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Förbundet Reservofficerarnas syn på
reservofficerssystemet
Sveriges officerskår består av officerare som tjänstgör till vardags i Försvarsmakten,
yrkesofficerare, och de som till vardags arbetar på civila arbetsplatser runt om i samhället,
reservofficerare. Båda officerstypernas uppdrag och grundläggande förpliktelse är att leda
militära operationer och besluta om när, och till vilken grad, militärt våldsanvändande ska
tillhandahållas för att lösa uppgiften1.
Yrkes- och reservofficerare ska, inom samma nivå, bestrida samma typer av befattningar
och har ytterst skyldigheten att fatta beslut om storskalig legitim våldsutövning och att leda
krigsförband i stridssituationer2. Officerare har på detta sätt en unik ställning i samhället,
inte minst då yrkesrollen i de mest extrema situationerna kan innebära skyldigheten att fatta
beslut som får mycket ödesdigra konsekvenser även för den egna personalen.
För att dessa individer på ett trovärdigt, kompetent och moraliskt sätt ska kunna fullgöra
dessa uppdrag och skyldigheter ställs det mycket höga krav på ett fungerande system för att
utbilda och öva officerskåren. I detta dokument beskriver Förbundet Reservofficerarna sin
syn på hur reservofficerssystemet bör förvaltas för att ge personalen de kunskaper och
förutsättningar som krävs för att utöva sitt yrke.
Genom att regelbundet tjänstgöra i Försvarsmakten bidrar reservofficeren till Sveriges
försvarsförmåga och beredskap, kan tillförsäkra Försvarsmakten en flexibel bemanning och
öka folkförankringen - och därmed försvarsviljan - i hela samhället. De flesta
reservofficerare innehar också en högre högskole- eller universitetsutbildning, vilken
kommer Försvarsmakten till gagn helt utan extra kostnad. På detta sätt får Försvarsmakten
tillgång till spetskompetens man själv inte kan utbilda fram. Reservofficeren har stor
betydelse för Sveriges försvar. Därför krävs ett väl fungerande reservofficerssystem.
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Attraktionskraft och synlighet – inför rekrytering
Idag uppmanas yrkesofficerare som slutar sin anställning i Försvarsmakten att bli
reservofficerare. Rekryteringsbasen till reservofficersyrket anges av Försvarsmakten vara
50 procent nyutbildade reservofficerare, och 50 procent förtidsavgångna yrkesofficerare.
Enligt Försvarsmakten behöver cirka 100 nya reservofficerare utbildas årligen. Hittills har
Försvarsmakten inte nått målen. Kunskapen om reservofficersyrket är för låg, liksom
intresset hos de värnpliktiga.
Åtgärdsförslag:
Informationen om reservofficerssystemet och reservofficersyrket behöver förstärkas både
inom Försvarsmakten och i det civila. Ju bättre informationen är, desto fler kommer att
lockas till yrket, vilket förbättrar rekryteringsunderlaget.
Information bör riktas särskilt till KB-och PB-uttagna värnpliktiga i regements- och
universitetsregioner. Ett bra exempel på hur detta kan genomföras är den informationsturné
som Sverof genomfört under 2021 i samarbete med Försvarsmakten, i syfte att sprida
kunskap om reservofficersyrket och rekrytera till utbildningen.
Lämpliga PB- och KB-elever bör tidigt under utbildningen uppmanas att söka
reservofficersutbildning. Detsamma bör gälla lämpliga GSS. Lämpliga yrkesofficerare som
väljer att byta bana bör fortsatt uppmanas att söka anställning som reservofficer, antingen
som officer eller specialistofficer i reserven. Kravet på lämpliga värnpliktiga och GSS bör
vara att de efter grundläggande officersutbildning har för avsikt att genomföra en
akademisk utbildning.
Ansöknings- och antagningsprocess till reservofficersutbildningen bör optimeras, så att så
kort tid som möjligt löper mellan ansöknings- och antagningsbesked. Efter genomgången
militär grundutbildning ska man så snart det är möjligt påbörja utbildningen till
reservofficer.
Under utbildning
Hittills har den återstartade reservofficersutbildningen till stor del fokuserat på
specialistofficerare. Försvarsmaktens behov av specialistofficerare i reserven har ändrats.
Fokus ligger numera på att reservofficeren främst ska vara officer med akademisk examen.
För att så många som möjligt ska kunna utbilda sig till reservofficer, behöver större hänsyn
tas till civila studier. Ökade incitament skulle sannolikt också öka yrkets attraktionskraft
och säkra systemet.
Åtgärdsförslag:
Utbildning till reservofficer ska syfta till att bli officer (i motsats till specialistofficer) i
reserven, styrt av stridskrafternas olika behov. Så långt det är möjligt ska
reservofficersaspiranterna utbildas tillsammans med yrkesofficersaspiranterna.
Reservofficersutbildningen ska syfta till användbarhet som kompanichef.

Specialistofficerare i reserven kommer framgent också vara viktiga, men befattningarna bör
bestridas antingen av förtidsavgångna yrkesofficerare med lång erfarenhet i befattning, av
fd GSS som utbildats till specialistofficer i reserven, eller av personer vars civila och
militära karriärer korsbefruktar varandra för kontinuerlig spetskompetens.
Terminerna på reservofficersutbildningen bör anpassas efter universitets- och
högskoleterminerna, för att underlätta för kadetter som samtidigt studerar, och därmed öka
reservofficersutbildningens attraktionskraft.
För att öka yrkets attraktionskraft bör den utbildade reservofficeren kunna ha rätt till avdrag
på eventuella studieskulder för civila studier.
Under tjänstgöring
Idag saknas möjlighet till högre karriärutveckling för reservofficerare som inte är
förtidsavgångna yrkesofficerare. Utbildningstaket ligger vid den taktiska stabskursen (TSK)
som syftar till att göra reservofficeren redo för utnämning till major eller örlogskapten.
Karriärvägarna för specialistofficerare i reserven är mycket begränsade. Många
reservofficerare får alltför få tillfällen att öva i befattning och kontakten med
Försvarsmakten har stora brister. Sammantaget skapar det minskad attraktionskraft för
systemet, vilket medför risk att färre reservofficerare vill tjänstgöra.
Åtgärdsförslag:
Efter godkänd utbildning till officer i reserven anställs den enskilde med tjänstegrad fänrik.
Instegsbefattning bör vara plutonchef eller stf. kompanichef. Ambitionen är att alla
officerare i reserven minst ska nå nivån OF 3. Den som saknar akademisk examen, ska inte
kunna befordras till löjtnant, men kan bestrida lämplig befattning som fänrik i reserven.
Det bör utformas principer för hur befordran av specialistofficerare i reserven ska gå till. I
grunden ser förbundet positivt på liknande principer som för yrkesofficerare, men vissa
anpassningar krävs sannolikt.
Efter examen är det önskvärt att reservofficeren erbjuds tjänstgöring åtminstone ett år. I de
sjögående förbanden bör reservofficeren erbjudas sjögående tjänst till en början, gärna mer
än ett år.
Krav, villkor och förutsättningar för reservofficeren ska så långt som möjligt vara
likvärdiga och stämma överens med motsvarande för yrkesofficeren. Så långt det är möjligt
bör reservofficerssystemet eftersträva enkelhet och tydlighet. I de fall kollektivavtalade
villkor är sämre för reservofficerare än för övrig Försvarsmaktspersonal, bör detta åtgärdas.
Rätt reservofficer bör bestrida rätt befattning, vilket omfattar totalförsvaret i sin helhet. För
att se var reservofficerens civila och militära kompetens bäst gör nytta krävs både
individuell karriärplanering och kompetensinventering. Detta sker enklast genom årliga
medarbetarsamtal. Perspektiven bör omfatta hela Försvarsmaktens behov, inte enbart den
egna organisationsenhetens (OrgE). Det kan mycket väl förekomma att en reservofficers

civila karriär skapar möjligheter inom annan tjänstegren eller befattning än den där den
militära karriären inleddes. Försvarsgrenscheferna och deras krigsförbandschefer bör
uppmuntras att ta fram en plan på hur reservofficeren kan göra optimal nytta i deras
respektive organisationer.
Efter befordran till major/örlogskapten bör chefsutvecklingsenheten (CUE) ta över ansvaret
för reservofficerens fortsatta karriär, då prognos mot högre nivå föreligger.
Särskild hänsyn bör tas till reservofficerare som går TSK, för att underlätta deras behov av
ledighetsuttag från civil arbetsgivare. Planering av TSK bör omfatta även arbetstid för
inläsning samt essäskrivande, i syfte att underlätta för lämpliga reservofficerare att få
kompetensutveckling.
För de reservofficerare med prognos mot högre nivå bör del av HOP 12 genomföras för
nivån bataljonschef/motsvarande samt för framtida högre befattningar. En förutsättning för
denna utveckling är att reservofficeren innehar en civil akademisk examen på avancerad
nivå. CUE har alltjämt ansvaret för karriär- och kompetensutveckling och placering mot OF
5 och högre. Möjlighet till militär karriärutveckling syftar dels till att behålla attraktiv
personal i systemet, dels till att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna möjliggöra
tjänstgöring som reservofficer under längre perioder, i syfte att bestrida högre befattningar i
grundorganisationen.
Incitament för ett fungerande system
Idag finns ett antal hinder för den reservofficer som vill tjänstgöra. För att säkra ett
fungerande reservofficerssystem måste dessa hinder undanröjas, och incitament för
tjänstgöring erbjudas.
Åtgärdsförslag:
Det är enklare att se och hantera kontinuerligt anställd personals behov, eftersom de
dagligen befinner sig på arbetsplatsen. Tidvis tjänstgörande personal riskerar att prioriteras
ned, då de inte kan föra sin talan i vardagen. För att säkerställa att även den tidvis
tjänstgörande personalen prioriteras, bör en ”T-nod”/RO-ansvarig finnas på alla nivåer, från
enskild OrgE till toppnod i Högkvarteret. Liksom Hemvärnet har en rikshemvärnschef som
värnar Hemvärnets intressen, skulle en RO-general kunna värna reservofficerssystemet och
därmed försvarsförmågan.
Förbanden bör tillföras öronmärkta medel för utbildning, övning och karriärplanering av
reservofficerare. Att inte utbilda och öva reservofficerare är att illa förvalta de skattepengar
som investerats i systemet och individen. Detta är inte minst viktigt för det första
tjänstgöringsåret efter reservofficersexamen. Att svensk försvarsförmåga ska baseras på
personal som inte övas är varken bra för landet eller för de enskilda.
Reservofficerare som tjänstgör inom Hemvärnet ska göra det i sin reservofficersanställning
med kollektivavtalade villkor, inte på hemvärnsavtal.

Officersförordningens regel om att en reservofficer inte får tjänstgöra mer än tre år på en
åttaårsperiod begränsar Försvarsmaktens tillgång på personal och hindrar den enskilde. En
reservofficer som tjänstgör kontinuerligt över tid bör övergå till att vara yrkesofficer.
Nuvarande system med olika anställningsformer för reservofficerare bör ändras så att
enbart tillsvidareanställningen nyttjas. Den enskilde reservofficeren kan då placeras i olika
befattningar, utan att fler anställningsformer krävs. Detta förenklar systemet och minskar
administrationen för Försvarsmakten.
Reservofficeren måste garanteras laglig rätt till tjänstledighet från civil arbetsgivare, så att
inga hinder finns för tjänstgöring.
För att öka Försvarsmaktens tillgång till reservofficerare måste hinder av typen inkomstoch pensionsbortfall åtgärdas. Alla reservofficerare bör därför få full löneutfyllnad vid
tjänstgöring i Försvarsmakten. Förbundet förespråkar att civila arbetsgivare ska få
reducerad arbetsgivaravgift för personal som är reservofficerare, mot att man fyller ut
reservofficerens lön helt under den tid som reservofficeren tjänstgör militärt.
Ännu ett incitament för att få fler att engagera sig, är att en reservofficer som tjänstgör
aktivt bör få rätt att avskriva delar av eventuella studieskulder för de civila akademiska
studierna.
I slutet av sin anställning, då reservofficeren inte bestrider en befattning i den militära
krigsorganisationen, bör reservofficeren nyttjas i övriga delar av totalförsvaret eller som
informatör för att öka folkförankring och rekrytering av nya reservofficerare.
Efter anställning
Efter minst 30 års anställning i staten skall reservofficeren tilldelas NOR, liksom andra
statsanställda.
Då reservofficeren går i pension bör han eller hon tackas av sin chef för gjorda insatser.

