för personalpolitiken inom
försvarsmakten.

pågåendeöverläggningar vissahar haft utredningarJag med
personalområdet områden på-inomhar uppdrag ellersom som

försvarsmaktensverkar behov personal. utred-Ingenav av
sådantningarna iär dock ett arbetsläge att de kunnat ge

några ingångsvärden. Frånmig utredningen översynnya om av
ledningsorganisationtotalförsvarets myndighetsstruktu-och

inom verksamhetsområdeförsvarsdepartementets jagharren
påemellertid inhämta informationkunnat minskadpekarsom

tillgång till arbetsuppgifter militärför vidpersonal cen-
regionala myndigheter.trala och



101

Åldorastrukturan yrkesotficerarnahos7.2.3

åldersstrukturyrkesofficerarnaskartlagt ochharJag
årifunnit försvarsmakten fanns yrkes-att det 1990 16 800

tillämpning befälsbehovsutredningensofficerare. Med av
pååldersnormer placering olika befattningar i krigs-för

tvåjag ifredsorganisationen har delat democh upp grupp-
år år.är högst och de är äldre ände 44 44 Jagsomer, som

år år.dåfinner % är högst och % är överatt 3466 44 44
åldersstruktur myndigheternasär följd rekryte-Denna en av

kompetensutveckling i enlighetring och personalens med be-
avgångarprinciper. Förtida organisatio-fälsordningens och

också påverkat åldersstrukturen.nsförändringar har

gång militära myndigheternautredningsarbetets har deUnder
krigsorga-redovisat främst bakgrundatt det motnumera, av

åldersstrukturfinnsnisationens behov hoskrav, av en
årinnebäryrkesofficerarna % bör högstatt 73 44varasom

år. årfinnsoch % över Detta behov och27 kan 44 1991vara
femårsperioden.bedöms närmastedetsamma under denvara

förtidsavgångarhjälp statistikden överhar medJag av som
åldersstrukturerframskrivitredovisas i kap. hos yrkes-3

år förutsättningofficerarna tillfram under att det2005
hållsyrkesofficerare oförändrat.totala antalet

pensionsålder år ålders-framskriver jagVid oförändrad 60
yrkesofficerarna enligt följande.strukturen hos
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År år århögst över44 44

%1990 %66 34
% %1995 63 37
% %2000 63 37
% %2005 66 34

pensionsålder årVid höjd till och65 antagandet hälf-att
åryrkesofficerareberördaten väljerfr.o.m. 1992 65av

pensionsålderårs åldersstrukturenframskriver jag hos
yrkesofficerarna enligt följande.

År år århögst över44 44

% %1990 66 34
% %1995 60 40
% %2000 60 40
% %2005 61 39

två framskrivningarnaVid jämförelse finner jagdeen av
åldersstrukturens utveckling är beroende personal-att av

år pensionsåldernhöjning tillsammansättningen En1990. av
övergångsreglernaår tilltillämpningen statensoch65 av

visspensionsavtal, innebär mittmed antagandePA-91, en
sååldersstrukturenförändring antalet yrkes-att yngreav

årofficerare tillminskar procentenhetermed fem fram
2005.

förtidsavgångarpersonalrörlighet, ochIntern7.2.4
på förändringperspektiv officersrollens

inom följerrörlighetYrkesofficerarnas försvarsmakten de
befälsordningenprinciper är uppbyggtSystemetanger.som

så arbetsuppgifteryrkesofficerare olikaväxlar mellanatt
på ålderyrkeslivet och kompetens.beroendeunder hela

frånyrkesofficer iär fall skyddadde flesta externEn
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utbildningarbetsuppgifterna eftersom den somkonkurrens om
erbjuds inom försvarsmakt-endastlösa dessa,förkrävs att

värnplik-rekrytering befälsuttagnasker blandoch allen
tiga.

yrkesområde, för-s.k.yrkesofficerare debyterAndelen som
liten jämförttidsavgångarna, relativt andelenmedär

Förtidsavgångarnai övrigt.arbetskraftenhosyrkesbytare
arbetskraftenrestenmönster hosföljer dock avsomsamma

yrkesområdenfrån tydlig yrkesstrukturmedbytendvs. att
irörligheten taktavtarvanliga och attmindre än andraär

ålder.stigandemed

förutsättningarArbetsmarknaden7.2.5

framgår skeatt1990-talet kommerunderatt detkap. 4Av
åldersstrukturen inom arbets-förskjutningar ibetydande

årålderni 16-24innebärande antaletattkraften personer
samtidigtsekelskiftettillminska 16%med framväntas som

åråldrarna 30%. Dettaökar medi 45-59antalet capersoner
på arbetsmarknadenshögaställa kravattkommer anpass-

dåningsförmåga förväntasarbetskraftutbudet varayngreav
påtillgångenefterfrågan äldre arbetskraftmindre ochän

efterfrågan.större än

rörlighet mellanstudien arbetskraftensgenomfördaDen om
rörlighetenvisaryrkesområden attarbetsorterolika och

ålder.stigandemedavtar

jagutvecklingendemografiska drartillhänsyn denMed
sekelskiftetkring kan kommaarbetskraftenattslutsatsen

framkommitrörlighet avseendeän vaduppvisa lägreatt som
framgårvilketåren bedömning, ävenMin1970-1985. av reso-

kommer iinsatserkrävasatti är att detkap.nemanget 4,
medelålders arbetskraf-kompetensutveckling denform avav

förhållan-tillanpassningen dessaklaraför attten nyaav
effektivförutsättningar förför att skapaden och en pro-
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duktion.

Hin blirsammanfattande slutsats därför iatt samhället
så mångaframtiden arbetslinjen,kommer hävdaatt dvs. att

ingåmöjligt iskall bidraarbetskraften ochpersoner som
till produktionen.

Ponaionulldrar tidnbogränaado anställningaroch för7.2.6
militär i länderpersonal andra

framgår samtliga jagkap. länder5 att har valtAv att
åtgärdervidtagit istudera har lämpligsyfte att forma en

åldersstruktur åtgärdermilitäraför den personalen. Dessa
pensionsåldrardifferentierade tidsbegränsadeär bl.a. och

anställningar.

Österrike någotinteFörutom har länderna högreav pen-
sionsålder år Österrikemilitärän för60 personal. ärI

pensionsåldern årofficielladen större delen65 denmen av
års ålder.militära pensioneras vidpersonalen 55

pensionsåldertillämpar differentieradFlera länder och
genomgåendeprincipen är den lägreatt grad lägreger

pensionsålder.

någonFinland inte tidsbegränsadoch Polen har form för
långtanställning militär finnspersonal. Polen dockIav

påframskridna införa anställningsform.planer att denna I
övriga jag funnitländernade studerade har ett flertal

olika tidsbegränsade anställningar.försystem systemen
från påvarierar i anställningsperiodernalängdenallt till

olika starthjälp, övergång-förformer för att underlätta
till anställningannat arbete efter avslutad försvars-en 1

makten.
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Personalekonomi7.2.7

personalekonomiskalåtit bedöm-vissagörajagkap. har6I
följandejag slutsatser.drarningar. dessaUr

nivåhö-olikayrkesofficerarnasförUtbildningskostnaderna
bestämmaekonomisk förbetydelse attringajande harsteg

år. blir ekonomisktpensionsåldern till eller 65 De60
avgången inär skerförstförsvarsmaktenförbetydelsefulla

nivåhöjande utbildning.genomgångentillanslutningnära

finansieras inomyrkesofficerarepensioneringTidig somav
på till färre yrkes-sikt ledaattgiven kommerlöneramen

intebesparingen heltförsvarsmakten eftersomofficerare i
nyrekryteringar. Däremot kan ettantalfinansierakan samma

avgångar finansie-troligenförtidastimulerademedsystem
antalettotaladetattgiven löneram utaninom yr-enras

påär dock beroendeDettabehöver reduceras.kesofficerare
till enskildaersättningar deförkostnaderförsvarsmaktens
avgången.förtidai med denyrkesofficerarna samband

på överanställdafrån näringslivet atttyderErfarenheter
fåsmå möjligheter nytt arbeteattår friställs, har50 som

verksamhetsinskränkningar.företagsnedläggningar ochvid
medinnebär att ett systemdettadelförsvarsmaktensFör

yrkesofficerare troligenavgångarförtida förstimulerade
få avsedd effektskallmåste detinriktas demot yngre om

på åldersstrukturen.

bedömningarnina7.3

är be-jag vissa faktoreravsnitt behandlar som avdettaI
ett system medprövning kanvadminför varatydelse av som

pensionsålder yrkesofficerare.förlämplig
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åldersstrukturArbetskraftens7.3.1

årbefolkningen imellan ochsvenska kommer fram-Den 16 64
ålderssammansättning innebärtiden att ha att deten som

många åldersklass.i lika i varjefinns stort sett personer
arbetskraftstillgången givenär därmed vad gäl-totalaDen

ålderssammansättningen.ler

påtillgängligaär förAntalet arbete arbets-personer som
mindre befolkningen iänmarknaden kommer dock att vara

åldersintervallet år. på många,Detta beror att16-64
i utbildning,främst kommer att delta andra främstde yngre

åldrarna åri lediga för ochkommer barnomsorg25-45 vara
finnasslutligen alltidkommer det att ett antal personer
inteskilda skäl ifrämst äldre kan delta arbets-som av

livet.

dåframtidenförutsättningar givna iär företag,Dessa myn-
organisationer sin arbetsorgani-digheter skall utformaoch

sinorganisationsation, sin personal.och utvecklabemanna

måstemyndigheterMin bedömning även försvarsmaktensär att
förutsättningar närgivna de utformarbeakta dessa perso-

civila tjänstemän.militäranalpolitiken för och

Bamhällsekonomin7.3.2

vidSverigeutvecklingen i gördemografiska attDen en
ålder pension antaletkommerför lagstadgadoförändrad

förhållandepensionärer tilli yrkesverk-antaletökaatt
uppfattningen attbedömning nuvarandeMin är denattsamma.

tillsammans avtalspension skallpensionen medallmännaden
beståpensionärerna standardtrygghet kommer attgodenge

också framtiden.i

måste avstå från alltmermedför yrkesverksammaatt deDetta
konsumtion.eljest möjligasinav
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ochyrkesverksammai framtiden dekommerbedömer attJag
så mångapåockså krav attställasamhället attdärmed som

ärsina kroppskraftersintill hälsa ochmöjligt hänsynmed
års ålder där-till och kanske t.o.m65yrkesverksamma upp

över.

ekonomistatens7.3.3

1 Sverige inte ökakanuppfattning attallmänärDet manen
ytterligare ochskatte-ekonomiskastatens genomresurser

pensionsavgång avtalspensionVarje medavgiftshöjningar.
ocksåårs ålder statlig och därmedinom verksamhetföre 65

produktion.utgifterinnebär utan Dessainom försvarsmakten
restriktionekonomiskangivenmedutgifter behöver, nyss

påreduceringarintäkter, kompenserasför statens genom
håll i verksamheten.annat

framtiden krävasi kommer attbedömningHin detär att
få yrkeslivetenskilde lämnaskallför denskäl attstarka
produktionövergå konsumtion före dentill utandärmedoch

pensionsåldern.allmänna

åldersstrukturYrkosotticorarnas7.3.4

åldersstruk-lämpligärbedömningarVid mina vad ensomom
frånutgår principerjagyrkesofficerarna deförtur som

ställnings-olikaregeringen fastriksdagen lagtoch genom
befälsbehovsutredningensbefälsordningentill ochtaganden

förslag.

yrkesofficeraredet 16 800fannsseptember 1990 an-I ca
inom dessaförsvarsmakten. Avavlönadeställda och var ca

år övert 4434a och 5 700Ca66 4411 000 varyngre.
år.
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Befälsbehovsutredningen ihar betänkandet Ds Fö 19853
Försvarsmaktens befälsbehov beskrivitbl.a. befälsordning-

ungefärliga fördelning officerare kompetensnivåeriens av
åldrar. Hin tolkningoch befälsbehovsutredningens be-av

skrivning årvisar yrkesofficersgruppenatt 1990 harnu
åldersstruktur i överensstämmerstort med vaden som som

förutsågs i riksdagens befälsordningsbeslut. så-finnerJag
ledes rekryteringatt den kompetensutvecklingoch yrkes-av
officerarna myndigheterna enligtgenomfört riks-desom av

angivna principernadagen tillhar lett att yrkesofficers-
åldersstruktur.förutseddhargruppen

intebehöverDetta dock yrkesofficersgruppenbetyda att har
åldersstruktur.lämplig Yrkesofficerarna kan mycket välen

åldersstruktur inteha är bästaden med hänsynen som
till påverksamhetens krav. Detta kan bero organisa-att de
toriska förutsättningarna och kompetenskraven har föränd-

såväli krigs- frånfredsorganisationen dårats tiddensom
befälsordningen utreddes befälsbehovsutredningenoch genom-
fördes.

militära myndigheterna i olikaDe har redovisatsammanhang
behov öka yrkesofficerareatt antalet därmedochav yngre
inom given ekonomisk minska antalet äldre. Dettaen ram,

utredningsarbetethar under angetts ett behov attsom av
år% yrkesofficerarna bör73 högst medan44 endastav vara

% äldre.kan27 vara

tid jag tillkortaDen haft förfogande för utredningsupp-
svårigheterjämtedraget objektivagöraatt sakligaoch be-

på områdedömningar detta gör inte möjligtatt det är för
mig ställning till på ålders-att ta dessa förändrade krav

yrkesofficerarna.strukturen hos

utgå från åldersstrukturhar därförJag valt att den som
yrkesofficerarna ihar nuläget. Därefter jagbedömer vilka

åldersstrukturenförändringar i orsakas höjningsom av en
pensionsåldern från årtill vilka60 65 och konsekvenserav
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få inom försvarsmakten.för verksamhetendetta kan

från såväl yrkesofficersgruppenerfarenhetvet somMan av
lämnaövrigt atti benägenhetenfrån attarbetsmarknaden

till arbete avtar medsig ett nyttsökasitt ocharbete
på blir benägenhe-yrkeålder. byteställs kravstigande av

sti-den medmindre. attantarrörlighet ännu Jagtillten
på indi-inte berorålder rörligheten baraavtagandegande

på arbetsgi-lika hög gradi minstattitydervidernas utan
medarbetare. Arbets-äldreanställaattintresse avvarnas

påvill främst fyllaochpersonaläldregivarna gotthar om
välutbildade ungdomar.med

yrkesofficerarnaåldersstrukturfrån hosUtgående nuvarande
förtidsavgångar är kän-spontanafrekvensoch med somsamma

kartläggningenligtfrån budgetåren den198384-199091da
relationen antaletmellani kommerredovisas kap. 3som

i oför-yrkesofficerare stort settattäldre och varayngre
årpensionsåldern tillhöjs förår 65ändrad yr-2005. Om

januari att detden 1992kesofficerarna fr.o.m. 1 genom
såpå kom-tillämpas dem,pensionsavtalet, PA-91,statliga

givetvis attantaletöka ochattäldreantalet yngremer
oförändrad totalram.inomminska en

påyrkesofficerarnaåldersstruktureni hosförändringDenna
pensionsålder dockenligt kommer attPA-91,ändradgrund av

övergångsbestämmelserna tilllång tidsperiod.underske en
årsfrånövergången tillsådana 6560attär pen-avtalet

på åldersstrukturen hosfårsionsålder genomslaginte fullt
årår iTaktendvs. 2029.förrän efteryrkesofficerarna 37

bliråldersstrukturen beroende hurförändringarna avav
väljerövergångsreglerna till attmånga PA-91enligtsom

ålderårs accepterarålderspension vid elleravgå 60med
år.pensionsåldern 65den nya

så långövergångsperioden ärbedömning eftersomär attMin
sinmöjligheter attgodaförsvarsmakten anpassa perso-har

förutsättningarna.tillnalpolitik de nya
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förmågaFörsvarsmaktens lösa sina uppgifter7.3.5 att

från militärasägs myndigheternaDet de att försvarsmaktens
förmåga framgångsrikteffektivtatt och lösa sina uppgifter
påverkas åldersstrukturen yrkesofficerarna.hos Närav an-

yrkesofficerareäldretalet ökar och antalet därmedyngre
nedgårminskar inom given totalram försvarsmaktens för-en

måga. såväl igälla fredstidaDetta den verksamhetenanses
då i krig.landet ärsom

åldersstrukturenförändringarkonsekvens iEn annan av an-
myndigheter civilaatt den personalensavses samma vara

utvecklingsmöjligheter påminskar. Detta beror äldreatt de
yrkesofficerarna i fredstidaden verksamheten främst bör ha
arbetsuppgifter mindre fysiskt inomkrävande admi-naturav
nistrationen förvaltningen.och arbetsuppgifterDessa skul-

eljest civilale kunna utföras tjänstemän och ut-av vara
vecklingsmöjligheter i arbetet för dem.

Min bedömning är försvarsmaktens iatt verksamhet fredstid
från såsomvissa flygtjänstbortsett verksamheter inte- -

på så frånskiljeravgörande sätt sigett andra verksamhe-
inom näringslivet ioffentliga övrigtter och den sektorn
jag finna avvikande principeratt kan skäl för allmänna när

tillgällerdet ta och samhälletsatt utvecklavara resur-
i form arbetskraft.ser av

förmåga dåNär gäller försvarsmaktens i situationdet en
Sverige befinna sig i krig blir min bedömningskulle annor-

Då våra förmågakrigsförband sinmätalunda. skall med en
angripares vårainvasionsförband. ikrigsförband dennaOm

på åldersstrukturensituation är underlägsna grund hosav
yrkesofficerare krigsplacerade iärde dessa, är dettasom

förmågasannolikt till sverigesnackdel för avskräckaatt
Ävenavvisa ett imot eller eventuellt väpnat fredangrepp.

förmågakrigsförbandensär bedömda betydelse för omvärl-av
vår försvarsförmåga.uppfattningdens av
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från regeringenförslag prop.Riksdagen efterhar
slagitbl.a. fast attrskr. 99FÖU 3,19888952, 10 s.

fullgörayrkesbefäl skall ha kompetens attAllt
utbildare i krigs-uppgifter fackman ochchef,som

fredsorganisationen.och

något erinrainte denriksdagen haft att motVidare har av
långsiktigabedömningen beho-detregeringen deklarerade av

FÖUi fred prop. 19868795anställd personal s.70,vet av
på följandebedömning har formuleratsrskr. 310. Denna11,

sätt.

i sigyrkesofficerare bör första hand grundaAntalet
årspåpå sikt. För-krigsorganisationens behov 5-15

måste ledning ochomedelbart fungerandesvaret ha en
såmåsteyrkesofficerare attstortantalet vara

sinamobilisera lösakrigsförbanden kan ochsnabbt
måstemobilisering. Vidareuppgifter direkt efter

såpå kvali-tillgången yrkesofficerare god attvara
Äveni utbildningsarbetet säkerställs. bered-teten

påverkar yrkesoffice-i behovetfredskapskraven av
rare.

yrkesoffi-angivna rörandeavsnitt synpunkternai dettaDe
till-kvalitetkrigsförbandens börochkompetenscerarnas

slutliga sammanvägningenvidbetydelse denmätas stor av
pensionsålderlämplig ocholika valsynpunkter rörande av
insatser ipersonalpolitiskautformningen olika syfteav

åldersstrukturuppnå inomönskvärd yrkes-och bevaraatt en
officerskåren.

Mina överväganden7.4

personalpolitiskaövergår olikatill övervägaattJag nu
åldersstrukturåtgärder lämpligskulle kunna gynna ensom

yrkesofficerarna.hos

personalpolitiskadärvidinriktningMin är att deallmänna
ligga inom förmöjligheternainstrumenten vadskall ramen

till svenska arbetsmark-tillämpbart hänsyn denmedärsom
personalpolitiska in-Vidarenadslagstiftningen. deskall
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möjliga såvältillstrumenten att bruka hänsynmedvara
försvarsmaktens individens intressen och framtida för-som

påutsättningar den svenska arbetsmarknaden.

viktig förutsättning minaför övervägandenEn är attannan
yrkesofficerarna skall sysselsatta med verksamhetvara som
både meningsfull individen tillär för och förnytta säm-
hållet.

utgångspunktMin allmänna är inteatt det bara handlar om
pensionsålder, år,vissatt fastställa t.ex. eller60 65en

också avgångfinna tidigareutan föratt system änom pen-
sionsavgång tidsbegränsadeföroch system anställningar av

sålundai frågainteförsta hand befäl. ärDet barayngre
gnåtg§;g åtgärder uppnåendast radutan för attom om gg

åldersstruktur.lämplig Mina i följandedelförslag deten
sålundabör betraktassammantagna helhet.som en

Ponaionsåldern7.4.1

Min uppgift lämplig-är att belysa konsekvenserna och pröva
pensionsålderårs yrkesofficerarna.förheten 65 Jagav

påsärskildadärvid yrkesofficerarnade kravskall beakta
uppgifter inom försvarsmakten.föranleds derassom av

Utgångsläget militäraär högstaatt del de chefernaen av
pensionsålderårs militäramedan huvuddelenhar den65 av

års pensionsålder. Yrkesofficer ärpersonalen har 60 som
avgåenligt möjlighet frivilligtflygförare har avtal att

års levnadsålder dåtjänstepensionmed fr.o.m. han55 om
flygtjänstårminst inom försvarsmakten. Flygförarnahar 25

ej mittomfattas dock uppdrag.av

enligt min mening finnsvill först säga att det endastJag
pensionsåldrartvå alternativt nämligenöverväga,att nuva-

år,yrkesofficerare,gräns för eller gränsrande 60 samma
inom pensioneringenallmännagäller den ochsom nu som
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år statsanställda,för nästan allagäller1992fr.o.m.
år. föralltså i framförts argumentdebattenDet har65

årpensionsålder yrkesofficerare, ellerför t.o.m.55lägre
pensio-inte finna skäl för allmänjag kanännu lägre, men

så låga åldrar.vidyrkesofficerare harJagnering av
år pensions-exempelvisövervägtinte närmare 62heller som

ålder.

uppgiftmin belysa kon-är attdirektiven sägs attI
pensionsåld-årslämplighetenpröva 65ochsekvenserna av

årsstår ellermening valet mellan 60 65Min är atter.
pensionsålder.

ocksåjag övervägt alterna-tillägga ettvill attdockJag
alltsåpensionsålder, inom vissa gränser,rörligtiv med en

år, pensionsålder.valfriår eller t.o.m. 55-65t.ex. 60-65
på förtida respektiveintehärvid meddet systemtänkerJag

pensionering-finns inom allmännauppskjutet denuttag som
pension.på valfri tidpunkt Det kanför fullutan enen,

hanteringenvidemellertid problemraduppkomma avaven
Likasåsådant pensionskostnaderna komma attkansystem.ett

sådant intedärför ett systemväsentligt. attöka Jag anser
område.påanvändbart dettaär

pensionsålderårs yrkesotticerareförKonsekvenser 65av

åldersstrukturella, ekonomiska säker-ochbelyser deJag nu
pensionsålderårs förhetspolitiska konsekvenserna 65av

pensionsålderårsinför föryrkesofficerarna. 65Om man
jag mini konsekvensanalys,yrkesofficerare förutsätter att

Övergångsbestämmelser enligt gäller för dePA-91de som
också skall gälla förtjänstemän avtaletomfattas avsom

yrkesofficerarna.
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Ålderestrukturelle konsekvenser

Åldersstrukturen yrkesofficerarna successivthos förändras
år såtillperioden ökarantalet äldreunder fram att2029

minskar inom oförändratett antal yrkes-och antalet yngre
påförändringofficerare. snabbt denna sker beror hurHur

övergångsreglernamånga enligtyrkesofficerare skullesom
pensionsålder.årsväljaattkomma 65

åldersstrukturenutveckling minskad till-medförDenna av
gång på krigsplacera iyrkesofficerare lämpadeär attsom

åldersnormerenligtbefattningar förutsatta ärdär kravet
levnadsålder.års ihäravkonsekvens kan, varthögst En44

myndigheter,enligt försvarsmaktenssägsfall vad som av
kvaliteten ibli försvagning de mestden personellaaven

krigsförbanden.krävande

yrkesoffi-inte vissagäller dockkonsekvensDenna om unga
i krigsförbanden ellerersättaskan av unga reserv-cerare

förmågalikvärdig förbandvärnpliktsofficerare att ledamed
strid.i

Ekonomiska konsekvenser

årpensionsåldern till lönekostnadernahöjs kommer65Om
på äldreförlöneläget är högreattöka. Detta beroratt

nyrekryterade.yrkesofficerare förän

genomsnitttill ikan uppskattasökade kostnaden caDen
år väljeriyrkesofficer denne50 och de fallkr.000 per

till-pensionsålder. samtidigtårs försvarsmaktenOm65
antalnyrekryteringen oförändratför haminskar attfälligt

år, så rörligaskjuts deyrkesofficerare under dessa fem
yrkesofficerareutbildning antalför ettkostnaderna nyaav

anslagsfinansi-framåt försvarsmakten äri tiden. Eftersom
för-dennainte räkna med attrelevant attdockerad är det

kostnadsminskning räntevinst. seinnebärskjutning en
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april Därför kanexempelvis Rapport 10290-1. 3 1987.FOA C
kostnadsminskning.inte sägaskandetta envara

årpensionsåldern tillhöjs kommersamtidigt med att 65
blirminska. Genomsnittligtpensionskostnader attstatens

åryrkesofficerkostnadsminskningen ochkr.160 000 perca
års pensionsålder.väljeri dennefall 65de

påbesparing kr.räkna med drygtkan 100 000Totalt enman
årår ipensioneras vidvarje yrkesofficerför 65somper

år.förstället 60

säkerhetspolitiska konsekvenser

ålagdaförmåga uppgifter ärlösa delFörsvarsmaktens att en
gångsäkerhetspolitiken. utredningsarbetets harUnderav

höjninginnebär justframförts synpunkter attdet en avsom
fåpensionsåldern yrkesofficerarna skulleför

säkerhetspolitiska konsekvenser.

bedömningMin faktorer den samlade personal-är att andra -
åldersstruktur utbildnings-organisationens storlek, och

nivå, tekniskakrigsförbandenskrigsförband, ut-antalet
rustning spelar större roll än antaletoch beredskap en-

år. ocksååldernyrkesofficerare i faktorer änandra60-64
såsom omvärldensstrukturförsvarsmaktens storlek och -

försvarsviljabefolkningensbedömning spelatorde enav -
roll.

pensionsålderårs för yrkesofticerereLämpligheten 65av

års pensionsålderlämpligheten förprövar 65Jag avnu
någrayrkesofficerarna värdera argument förattgenom

pensionsålder.respektive dennaemot
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åre pensionsålderförvad talar 65

övergripande arbetsmarknadspolitiskaDet intresset föro
ingåratt alla arbetsföra i arbetskraften ochpersoner

bidrardärmed till produktionen i samhället.

samhällsekonomibalanserad i framtidenEn kommer atto
så mångabehöva möjligt i producerandepersoner som

påroller för balanseraatt det befolknings-grund av
utvecklingen ökande iantalet enbart konsume-personer
rande roller.

Varje samhällssektor såbör organisera sin verksamheto
till befintligatt tar varvidkompetens lev-man vara

nadsåldern, årsi varje åldertill fårfall inte65upp
hinder.ettvara

fredstidaFörsvarsmakten iverksamhet allmänhet är tillo
så frånsin inte skildnatur iandra verksamheter sam-

pensionsålder.motiverarhället avvikandeatt det en

Yrkesofficerarnas möjligheter sittkunnaatt utöva yrkeo
pensionsåldertill vad är inormal samhället.upp som en

Yrkesofficerarnas i finansieringendel förbättradedeo av
pensionsnivåerna i PA-91.

åre pensionsåldervad talar emot 65

militära myndigheternas bedömning krigsorganisa-De atto
förmågationens sina uppgifteratt lösa är beroende av

tillgång tillstörre yrkesofficerare än äldre.en yngre

möjligheternabegränsade inom försvarsmaktenDe atto ge
yrkesofficerareäldre för meningsfulldem förochen

samhället produktiv sysselsättning.
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civila personalenmöjligheter bereda denattMinskade0
i sinautveckling yrkesroller.försvarsmakteninom

pensionsålderårsförhållanden vilka talar emot 65Dessa
vissatill problemattyrkesofficerare, kan ledaför upp-

organisation verksamhet.står ochi Deförsvarsmaktens
följande.jag ärproblem sersom

åldersstrukturen yrkesofficerarnahosär attproblemEtt
sådanpensionsåldern ärändring attredan utan avnusom

inte verk-myndigheterna motsvararmilitäraenligt deden
ytterligare försämras.attkommerkrav,samhetens

otillfreds-högstskulleär att detproblemEtt annat vara
utövayrkesofficerarna nödgas syssel-skulleställande om

arbetstill-inte demförsvarsmaktensättning inom gersom
nyttigtillför produk-inte samhälletfredsställelse och

tion.

tjänstemännenscivila utveck-tredje är att deproblemEtt
yrkesofficerareäldreminskar antaletlingsmöjligheter om

ökar.

personalpolitiskaolikabörnämnda problemtillhänsynMed
pensionsålderårs förväljerinsatser 65göras om man

yrkesofficerarna.

ställningstagandeMitt

skildasammanvägning synpunkter attfinner vidJag aven
förenligvälpensionsålder yrkesofficerarna ärårs för65

samhällsekonomiskaarbetsmarknadspolitiska ochminamed
till försvars-försvarlig hänsynmedävenbedömningar och

uppgifter.förmåga sinalösaattmaktens

pensionsålder emellertidårs skebörövergång till 65En
såsom yrkesgrupperför andralång är fallettid,under
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enligt förutsättning mittförPA-91. En förslag dennaom
pensionsålder ocksåär att system utformas för att under-

avgångtidigare pensionsavgånglätta än och att system för
tidsbegränsade återkommeranställningar införs. tillJag
detta längre fram.

i pensionsavtalet, inparterna särskildOm tarPA-91, en
övergångsbestämmelse innebär yrkesofficerareatt äldresom

avgå ålderspensionskyldigaär vidatt tidigaremed den
pensionsåldern år, äldrekommer antalet yrkesofficerare60

påinte sikt följdatt öka höjda pensions-kort densom av
åldern. åldersstrukturenEfter haatt studerat och dess

på årsframskrivning sikt jag gränsen15 att böranser
årvid år.sättas de har fyllt eller1991 fyller 44som

övergångsbestämmelsen följandeskulle kunna ha lydelse.

innehavare militär tjänstFör anställd denav som var
april åroch den december1 1991 31 fyllt1991 och44som

i sin anställning ej bottentjänst enligt tidigaredetsom
psnsionsåldern årpensionsavtalet hade fortsätter60 och

sådan pensionsålder.anställning tillämpas denna

åtgärd fåjag myndigheternaUtöver denna möj-att böranser
övergånglighet stimulera vissa yrkesofficerare tillatt

från sysselsättning inom tillförsvarsmakten yrkes-annan
Övergången sådan ålderi vidverksamhet samhället. bör ske

yrkesofficeren möjlighet sighar att etableraatt och under
rimlig tid iarbeta ett nytt yrke.

såledesMina myndigheterna bedriverförslag förutsätter att
uppnåpersonalpolitisktaktivt iarbete ochett syfte att

vidmakthålla åldersstrukturlämplig yrkesoffice-blanden
rarna.

avgång pensionsavgångTidigare än1.4.2

Övervägandena föregåendei avsnitt ledde tillfram denatt
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åldersstrukturenlämpliga hosförsvarsmakten mestför
vidmakthållasåstadkommas ochyrkesofficerarna borde genom

övergårålderlämplig tidpunktvid ochvissa dematt av
sysselsättning utanför försvarsmakten. Dennatill annan

arbetsmarknadspolitikens ochförenlig medär välmetod sam-
påkompetenskravintressen, försvarsmaktenshällsekonomins

produktivlämplig ochyrkesofficerarna deras behovoch av
sysselsättning.

då övergången skoNär skall

finna tidpunktuppfattningmin gäller det attEnligt somen
yrkesofficer. börenskild Därför denvarjelämplig förär

personalpolitiska instru-långsiktiga inriktningen deoch
myndigheterregeringen, ochcentralafastställasmenten av

Tillämpningen börkollektivavtalsslutande parter.centrala
enskildaanställningsmyndigheterna, dei samspel mellanske

organisationer.fackligayrkesofficerarna lokalaoch deras

myndig-för parternatidpunkt skall det skeVid val enav -
respektivevägningjämbördigyrkesofficerenochheten av-
ligger imigföreställa detintressen. attkanparts Jag

långsåövergången tid efterskermyndighetens intresse att
givitinvesteringnivåhöjande kal-utbildning att dennaen

övergången yrkesoffi-innanutdelning. bör skeDockkylerad
levnadsålderpå intesin längre uppfyllergrund avceren

intres-Yrkesofficerenskrigsorganisationens kompetenskrav.
ålderövergången tidpunktvid ochskeratttorde envarase

yrkesofficersysselsättningdå änfinner atthan somannan
uppnå.möjligattraktiv attär och

åldersgränsernågra härfixerade för aktuel-inteJag anger
i första hand ärvill likväl nämna detattinsatser,la men

på.35-40-årsåldern jag tänkeriyrkesofficerare som
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övergångenbör reglerasnur

övergångenförutsätter iJag att regleras enskiltett avtal
myndigheten enskildemellan och den yrkesofficeren. Avtalet

bör tecknas med stöd ett centralt vissaavtalav som anger
fårramvillkor. befinna tvångs-Ingendera sig iparten ett

något tvångsläge.liknarläge eller ettsom

både myndighetenFör att enskildeoch den yrkesofficerenge
övergångenmöjlighet föratt planera bör avtalet träffas

årett antal före denna.

bör tillavtalet komnanur

utgår fråni mina överväganden befälsordningensJag princi-
successivt yrkesofficerarnaurval och att vid varjeper om

nivåhöjande påutbildningssteg krigshögskola militär-eller
erhållerhögskolan kompetens för uppgifteratt fullgöra som

på befattningsnivåutbildarechef, fackman vissoch ien
krigs- fredsorganisationen.och

För här yrkesofficerare finns inomaktuella det försvars-
inarbetadeväl rutinermakten och utvecklade uppfölj-för

ning dialog myndighetenoch mellan enskildeoch den yrkes-
officeren.

mig så småningomnaturligtFör det bliratt detsyns som
övergångsavtal myndighetenett mellan yrkesofficerenoch

iväxer fram denna process.

övargångsavtalvilka yrkesofficerare bör träffa

deklareratjag tidigare jämbördigbörsom prövning skeen
myndighetensverksamhetens individens yrkesoffi-ochav

intressen.cerens migkan tänka uppföljningssam-Jag att
från nivå-talen yrkesofficeraremed kullen en gemensam
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följandetill resultat.utbildning leda framhöjande kan

genomgå nästa steglämpliga attbedömsVissa önskar och av
utbildningtill dennanivåhöjande utbildning. beordrasDe

organisatoriskt derasbehovfinns bedömtettnär det av
kompetens.högre

på innehavdyrkesofficerare kom-fortsättaönskarAndra som
till speci-sigpetensnivå möjligheter utvecklaattmedmen

fackområde. inågot kompetensinom Derasalistermästare
olika kompetens-successivtutvecklasfackmannarollen genom

insatser.-bevarandehöjande och

övergång tillträffa avtalönskartredje sys-omEn grupp
når enig-När parternaförsvarsmakten.utanförselsättning

övergångstidpunkten. Denavtalträffashet detta omom
till respek-hänsynstagandeömsesidigtdå väljas medskall

förutsättningar.tive ochbehovparts

aktivmyndigheternanödvändigt attdet genom enJag somser
sådana förutsättningarpersonalpolitik skaparoch medveten

värdefulltblir ochuppskattadevägarnatreatt alla ger
respektiveväljer väg.för demutbyte som

övergångenförgällaVilka villkor skall

myndigheter skallförsvarsmaktensuppfattning är attMin
yrkesofficerentillekonomisk ersättningvissförsvara

övergången. tillskall syftaåren Dettaefternärmastunder
under deekonomisk grundtrygghetvisshonomatt enge

då exempelvisövergången yrkesofficerenåren efterförsta
sig iin ett nytt yrkegenomgår utbildning, skolaroavlönad

Vissa försig företagare.eller etablerar ramarsom egen
i centraltövergångsersättning fastställaskandenna
möjligaenskildheter attbörkollektivavtal medan vara

övergângsavtalet tillhänsyn demedenskildai detreglera
förutsättningarna.individuella
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Anställning pensionerade7.4.3 yrkesotficcraroav son
rosorvotficoraro

Tidigare yrkesofficer ålderspensionavgick medvar en som
ingåskyldig i skyldig kvarståatt Han attreserven. var

år.reservofficer till i vissaoch fall65 70 Dennasom
bestämmelse januaritogs bort den 1 1988.

bakgrund myndigheterna redovisadeMot det behovetav av av
företrädesvis i krigsorganisationenbefäl jagkanyngre

någotinte finna skäl för pensioneradeatt anställa yrkes-
officerare reservofficerare.som

nina förslag7.5

mina föreslårbakgrund i avsnittMot överväganden 7.4av
jag i följande.sak

årsstatliga pensionsavtalet,Det och därmedPA-91, 65o
pensionsålder påövriga villkor tillämpasoch yrkes-
officerare januarifr.o.m. den 1 1992.

övergångsreglerUtöver finns i införsde PA-91o som en
övergångsregel,särskild vilken innebär för yrkes-att

årofficerare till-fylltden december31 1991 44som
års pensionsålder enligt tidigarelämpas gällande60

pensionsavtal.

förutsättningar försvarsmaktensavtal skapas förI0 myn-
digheter enskilda yrkesofficerareatt träffa avtal med

övergång fråntidpunkt villkorövriga förochom an-
ställning inom sysselsättningtillförsvarsmakten annan
utanför försvarsmakten.
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nina förslagEkonomiska konsekvenser av7.6

iövergångsbestämmelserna prak-mitt förslagEftersom genom
årpensionsålder 2007fram t.o.m.oförändradtiken innebär

dennakostnaderna underförändraattinte förslagetkommer
innebära be-år förslaget attkommertid. 2007 enBortom

yrkesoffi-varjeförpå miljon kronorsparing halvdrygt en
år förvid i ställetpensioneras 65väljer attcer som

iredovisatjagekonomiska konsekvenserår, enligt de60
avsnitt 7.4.

avgångar avhängigaförtida ärstimuleradeförKostnaderna
ersättningar-ekonomiskaavtaladeför dekostnadernaav om

yrkesoffi-när äldregörsbesparingaröverstiger de somna
genomsnittligt kr.25 000dvs.ersätts med yngre,cerare

årår 6.3.4.seunder 15 p.per

för-värdering attförsvarsmaktensTill läggasdetta kan av
krigsorganisationen. kanyrkesofficerskåren Dettaiyngra

inte destokansvårligen i monetära termervärderas men
för försvarsmakten.positivt värdemindre ha ett

avgångarförtidastimuleradeomfattningengällerNär det av
för-bedömningaröverslagsmässiga för attföljandejaggör

måletuppnå önskadeframtiden deti skall somsvarsmakten
år tillelleryrkesofficerare är 44 yngreandelen somanger

totalantalet.%73 av

yrkesofficerarefårpensionsålder maximaltårs 5004Med 65
oförändrat,ärår totalantaletäldreeller45 omvara

dåår inte störreårskull blir bör45 vara800. Den16 som
yrkesofficerare.än 250

åldersklasserna10-årsperioden ärnärmaste somUnder den
ålders-yrkesofficerare.35-årsåldern Desig 500närmar ca

yrkesoffice-års åldersig är 430närmar 45klasser casom
båda värden 500dessaeventuelltär ettDet avrare. --

de när-till under250reducerasalternativt skall430 som
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åren, på villtio beroende hur försvarsmaktenmaste snart
uppnå åldersstruktur.sin önskade

avgångFörmodligen finnas viss frivilligkommer det att
övergångsvederlag. ävenmed med Det kommeräven ett system

avgångfinnas ofrivillig sjukpension och döds-s.k.att
år.i troligtär därförfall, dag totalt Det att60ca per

årentio stimuleranärmaste ärunder de aktuellt attdet
övergångarförtida i yrkes-volym mellan och150 350aven

årofficerare yrkesofficerare ärbland de änyngreper som
år på tidpunktvid vilken villförsvarsmaktenberoende45

uppnå åldersstruktur.sin önskade

år riskfinns det eventuellt dennaBortom att volym2002 en
pårekrytering fänrikarökar. Med kan uppskatta800en man

förtidsavgångarnafrivilliga till dennade 100 personer ur
erhållainnan idessa är närheten att över-ettgrupp av

gångsvederlag. finns ofrivilliga förtidsav-Utöver detta de
på åldrar. målegångarna i dessa är50 om 250 st.personer

45-åringar då övergångar.stimuleradekrävasskulle det 400
vid maxi-oförändrad totalram,Detta kan nog anses vara en,

år i framtiden.mal volym per

för andra personalgrupperKonsekvenser7.7

jag personalpolitiska föränd-kap.1 har konstaterat attI
fåryrkesofficerarnaringar för konsekvenser för andra per-

tjänstgöringsförhållandenarbetssituationsonalgruppers och
inom reservofficerare,försvarsmakten. gäller främstDetta

direktivenvärnpliktsofficerare civila tjänstemän.och I
jag särskilt skall beakta konsekvenserna föratt deanges

civila tjänstemännen.

mina förslag genomförs äldre yrkesoffice-kommer antaletOm
successivt minska. civilaDärmed tjänste-att ökar derare

möjligheter till utveckling i sina inommännens yrkesroller
på befattningarförsvarsmakten. Detta beror att och arbets-
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fredsorganisationkrigs- ochi försvarsmaktensuppgifter
iyrkesofficerareäldre fram-utföraseljest skulle avsom

tjänstemän.civilautvecklingsmöjligheter förblitiden kan

ocksåinnebär det attgenomförsmina förslag ungaOm
framtidenivärnpliktsbefäl kanreservofficerare och ges

stimulerandedärmed förkvalificerade och dem mermer
krigs-iarbetsuppgifter försvarsmaktensbefattningar och

fredsorganisation.och
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ANSTÄLLNINGARTIDSBEGRÄNSADEFORMERAVOLIKA8

Mitt uppdrag8.1

vissamöjlighetenjag fördirektiven bör pröva attEnligt
tidsbegränsadeolika för-tillämpabefattningar former av

tillgodoseföreträdesvis för behovetattordnanden, av
sådana ävenLämpliga kanformerbefäl. annanvarayngre

personalkategorierexempelvisvisstidsanställning, andraav
tjänst-frivilliginom för s.k.yrkesofficerareän ramen

göring.

utgå frånjag yrkes-attskallVid fullgörande uppdragetav
enligtutbildas gällandedenofficerarna ochrekryteras nu

befälsordningen.

utgångspunkterlina8.2

utgångspunkterna minajag förredovisaravsnittdettaI
tids-olikabedömningar avseende formeröverväganden och av

anställningar.begränsade

militärvisstidsanställdrörsvarsgronarnaa behov8.2.1 av
personal

lämnatPå försvarsgrenarnaochmin begäran har av envar en
militärvisstidsanställdsittför behovredogörelse per-av

framgår följande.iredogörelser huvudsakdessasonal. Av
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Arnönl viaatidsanatälldbehov militär personalav

åldersstrukturiArmén har dag och vakanssitua-en en
tion kräver ökatett antal officerare. Detsom unga
råder såvälobalans krigs-mellan fredsorganisa-som

tillgången påtionens behov och yrkesofficerare i
åldersgrupper.olika

krigsorganisatoriska svårtDen osäkerheten gör det
lång tidatt under bestämma behovet personal förav

utbildning och beredskap. iEndast mycket begränsad
omfattning kan behoven täckas frivilliganställ-genom
ning personal, eftersom denna kompetens ärav grupps
otillräcklig i krigsbefattningarde bemannas medsom
yrkesofficerare. För närvarande är behovet viss-av
tidsanställd militär personal större än det kan för-

bli i framtiden.väntas minskaVakanserna bedöms i
krigs-antal efter hand och fredsorganisationenssom

nedgår.storlek

uppnåiFör närtid kunnaatt bättre balans krävsen
såväl avveckling nyrekrytering officerare. Av-som av
vecklingen är nödvändig, därfördels att det totala

förhållandeiantalet är för tillstort framtida be-
hov, dels därför finnsatt det ett betydande antal

åldersskälofficerare inte längresom av anses upp-
krigsplaceringfylla de krav ställer. Behovetsom en

påtagligtnyrekrytering särskiltär inom arménsav
fältförband stridsmiljön såeftersom där bedöms vara
intensiv ansträngandeoch fysik relativatt god och

viktigaungdom är egenskaper förbandenshos chefer.
ledningsförhållanden,kompliceradeFältförbandens
svårakvalificerade materiel samt avgörandeoch

stridsuppgifter påställer dessutom krav yrkesoffi-
mångaicerskompetens chefsbefattningar. kompe-Den

svårligentensen kan ersättas med personal med lägre
fredsorganisationenkompetens. föreligger vidareI

åldrariett stort behov befälspersonal lägre förav
utbilda fältförband i mindreatt och än omfattningom

bestridaför beredskapsuppgifter.att

innebär iSammantaget detta att det normallägeett
åldersstruktur påmed balanserad personal- ochen

befälssidan inte finns visstidsanställdbehov av
militär inompersonal armén. vakanssituationdenI

officerare finnsbland och med denunga som nu
åldersstruktur officerskåren uppvisar finnssom nu
det dock ett behov officerarefler i freds-av yngre
organisationen. frånvarierarDetta behov tidenöver
någon månads år,varaktighet till flera iärmenmånga intefall den längden motiveraratt detav
tillsvidareanställningar. inteBehovet bedöms över-
stiga 500.

Fredsorganisationens ökade behov anställd personalav
mindre åtmin-med eller utbildningomfattande börmer

delvis tillgodosesstone kunna visstidsanställdmed
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sådant ärsystemmed ettFördelarnapersonal. uppen-
visstidsanställning tillgodoses överettbara. Genom

det uppkom-allteftersomvarierande befälsbehovtiden
individen när behovetsysselsättaattkravutanmer, tillsvidare-dagenstillgodosett. Jämfört medärväl

uppnås.besparingar kunna Re-anställningar bör stora
ålders-individer iinriktas rättkryteringen motkan
iutbildning för-nivå och kompetensadekvatoch med

Härigenomarbetsuppgifter. ärhållande till aktuella
uppnå befälmöjligt bredare basattdet yngreaven

vilketutbilda fältförbanduppgift att bl.a.med
Arbetsuppgif-fysisk status.personal med godkräver

ocksåbliranställningstidenhelaunderterna me-
förtidsav-minska oplaneradevilket börningsfulla

utbildning redangångar. Slutligen kan den genom-som
ikrigsorganisationen användasipersonalförts för

Även till civilafredsorganisationen. hänsyn denmed
utvecklingsmöjligheter bör medett systempersonalens

förhållandeivisstidsanställningar föredraattvara
officerare kon-tillsvidareanställda atttill genom

civilmilitär personal ochmellan äldrekurrensen
minskar.attraktiva befattningarpersonal om

stäl-visstidsanställd personal kommer attEventuell
arbetsuppgifterhuvudsakligeninförlas somsamma

yrkesofficerare. räknat utgörsGrovtdagens ar-yngre
krigsförberedelser ochbetsuppgifterna för dessa av

värnpliktsutbildning beredskap.vakt ochsamt

denivisstidsanställda personalenföljdTill attav
väsentligyrkesofficersvakanser utgör denfyller en

på krigsförbe-krigsorganisationen och kravendel av på visstidsan-lika deställas högtbörredelsearbete
på Omfattningenyrkesofficerare.ställda dagenssom

krigsplutonchef-personalenmindre för den yngstaär
krigs-stigande kompetenssnabbt medökarerna men

uppnåkompanichefsnivå. lämplig arbets-För att en
visstidsan-yrkesofficerare ochfördelning mellan

kategorin tjänst-bör även denställd personal senare
för beredskapstropp, vakthavandechefgöra t.ex.som

för högvaktsstyr-och chefbefäl, kasernvaktschef som
påincidentverksamhet Beroende formellika samt osv.

befattningsnivånanställningstid kommerochkompetens
instruktörsnivånfrån plutonchefsni-övervarieraatt

nivåer.fåtalvån i högretill, fall,ett

på tillgodoseeffektivt sätt kunnaettFör att orga-
viss-befälnisationens behov främst ungt genomav

myndighetschef-viktigttidsanställningar är det att
får självafrihet fatta beslut avseendeattstorerna

arbetsuppgifterbefattningar för dessa.lämpliga och

visstidsanställdaförkompetenskrav denGenerella
Även iminimeras. fall ärdetta detbörpersonalen

får möjligamyndighet störstaväsentligt lokalatt
utifrånhandlingsfrihet behoven avgöradeatt egna

befattningar.enskildanödvändig förkompetens San-
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nolikt kommer huvuddelen visstidsanställdadenav
personalen att ha reservofficersutbild-motsvarande

fårning inte hindradetta att lokal myndighetmen en
anställer värnpliktigt.ex. kvalificeradmed ut-en
bildning därigenom tillgodoseför att tillfälliga

långvariga bemannings-eller ocheller kompetensbe-
hov.

flera fall krävsI dock centralt formulerade kompe-
några svåraArméntenskrav. har upplevt olyckor där

bristande någotbefälets kunskaper ioch bris-fall
varittande säkerhetsmedvetande bidragandestarkt

risknivån inteorsaker. För höjasatt skall är det
viktigt pådärför att centrala krav ställs den ut-

bildning visstidsanställdakrävs för att skallsom
tillåtas i grundutbildningsarbetet.medverka

Reservofficerarna utgör särskilt intressanten grupp
visstidsanställning.för kollektivSom betraktat har

de hög allmänkompetens, intresse för försvarsmak-en
förhållandevisoch utbildning.ten god Gruppensen

åtminstoneintresse för att, perioder,under kortare
tjänstgöra i fredsorganisationen bedöms öka om repe-
titionsutbildningsfrekvensen minskar. Särskilt in-

visstidsanställningtresserade bedöms reservoffi-av
år dåunder de det krigsförbandetcerarna vara egna

utbildas.

Visstidsanställningarnas omfattning bestäms lokalaav
utbildningsförutsättningar, vakansläge och produk-

såtionsuppdrag. länge enskildeden arbetstagaren
fullvärdigtutför finns,ett arbete och behov bör

fortgå.anställningen kunna de flestaI fall torde
år långtillräckligtdock tid.fyra Denvara en

fysiska belastning värnpliktsutbildning ochsom
fältliv innebärdärmed förenat medför dock att enårs ålderanställning efter endast i35 kan komma

fråga i undantagsfall.rena

gåinteFör att goda krafter skall förlorade är det
viktigt särskilt lämpade tidsbe-att medpersoner

anställning möjligheter tillgränsad yrkesoffi-ges
cersutbildning.

visotidsanställd militärMarinens behov personalav

mångaMarinen utbildar för närvarande värnplikti-för
jämfört krigsorganisationensmed behov. Detta ärga

nödvändigt fredsorganisationenför att skall fungera
i beredskapssituation marinaden förband verkarsom

Äveni. i framtida organisationkrympande är dettaen
ofrånkomligt. på vid sjöbe-Exempel detta är personal
vaknings- helikopterförband,sambandscentraler,och

båtar,värnpliktskategoriervissa i fartyg och for-
ersättadonsförare etc. Att hela denna överproduk-

tion inte möjligt.med anställd är Däremotpersonal
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ersättamöjligheternasinom attliggadetbör ram
visstidsanställning värn-dessaviss del avgenomav

grundutbildning.sin Merkostna-pliktiga avslutatsom
till ringa delmycketkompenseraskan bara ge-derna

värnpliktigaVissautbildningsbehov.minskatettnom utbildningsnivå viduppnår först grund-acceptabelen sådan kategori är h drofon-utbildningens slut. En
vidberedskapstjänst fasta ub tskompa-ioperatörer

hydrofonbojgrupper. avsevärt högreinier Enoch
uppnås antal dessaettskullesystemeffekt om av

grundutbildningens Ut-slut.anställas efterkunde
dåvärnpliktig personal skullebildningsbehovet av

minska.

båtar finnsPå antalett stortmarinens ochfartyg
värnpliktiga grund-genomfördbefattningar efterdär

i stäl-visstidsanställas användasutbildning ochkan
På såyrkesofficerare.reservofficerare ellerförlet

yrkesofficerare frigöras för andrasätt antalkan ett
uppgifter.

Även i förreservofficerare överproducerasflottan
Möjlighetberedskapsuppgifter. anställaatt reserv-

frivilligavtaletperioder änofficerare längreunder
minskattill ett behovledatordemedger av re-nu

servofficerare.

visstidsanställningar kanför deKompetenskraven som
erhållitsutbildningbli denaktuella motsvarar som

respektive reservofficersut-grundutbildningenunder
krävasbildningen. undantagsfall kan det komma attI

specialutbildning. bör ävenviss Detkompletterande
reservofficerareframhållas värnpliktiga ochatt som
krigsbefattning häri-tjänstgörin i sinanställs för

får sina krigsupp-lösastörre förm attgaengenom
gifter.

visstidsanställda värn-medexakta behovetDet av
inomrespektive reservofficerarepliktsbakgrund

emellertidViss ledningintemarinen kankan anges.
förhållande överproduceradeatt antalethämtas detur

uppgår tillvärnpliktiga än antaletoch att1 500mer
beredskapstjänst vidi fastahydrofonoperatörer

uppgårubåtsskyddsförband till samt att det100ca
befattningar ifinns ärkustflottan60-talett som

visstidsanställning. totala antaletlämpade för Det
överstigaintevisstidsanställningar torde dock 100.

åruppgå tillAnställningstiden högst ochbör fyra
anslutning tilli direktanställningen förläggas

reservofficersutbildningen.respektivegrund-

militärvisatidsanatälldrlygvapnats behov av
personal

visstidsanställdintehar normalt behovFlygvapnet av
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sådanmilitär anställningpersonal. kan dock ettvara
minska personalförsörjningsproblemsätt att orsakade

förtidsavgångarpensions- variatio-stora och samtav
i rekryteringen yrkesofficerare.den normalaner av

Verksamhetsområden flexibeltdär ett personalför-mer
sörjningssystem till fördelskulle är främstvara
värnpliktsutbildning, flygtidsproduktion inci-och

inom stridslednings-dentberedskap och luftbevak-
fråganingssystemet. befattningar ikan kommaDe som

huvudsakligen instruktörstjänst inom den all-avser
mänmilitära utbildningen värnpliktiga, rutinmässigav
linjetjänst inom flygtidsproduktionen PPI-resp.
tjänstpasstjänst inom stridslednings- och luftbevak-
ningssystemet. Undantagsvis kvalifice-andrakan mer

fråga.befattningar irade komma Detta gäller sär-
Frånsettskilt reservofficerare visstidsanställs.om

möjligheterna speciellt dugligamed enstakaatt re-
på nivåerservofficerare uppgifterlösa högre är det

påi princip befattningar föravsedda personalyngre
löjtnantsnivånfänriks- blioch närmast kan före-som

mål visstidsanställning.för

varje visstidsan-kompetenshänseende gäller förI
ställning individens militära utbildningatt skall

nivån värnpliktigaänhögre hos de skallvara som
påutbildas. innebär militär utbildningkravDetta

minst plutonsbefälsutbildning.motsvarande be-som
fattningsutbildning befattningenskall delar förav

fackutbildningsskedelämpligt vid officershögskolan
genomgås. befattningsutbildningenStora delar av
torde kunna genomföras lokalt.

visstidsanställd militärBehovet personal kommerav
variera kraftigt tiden inteatt över över-tordemen

stiga 100.

Visstidsanställningens ligga inom in-längd bedöms
år. Någottilltervallet fyra uttalatett behovmera

årvisstidsanställa perioderlängre änatt under fyra
finns inte inom möjlig-för närvarande flygvapnet. Om

förmodligen utnyttjas iheten skulle denfanns endast
omfattning.begränsadmycket

rörsvsrsgrensrnas visstidsanställdabehov8.2.2 av
yrkesotticersrs

framhålliti sitt till utredningenArmén har underlag
officerare,förordar ett däratt system alla dvs.man

påyrkesofficerare,även tidsbegränsadeanställs för-
varje officerordnanden. att anställs förGenom ny

yrkesofficerskår påviss tid kan balanserad skapasen
lång sikt. flexibla anställningsformerMed skulle
möjligheten till växling anställningmellan inom

i övrigtarmén vilketoch samhället underlättas, san-
såvälnolikt arbetsgivarensär för möjlighe-gynnsamt

sidorekrytera militärater att kompetent personal med
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utvecklingsmöjlighe-enskildesför denkunskaper som måsteenskildestill trygghethänsyn denHedter. an-
avgångsförmåner.rimligakombineras Iställningen med

på-rekryteringen attkommakunnaskullefallannat
negativ riktning.iverkas

på system medförordat ettgrunderMarinen har samma
yrkesofficerare.förförordnanden äventidsbegränsade

i endasti sitt denna delunderlagFlygvapnet har
frågan visstidsanställninguppehållit sig vid avom

yrkesofficerare.änpersonalannan

olikaförutsättningar för forsararbetsrättsliga av8.2.3
anställningsavtal

olikaförutsättningar för formerjagbeskriverHär av an-
ställningsavtal.

anställningsavtalolika formar av

Anställningsskyddslagen tidsbegränsadeskiljer mellan an-
tillsvidareanställningar.ställningar och

anställningsavtal är avtalvanligaste formen omDen av
också ihuvudregelntillsvidareanställning. är svenskDetta

anställningsskydd, LAS. Regelnlagen 198280rätt 4 S om
anställning.såväl offentligprivatgäller som

ingåsfår anställningsavtalförutsättningarvissa ettUnder
så tidsrymdfixeradantingentid, attbestämdför angesen

anställningensså upphörandeviss dag föratteller en
avseockså bestämmasAnställning attkanfastställs. en

visst arbete.utförande ettviss säsong eller av

Tillsvidarsanstillningar

knutitstillsvidareanställningarna ett utveck-harTill mer
tidsbegränsadeförän gäller deanställningsskyddlat som

sådan anställning sägasEnligtanställningarna. kanLAS en
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både arbetsgivaren och arbetstagaren för upphöraattupp av
frånviss uppsägningstid Uppsägningefter 4 S. arbets-en

givarens sida sakligtskall grundad. saklig grundvara
föreligger inte skäligtär arbetsgiva-det att kräva attom

sigbereder arbetstagaren annat arbete hos 7 5. Underren
uppsägningstiden är arbetstagaren garanterad lönfull
12 5.

påskiljer uppsägning arbetsbristmellan grundLagen ochav
uppsägning sin igrund personligahar arbetstagarenssom
förhållanden. Arbetsbrist sakligutgör grund för uppsäg-

i princip arbetsgivaren självning. är avgörDet detsom om
råder arbetsbrist därmed finns sakligoch det grund för
uppsägning prop. 1973129 123, 19818271 65s. prop. s.

Medelsbristsamt arbetsdomstolen, AD, 1983 och42 127.nr.
arbetsbrist i anställningsskyddslagensutgör mening. Upp-

står medelsbrist arbetsgivarenär självdet avgör vil-son
inskränkasdel verksamheten skallken AD 1980somav nr.

måsteSjälvfallet arbetsgivaren133. dock beredd attvara
påredovisa bedömningar han gör förde och underlaget dessa

tillfredsställande sätt ADett 1976 111.nr.

saklig föreliggerTvist huruvida grund kan prövas dom-av
beståranställningenvarvid tid tvistenunder denstol,

Är måstepågår arbetsbristorsaken34 S. arbetstagaren
viss turordning vid uppsägningiaktta arbetstagarnaav

22-23 SS.

på arbetsbristsagts grund harw arbetstagareEn avsom upps§ återan-förutsättningar tillvissa företrädesrättunderT
år frånställning arbetsgivaren inom anställningenshos ett

upphörande 25-27 SS.

anställningarTidsboqränsado

tidsbegränsadeför anställningarxa,Utmärkande de bortsett
från föregåendeprovanställningen, är upphöratt de utan
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utgång, sluttidens säsongensvid avtaladeuppsägning den
inte har avta-slutfört annatblivitnär arbeteteller om

några motivarbetsgivaren behöver anförautan attlats och
vissa skydds-dockanställningsskyddslagen harför detta. I

anställningarna.tidsbegränsadegivits för deävenregler
må-i än tolvanställning normalfalletlängreEfter mer-

skyldigtvå åren arbetsgivarenärsenasteunder denader -
månadminst i förväg attbeskedarbetstagarenatt omenge
erbjudas. anled-inteanställning attkommer Omfortsatt

år före-under ettarbetsbrist arbetstagarenharningen är
återanställning inom tidigare verksam-till denträdesrätt

anställning inte sägashellertidsbegränsad kanheten. En
Där-arbetsgivarensig eller arbetstagaren.avvare avupp

förutsättningarvissa avskedasunderarbetstagarenkanemot
sinolämplig innehafrån attsin tjänst är uppenbarthanom

anställning.

tillÄven knutit vissa delagstiftaren skyddsreglerom
sådan ianställninganställningarna medförtidsbegränsade

tillsvi-anställningsskydd änsämreklartnormalfallet ett
anställningarTidsbegränsade omfattasdareanställningar.

uppsägningsaklig vidsåledes grundinte reglerna omav
uppsägningstid. Inte heller omfattasiakttagandeeller av

påuppsägningvid grundturordningsreglernade ar-avav
Å anställningtidsbegränsadsidanbetsbrist. kanandra en

i förtid. gäller underinteenligt avbrytas Denhuvudregeln
längre. kantiden, eller Dettakortareavtalade varkenden

särskild förtrygghet arbetstagaren.fördel, ensom enses
emellertid vanligt förekom-statsförvaltningen är detInom

vidaretills dockförordnasarbetstagareattmande en
sådan anställningviss tidpunkt. kanlängst Ent.o.m.
utgång.förordnandetidensföresägas upp

kringgårarbetsgivare reglerförhindra deFör attatt omen
tillsvidareanställningarförsaklig gällergrundt.ex. som

nödvändigtfunnit begränsa denattlagstiftaren dethar
anställningsformer.tillåtna tidsbegränsadeanvändningen av

får finnsSådana anställningsavtal detträffas endast om
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uttryckligt istöd för författningdetta eller kollektivav-
på förbundsnivå.slutitstal Allmänt kan sägas att lag-som

stiftaren hittills intagit hållningrestriktivmycketen
till möjligheterna tidsbegränsa anställningsavtal.att

någoti tidsbegränsadedet träffasfall anställningsav-Om
i författningstöd kollektivavtaltal utan eller inteleder

automatiskt till anställningsavtaletdetta att blir ogil-
tigt otillåteneller ändrar karaktär. För tidsbe-att en

övergåanställninggränsad i tillsvidareanställ-skall en
ning antingenfordras, kommitatt parterna har överens om

pådetta eller domstol förordnaratt den saken talanom av
Så behållerinteden anställde. länge detta sker, anställ-

ningen sin ursprungligen avtalade karaktär. domstolEn som
finner anställningsavtalatt ett felaktigt tidsbegränsats

såvältillerkännakan dessutom arbetstagaren ekonomiskt som
skadestånd. ocksåallmänt Länsarbetsnämnderna möjlighethar

ingripa arbetsgivare vid tillfällenatt mot upprepadesom
tidsbegränsade anställningarbryter mot reglerna 14 Som

åtgärder.vissa anställningsfrämjandelagen 197413 om

tidsbegränsadGrundläggande anställning iregler allmän-om
finns ihet LAS.

ingetfinns kollektivavtal giltighetDet med generell för
hela arbetsmarknaden.

områdetstatligt löncrogloradeDet

elleriatt det i förordningI 2 S LAS laganges, om annan
finns särskildahar meddelats med stöd lag före-som av

frånskrifter avviker gäller föreskrifterna.deLAS,som

fråga statligt anställningarregleradeI skall ävenom
föreskrifter i författningar tillämpasandra än lagar utan

frånhinder avvikerdeatt kap.LAS 1 lagen6 Sav
offentlig anställning,1976600 LOA.om
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området föreskrifterharstatligt löneregleradedet omInom
tillämplighet föranställningar generellmedtidsbegränsade

anställningsförordning-istatsförvaltningen meddelatshela
ioch 19741007KKomtryckt 199098, AF,1965601,en

anställning,statligt löneregleradtidsbegränsning avom
författning-finns i flertalettreglerHärutöverTBK.m.m.

situationer inomspeciellaregleraroch envarsomar
verksamhetsområden.olikastatsförvaltningens

bestämmelsermin förredogörelse dessajag fortsätterInnan
på statligapå några finns detjagvill begrepppeka som

tjän-tillämpadeområdet därsammanhänger med detoch som
stebegreppet.

lönetjänst eller arvodes-inrättasstatlig tjänstEn som
tjänst.

regeringendärförordnande eller,Lönetjänst tillsätts med
liksom vikariatArvodestjänstså fullmakt.medbestämmer,

Full-LOA.alltid förordnande kap. 6 Smed 4tillsätts
myndighetutfärdas denförordnandenochmakter somav

tjänsten.tillsätter

innehavarentidsbegränsning ochFullmakt gäller utan av en
från uppsäg-inte skiljas dennafullmaktstjänst kan genom

tvångsvis skiljasintedärförkanfullmaktshavarening. En
fåruppstår arbetsbrist.från anställning Hansin detom

statlig tjänst till-tillförflyttasdäremot somen annan
kap. LOA.med fullmakt 7 8 Ssätts

viss tid, visstills vidare, förgällaFörordnande kan
ävenkan med-förordnandevisst arbete. Ettsäsong eller

viss tidpunkt.tillvidaretills längstgälladelas att
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särbestämnolsor för försvarsmakten

arbetsrättsligt intarhänseende försvarsmakten sär-I en
såställning till vida flertalet yrkesofficerare äratt

vilketanställda med fullmakt, unikdem anställ-ger en
ningstrygghet. finns tidsbe-Det dessutom ett stort antal

pår-tjänster inrättadegränsade s.k. framför allt staber
Även i vissaoch skolor. dessa fall arbetstagaren skyddger

uppsägning förordnandetiden.undermot

på r-tjänstförordnas samtidigt innehaskallDen som en en
bottentjänst vid myndighet.eller När förord-samma annan

på återgårr-tjänsten till sinnandet upphör tjänstemannen
såvidabottentjänst inteeller hon väljerhan sägaatt upp

denna.

fårfullmaktstjänst särskilthar utan beslutDen som en va-
fråntjänstledig för r-tjänstdenna att ha 29 AF.Sra en

Enligt till inledande ibil. de bestämmelserna sek-4 S 2
gällertoravtalet för försvaret, detta även denSA-F, som

tjänst tillsätts tillsvill förena med förordnandeen som
tillsättsvidare tjänst förförordnandemed med be-somen

tillstid vidare tillstämd förordnandeeller längst en
viss tidpunkt.

fårEnligt arbetstagarekap. hos staten,7 8 S LOA en som
statligförflyttas tillfullmakt,är anställd med en annan

fårtjänst tillsätts med fullmakt. försvarsnaktenInomsom
militär r-tjänst ochhardessutom arbetstagare somsomen

tills tillvidare,anställd förordnande förflyttasär med
fullmaktstjänst till tjänstmilitär medellerannan enen

Förflyttning till anställningbeteckningen eller r. enp
något fårverksamhetsområdeinommyndighet annathos en

arbetsuppgifterna likartadeär eller arbets-endast ske om
till sin utbildningi är läm-fall hänsynallt medtagaren

anställningen AF.pad för 7 kap. och8 s LOA 34 s

arbetsbristvidsammanfattningsvis innebär kandetta att en
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på r-tjänst förordnan-medär förordnadarbetstagare ensom
från sin anställning för-ellervidaretills sägasde upp

återgårVid uppsägningtjänst.tillflyttas enen annan
bottentjänst.till sinarbetstagaren

på ettanställd med fullmakt ellerärarbetstagareEn som
intedäremot sägastidsbegränsat förordnande kanrent upp.

samråd överbefälhavarenförsvarsgrenscheferna harmedEfter
fullmaktstjänsterberäkning ochantaletgenomfört aven

inom attr-tjänster försvarsmakten. Trotstidsbegränsade en
insamlade materialet bedömsfinns iviss detosäkerhet

Undersökningen visarrättvisande. detattresultatet vara
tjänster inrättade des-finns med fullmakt.högst Av10 607

uppgårr-tjänstertidsbegränsadeutövas Antalet9 694.sa
till utövasdessa 2 207.2 374. Av

inomtidsbegränsningsavtalträffats flertalettDet har
framhållasärskiltvill jagdessaförsvarsmakten. Av av-

vissanställningsvillkormaj förtalet den 198826 om m.m.
frivillig tjänstgöring vid försvars-anställd förpersonal

frivilligavtalet.makten,

sådan arvodestjänst vidinnehavare för-gällerAvtalet av
tillgodose tillfälligtär anställd för attsvarsmakten som

påi fredsorganisationenmilitär annatbehov personalav
kommendering placeringellersätt än förordnande,genom av

yrkesofficer 1 s.

fårpå frivilligtjänst inte för längreFörordnande meddelas
år synnerligainte arbetsgivarentid än attett anserom

protokollsanteckning till Enligtföreliggerskäl S. 53 s
fårförhandlingsprotokollet till avtalet förordnandeett

månader tjänstgöringentidigast detförnyas efter attsex
tidigareenligt förordnandet upphört.hardet

såväl tidigareinte förord-det detDetta gäller som nyaom
tjänstgöring i isbrytar-i sin innebär ellerhelhetnandet
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sjömätarverksamhet i övrigteller tidigaredet förord-om
nandet endast omfattat anställningstid högst treen om
månader. fårdetta förordnandetI fall förnyas endast en
gång ettårsperiod.under en

xolloktivavtala- författningsroglorinç8.2.4 eller

tidsbegränsaRätten att anställning kräver stöd i för-en
fattning kollektivavtal.eller

tillkomstenoch med upphävdes sistaI LOA det författ-av
ningsreglerade förbudet för statstjänstemännen att träffa

sina anställnings-avtal arbetsvillkor.och Härigenomom
i princip införts påavtalsfrihethar gäller densamma som

privata arbetsmarknaden.

frågorrättsliga regleringen statligaDen arbetstaga-av om
såvälanställnings- arbetsvillkoroch offentlig-res rymmer

rättsliga arbetsrättsliga inslag.som

Även statstjänstemännenshuvudregeln är attom numera an-
ställnings- arbetsvillkoroch skall i ko;lektiv-regleras

i utsträckning möjligt,avtal den ärdetta är den offent-
på områdetligrättsliga regleringen alltjämt mycket omfat-

Grundläggande bestämmelser statstjänstenännenstande. om
rättsställning iskall meddelast.ex. lag 11 kap; 10 S
regeringsformen. undvika störningarFör i myndighet-att

måste påfunktioner idet allmänna avvaktan kollek-ernas
frågortivavtal författningar ikunna utfärda även utanför

området. offentlige arbetsgivaren tillsdet därförDen har
vidare föreskriftergetts rätt att meddela anställnings-om

arbetsvillkor hinderoch villkoretutan bliatt kanav
föremål sådan fårför föreskrift inteavtal. stridaEn dock

övergångsbestämmelsernakollektivavtalmot punkt till6
FörfattningsföreskriftenLOA. upphör iatt gälla ut-samma

sträckning villkoret blir i kollektivavtal,regleratsom
såvida författningen inte har beslutats riks-eller nedav
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övergångsbestämmelserna till Allt-LOA.punktdagen 7
förmånsområdet avtalsreglerasanställnings- ocheftersom

omfång.området iförfattningsreglerademinskar det

önskemålsida att ut-Från har uttalatsstatsmakternas om
arbetsvillkoranställnings- mellani ochskillnadernajämna

För närvarandeprivata arbetsmarknaden.statliga ochden
intentio-omsätta dessapågår intensivt arbete med attett

pågåendeär deni arbetepraktiken. led dettai Ett nuner
till omfattandeleda framförväntasöversynen LOA ensomav

isärskilda och anslu-bestämmelser lagenreducering deav
offentliganställ-i deförfattningar dag reglerartande som

anställningsförhållanden.das

regleringen begränsasÄven författningsrättsligadenom
förhållandevismåstefrågor bli ut-dentill grundläggande

alltjämtförfattningsregleringutsträckningförlig. denI
pågår utjämningutvecklingmåste motfinnas av an-enen

kategorier statsanställda.olikaställningsvillkoren för
på tjänsteansvarsreformär dendettaexempelEtt som genom-

disciplinärti hänseendejuli ochden 1987fördes 1 som
civilayrkesofficerare arbetstagare.medlikställer

bedömningar övervägandenline och8.3

tidigare lämnatsrättför gällanderedogörelsedenAv som
tidsbegränsadeframgår bindanderättsligt avtalatt om

uttryckligtfinnsfår detanställningar träffas endast om
kollektivavtal. harförfattningi eller Jagför dettastöd

författnings-finnsnärvarande varkenbedömt föratt det
räckvidd för attgenerellkollektivavtalsstöd medeller

Detvisstidsanställningar.behovförsvarsmaktensmöta av
tidsbe-rättmyndigheterna attfrivilligavtalets.k. ger

år inte synnerligaanställning högst ettundergränsa omen
detta klartdel ärföreligger. För försvarsmaktensskäl

myndigheterna bördärför attotillräckligt. Jag gesanser
anställningaromfattning tidsbegränsaimöjlighet ökadatt
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för därigenomatt möta de behov för närvarande finns.som

Myndigheternas visstidsanställdbehov personal kanav sam-
såmanfattas huvudsakligaatt det behovet beräknas kunna

inomtäckas anställningarför år.under högst fyraramen
iEndast undantagsfall föreligger behov under längre tid

då år.tiooch högstunder gällerDetta särskilt för arméns
del.

Med beaktande dessa jagbehov har undersökt rättsligadeav
förutsättningarna möjligheternaoch reella tidsbegränsaatt
anställningar i årförsta hand under högst ifyra och andra

år.tidhand under tiohögsten av

Tidabaqränsado anställningar år8.3.1 under högst fyra

tidsbegränsadeLängre anställningar förekommer i mycket
påbegränsad omfattning den svenska arbetsmarknaden.

Enligt min uppfattning emellertid anställningartorde
år någraintet.o.m. fyra medföra negativa sociala

verkningar för berörda arbetstagare. rör sigDet huvud-
sakligen nyligenungdomar fullgjort sin värnplikts-om som
tjänstgöring genomgåtti vissaoch reservofficersut-fall
bildning påbörjainteeller delar denna hunnitochav som

någoneller yrkesutbildning inteavsluta och hunnitheller
bilda familj. är dessutom anställningenDe medvetna attom

utgångförordnandetidensupphör efter sigoch förväntar
fårinte förlängning anställningendenna. Genomen av ung-

arbetslivserfarenhet,värdefull intedomarna minst ledar-
skapsträning är ibetydelse framtida verksam-som av annan

samtidigt möjlighethet, de att arbeteegetsom ges genom
finansiera framtida studier. omständig-Jag att dessaanser

sådan någottillmätas vikt hinder viss-heter bör att mot
tidsanställning i angiven omfattning inte förelig-här bör
ga.
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iliggeranställningstrygghetden enAvsaknaden somav
någon formtillsvidareanställning kan kompenseras avgenom

uppnå morotsef-avgångsvederlag. För attpremie eller en
förtidsavgångarrisken församtidigt minskaoch anserfekt

Även från rekryte-föredra.premiesystem är attjag ettatt
lämpligt arbetstagarenattdetringssynpunkt kan engevara

mindreibör denna delaspremie. skälmindre Av uppsamma
fullgjortvarjeexempelvisefterutbetalas an-poster som
förhållandeprogressiv iställningsår. Premien bör vara

utgå exempel-börja efteranställningstidens längd ochtill
årstvå anställning.vis

anställning ellermöjligt förlängaattbörDet enenvara
fåranställningstiden dockgånger. sammanlagdaflera Den

fårår. anställningenivid avbrottöverstigainte fyra
sig ävenberäkning tillgodoräknavid premiensarbetstagaren

anställningstid.tidigare

tidsbegränsade anställ-frågaÄnnu medsammanhängersomen
så arbetstagarenattskall konstruerasningar avtalenär om

förordnandeti-anställningen innanlämnainte rätt atthar
löptden ut.

anställningar för bestämdredovisatstidigaredetAv omsom
framgår arbetsgivare arbetstagare kanellertid varkenatt

motförtid. bryteri arbetstagareavtalet Enbryta av-som
åläggas utge ska-domstol atti avseende kantalet detta av

destånd arbetsgivaren.till

anställning gäl-däremot konstruerasavtaletOm somsom en
intill viss tidpunkt kanvidare, längsttills dockler en

iakttagandebåda när helst medavtaletsägaparter somupp
Arbetsgivarenuppsägningstid förgäller parten.den somav

från sin sida.uppsägningmåste saklig förgrundhadock

naturligtvisFrån fördel attarbetsgivarsynpunkt är det en
förtid.anställning i oförut-sininte slutararbetstagaren

på arbetsgivarens verksam-inverkar störandesedda avhopp



144

många gånger svårahetsplanering äroch tillatt komma rät-
avtalskonstruktionmed. för hindrarDetta talarta en som

i förtid.arbetstagarna att sluta

sådan konstruktion följande omständighe-Hot talar bl.a.en
ålderslägebefinner sig iArbetstagarna normaltter. ett

inleda högskolestudiernär de skall sigeller skaffa annan
yrkesutbildning. vissa utbildningsplatserKonkurrensen om

många gånger så inte själva väljaär stor att eleverna kan
sig utbildningslinje studiestart.eller arbets-omvare en

binds anställningsavtal exempelvisetttagare underupp av
år iskulle detta resulterafyra kunna han eller honatt

går måstemiste attraktiv utbildning. ävenMan starktom en
ifrågasätta nåmotivationarbetstagares att fullgottetten

måstesin viljaarbetsresultat han eller hon mot full-om
Även från rekryteringssynpunktkontrakt.göra ett är en

sådan konstruktion hämmande.

jagbl.a. dessa skäl att avtalen bör konstruerasAv anser
anställning tills vidare,gäller dock längstsom en som

år.viss tidpunktintill högst fyra föreslagnaDet
tillräckligtpremiesystemet attraktivtbör för attvara

förtidaförhindra avhopp.

frågaYtterligare i nämli-bör tas detta sammanhang,uppen
förhåller sig visstidsanställdahur det med den arbets-gen

återgå påbörjatstill anställningrätt atttagarens en som
innehas arbetsgivare. Olikaoch fortfarande hos en annan

på anställning privatgäller beroende ärregler dennaom
statligt reglerad.eller

Enligt förbud uppsägninglagen 1939727 mot ellerom av-
anledning värnpliktstjänst-skedande arbetstagare medav av

får någonvilkengöring integäller alla anställda,m.m.,
på tjänstgöringsägas eller avskedas grund bl.a.upp av som

åligger enligt värnpliktslagenhonom eller hansom annars
åtenligt skyldiglag är utföra det allmänna.att
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uppsägninginget skydd motutformad denärlagenSom ger
ingår sådan visstidsanställ-denavskedandeeller som enav

utredning.i denna bakgrundMotbehandlas dennaning som
så den omfattarbör ändras attlagenövervägaskan det om

kategori.dennaäven

sådanskäluppfattning övervägande motmin talarEnligt en
fåtalrekryteringen detVisserligenändring. skulle av per-

anställning underlättas. kanDetharredan ensoner som
arbetsgivarna generellt settemellertid inte uteslutas att

tillsvidarean-tillbetydligt attbli tveksammaskulle mera
värnpliktsutbild-fullgjort sininteställa ungdomar som

inte hanarbetsgivare ju denning. vetEn person somom
flerårigingå visstidsan-attanställa kommeratt enavser

värnpliktsutbild-fullgjordinom efterställning försvaret
såi bliPâ fallskulle hanbegäranning. arbetstagarens

tjänstledigheterforderlig underbevilja denneatttvungen
försvåraavsevärtskulleanställningentid Dettaden varar.

personalhantering.arbetsgivarens

kringgåarbetsgivarna lagen dessutomattsätt förEtt vore
möjlighetsigutsträckning utnyttja deni ökadatt somav
tidsbegränsapunktfinns stöd 4 LASmed 5 5attredan av

börjatill skalltiden arbetstagarenanställningen för dess
tjänstgö-möjligtvärnpliktstjänstgöring. ärDettasin om

månader. Sammanfattningsvispågå än treringen skall mer
förtill utökat skydd ettleda att ettskulle kunnadetta

på sämrefåtal ettbekostnadskulle ske an-avpersoner
ställningsskydd för ett flertal.

anställning finnsstatligt regleradmedFör arbetstagare
tjänster.föreningbestämmelsersärskilda om av

statligt anställ-regleradupphörEnligt LOAkap. S7 13 en
erhåller någonåtgärdsärskildning arbetstagarenutan om

såvida inteanställning, föl-annatstatligt regleradannan
förening tjänster.föreskrifterjer avomav
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föreningBestämmelser fullmaktstjänst medom av en en annan
tjänst finns intagna i övri-och för29, 30 31 samtss AFa

tjänster i undvikasektoravtalen. För att attga en reserv-
officer fråntjänstledighetskall behöva begära sin reserv-
officerstjänst frivillig tjänstgöringhan anställs förom
på tidsbegränsat förordnande bör frivilliga tjänstenden

likheti enligt frivilligavtaletmed vad gällersom nu- -
inrättas arvodestjänst.som

inte innehar statlig anställningFör den är rättensom en
påtill tjänstledighet finns kollektivav-beroende detom

sådantEnligt jagtalsstöd för detta. erfaritvad saknas
stöd.

årTidsbogränsado anställningar tiohögst8.3.2 under

Samtliga försvarsgrenar ihar uppgett att de huvudsak har
år.visstidsanställt befäl högstbehov under fyra Undan-av

dåtagsvis, inomfrämst armén, förekommeroch det behov av
visstidsanställd militär tid.längrepersonal under Jag har

sådanamöjligheternadärför undersökt att konstruera även
tidsbegränsade anställningsavtal.längre

möjligheten tidsbegränsa anställningsav-När det gäller att
årtid iför längre än sakental fyra kommer ett annat

på anställningsskydd lig-läge. Arbetstagarnas krav det som
i tillsvidareanställning sig härväxer allt stark-ger en

årVid anställningsperioder tio arbetsta-emot haruppare.
många sini hunnit bilda familj för-fall och är förgarna

föregåendesörjning i kategorinhögre grad än beroendeden
många gångerinkomst.fast Det kan dessutom varaav en

svårt 30-35-årsålderniför adekvatatt utanen person
påarbetslivserfarenhet vinna inträde Intearbetsmarknaden.

lågkonjunkturer. påvidminst Bristen anställ-gäller detta
ningstrygghet inte hjälpkan heller helt kompenseras ned av

åförmåner. måsteekonomiska avvägningDärför mellanskeen
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anställningstrygg-behovsidan berörda arbetstagares avena
anställ-å sidan försvarsmaktens behovandraochhet av

utnyttjanderationelltmöjliggör ettningsformer av re-som
så-vidkostnadseffektiva.ärsamtidigt de ensomsurserna

såsomnödvändigt försvarsmakten,attavvägning är detdan
in fakto-väger även andrasamhället,integrerad del aven

sådana för försvarsmakten,direkt betydelseharän somrer
på socialekonomisk trygg-individens ochexempelvis krav

också försvarsmaktens behovär attbetydelsehet. avAv
åröverstiger är mycket be-visstidsanställningar fyrasom

gränsat.

någonanställningar inteÄven ärtidsbegränsadelängreom
betänklig-jag starkainom försvarsmakten harföreteelseny

männi-medför attett systemkonstrueramot attheter som
anställning ställas utankan komma attlängreskor efter en

måstesocialabåde utbildning. olägenheteroch Dessaarbete
förhållandet iförsvarsmaktenattemellertid detvägas mot

svår ekonomisk situation medsig ibefinner mycketdag en
åldersstrukturen officerare.föribesvärande obalansen

extraordinäraÄven krävakomma attproblem kandessaom
sådanmåste avtalskonstruk-lösningar krävasdet dock av en

förutsättningar för arbetstagar-tion skapar reellaatt den
erhålla utbildningtjänstgöring elleravslutadatt efterna

tidsbegränsa-längreinföra medett nytt systemAttarbete.
undantagsvis beräknas kommaanställningar endastde som

ändamålsenligt.sig inteanvändning heller detill Avter
inte viss-jagredovisade att behovetskälenhär avanser

såårtill tiointervallet ärtidsanställningar i fyra
införas inom försvarsmak-börför närvarandestort att de

framhålla finnas skälvill det kan attattdockten. Jag
sådana anställningar skullebehovetompröva förslaget avom

framtiden.iöka

yrkesoffioeraroanställningar förTidsbegränsado8.3.3

såväl marinstabenarmé-utredningsarbetet harUnder som
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tidsbegränsadsärskilt vikten medatt ett systembetonat av
yrkesofficerare.anställning införs föräven

åtgärder vid-funnitjag tidigare är angelägetdet attSom
långbåde på sikt till lämpligvilka lederkort ochtas en

åldersstruktur yrkesofficerarna tillhänsynmed derashos
tidsbegränsaduppgifter i försvarsmakten. Ett system med

åt-enligt min meninganställning yrkesofficerare kanav
sådan åtgärd.på sikt, viktigminstone längre Envara en

reformering i riktning kräver dock omfattandedenna meren
fråga så-utformningengenomlysning i den närmare ettavom

författningsändringar.behovet Intedant system och om av
frågabliminst det kangäller mot bakgrund attdetta av om

förhållandevis långa anställningstider investeringför att
sådanyrkesofficersutbildningi skall lönsam. Envaraen

möjlig inom mittgenomlysning inte varit förhar ramen upp-
frågaföreslår i särskilddärför denna utredsattdrag. Jag

ordning.

visstidsanställningrättsligt förstödval5.3.4 av

tidsbegränsauppfattningen rätten attär den attJag an-av
kollektivav-ii börställningsavtal första hand regleras

frågan kollektivavtalsvägeninte lösas uteslu-kantal. Om
författningsregleringemellertid inte kanjag attter en

tillgodose allmännanödvändig genomföra för detbli attatt
personalförsörjning itillfredsställandeintresset enav

försvarsmakten.

jag lägger framvill förslagunderstryka att deJag som
måste vid eventuell kollek-bakgrund att detmot enavses

självakollektivavtalsparternativavtalsreglering är som
avtalsfrågorna.slutligen skall reglera
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nina förslag8.4

kortsiktigamyndigheternas befälsbehovtillgodoseFör att
föreslår jag i sak

förutsättningar för försvars-i skapasavtalatt deto
militär personalmyndigheter anställa utomattmaktens -

tidsbegränsade förordnandenyrkesofficerare undermed-
år, företrädesvis tillgodose behovetför atthögst fyra

befäl.yngreav

två år erhållertjänstgjort arbetstagar-underhaEfter att
fullgjortvarjepremie. därefter heltmindre Efterenen

anställningsår Premienpremie. börutbetalas ny varaen
förhållande anställningstidenstill vidlängd.progressiv i

fårförlängninganställningen vidi dennasamtavbrott av
anställningstid.sig tidigaretillgodoräknaarbetstagaren

anställningstiden för och arbets-sammanlagdaDen sammaen
år.får inte överstiga fyradocktagare

Premiernas överenskommelsefastställs efter mellanstorlek
arbetsgivaren och arbetstagaren.

in i fri-lämpligen det s.k.Bestämmelser detta kan tasom
villigavtalet.

ocksåföreslårJag

låteri särskild ordningregeringen utreda ävenatt omo
på tidsbegränsade för-yrkesofficerare bör anställas

ordnanden.

mina förslagEkonomiska konsekvenser0.5 av

visstidsanställ-migden föreslagnaförutsätter attJag av
frågaimilitär endast förningen personal kommer attav
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militär i fredsorganisatio-tillgodose personalbehovet av
inte tillgodosesbehovet kan förordnande,nen, om genom

kommendering placering yrkesofficerare.eller av

framgår fårutredningsdirektiven mina inteförslagattAv
utgår ifrånoffentliga utgifterna.öka de därförJag att

anställning i enlighet inommed förslaget endast sker ramen
ekonomiskatilldeladeför resurser.
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Bilaga 1

DIREKTIVUTREDNINGENS

åldorsntrukturonpensionsåldernöversyn hosochav
försvarsmakteninomyrkesofficerarna

Dir. 199132

regeringssammanträdevid 1991-05-02.Beslut

statsrådet Carlssonförsvarsdepartementet, R.förChefen
anför.

Mitt förslag

tillkallasföreslår för attsärskild utredareattJag en årslämplighetenprövaoch 65konsekvensernabelysa av
inompensionsålder yrkesofficerarna försvarsmakten.för

åldersstrukturenockså hoskartläggaskallUtredaren
vissamöjligheterna förattyrkesofficerarna belysaoch

tidsbegränsadepersonal medbefattningar anställa
förordnanden.

översynBehovet av en
någonvidanställning för-i sinyrkesofficer harEn av

befattningarregelmässigt medmyndighetersvarsmaktens
fredsorganisationen.både krigs-i Upp-uppgifter och

yrkesverksammadel denvarierar storgifterna under aven
enskildes kompetensbetingade dels dentiden äroch av

uppgifterna,övrigt dels behovetförutsättningar i för av
befattningar.yrkesofficerare i olika

Pensionsåldern statligt regleradeinnehavareför av
parter.i arbetsmarknadensmellantjänster bestäms avtal

pensionsåldern yrkesofficerarnaföravtalsregleradeDen
tjänstgöringsåldersutredningenspåsig militäradengrundar

tjänstgöringsåldrar.Militära Ut-196933betänkande SOU
militärahöjningari denbetydanderedningen resulterade av

pensionsålder. Enligt avtalgällandeyrkespersonalens nu
pensionsåldern vidyrkesofficerarna regelförinträder som

års ålder. inom dock haförsvarsmakten kanFlygförare60
år.avgå tjänstepension vidfrivilligt 55medrätt att

området nyligen för-På slutförtstatliga parternahardet
pensionsålderninnebär atthandlingar träffat avtaloch som

statsförvaltningenår inomhöjts för anställdatill alla65
pensionsålder för flygledare.lägre utomhaftförut harsom
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frånundantagitsYrkesofficerarna dock avtalet. Förhar dem
pensionsåldernhöjda möj-denomfattas avtalet haravsom pensionsförmånerna.höjningliggjort aven

militär inom försvarsmaktenyrkespersonal harBehovet av
befälsbehovsutredningen redovisats iochgranskats av

Försvarsmaktens befälsbehov.betänkandet Fö 19853Ds
tillUtredningen förslag balanserad befäls-lämnade en

måsteyrkesofficerareantaletoch slog fast attstruktur
utgångspunkt i krigsbehoven.principiellbestämmas med

tillredovisade förslag grunder förVidare utredaren be-
tillgångar olikaräkningen personal förochbehov avav

påsärskildabefälskategorier. Vissa faktorer med avseende
ansågsmateriel enligtuppgifter utred-krigsförbandens och

yrkesofficerare i förbandensstörre andelförtala enaren
behövdes. Beträffandepersonalstyrka än vad annarssom

på krigsorganisationenålderskraven befattningshavare i
fördelning enligt förenkladföreslog utredaren en nyen

nivågrupperingåldersmodell. iTidigare förgällande system
behållas ifredsorganisationen prin-dockkrigs- skulleoch

cip oförändrade.

på områdetstatligadetarbetsmarknadens parterFlera av
pensionsåldernframhållit utredningvikten atthar omav en

stånd. sådantillyrkesofficerarna Behovetkommerför av en
också aktualiserats i motionenutredning har

till riksdagen.199091Fö 410

jag jaghär anfört att detvad harbakgrundMot anserav
pensionsåldern kartläggningöversyn ochbehövs en avaven

åldersstrukturen yrkesofficerarna inom försvarsmakten.hos
i vissa befattningar medMöjligheten anställa personalatt

översynenocksåbörtidsbegränsade förordnanden belysas.
Ävensärskild företrädare förutredare.görasbör av en

i utredningsarbetet.bör deltaarbetsmarknadens parter

uppdraget

befälsbehovsutredningensredovisats i betänkan-närmareSom
yrkesofficerarefinnas bestämt antalettbör detde yngre

kompetensnivånpå i fredsorganisationen. Dettalägreden
på krigsorganisationens behov ochgrundatantal skall vara

också rekryteringsunderlagtill för deräckaskall som
nivåerna. yrkesoffi-Till ärstörsta delen dehögre yngre

trupputbildandei verk-fredsförbandenssysselsattacerarna tillgången på befäl för närva-armén ärsamhet. Inom yngre
på någotråder brist äldre yrkesbe-Däremot detgod.rande

ocksåfinnsuppgifter. vissatrupputbildande Detfäl med
svårigheter befäl för beredskapsupp-täcka behovetatt av

förhållande marineninomfrämst märkbartgifter. ärDetta
flygvapnet.och

sina uppgifter iyrkesofficerarna före-fullgöräldreDe
administrativ ärträdesvis teknisk verksamhet. Redanoch nu

gånger svårtmånga meningsfulla fredstidafinnaattdet
yrkesofficerare. Befattningar för dessauppgifter för äldre
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arbetsinnehåll ifinns begränsadendastlämpligtettmed
omfattning.

åldersstrukturenredovisa hoskartlägga ochskallUtredaren
på officerarnas be-med avseendeyrkesofficerarna gruppsom

fredsorganisationen. Redovis-såväl krigs-fattningar i som
åldersstruktu-innehålla uppgifterinteningen bör bara om

också översiktligthelhet, utaninom försvarsmakten somren militärområde.varje ochförsvarsgrenför

kartläggning belysaskall utredarendennabakgrundMot av års pensions-lämplighetenpröva 65ochkonsekvenserna av
därvid beaktaålder yrkesofficerarna. skallUtredarenför

på yrkesofficerarna föranleds de-särskilda kravde avsom
ledning dennainom Meduppgifter försvarsmakten. avras

flygförare, omfatt-förprövning utomutredarenskall som- redovisa med lämp-pensionsvillkor systemsärskildaavas - anslutningpensionsålder yrkesofficerarna. här-förlig I
också fortfarande kanöverväga dettill skall utredaren om

yrkesofficerarepensionerademotiv anställafinnas att som
reservofficerare.

också vissaförmöjligheten befatt-pröva attbörUtredaren
tidsbegränsade förordnan-olika formerningar tillämpa av

tillgodose behovet be-företrädesvis för attden, yngreav
visstidsan-sådana kan ävenLämpliga formerfäl. annanvara

personalkategorier änexempelvis yrkes-ställning, andraav
tjänstgöring.frivilligförinom s.k.officerare ramen

ifrågor flera avseendenpröva kanhar attutredarenDe som
inskränka begränsade utveck-ytterligare de redankomma att

inom försvars-civila personalenlingsmöjligheterna för den
försvåra förse försva-möjligheterna attdärmedmakten och

civilerforderlig kompetens.medret

särskildägnasina skall utredarenVid överväganden upp-
pååtgärderna inverkarfråganåt rekry-hurmärksamhet om

på utvecklingsmöjlighe-tjänstercivilatill ochteringen
civila personalen.förterna den

ställningstaganden skall utredarensinabakgrundMot av
författningarändringar i och be-gällandebehovet avange tillövergångsbestämmelser förslaglämnasamthovet enav åt-föreslagnaöversiktlig tidsplan för genomförandet av

gärder.

bodrivandoArbetets

sittredovisa arbete senastresultatetUtredaren skall av
den oktober 1991.31

utgå från attutredarenuppdraget skallVid fullgörande av
enligtutbildas denochyrkesofficerarna rekryteras nu

gångutredningsarbetetsbefälsordningen. Undergällande
ställnings-statsmakternasbeaktautredarenskall dock

frågor för uppdraget.betydelseäritaganden de avsom
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direk-vidare ibeakta vad anförtsUtredaren skall harsom
samtligativen Dir. till kommittéer särskilda19845 och

angående utredningsförslagens inriktning.utredare

Hemställan

till jag jaghänsyn har anfört hemställerMed vad attnu
bemyndigarregeringen för försvarsdepartementetchefen

tillkalla särskild utredareatt omfattaden av-
kommittéförordningen göra1976119 med uppdrag att-pensionsåldern åldersstrukturenöversyn och hosen av
yrkesofficerarna,

sakkunniga,besluta sekreterare annatatt experter, ochom
åtbiträde utredaren.

jag regeringenVidare hemställer att beslutar

fjärde huvudtitelnskostnaderna skall belasta anslagatt
UtredningarA 2. m.m.

Beslut

sig tillRegeringen föredragandens övervägandenansluter
bifaller hemställan.och hans

Försvarsdepartementet
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Bilaga 2

TILLGÅNG PÅFÖRSVARSMAKTENS YRKESOFFICERAREOCHBEHOV

på mittredovisas underlagbilaga delar ettdennaI somav
för-avseendeNybergexpertenutarbetats Gunnaruppdrag av

yrkesofficerare, personalför-hurbehovsvarsmaktens av
tillgång på yrkesoffice-försvarsmaktenssörjningen sker,

tillgång.jämförelse behov ochsamt avrare en

yrkesofficerarcFörsvarsmaktens behov av

krigsorganisatio-bestämspersonalbehovFörsvarsmaktens av
på kvalitet ochställervilka denavvägda kravochnen

i handyrkesofficerare förstakvantitet. grundasAntalet
tillgången,måste ipå års Vidarepå sikt.tiobehovet

så tilltagenålderssammansättning, bered-atträtt vara
utbildnings-kvaliteten itillgodoses ochskapskraven kan

på attställer därmed ökade kravsäkerställas. Detarbetet
innehåller tillräck-kaderorganiserade försvarsmaktenden

åldersfördel-lämpligyrkesofficerare medligt antal en
organisationsminskning ställerframtidaning. eventuellEn

på personaltätheten för attytterligare kravdärutöver
återuppbyggnad.möjliggöra snabben

yrkesofficerareKrigsorganisationens behov av

krigsorga-principbeskrivs iavsnitt nuvarandeföljandeI
Beskrivningenyrkesofficerare. görsnisations behov av

frånutifrån försvarsgrenschef-främstinhämtat underlag
värnpliktsverket,och VPV.erna

åldersnormer krigsorganisationens befatt-förBeträffande
direktiven, utarbetatsningar enligt underlagethar, en-

åldersmodell befälsbehovsutred-ligt förenkladeden som
i Fö 119ningen slutbetänkandet Dsföreslog 19853 s.

innebär attFörslagetbefälsbehov.Försvarsmaktens en
åråldersgräns äldreoch denvid mellan denlagts45 yngre

yrkesofficerare.gruppen av

budgetåretÖverbefälhavaren genomfört198889underhar en
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utredning Framtida personalstrukturer och personalför-om
påsörjning, Utredningen visar10-Struktur. behovetPers

åldersfördelning ålderskravetdär dockav en grov men
såskärpts gränsen mellan äldreatt den och yngre gruppen

går år. ålderskravetvid skärpta iGrunden för det är40
huvudsak,

påbelastning i stridande förbandökad chefer och0
ålderspåverkan på förmåga.fysisk psykiskocho

innebär bakgrund bl.a. ändratSammantaget detta mot av
innehåll,krigsorganisatoriskt personalförsörjningens

ålderssammansättningkrigsförbandensutveckling och att
förutsättningarna tillämpaför befälsbehovsutred-att

åldersmodell väsentligtningens förändrats. gällerDetta
genomsnittsåldernminstinte arméns fältförband där bland

krigskompani- krigsbataljonschefer blir orealistisktoch
åldersnormer.med dessahög

har, oaktat detta, befälsbehovsut-det fortsatta arbetetI
åråldersgräns påtillämpatsredningens dvs. omsatts45om

krigsorganisationens befattningar.

åskådliggörsyrkesofficerareKrigsorganisationens behov av
i tabell 1.

yrkeaotticerere,xrigaorgenisetionens behovTabell 1 ev
antal personer

år över årHögstHuvudprogram 44 Summa44

Armén 7166 1328 8494
Marinen 1848 1188 3036
Flygvapnet 1254 44253171

och 760 7604 5Hpg
Totalt 12185 4530 16715

iär personaloch behovet huvudsakhuvudprogrammen 4 5I
måsteår. Viss personal dockär äldre än 44 yngresom

tjänstgöring i vissasystematiskt högre staber ochberedas
inom nödvändigutvecklingssyfte.i förDet skerverk ramen

kompetensutvecklingenpersonalrörlighet säkerställaför att
ihögre Andelen det totalaförsvarsmaktens chefer. per-av

ifrån dåliten försvars-spektivet är och kan bortsesdock
i sin betraktas.behov helhetmaktens

yrkeaotficerererredaorgenieationens behov av

krigsorganisationenredovisats är styrandeTidigare har att
Ävenyrkesofficerare. befäls-försvarsmaktens behovför av

behovsutredningen närdetta den balanserade be-konstaterar
definieras.fälsstrukturen
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tillgångenföreligger närbefälsstrukturbalanseradEn
ålderslägenivå i varje överensstämmer medinom varje och

föreliggabåde krig. balansi börfred och Detbehoven en
tillgång till inom varjerespektive befälmellan behov av

åldersgrupp.nivå ochbefälsgrupp,

föreligga när freds-befälsstrukturbalanseradJag anser en
tillgångar på olika personalorganisationens typer av svar-

krigsorganisatoriska personal-behovenmot de av sammaar
kategori.

krigsorganisationensålderskravet tillikagällervad avser
yrkesoffice-uppgiften i lösasfred kanattoavsettkrav av

fredsorganisationensåldrar. behovDärmedi kanhögrerare
krigsorganisatoriskalikställasyrkesofficerare detmedav

enligt tabell 1.

måste marinenjusteringar göras för ochmindre dockVissa
merbehov befäl förAntalsmässigt finns ettflygvapnet. av

på ledning under ochtillgodose fungerandekravenatt en
tillmobilisering hänsynstagandesamt meddirekt efter en

yrkesofficerare här-i kanfred.beredskapskraven De som
också krigsorganisa-tillförstill merbehovdettaledas

på lämpligkrigsplacering befälsbe-tionen engenom en
fattning.

prioriteradeberedskapsuppgifterna ochmarinen ärInom
ständigtsamtkustflottans fartygdominerar främstför

kustartilleriet.ubåtsskyddsförband inom Dessabemannade
yrkesofficerarehuvudsakligen ochförband bemannas av yngre

antaläven stortfartyg ettkustflottansvad reserv-avser
yrkesoffi-uppgifter flermedför behovofficerare. Dessa av

Omfattningenkrigsorganisationen kräver.än vad avcerare förhållande tillrelativt litet i total-är dockmerbehovet
antalet.

prioriteradeÄven beredskapsuppgifternaför ärflygvapnet
produktionskravenfredstida förtillsammans med deoch ger

större antalflygdivisionerna behov ettettfrämst yr-av
krigsorganisatio-fredsorganisationen ikesofficerare äni

påÄven värnpliktigagrundutbildning ställer kravavnen.
relativtomfattningen är dockmerbehovetmerbehov.ett av

litet.

krigaorganisationon1Poraonaltöraörjuingon

tillgodoses attbefälsbehovKrigsorganisationens genom
varjekrigsplaceringmyndigheter beslutarmilitära avom

utbildasolika kategorier befäl ochenskild Tre avperson.
reservofficerareyrkesofficerare, ochkrigsplaceras dvs.

övrigavärnpliktiga officerare ochvärnpliktigt befäl
värnpliktiga befäl.

fortsatt kompe-utbildas, anställsYrkesofficerare och ges
uppgifterna itilltensutveckling hänsyn de kravmed som
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Krigsplaceringfredsorganisationen ställer. skerkrigs- och
enskil-skyldigheter enligtyrkesofficerens detstödmed av

anställningsavtalet.da

fredsorganisationeniPersonalförsörjningen

utbildas fortsatt komochYrkesofficerare rekryteras, ges
enligt principerna iarbetsuppgifterpetensutveckling och

år befälsordningen för detbeslutaderiksdagen 1978den av
FÖU rskr. 179.militära 19777824, 10,försvaret prop.

år inomarbetsgruppBefälsordningen utvärderades 1988 av en
utvärderingsinredovisadeförsvarsdepartementet. Gruppen

198847.befälsordningen rapport Dsgenom enav
årbefälsordningenutvärderingenRiksdagen behandlade av

uppfattning99.FÖU rskr. Den10,19888952,prop.1989
propositioneni attredovisadeförsvarsministern omsom års tillämpning befälsord-utvärderingen antalett avav

inte attfanns behovvid detningen handen attgett av
riksdagen.biträddesprinciper Debärandeändra dess av
utgångspunktbefälsordningen kanmed dennaändringar i som

utvecklinganpassning,aktualiseras gäller endastattkomma
principiellainom förförbättringar deoch andra ramen

riktlinjerna.

påvisargenomförtöverbefälhavarenstudierFortsatta som
försvarsmaktensvidareutvecklakunnaattett behov av befälsordning. Förslaginkl. nuvarandepersonalförsörjning

årligensådan utveckling harinriktning förtill enen
militära försvaretför deti programplanerredovisats

förprogramplani överbefälhavarenssenastmotsvarande,
ÖB Områden för-kräverperioden 199293-199697, 92. som

personal-effektiviseradnärtidändringar i är t.ex. en
personalförsörjning utveck-ochflexiblare enstruktur, en

kompetensuppbyggnad.lad

påtillgång yrkesofficeraraKrigsorganisationena

åldersfördelatår ochpåTillgången yrkesofficerare 1991,
säkerställaframgår För atttabell 2.huvudprogram, avper anställdaredovisning antaletharjämförbar personeren

yrkesofficerare valts.

påtillgång yrkesotficerare,xrigsorganisationensTabell 2
anställdaantal

årÖverår Summa44Högst 44Huvudprogram

858628935693Armén
3227763Marinen 2464
397114702501Flygvapnet

760760och 5Hpg 4
16544588610658Totalt
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iuppgifterna tabelltill 2Kommentarer

fredsorgani-iyrkesofficerare arménsTillgängligt antalo inkl.krigsorganisationens behov Hpgsation äventäcker
ålders-felaktig ochantalsmässigt medoch 54 enmen

kompetensfördelning.

i marinens fredsorga-yrkesofficerareTillgängligt antal0 nivåkrigsorganisationens behov. Iinisation dagtäcker
ÖB kommerprogramplan, 92,enligt överbefälhavarensC

antaletoch delskrigsorganisationen reducerasattdels
såminskas attekonomiska skäl attyrkesofficerare av

bakgrundej täcks. dennaframtida Hotbehovetdet genom-
krigsorganisationens befäl.behovöversynförs avaven

i freds-yrkesofficerare flygvapnetsTillgängligt antal0 krigsorganisa-iintei behovetorganisation täcker dag
årpå är Ipersonal under 700.bristen 45tionen, där ca

så yrkes-nivå krigsorganisationen antaletattminskarC
antalsmässigt täckerfredsorganisationeniofficerare

åldersmässigkrigsorganisatoriska dock medbehovet,det
obalans.

påtillgång yrkesofficerarerredsorgenieetionene

redovisats itillgång på tabellyrkesofficerare 2Den som
tillgång fredsorganisationens behov.förprincipiär samma

imaterialetstatistiska huvudsakkaniSkillnader det
iräknas dettatjänstledigatill Dehärledas personer.

krigsorganisatoriskatillgångenin i för detsammanhang
behovet.

sammantaget tillgångredovisadtidigareinnebär attDetta
tillika försvarsmaktenskrigsorganisationen utgörakanför

fredsorganisationenstillgång behov.yrkesofficerare förav

får förförändringar konsekvensertänkbaraKände och som
årtillgången på yrkesofficerare kommandeunder

påverka försvaretsutveckling attSamhällets kommer perso-
många förut-ändradei ellernalförsörjning falloch ge nya

ifortsättningen eji dettasättningar. behandlasDessa av-
snitt.

inte totalantaletrekryteringen förminskas attarménInom Åtgärden innebär attbli för stort.yrkesofficerare skall
förtvingats till ökaatt obalansenarménför redanchefen

restriktivåldersgrupper. Vidare tillämpas mycketenyngre förtidsavgångna yrkesofficerare.på återanställning avsyn

yrkesofficeraremåste reduceringar antaletmarinenInom av
påverka yrkesofficerare. Chefenäldrei antaletförsta hand

återanställainte för-direktivmarinen attför har gett om
från arméntidsavgångna sidorekryterayrkesofficerare eller



160

avvecklingsåtgär-aktivaTillsammans medflygvapnet.eller
inriktning minskningsnabbdenna detder to-ge enavses av

måsteyrkesofficerare i marinen. Utöverantalet dettatala
begränsning rekryteringen göras.aven

påtillämpas sätt restriktivmotsvarandetlzgvapnetInom en
förtidsavgångnapå teranställning yrkesofficerare.avsyn

tillgång på yrkeeottioerereJimtörelee ochbehovev

diagram visarFöljande resultat det nuvarande1-4 av perso-
på,nalförsörjningssystemet grundat

krigsorganisationens behov,
tilldelad personalram,
avgångar och

år.pensionsålder 60

Armin

tillgång pårespektivejämförelse mellan behov yrkes-En av
åskådliggörautgångspunkt ålderskraveni iofficerare med

diagram 1.

tillgång påDiagram Jämförelse behov och1 ev
yrkeeottioerere inom armen, antal personer

ANTAL 1991 9971

2000

1000 84%85% 55%66%67%

TILLGÅNGTILLGÅNG TILLGÅNGBEHOV BEHOV

D årårhögst över44 44
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Följande och konsekvenser kan noteras.slutsatser

pereonaltillgångårFör nuvarandemed1991

tillgång påföreligger obalans mellan behov ochDet en
såvälyrkesofficerare äldre.yngre som

krigsorganisationeninnebär saknaratt 1 600Det caO årspecialister vilketunder motsvararchefer och 45
påverkar i30% behovet. vakansernärmare Dessaav

omfattning krigsduglighet.fältförbandensbetydande

yrkesofficerareinnebär äräven anställ-attDet 1 450ca
såledeskrigsorganisationens Armén harutöver behov.da

åldersfältetofficerare i högre änän 50% detflermer
förhållandekrigsorganisationen kräver. lederDettavad

i fredsorganisationenstill problem verksamhet.betydande
svårt finna lämpliga befattningariär dag attDet redan

åldersskäl ej tjänstgöraofficerare ikanför de som av
värnpliktsutbildningen.fysiskt krävandeden

äldreförhållande ärdetta att denkonsekvensEn avannan
utvecklingcivila uppgifter begränsas.ochpersonalens

uppstå civilDärigenom arbetsbrist för personal medkan
avveckling följd. försämras förutsätt-Sammantagetsom

effektiv produktionningarna och kostnader kanför en
att öka.komma

åreår pensionsålderFör med1997 so

bestårÄven års pensionsålderbibehållenmed den60 dubbla
obalansen.

påbristen officerare i krigsorga-innebär attDet yngreO
uppgånisationen tillbedöms 25% över-och1 050ca

på till utöver krigsorga-skottet äldre dvs. 70%1 300ca
nisationens behov.

sådan innebär krigsorganisationensutveckling attEn
på officerarebrist med avgörandepermanentasunga

påverkan på förmåga.fältförbandens

tilltar problematiken iVidare ökad grad att den äldrege
officersgruppen meningsfulla arbetsuppgifter. fortsattEn

måsteadministrationenreducering förutsättasav genom
underhållsorganisa-lednings-iförändringar främst och

arbetsuppgifternationen. konkurrensFortsatt förom
civilanställdacivil trolig, varvidär främst depersonal

kvalificerade arbetsuppgifter drabbas.med

år åre pensionsålderrör med 651997

bådaframgår diagram förvärras förobalansenSom 1av
åldersgrupperna.
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drastiskt tillyrkesofficerare ökar änAntalet äldre mero
mångaså krigsorganisationen110% än vadcadubbelt

kräver.

till vilketyrkesofficerare bedöms öka 8 350Totalantaleto dåkrigsorganisationen kräver. För attänär 550ca mer
uppnå ekonomiskai skäl kommertotalantaletbalans enav

irekryteringminskning behöva göras. medföratt Dettaav
åldersstruktur i krigsförban-sin orimlignärmasttur en

den.

Karinen

påtillgångrespektivejämförelse yrkes-behovmellanEn av
åskådliggörsutgångspunkt ålderskraven iiofficerare med

diagram 2.

tillgång påDiagram Jämförelse behov och2 av
inom marinen,yrkssoftioerare antal personer

ANTAL 19971991

67%

TILLGÅNGTILLGÅNGTILLGÅNG BEHOVBEHOV

UD år århögst överM 44

kan noteras.Följande och konsekvenserslutsatser

personeltillgñngår nuvaranderör ned1991

45-årsgränsen grundjämförelse medVid nuva-synessomen åldersgruppenii balans. denstortläge Irande yngrevara
Inter-schabloniserade bilden fel.år dockär den20-45
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på döljsså bristerna yngstade allraattär stortvallet
på40-årsåldern.tillgången bered-i Kravenstörredenav ständigtrustningsvolym, be-tillhänsyninnebär medskap

ubåtsskyddsanläggningar att de 250mannade yngrecam.m.
genomgår militär-krigs-ständigt ochyrkesofficerare som

på tillmåste delgörsförbanden. Dettaersättashögskola
överproduktionockså vissyrkesofficerare medmed avenmen

reservofficerare.flottans

pensionsålderåraårFör med 651997

innehållet dras-organisatoriska medförförändradeDet en
uppstår45-årsgränsen. förobalansförändring medtisk även

åldersgruppen.såväl föräldre denden yngresom

beskrivasväsentligt dei alltkanKonsekvenserna somsom
armén.gäller för

yrkesoffice-årpensionsåldern oförändrat antalochMed 65
ålagda bered-tillfredsställande lösamarinen intekanrare

skapsuppgifter.

Flygvapnet

påtillgångrespektive yrkes-jämförelse mellan behovEn av
åskådliggörsålderskraven iutgångspunkt iofficerare med

diagram 3.

tillgång påDiagram Jämförelse behov och3 av
inomyrkesofficerare flygvapnet, antal personer

1997ANTAL 1991
4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500 72% 70% 53%60%63%

TILLGÅNGTILLGÅNGTILLGÅNG BEHOVBEHOV

E1 årårhögst över4444
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kan noteras.Följande och konsekvenserslutsatser

personsltillglngår nuvaranderör med1991

tillgång påföreligger behov ochobalans mellanDet aven
såväl yrkesofficerare.äldresomyngre

krigsorganisationen cheferinnebär saknar 700attDet cao år, 20%specialister motsvarandeunder 45och ca av
påverkar krigsdugligheten främstbristerbehovet. Dessa

krigs-övrigabasorganisationen, delaräveninom avmen
påverkas negativt.organisationen

åryrkesofficerare över är44innebär även att 230Det cao krigsorganisationens behov. Den storautöveranställda
krigs- och fredsor-mellan flygvapnetsöverensstämmelsen

svårigheter yrkesoffice-dessaganisation attmedför ge
vilket tillarbetsuppgifter i lederlämpliga fred,rare

civilanställda personalen. Denmed denkonkurrensökad
arbetsinnehåll utvecklingsmöjlig-ochcivila personalens

fredstidapåverkas till verk-negativt för denheter men
samheten.

pensionsålderårsår medFör so1997

pensionsålder.årsbestår även med 60obalansen

uppgå tillpå yrkesofficerare bedöms 400Bristen cayngreo uppgåryrkesofficerareäldreöverskottetmedan15%, av
till 375.

på officerare sammanhänger medbristenminskadeDen yngre
kombineratårens rekrytering,gångna med attforceradede

minskarkrigsorganisationsförändringar främstskerde som
ökningen äldreöverskottetpersonal.behovet avavav yngre årpå tillperiodenyrkesofficerare fram 1997attberor

pensionsavgångar,få samtidigtinnehåller relativt sett som
ålderslägetikraftigåldersåtrukturen puckeli dag har en

43-47 r.
såledespå minskaryrkesofficerare underBristen yngreo Ökningenlångsamförhållandevisi takt.perioden, änom

påverkar krigsduglig-yrkesofficerareandelen äldreav slå hårt civiladennegativt motkommer attochheten
utvecklingsmöjligheter.desspersonalen och

pensionsålderårsårFör med 651997

såvälallvarligtvisar, förvärras obalansendiagram 3Som
yrkesofficerare.äldregällervad yngre som

yrkesofficerareekonomiska totala antaletskäl kan detAvo måstetillåtas rekryteringen reduceras.varförinte öka,
återfylladrastiskt möjligheterna detminskar attDetta
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årkrigsorganisatoriska underpersonalbehovet 45av
åryrkesofficerare översamtidigt auto-antalet 45som

uppgårpå tillBristenmatiskt personal drygtökar. yngre
finnasyrkesofficerareäldre kommer attantal650. Samma

krigsorganisationens behov.utöveranställda

allvarligamed konse-att permanentasobalans kommerDenna
följd.krigsorganisationen Behovetförkvenser av yngresom

måste anställnings-troligen vidgadelösaspersonal genom
civilaomprövningsamtidigt denformer, persona-avsom en

bliorganisationen nödvän-funktion i tordelens plats och
kvalificerade civilasystematiskt överförandedig. Ett av

militär förutses.till personal kanbefattningar äldre

ochBuvudprogran 54

yrkesoffice-iMyndigheterna huvudprogram rekryterardessa
Tillgången tillgodo-från för attövriga huvudprogram.rare

befattningarnastillhänsynmedbehovet dessa grupperavse âr påålderskravåsattanivå äröver godrespektive 44
långbåde sikt.kortoch

Försvarsmakten totalt

tillgång pårespektive yrkes-jämförelse behovmellanEn av
åskådliggörsutgångspunkt ålderskraveniofficerare med av

idiagram tabelloch 3.4

påtillgångJämförelse behovDiagram och4 av
inomyrkesofficerare försvarsmakten, antal

personer

1997ANTAL 1991
18000

16000

14000

12000

10000

8000

2000 73% 62% 53%73% 65%

TILLGÅNG TILLGÅNGTILLGÅNG BEHOVBEHOV

D årår över44högst 44
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tillgång påFörsvarsmaktens behov ochTabell 3
yrkesotticerare, antal personer

Ålders- TillgångBehov
1997 19971991 1997 1991grupp År 6560

över år 5556 68604530 4101 588644
årHögst 12155 10887 10658 9019 771544

14988 16544 14575 1457516715Summa

måste summeringar dennauppmärksammas attdockDet om-av
på problemförhållanden ivisa författning stortkanendast

yrkesofficerare. varjeFör huvudprogram,försvarsmaktens
problematiken varierakrigsförband kanocheller yrkesgrupp

innehåll på skilda förutsättning-till beroendestorlek och
ar.

påsammanställningen visa obalansenhuvudsak kan dock attI
tillgång yrkesofficera-äldrebehov och ochmellan av yngre

i kraftigtfinns ökarredan dag. medDen engruppre som
utveckling enligtorganisatorisk överbefälhavarens struktur

påverkan på krigsduglighet,negativ bered-avgörandemedC,
Äldreproblematiken successivtutbildning. ökarskap och

svårigheten menings-yrkesofficerarnaäldredeatt gegenom
förutsättningarnaorganisatoriskaarbetsuppgifter.fulla De

strukturförändring-befattningartill för denna grupp genom
minskar lednings- under-i grad ochbetydandebl.a.somar

hållsorganisationen. uppgifter möjlig-Civil ochpersonals
minska.utveckling konsekvenstill kommer att kanEnheter

civilabli arbetsbrist personalen och därmedför den per-
sonalavveckling.

produktioneffektiv försämrasFörutsättningarna för en
därigenomförsvarsmaktens kostnader kanfortlöpande och

öka.

årpensionsåldern tillhöjning lederytterligare 65En av förmågasådan krigsorganisationenstill obalans atten
ifrågasättas. krigsförbandFörallvarligt flerakan ger

vilketorimligaålderssammansättningen närmast konsekvenser
medförkvalitetsförsämring.till Dettalederytterst en

innehmålompröva ochderasbehov attav
Åtgärder långpå bådesåledes siktnödvändiga kort ochär

återställa respektivemellan behovbalansenför att av
ålder.tillgång på Därigenomyrkesofficerare i lämplig ges

intentioner,enligt utformamöjlighet statsmakternasatt,
ålders-kvalitet därkrigsorganisation hög personellmeden påinbegripstillgodoses. kravetdettaoch kompetenskrav I

vårt nödvändigt förvärnpliktsförsvar. ärkvalitet Detför
förmågaitrovärdigheten försvarsmaktenssäkerställaatt

iviktig säkerhets-landetsutgöra deldärmedoch kunna en
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politik.

intepersonalförsörjningssystem bedöms attmedgeDagens en
åldersmässig yrkesofficerare kanbalanseftersträvad av

åtgärder till rättaåstadkommas. krävs för kommaattFlera
åtgärdâldersstrukturen. förändrakan attEnmed vara

pensionsålder på sådantårs ettsystem mednuvarande 60
såvältill förflexibelt utformassystemsätt ettatt gagn

enskilde försvarsmakten.förden som
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Bilaga 3

PÅ röamnmnmorrxcunsnoLLnuaransrnxnv

påpromemoriasinredovisas ibilaga helhetdennaI somen
Alise Weibull,avdelningsdirektörskrivitsmitt uppdrag av

Torstenforskningsanstalt, och professorFOA,försvarets
TekniskaKungliga Högskolan,Björkman, KTH.

Inledning

åtskilligtinnehåller massmediabörjan medi 1990-taletsNu
på ingenting förut.längre är Att gamlastoff atttemat som

giltighetsin läser ochförloratharregler och referenser
internationaliseringenvi accelererandehör rätt ofta. Den

fårVihuvudförklaringarna. lära attossanges som en av
från havsvik.insjö till Inför denSverige förvandlats

Östeuropa i omvälvningförestående EG-integrationen och med
påmåste Sverige kanskevi i beredaäven det trygga oss

så inter-omprövningar. inte annat kommer densmärtsamma Om
till förändringar.tvinganationella attkonkurrensen oss

japan-närvaroökandemed antydanbrukar räckaDet aven om
måttbehålla handlings-vi visstVill ettföretag.ska av

i tid. Viså viktigt vi förändrarfrihet är det att oss
på tillmåste förvandlas offervisa förutseende ellerprov

utvecklingen.för

framåtÄven fråni 1980-talet ochdelenbokfloden avsenare
drivit principielltfunnits arbetenhar det gott enom som

beteckningarargumentation.likartad för detInom somramen
informations-postindustriella samhället, datasamhållet,

förändrings-kunskapssamhället betonas attsamhället, osv.
individervikt ochförbenägenhet är yttersta somav oss

överlevnadsfråga för hart när allatillutvecklatshar en
organisationer.

nivå riksdagPå politisk i regering försofficiell och en
moderniserandeiSverige göravad kandebatt.motsvarande

påfå produktivitets-riktning, föri att fartsynnerhet
internationaliseringen ochtillväxten EG-an-kräverVad

ståndpunkterna skallofficiella underbyggaspassningen De
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frånIndustridepartementet inväntarutredningar. beskedmed
Produktivitetsdelegationen. första expertrap-den stora En

produktivitetArbetsorganisation och utkomport som-om
aviseratsutredningsresultaten har1991, resten avmaren

övrigatill nämnas arbets-hösten. Bland ansatser kan att
kompetensutredningen.förmarknadsdepartementet ansvarar

Även såutredningen första änhar rapport klar, dockden en
ilänge enbart manusform.

förändringar nödvändigast inteTill hörde som anges som
kraftigt förstärktöverraskande kompetensutveck-helt en

långlång skolutbildningling. sig eller yrkeser-Vare
meriter i världlängre räckafarenhet somsynes som en

trimmar sin arbets-kräver och marknadsanpassaratt man
organisation. arbetsgivare, fack, och forsk-Det konsulter

eniga är krävsatt det kompetensutveck-tycksare vara om
befattningsnivåer.på Enighetenling praktiskt allataget

på betydligt mindre. Vilkenär kompe-konkretare planett
kompetensutvecklingeni det om skallsak handlartens Hur

områdenbedrivas Vilka prioriterasoch skallgrupper

såär konstaterar att de endast kanBehoven stora, man,
blirtillgodoses pedagogiskabättrearbetsplatsernaom

miljöer. organisationergärna lärandetalarHan menom
då också organi-förbi Somligalätt varandra.talar menar

sationer sina misslyckanden.försök Andralär ochsom av
på arbetsplatspedagogik och onarbetsplatsersyftar vars

organisationerjob training där-är välthe utformad. som
sinamöjliggör lära och ut-med för anställda att mycket

såväl ii samarbetet med kamrater ochvecklas yrket som
kollegor.

framtida förutsättningarna förförsvaret de verk-harInom
på år. Visserligen ärsamheten debatterats mycket senare

lång-framtidsstudier verkligtpionjär för ochförsvaret
siktig planering inom offentliga sektorn, utveck-den men

skådadårpålingen sällanhar kännetecknats avsenare
Även framtidsbedömareprofessionella harför detosäkerhet.

många i ekvationen.blivit Försvarsutred-lite väl okända
gårvisymptomatiskt iningens är sammanhanget.öde Men om

från innehåller fi tillhotbilder handlardede somsom
utbildningsjälva, och kompe-personalstruktur,omom oss

påtensförsörjning vi personal-är säkrare mark. De senare
frågorna meningi vid rönt uppmärksamhet.har stor Bara

åren berördaochöverbefälhavarenfyra harunder de senaste
utredningar,publicerat minst omfattandefyradepartement

påsin nöd-sidor där presenteratöver text,tusen synman
Häriframtidenvändiga förändringar inför 8,9,16,17. av-

nivåernas visionerorganisatoriskapolitiskaspeglas de och
givet-visionerframtidaofficerarnas arbete,bl.a. somav

påverkar förväntningar.officersgruppernasvis starkt egna
gårhållå alltidförväntningarnainte ömseDärmed sagt att

tillliggerriktning, bedömningari deeller att somsamma
återspeglarövergripande officiellaför förslagengrund de

önskvärtbild giltigt,officerarnas ärvad somegen av
måhända förvänta.intesannolikt. attär hellereller Detta
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rationalise-långsiktigväsentligen ärgrundFörslag, vars ekonomi,snäveffektivisering inom förring och ramen en
vardagsnärai linje personalensinte medligger ofta mer

Ävenönskemål. vi ibland densaknarocherfarenheter
Vårbedömninvissa ochuttalandenempiriska förgrunden

mångautifrån forskningsanstalts, FOAs,försvaretsbild
arbetsförhållandena olikaför personalgrupperstudier av

sammanfattningsvis mindre än denglättadärinom försvaret
utredningarna.försvarsinternai deframtonarsom

också strukturförändringardeTill bilden hör att nusom
åldrasbåde våra snabbt.pågår andras utsagorochgör att

framtideninför ärförväntningararbetet ochUpplevelser av
försvarsbudge-arbetslösheten ökar,konjunkturkänsliga. När
inte minstförsvinner detystnarförbandskärs ochten ner

sitt attlättarehus, harkritiska rösterna. Man an-omser månbestående inteigläds densig till ochdet manpassa
diffust slagorosmolnAndraomedelbart drabbats. av mera

ifrågasättandetåterstår Utvecklingen idock. Europa, av
säkerhetspolitik,förespeglingar ändradneutralitet, om

förändringen allmännaförsvarsallians, deneuropeisk av
är omvälvandeyrkesarméexemplenvärnplikten, nyaosv.

förväntningarpåverkar enskildassjälvfalletinslag och
ocksåi orostidervanlig ärframtiden. konsekvensinför En

Vår exempelvis ärär att detreformivern tromattas.att
påkompetenshöjande satsningaralla detveksamt perso-om

föreslagit, verkligenutredningar kommerolikanalen, som
stånd.till

betydel-i bakgrund harturbulentavad dennaAtt spegla som
frågeställningarpensionsutredningensmilitäraför dense

tillutmaning. utred-vi omhar upplevt stor man sersom en efterfrå-kvantitativt underlagningsdirektiven, främstdär
hållit vitill ämnet. efter-vi Dethar knappast ossgas, påutvecklingslinjer individ-,strävat är att spegla orga-

samhällsnivå problematiserar försvaretsnisations- och som
då i kvalitativtpersonalförsörjning främstframtida och

Betoning-Utgångspunkten arbetslivsforskarens.äravseende.
respektivepå mänskligaligger individuella aspekterochen

organisation.på sociali första handförsvaret som en
fångaTillvägagångssättet motiv för och emotsökaär att en

framgåtjänstgöringstidens attändring längd. kommersomav
vii sigförlängningförkortningdärvid inteär det som

villvi ärbelysaprimärt intresserar för. Det snarareoss
bådesådana för-symboliserar samhälle ochförvad beslut

Självklartbåde äldre arbetskraft.ungdomar ochförsvar,
sakfrågan.ställning i självavi intetar

Underlag

frånvåra väsentligenbedömningar trehämtasUnderlaget för
Från samhällsutvecklingkunskapsområden. forskningolika om

några konflikterande synsättviarbetsliv hämtaroch som
både möjligpå önskvärd,satsningar arbetskraftäldregör

problematisk. 1,2,3,4,5,13,22och
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kunskapsområde många empiriska studierär deannatEtt av
arbetssituationofficerares genomfört underFOA 1980-som

officerarnas organisa-dessa upplevelsertalet. I har av
vitsords-, karriär-toriska och beford-strukturer, som

förhållan-liksom individuellaringssystem belystsm.m. mer
avgångsbe-trivsel, yrkesidentitet,den engagemang,som
framställningnägenhet 6,14,15,18,19,20,21. dennaIm.m.

avgångsbenägenhetexemplifieras förväntning-främst hur och
på framtiden i i studier.yrket framtonar dessaar

från något våriöverväger framställ-Exemplen flygvapnet
vining. är den försvarsgren känner bästFlygvapnet ochsom

också enligt internationellförsvarsgren där,den för-är
påförändringar i officersyrketsvarsforskning, märkssynen

tidigast.

ocksåFrån internationell försvarsforskning vihämtar
till diskussion vi militärahär förunderlaget den denom

så djupgåendeprofessionens utveckling. förändringEn av
jämställs paradigmskifteden med ochatt ettslag vars

många påtagligayttringar är ochredan 7,12. Samman-nu
påi framställningenvi sökt lägga tyngdpunktenhartaget

sådant inte ofullständigtär nytt och alls ellersomsom
fråni tidigare utredningarnade överbefälhavarenbelysts

Lärdomardepartementen. generell art t.ex.och av mer som
föregående från åråterfinns i pensionsutredningenden 1969

således ingen tillvi anledning här.att11 ser upprepa

INDIVIDUELLA PERSPEKTIVETDET

på åldrandeviktig itrend dagens är senarelägg-En syn
Ävenmedelåldern. kronologinningen är ungefär den-omav

från så såvälgeneration till generation talarsamma me-
dicinska sociala skäl föroch kulturella att medel-som

medelåldersåldern människorbörjar allt Dagenssenare.
gårdagens, måraktivare,än är bättresundare ochlever

gått så långtlivet.sigförväntar Ungdomskulten harmer av
många medelålders.värjer sig för föratt kallasatt ens

medelålders inteär längremogen ochAtt vara samma
på Mångahederstitel villännu 1950-talet.som vara

så möjligt.lovande länge som

kompetensperspektiv.är problem ävenmognaden ettJust ur
många fåiFörr kunde yrken ut attman mer av man var

så påvivisste här brukar göra häratt deterfaren. Man
så Följaktligenfortsätta.stället och skulle kundeman

interätta närmästra ungdomen och dem de utfördeman
på traditionella värjer sigsysslorna det sättet. dagI man

ocksåattityder följeröppet för stelnade lättde sommer
lång tjänst.och trogenav en

Många självkände ochatt erfaren kunde spän-som mogen man
förtjänt tidigare slit.alltDet efterav. var man avna
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medelålders rätt bekvämt.övertaghade ettMan som varsom
områdeninomär flera kompe-är värre. UngdomendetNu mer

medelålders generationen. aspekt detta ärän den Entent av
skolutbildning. dendel be-längrehar Denatt av vuxnaman

års utbildningmindre niofolkningen än harhar exem-som
årenfrån tillpelvis minskat % % under och196065 23

År siffra %.förväntas motsvarande 1420101986. vara

Utbildningssatsningarna förstärkt tendensen att ungdom-har
minstän de äldre. Intei vissa avseenden är mognamerar

nämligeni eftertraktad egenskap data-de ofta daghar en
i kombinationgrundutbildningen, medmognad. bredareDen

språkkun-gjorti flera fall demär beresta, haratt de mer
medelålders varje igenerationen, i fallniga engel-än den

också vid andra samarbetsformer,är deska. Ofta vana upp-
projektarbete nätverkstänkande.med ochväxta de ärsom

prestationsinriktning närmast regelmäs-ochKonkurrens ses
rutinmässighet,utmaningar tradi-sigt önskvärda medansom

byråkratiska skrämmer. förlängdtion arbetsformer Enoch
också familjebildningenbidrar tillutbildningstid att se-

speciellt välutbildade kvinnor tenderarnareläggs attoch
karriärenförskjuta eller förbiför den motkulmen uppegna

medelåldern.

nödtvång förändringarna iminst har delInte en av synenav
på medelåldern arbetslivetpositiva förtecken. Eftersom

vitala flexi-ochinte utan ett antalskulle stortfungera
såmedelålders riktigtuppvärderas mycket de-bla personer

inteFöreställningarna behöver,lärande. att ochom manras
medelåldern påiinte är väg överges.lära attheller kan,

måste ökatbefintliga, ettpersonalen taDen mogna ansvar
inte gjort sitt. ärförnyelsen. har ännu Det ännuför De
Medelåldern inne-inte tvärtomner. kandags att trappa

dåyrkesperioden i människas liv,aktivabära den mest en
både vidareutbildningenergi finns karriär-tid för ochoch
satsningar.

fåttvi definitionSammanfattningsvis har mognad.aven ny
förmåganmindre automatiskteller attFörr förutsattes mer

ålderhantera ökadearbetes krav med och erfaren-att ett
pålångvarigt förvaltadeanställd arbetsplatshet. Som en
förhållningssättochett kunskaper antogssomman arv av

bådeviktiga vidare.utöva föra för-och Hed de storaatt
genomgått tidändringar arbetslivet tekniskkortundersom

såinternationalisering,utveckling, ökad konkurrens osv.
långtfrånlikainte lätt lärdomarna ettsammanfaller yr-

anpassningenkesliv till kräver.med vad det nya

positivtofficerare solekterad gruppen

vitalaremilitärbetraktad torde personal änsom varagrupp
utbildningfortbildningflesta. omfattande för-de Den som

sina inom utbild-anställda för bundensvaret ramen enger
befordringsgång, befattningsutbildning,nings- och upp-

få, några,ammande expertkunnande bedöms ha om ensav osv.
gjort kringuppföljning vicivila motsvarigheter. dettaEn
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lång-överstelöjtnantvisade, ochinom attflygvapnet en
års tillbringatanställningstid, hadevägare med 21 ca

påår till detta läggerskolbänken. 2-3dessa Om7 manav
sig utbildningstidenårs fackutbildningpraktisk närmar

tjänstgöringstiden. utbildnings-Atttotalahälften denav
visaromfånget blivit ett annatnästan galopperande exem-

teknisk tjänst inomi flygvapnetkurserpel. Utbudet varav
år än stycken. 83001986 mer

fysisk trim behöverbetonin försvaret knappastDen gersom
varit tillalltid starkt kopplat dend dettaordas om, våra mångakrigetsyrkesidentiteten,militära krav Avosv.
framgår också många dragitsofficerareintervjuer attmed

såvälpå kombinationunikatill grund dessförsvaret avav
fortbildning fysisktteoretisk högt ställ-kontinuerlig som

krav.da

utbildningssy-civilainnan samhälletsSpeciellt förr, det
så i just utbildninblivit schan-dag,utbyggtstem var Ävensom

iviktigaste konkurrensmedel.försvaretsett avserna
attraktionskraftfinns kvar. profes-denna Ingendag annan

träningsystematisk utbildningsina ochsion medlemmarger
så många sociala funktioner ledarskap,betydelsefullai

sjukvård, fysisk träning osv., kunska-teknik, samverkan,
på civilaockså arbets-mycket eftertraktade denärper som

marknaden.

också väljerungdomarsägsproblem attväxandeEtt nuvara
villtaktiska kostnads-skäl hadvs.försvaret enmanav någonutbildningfri gedigen omsätta kunskaperna annan-men

på nyligen framfördaärdetta deFörsvaretsstans. svar
kontraktsanställning, pay-off systemutökadförslagen om

tillbakatidvia betalar vadellerdär sompengarm.m. man
påkostats en.

Även bedömsmilitära personalendengenerellt sett,om
innebär dettavitalare andra yrkesgrupper,än flertalet

åtnjutande sti-officerare iinte kommerallaatt sammaav
befordranvidareutbildning fortsatttill ochUrvalmulans.

från.flyg-många. Vårt intrycki hjulet förkäpparsätter
också framgångsdyrkan, vördna-elittänkande,är attvapnet

åldrasvirilitet gör attfysisk styrka,förden manosv.
stimulans ärorganisationens ögon. Intellektuelltidigt i

utbildningsmängd,ensidigt tillhänförainte attheller
innehållet itillänutan kanskeantal kurser osv. mer

arbetsuppgifter. sistnämnda hänseendet hardetIförelagda
stilleståndmånga redanmentaltvi upplevt ettmött som

tjänstgöringsår.fåefter

båda karriiristorarbetare ochröravarot har

på typiskt karriär-ettexempelOfficersyrket oftatas som
så cirkalikväl hälf-att endastrealiteten är detyrke. I

långtvissainom personalgrupperofficerarna ochten av
åtanke karriär i sedvanligi förfärre, kommer ensom

bemärkelse.
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skildatillnaturligt klartolika villkor lederDessa nog
inompå framtidanutida arbetetochförväntningar det

sig arbe-intresserar för hurofficerskåren. Sociologer som
brukarpåverkar och tänka,människors sätt att levatet

iolika livsformerarbetsvillkor skaparolikaatttala om arbetarlivsformen ochdessasamhälle 10. Ettett avpar - intresse belysavi attkarriärlivsformen bedömer vara av-något utförligare.

lika Detlönearbete.arbetarlivsformen medär arbeteInom
vilarförsörja signågot och detgör för attär ensom man

pris-säljer sin tidtvång är ochöver det. Detdelhel man
Uppgifternakollektiva avtal.insats sättsföret genomens

under-arbetsgivaren anställde haroch dentilldelas enav
hierarki. förorganisationensställning i Inomordnad ramen

två åilivet sfärerlivsform blir uppdelatdenna ena-
å fritiden.sidansidan andraarbetet,

i sin kunskap.säljer första handkarriärlivsformenI man
specifik löne-ochär kompetens,medkonkurrerarDet man

Vanligentill väl lyckas.sättningen relaterad hurär man
färdigockså mindreellermedfinns struktur en meren

successivti förväntaskarriärstege klättra ochatt man
på nivå.uppgifter nästabevisa är värdig Inomatt man

ochlivsform gränserna mellan arbeteärför dennaramen underförståttmindreär ellerfritid flytande. Det mermera så måste ocksånånstans göra avkallvill kommaatt manman
på intressen.andra

frågeställning viutrednings denattFör denna sommenar
vår terminologisin tid, isig säljaensidigt ochupplever

vill sannoliktarbetarlivsformen, kom-identifierar sig med
såförsörjningifrån tryggad snartmedarbetet somenma

i karriärens livsform ochmöjligt. däremot leverDen som
efterfrågas iförstärks,och kanfortsattkunskapervars mång-sig tjänst.utsträckning tänka fortsattstörre De

sigselektionsmekanismer försvaret använderfacetterade som
såvälofficersgruppen gällermycket heterogen vadgörav Ävenframtiden.faktiska möjligheterförväntningar försom

inte itilllivsformer vi här framträderrefereratdeom
ändåvi livsformsperspektivetbedömerrenodlad form, vara

då iförklaringar till spridningensökervärdefullt, man
pensionsålder.på intelämplig kanDepersonalens somsyn

någotsigvidare förenklat merförväntar ofta,komma av
på i karriärhânseende oftade satsassak medansamma som

uppgiftersig varierade ansvarsfullaochtänker alltmer
Även karriärpost är dock oftaprövatframöver. de ensom

något utförligarevibesvikna, vilket här närmast.berör

Några empiriska resultat

på tidigaresitt nämnts,officerare arbete har,Hur somser
studieri flertal under 1980-talet.belysts ett InomFOAav

pågående Armémiljöprojektet armé-speglasännu 14det
på tillfredsställelseofficerares ocharbetskrav,syn
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studie, initierad försvarsdepartementet,hälsa. En annan av
på avgångsproblematiken inom arménfokuserathar 6. För

frågeställningarm.fl. iflygvapnets del har dessa belysts
studier arbetssituationen flygteknikerför flygförare,av

stridsledningspersonal.och 18,19,20

från mångastudier uppvisar likheter.Resultaten dessa Kom-
petensutveckling motivation ioch att kvarstanna yrket är

Bådefrågor.samtliga kritiska i armén och flygvapnet säger
påomkring officerarna allvarligtsig hälften funderaav

avgångsbenägenheten ärarbete, och ungefär densam-att byta
Ävenkategori och grad. dennaoavsett typ data ärom avma

avgångar föregåskonjunkturkänsliga faktiskaoch att av
avgångsbe-långt avvägningar, vi likvälbedömerfler att en
måstestorleksordning utbredningnägenhet denna ochav ses

framtiden.varningstecken förettsom

inomEnskildas vilja iförsvaret högatt stanna beror grad
tilltro till fortsättningsvis bliden har välattmanav

vår studiei vid mening.omhändertagen, flygförarnaav
många Såvisar tilltro.förareatt saknade denna t.ex.

påståendet,majoritet iinstämde förarna 67% atten av
årorganisationen utnyttjar förarna bästaunder deras och

mångaöverger dem sedan. Resultatet har bottnar, detmen
påpekandet måsteviktigaste finnashär är det lockandeatt

övergångar från nivånoperativa divisionstjänst-den t.ex.
nivåntill teknisktadministrativaen den t.ex. stabsbe-

såfattningar. Ytterligare intebelägg för att falletvar
enligtförarnas in-för del, deras uttalade krav derasvar

få bibehål-tresseförening, enkät att absolutFPI, 1989 en
pensionsålder framtiden.och allra helst sänkt förlen en

Avgångsstudien riktadeinom sig tillarmén, ävensom av-
gångna avgångenofficerare, visade tillatt orsakerna var
något respektive officerare.annorlunda för äldre Deyngre

majorer överstelöjtnanter i förstaäldre och handangav
missnöje karriär- vitsordssystemmed och huvudorsaker,som

officerarnade betonade glappet mellanmedan yngre egen
dagligai vikti-det arbetetkompetens och kraven densom

orsaken.gaste

socialforsk-nämnasdetta sammanhang kan att det danskaI
ningsinstitutet nyligen publicerat undersökning 22en som

åldersgruppers på pensionsålder.olika lämpligberör syn
ålders-Undersökningen visade i stora drag denatt yngsta

år två åri högre grad än de äldre30-42 43-66gruppen
pensionsålder år.tidig Motiven förönskade under 60en

till familj,främst hänsyn vänner,detta arbets-var yngre
såg möjligheterliksom tillsökande att störreosv., man

självförverkligande pensioneringen.för del efter Detegen
fråga sig naturligtvisärkan dessa resultat är ut-man om

generationsskillnaderför reella ochtryck denom yngre
således bibehåller pensionsfrågansin inställning igruppen

tid.överäven

Sammanfattningsvis vi de erfarenheteratt personalenmenar
organisationens personalhantering, framtida erbju-har av

avgörandedanden kommer att mycket för hurosv. vara perso-
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på ytterligare förlängning tjänst-eventuellnalen avser en
påstudiergöringstiden. Tidigare försvarettyder att om

mångaverkligen tillvaratavill resursstarkaden grupp, som
måste på målin-officerare utgör, skeäldre detta ett mer

hittills. inte minstsäljanderiktat sätt änoch Detta
fårarbetskraft, tro de danska resultaten,som yngre om man

tidigareläggning pensioneringenskäl önskarflera en avav
åldersgränser.jämfört nuvarandemed

DET ORGANISATORISKA PERSPEKTIVET

i tidigare utredningarPorsonalsynon

viutredningar framtid tidigaretotalförsvaretsdeI om som
påtill är äldrerefererat 3 den arbetskraftens. synenÅ föreslås påolika. sidan satsningarmycket stora be-ena

fintlig ökning omfördelningpersonal fort-ochgenom av
bildningsresurser, utbildning inombättre för chefer per-

påsonalområdet, såvälsatsning specialister somen genera-
pålister Utöver är försvarets8,16. dettaattm.m. svar

påi samhälletallmänna trenden kompetensut-den att satsa
frånveckling, min-arbetetdet goda torde hotet deosv.

på-sekelskiftetskande ungdomskullarna efter starktvaraÄr 20-åringardrivande. minskasägs antalet när-med2003
tredjedel 1 och för den krympande rekryte-mare en oron

ringsbasen arbetsgivare, inte minstdelas de flestaav av
industrin.

Överbefälhavarens från årutredning är9 dock1989 meraÅteråterhållsam gäller användbarhet.vad personalens synes
arbetsanpassningsideologi iha hamnat högsätet1960-talets

människorna tillärdvs. att det skall arbe-anpassassom
återkommandeintetet, tvärtom. modell refererasEn som

beskriver individuellatill olikheter iår den arbets-som
tidigt vilkenmönster. utrönaatt typ arbetsupp-Genom av

vissgifter individ, sigtänker bättrepassar en mansom
individuellakunna arbetskrav förutsätt-ochpara samman

avråda inteningar visio-och ärkunna t.ex.personer, som
från sig tillnära söka högreatt chefsposter. Detnog,

problematiska vimed denna modell det, och försom ser som
ocksåövrigt diskuteras i utredningen, individu-är att de

förutsättningarna visavi givna,förutsättsella arbetet och
frånanvändningen mänskligmodellen därföratt bortserav

flexibilitet, utvecklingspotential, socialisationseffekter
går på sigförslag avhändaEtt heltannat ut attm.m. per-

år i befattningar. inteöver fältnärasonal Att det40 mera
framgårtillär fysiska skäl detbara attavsenare man

svårttydligt hittasäger äratt det generellt sett att
många åldrarnameningsfulla uppgifter iför däröver.

framgått mångatidigare instämmer ivi iatt problemsom
finns erbjuda stimulerandegällerdag vad att arbets-ett

innehåll välmotiverad Vipersonal.skapar dockmenarsom
mångfacetterat inteatt detta är ett problem, som man av-
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åsidosättasig äldreden personalen.händer att Dennagenom
också, vårenligt loja-inrymmer ju erfarenhet, degrupp

fåttofta attmedarbetarna och de de harlaste ansersom
så inte sig lämnatänka attförsvaret, att de kanmycket av
organisationen i förtid.

påvill vi nyligengärna peka ettdetta sammanhangI
forskningsprogram rörande äldre arbets-svensktstartat

årArbetsmiljöinstitutet startade ett brett1990kraft.
Arbetsmiljöforskningsprogram äldre,kallat förupplagt

nyligen publicerats institu-imotiven detta haroch bakom
skriftserie och hälsa 2. attArbete Hantets menar

växande deläldre utgör alla yrkesarbetan-trots att aven
så i arbetsliv-lite möterde problem deförde, vet omman

bemästras. Hed stödproblem skalloch hur dessaet av
åren ocksåtio visasforskning att denunder de senaste

målasnegativa bild beträffande äldres presta-ofta uppsom
tionsförmåga Psykisk prestationinte ellerär sann.

vuxenperiodenintekapacitet nämnvärt underförändras t.ex.
på positivt sätt. Hed stödutvecklas ettkan t.o.mutan av

också arbetsprestationertidigare forskning sägs vara
ålder omständigheter,än för-mindre beroende yttreav av

personlighetsfaktorer.ellerdomar

nittstock värdemätaroxriqaron ochson

organisationen vilkenframtoning i hör medäldresDe samman
viktorganisationen villimage betona.värdebas Denoch som

tillmätt krigets görkrav,1980-taletförsvaret undersom ifrå-nödvändighet kompetensäldre personalensatt denmed
otvivelaktigt tillkorta-degasätts. betraktat harsom grupp

prestationsförmåga,fysisk benägen-gällerkommanden vad
virisktagning, Trotssnabba beslut att,förheten somosv.

måstepersonalförsvaretsargumenterat, ses somovan
integenomsnittsbefolkningen förefallerfriskare än ens

medelåldern tillräckliga kvali-officerare i haden yngre
ingå Vi intestridande känneri förband.fikationer för att

bedömningar,ligger denna typbakomalla argument avsom
medicinskavissa sig tillvi gissa hänför be-kan attmen

fysisktillkortakommanden gäller presta-dömningar vadoch
tilltionsförmåga. sannolikt hänföraattärAndra argument

lite olikaargumentation, används be-schablonartad sommer sådanpå bemöttestjänar.intressen denroende En re-vems pensionsavgångarna årföregående utredningenidan den om
tidigtmilitär skullenämligen personalden att1969, vara

är enligtAntalet arbetsskador den ut-utbränd grupp.en
uppfölj-inte iredningen högre här än andra yrken, och en

pensionerade visade majoritetning att fort-de redan enav
civilti yrke.ett annatsatte

intevi jämföraförsvaret ärAllmänt att att med enmenar
inte ligger i i fysisktidrottsrörelse där toppden som

påslås prestationeroch där grundasskallhänseende ut som
blir normgivande värderingenförsnabbhetstyrka, avosv.

striden inteförsinsatser.enskildas moderna hellerDen
Uppföljningar inomelitförband. länder meduteslutande av
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försvars-landsvisar andel ettdenkrigserfarenhet att av
litendirekt strid är ochbefinner sig iallsstyrka som åter-tid. personalgruppernastoraminskande översett De

fåtal viarelativaunderstödjer dettafinns dembland som
utfodring,sjukvård, kommunikation,underhåll, transporter,

anställning, personal 7avskedandenutbildning, av osv.

frodsorganinationon1Uppgifter

iovanstående uppgifternavi visa ävenattsöktharHed
någotså mångfacetterade personaläven äldreattkrig är

utsträckningbidrag. ännu störreviktigt Ikan ettge Vårfredsorganisationen.inaturligtvisgäller detta er-
från studierna inom är ökade kom-flygvapnet attfarenhet

tekniska utvecklingen,följd dent.ex.petenskrav som av
varit särskilthittills omvälvande förinte har gemene man.

ålderdomlig justteknik, inte kräverär de factoMycket som
lite länge behärskar.vad de erfarna Snarareän senmermer går långsamt,på förändringar fördessa attklagar flera av

utbildningsmål precisionskrav förflackas attochochatt
ingår iinteolika längrefördjupade systemkunskaper om

utbildningen kollegor.av yngre

på vi intebeslutsfattning hellersnabb uppleverKraven
rutininslagisärskilt Mycketutbredd vardagsarbetet. av

då påinbyggt ifinns försvarets arbeten, mycket bygger
instruktioner. Handlingsutrymmelikriktning, ochregler

mångablir inomfinns för verksamhetsorder, ochramenmen svårtbeslutsnivåer särskiltsig ut-stort eller attvare svårapånyttja. beslut skulle taskraven oväntade ochOm
påutgångspunkt visa uppgifter där äldreför attsom

intetill förefallerofficerare dettakan komma korta, vara
något inte i fredsorganisa-i varje fallutbrett problem,
tionen.

Tillgång till uppgifterkvalificerade

Vår bedömning förutsättningarna meningsfulltförär ettatt
arbetsinnehållkvalificerat Viinom försvaret är stora.och

på relativtärdetta försvaret stor ochgrundar att en
påständigtorganisation med ett kravresursstarksett,

strategi.teknik, taktikförnyelse ochav

inför specielltförutsättningarär avgörandeDetta morgon-
vanligastekonkurrens dearbetskraften.dagens En avom

på nämligenförväntningarna är det skallarbetet att vara
förknippasKvalificerade medkvalificerat. arbeten ofta

intressanta, fria, välavlönade arbeten med hög status. De
också människorstillfredsställer grundläggan-har drag som

sig sinutforska och lära saker.de Genombehov att nyaav
viktiga bidrag till ärverksamheten,kunskap kan geman

uppnåsvårersättlig viss maktpositionoch kan oftaofta en
på arbetsplatsen.

då ingenkvalificerat finnsarbete dettavad är ett OmMen
entydig uppfattning.samstämmig aspekt är kva-atteller En
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på förmågalificerat ställer höga kravarbete kunskaper och
Utbildningsbakgrund upplärningstidlösa problem. ochatt

viss uppfattning dessa krav. ärEn aspektom annanenger
kvalificerat liktydigt kvalificerandeärarbete med ettatt

innebär successivt lärandearbete dvs. ett arbete ochsom
planering införkräver och eftertanke problemställ-nyasom

ningar. 3,5

Kompetensutveckling inte blint sighandlar dock att läraom
visstavverka antal kurser.saker eller ett Kompetensnya

själv aktivt tillgodogöra sig insik-lyckatshar man om man
så självkänslafärdigheteroch att det och lustter ger

ytterligare fördjupning. indelningsgrundtill användbarEn
såsom bestående tvådefinieraatt kompetenskan avvara

lärareskärnkompetens och randkompetenser 4.delar En- bådebestår ifaktakunskaper ämnetkärnkompetens t.ex. av
förmåga.pedagogisk Randkompetenser kan t.ex. ad-och vara

Mångakonstnärligministrativ läggning.ellertalang anser
få betoning kärnkompetens,Chefskap skall lutt-att en som

utifrånrekrytering specialistkunnandevad enbartrade av
senioritet tillkan ställa med.eller

uppgifter finns än de tas handFler som om

mångaerbjuder inte möjligheter tillFörsvaret bara ett
arbetsinnehåll. Vår från studiernakvalificerat erfarenhet

också många viktiga kvalificeradei är att ochflygvapnet
blir iuppgifter över. arbetar mycket hand ochMan ur mun

djupgående planering uppföljningochför verksamhetenaven
inte tid. uppgiftersfinns gärnaofta talar dessaMan om

i praktiken litebetydelse, de mycket utrymmestora men ges
rutiniseradei uppstressade vardagen. Härden ofta och men-

vi officeraresäldre välatt erfarenheter skulle kommaar
långatill erfarenhet försvaret och dessDeraspass. av

uppgifter, skolning till lojalitet kvalitetsansvarden och
fått lång tid, motivationbedömtde under deras starkasom

något rejält meningsfullt, bedömer visyssla med ochatt
viktiga förutsättningar i interntallehanda utred-vara

ningsarbete. viktigt tillskott iskulleResultatet ettvara
organisationen samtidigt satsningar detta slag ska-som av

litenisch för den äldre arbetskraften.pade en ny

äldre ärtrend borde den personalenEn annan som gynna
komprimerade organisationen.utvecklingen mot den Inom
i självständigaarbetar arbetslag, antaletdenna man mer

chefsnivåer minimeras gränsernaoch mellan arbetare och
liksomtjänstemän suddas den mellan pappersarbeteut, och

manuellt arbete.

Även såledesvi finns möjligheter,bedömer fleratt detom
i utnyttjas, meningsfullaän de dag att skapa arbetensom

åt vi förlängninganställda,de knappast atttror en av
tjänstgöringstiden vinna stöd berördakommer att hos

på påofficerare. förväntningar framtiden,har kom-De man
påförändringar till sidstmande beror syvende och denm.m.

år. dåkvalitén i tidigare Viupplevda arbetet under vet



181

påmånga bristenkritiska beträffandeär t.ex.starktatt
utvecklingsmöjligheter, erkännandevariation, osv.

SAMHÄLLSPERSPEKTIVFÖRSVARET ETTI

ocksåutgångspunktFrån alltfördet be-synes ossen annan
inomensidigt personalproblem försvarethänföragränsat att

förhållanden.inomorganisatoriskaindividuellatill och
i önskvärt, problema-vad dag framtonarMycket somav som

relationenhör medtiskt, oväntat attnytt och samman sam-
internationell försvars-förändras.försvarhälle och Inom

på söka kartläggaforskning attmycket lagtshar resurser
prediceraförändrings konsekvenser.dessart och attdenna

såTvå viutvecklingslinjer betydelsefulladessa anserav
åtanke, ii inte här, alla utred-de bör bara utanhasatt

utvecklings-ningar försvarets personal.berör Den enasom
frågeställningen uniktlinjen kring är för-Hurkretsar

följdfrågan uniktnaturliga är Hur börsvaret och den
utvecklingslinjen iberörvara. andraförsvaret Den en

i nämligen försvaretbekräftad rörhuvudsak tes, attdag
från institutionell identitet till marknadsorien-sig enen

identitet.terad

unikt bör försvaret varanur

litteraturgenomgång, nyligen utförts fransmannenEn som av
olika amerikanskaBoêne och speglar ochBernard 7 som

på unikhet,europeiska försvarsforskares försvaretssyn
konflikterandebeskriver synsättförekomsten treav som

återges här nedan.kortfattat

unikt isynsätt är samhälletEörsvaretL.

militärstrateger t.ex. Samuelforskare ochEn P.grupp
Huntington skrivit Soldierboken The and the statesom

militäraföreligger evig skillnad mellanhävdar att det en
aktiviteter tekniska, sociopolitiskacivila och att ochoch

påmarginell inverkanekonomiska förändringar endast har en
tillför dimension,Kärnvapen t.ex. baradetta. en ny men

väsentligen Aggressivitetinteändrar försvarets roll. och
politisk sigspänning för-kan ta andra uttrycksformer men

inte. motivsvinner Nationellaför skull kan bleknaden men
religiösa, etniska i möjlighe-ställekommer dess ochosv.

kvarstår.bli inblandad i krigattterna

statstjänsteman.officer ingen vanligdärförär DenneEn
måste innebär aktivt in-ett kall, ettmotsvara upp som

ting, i tjänamilitäraförtresse ett starkt attengagemang
risken förlora livallmänna, accepterande attdet ett av

skyldighetertill speciellaoch lem och leva deatt upp som
militär professionell. Allting kringkretsarankommer en

disciplin,nödvändigheter organisation, etik,stridens
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ocksåHit poli-livsstil. höruniform, och enengagemang
konservatisminnebärandetisk unikhet, formell somen

politiskintern ochoch statusatt bevarasträvar efter quo
också självbildentill dvs.försvar densyftar av egnasom

nationens säkerhetför ochär garantförsvaretatt en
existens.

åligger vederbörligsamhället utöva kontrollattdockDet
ovanståendeså beskrivning, oftaförsvaret att somav

tillmilitary mind, intetill ideal lederrefereras som
uti-militär heltmilitarism apparat utvecklasoch somen

från sina egna normer.

1 ä a

två namnkunniga amerikan-företräds bl.a.synsättDetta av
Biderman Charles Hoskos.försvarsdebattörer, ochAlbertska

återfinns användningen kärn-t.ex. attBland argumenten av
så försvars-blivit avskräckande medatt hela syftetvapen

för-gärna hävda man skallförändrats. kan attmakten Vem
sådana istrid ochsig krafter omlopp,för medbereda som

oväsentligtgörvid eventuellt det heltett angrepp om man
uniform ii underkläder.tjänar sitt ellerland

på unikt,intetförsvaret sätt ärföruttryck attEtt annat
övergåmånga direkt till civilamilitärer kanär att an-

upprätthåller sådana tjänst-vid sidanställningar eller om
Övergången sigrörunderlättas försvaret mot detattaven.

likvärdigteknologi, komplexitet,via ökadcivila samhället
organisation m.m.

också jämförtminskandekrigare sägs medRollen varasom
teeth-to-tailunderstödför den s.k.numerärent.ex.

ochskillnaden mellan kombattantergamlakvoten. Den
mångablivit liksom deorelevanticke-kombattanter har av

ärdettauttryck för attmilitära spelreglerna. Ettgängse
särskilda villkori inte längreförsäkringsbolagen harUSA

till vilka löper demilitär personal.för Om man ser som
så vanliga soldaterna,i strid är deriskerna dettastörsta

militärtsocialiseras in ihunnit ettallsde knappastsom
tänkande.

detärär det tveksamtattforskareDet dessa om mo-menar
organi-institution vilkenförskall hasamhälletderna en

målet. Funktionernavåld upphöjdaochcentralaär detserat
till hjälp förmåste aktiviteter är detbreddas, och som

måste få inomlikvärdig status detcivila samhället en
också skullebedömer attmilitära Därmedförsvaret. manman

någotpå förråda innebär verkaattleda detdenbot som
aldrig inträffar.sannolikhetmed storsom

spänning samhälledialektisk oghmellansynsätt 3, En
försvarV

ståndpunkterföregående finns forskare t.ex.Mitt emellan
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amerikanen Morris Janowitz undviker polariserandesom
enligt integreringökadochresonemang ser enovan som

positiv naturligsamhälleförsvar och företeelse.som en
återspeglari professionen enligtFörändringar militäraden

samhälleliga förändringar. heroiskeendast leda-dessa Den
auktoritet, personligtbetonar formell mod,ren som upp-

offring ersätts manager sysslarosv. mer av en som mer
praktiska politisk opportunism.med resultat och

förhållandet blir civiliserat inne-försvaretattDet mer
fåinte, Janowitz,bär dock att detta fulltkanmenar ge-

våldanvändningenorganiserade legitimtnomslag. ärDen av
mänsklig aktivitet olik alla andra. storaInte deten ens

någonsintekniska inflytandet försvarsuppgiftenkan göra
Likasåtill ingenjörsjobb.ett behovet denanses av

kvarstå. bibehållaheroiske inteledaren försvaret kanom
såinstitutionell inomvärdebas inte,kommer helleren man

behållamarknadsekonomi,för sinaatt kunna mestramen en
kreativa talanger.

Från förhållningssättinstitutionelltett till
marknadaanpasaning

vanlig karakteristik i internationellförsvaretEn av
bibehållerforskning iär vissa sinatt försvaret avseenden

autonomi i vissa tilloch samhälleligaavseenden dras
bådeinnebärtrender. institutio-Detta att försvaret har

värdebaseradenella, yrkesmässigadrag och rent marknads-
övergripandeanpassade. övrigtEtt antagande, försom

vi tidigarelanserats Charles Moskos, tillrefereratav som
frånunder punkt är försvaret sigatt rör2 alltmerovan,

förhållningssättinstitutionelltett till ett marknadsan-
förändringpassat och äratt denna mycket Närstor. han

sin årförst lanserade institutiona1occupationalmodell
såg varningsklockahan1977, den änmer som en som en pro-

fetia. övergång tillHans tro att smygande störrevar en
fåmarknadsorienteringoch större skulle negativa konse-

områdenkvenser för inomförsvaret prestation, motiva-som
tion professionelltoch ansvar.

fått,uppmärksamhetDen hans i kombina-harsom resonemang
mångation empiriskamed resultat stöder hans modell,som

inneburithar inomatt försvar ökatUSAs be-man numera
toningen institutionellade värdena.av

Många utvecklingslinjerde Moskos förvarnade tyckerav som
återfinnavi inomäven det svenska försvaret. eko-Deoss

nomiska kortsiktigaanalyser produktionsanpassningaroch
präglar debatten framtidförsvarets bortser närmastsom om

från bibehållahelt betydelsen institutionellatt värde-en
På individnivåninombas försvaret. införandetmedför av

korttidsanställning, kontraktsanställning, selektivt urval
påändrad individens i försvaret. Vissarollosv. en syn

individer tillkommer karriärmöjligheterna,endast att se
språngbräda,för blir militäraandra det ytterligareen

tillandra dess karaktär elit.krävande Ytter-ser av
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sig bliligare överskott ochupplevaandra kommer som
organisationsnivånPåindivider.missanpassadetill dels

fårmarknadsorientering ökadinnebär attökad man enen
stridsinriktade operativa subsystemetskillnad mellan det

teknisktadministrativaomgivningsinriktade sub-och det
ytligföreligger intedessa bara struk-systemet. Mellan en

tvååtskillnad, konflikterandede representerarturell utan
mindrerelationen är eller spän-logiker mellan democh mer

ningsfylld i försvarssystem.alla

på iförändras taktVi äldre personal medatt synenmenar
marknadsorienterat.blir överord-försvaret omatt manmer

tydligt görs mängdoperativa systemet,det som nu av ennar
officerarna defi-olika äldre attskäl, dekommer gruppsom

jfr överbefälhavarens förslag attnieras ochut mer mer
medelåldern.många Samti-iutbilda-ut redan den yngre

officerarna, är bära-digt än andraär det de äldre som mer
många internatio-institutionella värden,de som nure av

bör renässans.nella försvarsforskare enanser ges

ÄLDREVÄRDERINGAR KRING ARBETSKRAFTAV summorsmmERmG
FÖRSVARETmon

pensionsåldernöjd1n;ik§g1gg 1,

pensionering samhället fördelkan draMed senarelagd aven
mångamedelåldern vitala iföryngrats, är ännuhar attatt

år. Medicinsktintervallet talar rent att65-75 avman om
åråldrandet efterkrigstiden.förskjutits med under10ca

går-65-75-åringar skulle med andra ord motsvaraDagens
55-65-åringar.dagens

frånpensionsålder, tillhöjdförsvaret skulle 60Inom en
år, normaliseringofficersyrkets mark-underlätta och65

pensionsåldernadsanpassning. försvaret skulle haOm samma
år, såcivila arbetslivet, nämligen skulle detdet 65som
finns mili-onekligen rimma att detmed de tendenser som nu

på sinlivet är väg förlora egenart.tära att

långsiktigapensionsåldern ligger i linjehöja med deAtt
på Kortsiktigti arbetslivet arbetsmarknaden.trenderna och

låg-svårare iärslutsats att acceptera.är det Nuen som
såintekonjunktur ökar arbetslösheten och det verkar ange-

på ytterligare.spå redan under denläget att utbudet Men
visar sig troligenhögkonjunkturen det att arbets-kommande

underdimensionerade. ekonomiär ochkraftsreserverna Om
så inte tillräck-skjutertillväxt är ungdomskullarnafart

ånyoArbetskraftsbrist blir dominerandeligt detstora.
problemet.

Många kombinationlyckadbedömare det atten ar-ser som
betskraftsbristen täckas äldre arbetskraftkan av en som

på livsfinns plats och har ett erfarenhet attredan som
på. arbetskraftstillskottvidare är ärDet ettbygga som
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på åldrarna.netto helt sätt än deett annat Deyngre
inteäldre bostad. behöverhar redan ta föräldra-De ut

ledighet jaga dagisplatser. ieller Arbetsmoralen är
prima följaktligenallmänhet och närvaron hög.

pensionsåldernhöjning minska rekryterings-skulleEn av
officersyrket.till Personalfunktionenbehovet skulle kunna
Åförbilligas. sidan innebärandra försvaretdetta att

påskjuter sig. bit inframförproblemen nästaEn sekel
uppstår imycket vakanser taktstora med de omfattande
pensionsavgångarna.

neddragningen blirförsvarets kraftigvolymOm underav
vilket sannolikt1990-talet, väl är rätt scenario,och ett

så pensionsåldernminskar höjning antalet vakanseraven
teringsplatser officerare. höjdaoch rekr för Denyngre

såpensions i bokstavligenldern kommer tillfall att leda
officerskåren, övergångsbe-förgubbning änen av om
mildrastämmelser o.d. kan den trenden.

pensionsålder;nriktning Sänkt2.

svårt pensionsålder,hittaär motiv för sänktDet att en
år, till fredsorganisationensunder 60 yrkes-man serom
medelåldern sågenomsnittligtkrav. föryngrasOm talar det

någrarimligen inte pensionering,för ökande behov av
framstårtvärtom. Erfarenhet och övervägandemognad som

positiva egenskaper.

krigsorganisationen gårbildenär förI den deten annan,
till krigföringens elitistiskaatt knyta alltmeran

på högteknologiskkaraktär ökande perfektionism.med krav
allmänna organisatoriskakan även med hävdaMan argument

neddragningförsvarets föryngringenatt hotar och förny-
officerskåren, åtingetelsen nota bene görsav om pen-sionsåldern. inför anställnings-det krympande försvaretOm

medelåldersförstopp värna de äldre officerar-att ochom
såanställningstrygghet dröjer inte längedet förrännas

blir officerare. Kraftigadet glest volymminsk-med yngre
ningar försvaret tillskulle leda allmänt försettav en

officerskår,stor dessutom skulle blockera nyrekryte-som
ringen.

pensionsåldern viktigtskall sänka ärOm det göraattman
förändringen attraktiv.den liten sänkning kanEn upplevas

förmån, berättigad förlängning pensionensom en en av men
möjliggör karriär. Alternativetknappast är rejälen ny en
sänkning, inte inledningen till livetsom ses som som pen-
sionär tillutan chans officers-ett nytt yrke eftersom en
tiden. Internationellt är vanligtdet bekant ettsom

exempelvis imönster. Heningsskilj-Det är grundregeln USA.
aktigheterna i radikaltdenna typ debatt sänktav om pen-
sionsålder åldersgränsvilkenhandla inspire-brukar om som

till karriär. investe-För kunnaatt betalarar en ny av
ringar i omskolning, introduktion, förankring i en ny

åryrkesmiljö ungefärligenbrukar mini-etc. 15 anges som
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år, ivid mot-pensionering 50för attskulle talaDetmum. tillår, inspireralåt skullesägatill 58 nysats oss påpeka deonödigt attkanskeärDetyrkesverksamhet. men
pensionsåldern USAär kostsamma.sänkningarnaradikala av

visådant detråd harsystem,sig ettmedha menanser
karriärgår pension ochmellanmagiska gränsen nydenVar vår studieisärskilt. resultatmåste Ettundersökaskanske

speciellt förare be-visade attt.ex.flygförarna yngreav år,påbörja eftersvårt arbete 40ett nyttattdömde det
dit hoppfulla. Hurväghade kortaredemedan var mersom också föränderligt,naturligtvispå mycketärdettaman ser göravanligt är totalt sett attdethurt.ex.och beror av

i samhäl-försvaret harvilket anseendekarriär,andraen tillgången på vilkenarbeten,skillnader,individuellalet,
fårförberedelse m.m.man

problemfritt visarintesannolikt är heltdock enAtt det
officerarei därIsrael,tidigare erfarenheter. T.o.m.del

därochi samhället,hög statusmyckettraditionellt har en
vikta kate-för dennavarit närmastposterbetydelsefulla

inte pas-till bakgrundantydningar att derasgori, finns
självklart Generelltlika längre.civila samhälletdetsar

professionalisering flerallttilltendensenattgäller av
intestängning ärockså förinnebär demyrken, somen

status-kanproblemEtt annati avseenden.allarätt vara
varjei förfallsades,Luftwaffeskillnader. t.ex.Inom

sig haförare upplevaår korttidsanställdanågra sedan, en
långtidsanställda.organisationen än deiställningsämre

juärfrån vårt fältflygarsystemtidigareErfarenheterna
civilanställ-positiva, att t.ex.odelatinte heller genom
vår studiemångaisig fall. Iningsutbildningen kom avav

också på valde attfältflygarevi att depekar somförarna
måni visskontraktstidens slut,i flygvapnet efterstanna

organisationen.särbehandlaskommit attframgentallt av

pensionsålderselektivInriktning 3.

våraförstås olikheter.handlarallmänna argumenten omDe
åldras heltålder, inte hellervividintedörAlla samma

viddå pensioneras exaktallaskallsynkroniserat. Varför
vitalitet ochmedicinski status,ålder Skillnadernasamma så-rekrytering ärdramatiska. Vidförmåga kanmental vara
lämnas utandeutslagsgivande, varför skallfaktorerdana

pensioneringvidavseende

ifrånutgår attorganisationsspecifika argumentenDe mer åldersperspek-innebördvarierandeyrkesroller harolika ur
uppgifter betyderfältmässigaoperativa ochvissativ. I måsteReaktionsförmåganspänst mycket.kondition ochfysisk

ärypperlig.flexibiliteten Detmöjliga,snabbastvara iåldrande. allmän-andra,känsliga för Iäregenskaper som
befattningar, är de teore-planerandeöverordnade ochhet

poängfulltutslagsgivande. ärDetkompetenskraventiska mer
erfarenuppgifter mycketärför dessadenatt ansvararsom auktoritetorganisationen. omdöme ochmedförtrogenväloch
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måste på auktoritetentopp. synnerhet är avgörandeIvara
organisationenför att skall fungera.

måste ocksåhögre cheferna krigDe ledare. kanIvara
auktoritet framgångarbyggas rätt isnabbt fältupp genom

på nyligen pensioneradetänk den schwartzkopf, än snab-
svårarebare kan den förloras. ärfred detI att skapa en

istark och allmänt respekterad organisationen.chefsroll
förändring militära professionendenEn ökadmotav en

civilisering militäradet försvaret kan tänkasdockav
på framtidaförändra även den chefsrollen. Preferen-synen

såalternativtför iäldre chefer kommer fallserna yngre
följa modeväxlingarna inom näringslivet.att är därJust nu

trenden uppvärdera finans-att äldre och erfarna chefer. I
spårbolagskrisernas intressethar svalnat för för-yngre

mågor.

fråga åstadkommas påselektivitetenärEn skallannan om
tvångetsfrivillighetens eller selektivagrund. denom

pensionsåldern blir valfri löper riskenförsvaret deatt
bästa lämnar sämsta Vilkaoch de stannar. kriterierna

bästför och sämst än är. bästa ävenhar bästaDe dennu
alternativa följaktligenarbetsmarknaden och har lättast

civilgenomföra karriär. Frivillig,att andra selektiv,en
pensionsålder vågspelär ett försvarets perspektiv.ur

avgångarRisken officerskårenför fel är betydande.ur
knäckfråga utredningenför följaktligenbörEn hurvara

selektiviteten blir den överbefälhavaren önskade. Attav
pensionsåldrarnaolikakoppla tillde grad skulle kunna

möjlighet. åldervidFör den viss fortfaran-vara en som en
är exempelvis tidigare pensionsålderde kapten skulle en

uppnårgälla. majors förhållandevisvidDe gradsom en
ålder åtnjutandetidig iskulle komma den högreav pen-sionsåldern. Än drastiskt skulle vi, imer vara om som

pensionsåldrarnaTyskland, lät variera varjemed grad,
enligt jumönstret tidigare pensionsålder.lägre grad desto

Inriktning Statgs pgngionsgrånsegbevarade4. ggo;

beståendeEtt bevarande det ingabehöver argument. Allaav
åstadkomma Ävenhur smärtsamt ärvet det att förändringar.

i tjänst inte påde flesta är berörs, beroendeom som nu
Övergångsbestämmelser, mångafinns säkert officerareyngre

åberopavill att de planerat för den gällandesom nu pen-sionsåldern. Finns verkligendet fördelar uppväger allasom
pensionsålderkonsekvenser ändrad Visst har väl för-av en

även fortsättningsvis unikasvaret motiverardrag som en
viss särställning officerareför Den erfarne läsaren kan
säkert listangöra status längre,argument mycketav quo
längre.
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