
      

 Du som tidigare varit anställd inom 
Försvars makten, men som valt att övergå  
i civil tjänst hos en annan arbetsgivare, kan 
söka deltidstjänstgöring och på så sätt ha 
ett ben kvar i Försvarsmakten. 
 Du som nyligen genomgått GMU, som 
rekryt, kan efter utbildningen erbjudas en 
anställning för tjänstgöring på deltid. Du 
startar då i regel med en sex månaders 
prov anställning där du genomgår det som 
kallas befattnings- och förbandsutbildning. 

 Du som tidigare genomfört din värnplikt 
kan också anmäla ditt intresse och söka 
anställning för deltidstjänstgöring. 
 För att kunna bli anställd behöver du vara 
svensk medborgare, ha fyllt 18 år och ha 
genomgått värnplikt eller grundläggande 
militär utbildning (GMU) med efterföljande 
befattnings- och förbandsutbildning. 

Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare och behovet av att rekry-
tera nya personer som vill tjänstgöra i allt från nationella till internationella insatser är 
stort. För dig som är intresserad av en anställning inom Försvarsmakten parallellt med 
en civil karriär finns nu möjligheten till tjänstgöring på deltid som soldat, sjöman eller 
gruppbefäl (även kallat GSS/T).

Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring:

 inFormation till arbetsgivare:   
Arbetsgivare som vill veta mer om vad en deltidstjänst inom Försvarsmakten 

innebär kan läsa mer på rekrytering.forsvarsmakten.se/arbetsgivare eller 
www.lagrummet.se sök SFS2012:332 

107 85 Stockholm, tel 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se

LÄS MER PÅ 
REKRYTERING.FORSVARSMAKTEN.SE

SOLdAT, SjöMAN  
ELLER GRuPPbEFÄL  
PÅ dELTId?
NYA MöjLIGhETER ATT 
KOMbINERA dIN KARRIÄR

VEM KAN SöKA?
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En tjänstgöring som 
deltidssoldat/sjöman öppnar dörren till en 
spännande och varierande sysselsättning som 
inte liknar något annat. Du får ett positivt merit-
värde och en mängd karriär möjligheter. Samti-
digt får du utvecklande uppdrag i gemenskap 
med andra, då du blir en del av Försvarsmakten 
utan att vara anställd på heltid.

Sedan 1 juli 2012 finns ett lagstadgat stöd för 
dig som vill kombinera en militär tjänst parallellt 
med en civil tjänst och karriär. Den nya lagen 
öppnar upp för tryggare anställningsformer för 
dig som lockas av en deltidskarriär, då det ger 
dig rätt till ledighet från din andra arbets givare 
för tjänstgöring inom Försvarsmakten. 

  

att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär 
stora möjligheter till utveckling. Du får möj-
lighet att växa som person samtidigt som 
karriärvägarna är många och spännande. 
Hos oss jobbar du i en öppen organisation 
med utrymme för eget ansvar och stort 
förtroende för varje individ. Samtidigt lär 
du dig samverka i grupp i gemenskap och 
kamratskap. Hos oss kan du arbeta för något 
som är större än dig själv. 

Att det nu finns trygga lagstadgade an-
ställningsformer för dig som vill kombinera 
en anställning inom Försvarsmakten med en 
karriär på annat håll öppnar upp för ytterli-
gare möjligheter. För precis som i stora delar 
av världen omkring oss är Försvarsmakten 
en organisation i förändring. Från och med 
nu och i framtiden kommer en karriär där du 
kombinerar ditt militära yrke med ett yrke 
utanför Försvarsmakten att bli allt vanli-
gare. Vi ser att vårt mål att skapa en större 
flexibilitet, en ökad mångfald och en bättre 
ålderstruktur, för att uppfylla kraven på vår 
beredskap och operativa förmåga, också 
skapar möjligheter för en spännande och 
kombinerad karriär. 

Välkommen att ta del av möjligheterna 
som finns i erbjudandet om deltidstjänst 
som gruppbefäl, soldat eller sjöman inom 
Försvarsmakten. 

i enlighet meD 7 §
i enlighet meD  28 §

en mängD tjänster  runtom i Sverige ska löpan-
de tillsättas och bemannas. Samtliga anställningar 
omfattar möjligheten att tjänstgöra både natio-
nellt och internationellt i övningar och insatser. 

I övrigt varierar arbetsuppgifterna stort mel-
lan olika arbetsområden och yrkesbefattningar. 
Vissa befattningar är fysiskt tunga, andra mer 
teoretiska. Som gruppbefäl får du en utbildning 
i ledarskap, som du sedan praktiserar genom att 
leda en grupp om 5–10 soldater. 

som DeltiDssolDat/sjöman blir du anställd 
vid ett krigsförband och tjänstestället blir den 
ort där ditt krigsförband är lokaliserat. Din chef 
och dina kollegor finns vid krigsförbandet. 

Samtidigt som du är anställd inom Försvars-
makten för tjänstgöring på deltid kan du 
vara anställd av en annan arbetsgivare. Det 
är också möjligt att kombinera anställningen 
med studier. 

Du har rätt till ledighet 
från annat arbete för att deltidstjänstgöra inom 
Försvarsmakte n. Detta innebär att:

 Du har rätt till sex månaders ledighet för att 
pröva en anställning inom Försvarsmakten.
 Du har vid varje tjänstgöringstillfälle rätt till 
maximalt 12 månaders ledighet. 
 Om du ska tjänstgöra i mer än sex månader 
får du inte ha tjänstgjort under året innan. 
 Du kan se i din tjänstgöringsplan hur din 
närmaste tid i Försvarsmakten är planerad 
och när du kommer att tjänstgöra vid ditt 
krigsförband. 

 Du är skyldig att informera din andra arbetsgi-
vare minst två månader före det att du påbör-
jar din tjänstgöring i Försvarsmakten. 
 Du har tjänst göringsskyldighet inom ramen 
för din tjänstgöringsplan. 
 Du har mellan tre och sex månaders upp-
sägningstid, beroende på hur länge du varit 
anställd inom Försvarsmakten.
 Du får besked om din tjänstgöring minst tre 
månader i förväg. 

ahmet, solDat
Ahmet är precis klar med sin grundläggande 
utbildning (GMU) och är nu provanställd. Han 
gör 10 övningsdygn under provanställningen, 
som omfattar 6 månader. 
För varje övningsdygn får Ahmet en ledig dag.

så här kan Din ersättning se ut     

viktor, solDat
Viktor genomför krigsförbandsövning i 
Sverig e under tre veckor. Övningen innehåller 
14 övningsdygn.

vilma, tjänstgöring i aFghanistan
Vilma har tjänstgjort i 6 år och är sergeant. 
Hon är på insats i Afghanistan som vagnchef. 
Hon har en dotter som är 7 år och får därför 
barntillägg. Utöver ordinarie semester får 
Vilma fem dagars extra betald ledighet för 
varje period om 30 dagar.

som anställD i Försvarsmakten har du 
många förmåner. Förutom grundlönen  
har du rätt till olika tillägg. Dessa regleras  
i ett kollektiv avtal, precis som för alla andra 
anställda inom Försvarsmakten. 

Arbetar du i en internationell militär in-
sats har du rätt till särskilda tillägg i enlighet 
med ett särskilt kollektivavtal.

Under tiden som du tjänstgör har du rätt 
till företagshälsovård och omfattas av en 
grupplivförsäkring. 

Därutöver får du vid varje tjänstgörings-
tillfälle ersättning för inryckning och utryck-
ningsresa samt boende i logementstandard 
och uniformer samt annan utrustning som är 
nödvändig för verksamheten. 

Grundutbildning, 3 mån Befattningsutbildning, 6 mån

Anställningen upphörår 1 2 3 4 5 6 7 8

lagen reglerar längDen för din  anställning, 
vilket innebär att du som mest kan ta ledigt 
ett år i taget från din andra arbets givare. Din 

Civil verksamhet      
Utbildning/övning     

exempel på tjänstgöringsmönsteranställning hos oss är tidsbegränad till mellan 
sex och åtta år men kan förlängas. Som längst 
kan du vara anställd under 16 år.

I vilken omfattning du tjänstgör, det vill säga 
är i aktiv tjänst, beror på ditt krigsförbands 
behov och planering. Du kommer främst att 
arbeta vid övningar och insatser, nationella eller 
internationella.

Från din individuella tjänstgöringsplan får du veta var och när du 
kommer att vara i aktiv tjänst. Hur ofta det blir beror på Försvars-
maktens behov av dina insatser. Det kan variera, mellan ett par 
dagar till tre veckor per år. Därutöver kan deltagande i interna-

tionella militära insatser bli aktuellt. En sådan insats omfattar 
normalt cirka nio månader, varav cirka tre månader är utbildning 
och förberedelser i Sverige. Ibland kan det även bli aktuellt med 
internationella övningar i andra länder. 

För mer inFormation:  
Vänd er till Försvarsmaktens rekryteringslinje 08-514 39 009 eller rekrytering@mil.se 
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Försvars makten, men som valt att övergå  
i civil tjänst hos en annan arbetsgivare, kan 
söka deltidstjänstgöring och på så sätt ha 
ett ben kvar i Försvarsmakten. 
 Du som nyligen genomgått GMU, som 
rekryt, kan efter utbildningen erbjudas en 
anställning för tjänstgöring på deltid. Du 
startar då i regel med en sex månaders 
prov anställning där du genomgår det som 
kallas befattnings- och förbandsutbildning. 

 Du som tidigare genomfört din värnplikt 
kan också anmäla ditt intresse och söka 
anställning för deltidstjänstgöring. 
 För att kunna bli anställd behöver du vara 
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genomgått värnplikt eller grundläggande 
militär utbildning (GMU) med efterföljande 
befattnings- och förbandsutbildning. 
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stort. För dig som är intresserad av en anställning inom Försvarsmakten parallellt med 
en civil karriär finns nu möjligheten till tjänstgöring på deltid som soldat, sjöman eller 
gruppbefäl (även kallat GSS/T).

Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring:

 inFormation till arbetsgivare:   
Arbetsgivare som vill veta mer om vad en deltidstjänst inom Försvarsmakten 

innebär kan läsa mer på rekrytering.forsvarsmakten.se/arbetsgivare eller 
www.lagrummet.se sök SFS2012:332 

107 85 Stockholm, tel 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se

LÄS MER PÅ 
REKRYTERING.FORSVARSMAKTEN.SE

SOLdAT, SjöMAN  
ELLER GRuPPbEFÄL  
PÅ dELTId?
NYA MöjLIGhETER ATT 
KOMbINERA dIN KARRIÄR

VEM KAN SöKA?

130925-014  Form
givning och tryck : FM

V – FSV – G
rafisk produktion, Stockholm

 2013. Foto: ©
 Försvarsm

akten



En tjänstgöring som 
deltidssoldat/sjöman öppnar dörren till en 
spännande och varierande sysselsättning som 
inte liknar något annat. Du får ett positivt merit-
värde och en mängd karriär möjligheter. Samti-
digt får du utvecklande uppdrag i gemenskap 
med andra, då du blir en del av Försvarsmakten 
utan att vara anställd på heltid.

Sedan 1 juli 2012 finns ett lagstadgat stöd för 
dig som vill kombinera en militär tjänst parallellt 
med en civil tjänst och karriär. Den nya lagen 
öppnar upp för tryggare anställningsformer för 
dig som lockas av en deltidskarriär, då det ger 
dig rätt till ledighet från din andra arbets givare 
för tjänstgöring inom Försvarsmakten. 

  

att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär 
stora möjligheter till utveckling. Du får möj-
lighet att växa som person samtidigt som 
karriärvägarna är många och spännande. 
Hos oss jobbar du i en öppen organisation 
med utrymme för eget ansvar och stort 
förtroende för varje individ. Samtidigt lär 
du dig samverka i grupp i gemenskap och 
kamratskap. Hos oss kan du arbeta för något 
som är större än dig själv. 

Att det nu finns trygga lagstadgade an-
ställningsformer för dig som vill kombinera 
en anställning inom Försvarsmakten med en 
karriär på annat håll öppnar upp för ytterli-
gare möjligheter. För precis som i stora delar 
av världen omkring oss är Försvarsmakten 
en organisation i förändring. Från och med 
nu och i framtiden kommer en karriär där du 
kombinerar ditt militära yrke med ett yrke 
utanför Försvarsmakten att bli allt vanli-
gare. Vi ser att vårt mål att skapa en större 
flexibilitet, en ökad mångfald och en bättre 
ålderstruktur, för att uppfylla kraven på vår 
beredskap och operativa förmåga, också 
skapar möjligheter för en spännande och 
kombinerad karriär. 

Välkommen att ta del av möjligheterna 
som finns i erbjudandet om deltidstjänst 
som gruppbefäl, soldat eller sjöman inom 
Försvarsmakten. 

i enlighet meD 7 §
i enlighet meD  28 §

en mängD tjänster  runtom i Sverige ska löpan-
de tillsättas och bemannas. Samtliga anställningar 
omfattar möjligheten att tjänstgöra både natio-
nellt och internationellt i övningar och insatser. 

I övrigt varierar arbetsuppgifterna stort mel-
lan olika arbetsområden och yrkesbefattningar. 
Vissa befattningar är fysiskt tunga, andra mer 
teoretiska. Som gruppbefäl får du en utbildning 
i ledarskap, som du sedan praktiserar genom att 
leda en grupp om 5–10 soldater. 

som DeltiDssolDat/sjöman blir du anställd 
vid ett krigsförband och tjänstestället blir den 
ort där ditt krigsförband är lokaliserat. Din chef 
och dina kollegor finns vid krigsförbandet. 

Samtidigt som du är anställd inom Försvars-
makten för tjänstgöring på deltid kan du 
vara anställd av en annan arbetsgivare. Det 
är också möjligt att kombinera anställningen 
med studier. 

Du har rätt till ledighet 
från annat arbete för att deltidstjänstgöra inom 
Försvarsmakte n. Detta innebär att:

 Du har rätt till sex månaders ledighet för att 
pröva en anställning inom Försvarsmakten.
 Du har vid varje tjänstgöringstillfälle rätt till 
maximalt 12 månaders ledighet. 
 Om du ska tjänstgöra i mer än sex månader 
får du inte ha tjänstgjort under året innan. 
 Du kan se i din tjänstgöringsplan hur din 
närmaste tid i Försvarsmakten är planerad 
och när du kommer att tjänstgöra vid ditt 
krigsförband. 

 Du är skyldig att informera din andra arbetsgi-
vare minst två månader före det att du påbör-
jar din tjänstgöring i Försvarsmakten. 
 Du har tjänst göringsskyldighet inom ramen 
för din tjänstgöringsplan. 
 Du har mellan tre och sex månaders upp-
sägningstid, beroende på hur länge du varit 
anställd inom Försvarsmakten.
 Du får besked om din tjänstgöring minst tre 
månader i förväg. 

ahmet, solDat
Ahmet är precis klar med sin grundläggande 
utbildning (GMU) och är nu provanställd. Han 
gör 10 övningsdygn under provanställningen, 
som omfattar 6 månader. 
För varje övningsdygn får Ahmet en ledig dag.

så här kan Din ersättning se ut     

viktor, solDat
Viktor genomför krigsförbandsövning i 
Sverig e under tre veckor. Övningen innehåller 
14 övningsdygn.

vilma, tjänstgöring i aFghanistan
Vilma har tjänstgjort i 6 år och är sergeant. 
Hon är på insats i Afghanistan som vagnchef. 
Hon har en dotter som är 7 år och får därför 
barntillägg. Utöver ordinarie semester får 
Vilma fem dagars extra betald ledighet för 
varje period om 30 dagar.

som anställD i Försvarsmakten har du 
många förmåner. Förutom grundlönen  
har du rätt till olika tillägg. Dessa regleras  
i ett kollektiv avtal, precis som för alla andra 
anställda inom Försvarsmakten. 

Arbetar du i en internationell militär in-
sats har du rätt till särskilda tillägg i enlighet 
med ett särskilt kollektivavtal.

Under tiden som du tjänstgör har du rätt 
till företagshälsovård och omfattas av en 
grupplivförsäkring. 

Därutöver får du vid varje tjänstgörings-
tillfälle ersättning för inryckning och utryck-
ningsresa samt boende i logementstandard 
och uniformer samt annan utrustning som är 
nödvändig för verksamheten. 

Grundutbildning, 3 mån Befattningsutbildning, 6 mån

Anställningen upphörår 1 2 3 4 5 6 7 8

lagen reglerar längDen för din  anställning, 
vilket innebär att du som mest kan ta ledigt 
ett år i taget från din andra arbets givare. Din 

Civil verksamhet      
Utbildning/övning     

exempel på tjänstgöringsmönsteranställning hos oss är tidsbegränad till mellan 
sex och åtta år men kan förlängas. Som längst 
kan du vara anställd under 16 år.

I vilken omfattning du tjänstgör, det vill säga 
är i aktiv tjänst, beror på ditt krigsförbands 
behov och planering. Du kommer främst att 
arbeta vid övningar och insatser, nationella eller 
internationella.

Från din individuella tjänstgöringsplan får du veta var och när du 
kommer att vara i aktiv tjänst. Hur ofta det blir beror på Försvars-
maktens behov av dina insatser. Det kan variera, mellan ett par 
dagar till tre veckor per år. Därutöver kan deltagande i interna-

tionella militära insatser bli aktuellt. En sådan insats omfattar 
normalt cirka nio månader, varav cirka tre månader är utbildning 
och förberedelser i Sverige. Ibland kan det även bli aktuellt med 
internationella övningar i andra länder. 
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GRUNDLÖN

ÖVNINGSDYGN 10x988/6

18.000

1.646

TOTAL MÅNADSERSÄTTNING 
FÖRE SKATT

19.646

DAGSLÖN 590x21DGR 

ÖVNINGSDYGN 14x1816

TOTAL ERSÄTTNING 

12.390

25.424

37.814

22.000

14.600

3.000

4.000

12.200

2.000

EXEMPEL PÅ GRUNDLÖN:   

0,3xGRUNDLÖN OVAN+8.000 

UTLANDSTILLÄGG   

BARNTILLÄGG   

INSATSTILLÄGG AFGHANISTAN 

TRAKTAMENTE (SKATTEFRITT)

57.800TOTAL MÅNADSERSÄTTNING 
FÖRE SKATT

 

exempel

VILKA TjÄNSTER 
KAN du SöKA?

VAR bLIR du 
ANSTÄLLd?



En tjänstgöring som 
deltidssoldat/sjöman öppnar dörren till en 
spännande och varierande sysselsättning som 
inte liknar något annat. Du får ett positivt merit-
värde och en mängd karriär möjligheter. Samti-
digt får du utvecklande uppdrag i gemenskap 
med andra, då du blir en del av Försvarsmakten 
utan att vara anställd på heltid.

Sedan 1 juli 2012 finns ett lagstadgat stöd för 
dig som vill kombinera en militär tjänst parallellt 
med en civil tjänst och karriär. Den nya lagen 
öppnar upp för tryggare anställningsformer för 
dig som lockas av en deltidskarriär, då det ger 
dig rätt till ledighet från din andra arbets givare 
för tjänstgöring inom Försvarsmakten. 

  

att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär 
stora möjligheter till utveckling. Du får möj-
lighet att växa som person samtidigt som 
karriärvägarna är många och spännande. 
Hos oss jobbar du i en öppen organisation 
med utrymme för eget ansvar och stort 
förtroende för varje individ. Samtidigt lär 
du dig samverka i grupp i gemenskap och 
kamratskap. Hos oss kan du arbeta för något 
som är större än dig själv. 

Att det nu finns trygga lagstadgade an-
ställningsformer för dig som vill kombinera 
en anställning inom Försvarsmakten med en 
karriär på annat håll öppnar upp för ytterli-
gare möjligheter. För precis som i stora delar 
av världen omkring oss är Försvarsmakten 
en organisation i förändring. Från och med 
nu och i framtiden kommer en karriär där du 
kombinerar ditt militära yrke med ett yrke 
utanför Försvarsmakten att bli allt vanli-
gare. Vi ser att vårt mål att skapa en större 
flexibilitet, en ökad mångfald och en bättre 
ålderstruktur, för att uppfylla kraven på vår 
beredskap och operativa förmåga, också 
skapar möjligheter för en spännande och 
kombinerad karriär. 

Välkommen att ta del av möjligheterna 
som finns i erbjudandet om deltidstjänst 
som gruppbefäl, soldat eller sjöman inom 
Försvarsmakten. 

i enlighet meD 7 §
i enlighet meD  28 §

en mängD tjänster  runtom i Sverige ska löpan-
de tillsättas och bemannas. Samtliga anställningar 
omfattar möjligheten att tjänstgöra både natio-
nellt och internationellt i övningar och insatser. 

I övrigt varierar arbetsuppgifterna stort mel-
lan olika arbetsområden och yrkesbefattningar. 
Vissa befattningar är fysiskt tunga, andra mer 
teoretiska. Som gruppbefäl får du en utbildning 
i ledarskap, som du sedan praktiserar genom att 
leda en grupp om 5–10 soldater. 

som DeltiDssolDat/sjöman blir du anställd 
vid ett krigsförband och tjänstestället blir den 
ort där ditt krigsförband är lokaliserat. Din chef 
och dina kollegor finns vid krigsförbandet. 

Samtidigt som du är anställd inom Försvars-
makten för tjänstgöring på deltid kan du 
vara anställd av en annan arbetsgivare. Det 
är också möjligt att kombinera anställningen 
med studier. 

Du har rätt till ledighet 
från annat arbete för att deltidstjänstgöra inom 
Försvarsmakte n. Detta innebär att:

 Du har rätt till sex månaders ledighet för att 
pröva en anställning inom Försvarsmakten.
 Du har vid varje tjänstgöringstillfälle rätt till 
maximalt 12 månaders ledighet. 
 Om du ska tjänstgöra i mer än sex månader 
får du inte ha tjänstgjort under året innan. 
 Du kan se i din tjänstgöringsplan hur din 
närmaste tid i Försvarsmakten är planerad 
och när du kommer att tjänstgöra vid ditt 
krigsförband. 

 Du är skyldig att informera din andra arbetsgi-
vare minst två månader före det att du påbör-
jar din tjänstgöring i Försvarsmakten. 
 Du har tjänst göringsskyldighet inom ramen 
för din tjänstgöringsplan. 
 Du har mellan tre och sex månaders upp-
sägningstid, beroende på hur länge du varit 
anställd inom Försvarsmakten.
 Du får besked om din tjänstgöring minst tre 
månader i förväg. 

ahmet, solDat
Ahmet är precis klar med sin grundläggande 
utbildning (GMU) och är nu provanställd. Han 
gör 10 övningsdygn under provanställningen, 
som omfattar 6 månader. 
För varje övningsdygn får Ahmet en ledig dag.

så här kan Din ersättning se ut     

viktor, solDat
Viktor genomför krigsförbandsövning i 
Sverig e under tre veckor. Övningen innehåller 
14 övningsdygn.

vilma, tjänstgöring i aFghanistan
Vilma har tjänstgjort i 6 år och är sergeant. 
Hon är på insats i Afghanistan som vagnchef. 
Hon har en dotter som är 7 år och får därför 
barntillägg. Utöver ordinarie semester får 
Vilma fem dagars extra betald ledighet för 
varje period om 30 dagar.

som anställD i Försvarsmakten har du 
många förmåner. Förutom grundlönen  
har du rätt till olika tillägg. Dessa regleras  
i ett kollektiv avtal, precis som för alla andra 
anställda inom Försvarsmakten. 

Arbetar du i en internationell militär in-
sats har du rätt till särskilda tillägg i enlighet 
med ett särskilt kollektivavtal.

Under tiden som du tjänstgör har du rätt 
till företagshälsovård och omfattas av en 
grupplivförsäkring. 

Därutöver får du vid varje tjänstgörings-
tillfälle ersättning för inryckning och utryck-
ningsresa samt boende i logementstandard 
och uniformer samt annan utrustning som är 
nödvändig för verksamheten. 

Grundutbildning, 3 mån Befattningsutbildning, 6 mån

Anställningen upphörår 1 2 3 4 5 6 7 8

lagen reglerar längDen för din  anställning, 
vilket innebär att du som mest kan ta ledigt 
ett år i taget från din andra arbets givare. Din 

Civil verksamhet      
Utbildning/övning     

exempel på tjänstgöringsmönsteranställning hos oss är tidsbegränad till mellan 
sex och åtta år men kan förlängas. Som längst 
kan du vara anställd under 16 år.

I vilken omfattning du tjänstgör, det vill säga 
är i aktiv tjänst, beror på ditt krigsförbands 
behov och planering. Du kommer främst att 
arbeta vid övningar och insatser, nationella eller 
internationella.

Från din individuella tjänstgöringsplan får du veta var och när du 
kommer att vara i aktiv tjänst. Hur ofta det blir beror på Försvars-
maktens behov av dina insatser. Det kan variera, mellan ett par 
dagar till tre veckor per år. Därutöver kan deltagande i interna-

tionella militära insatser bli aktuellt. En sådan insats omfattar 
normalt cirka nio månader, varav cirka tre månader är utbildning 
och förberedelser i Sverige. Ibland kan det även bli aktuellt med 
internationella övningar i andra länder. 

För mer inFormation:  
Vänd er till Försvarsmaktens rekryteringslinje 08-514 39 009 eller rekrytering@mil.se 

GRUNDLÖN

ÖVNINGSDYGN 10x988/6

18.000

1.646

TOTAL MÅNADSERSÄTTNING 
FÖRE SKATT

19.646

DAGSLÖN 590x21DGR 

ÖVNINGSDYGN 14x1816

TOTAL ERSÄTTNING 

12.390

25.424

37.814

22.000

14.600

3.000

4.000

12.200

2.000

EXEMPEL PÅ GRUNDLÖN:   

0,3xGRUNDLÖN OVAN+8.000 

UTLANDSTILLÄGG   

BARNTILLÄGG   

INSATSTILLÄGG AFGHANISTAN 

TRAKTAMENTE (SKATTEFRITT)

57.800TOTAL MÅNADSERSÄTTNING 
FÖRE SKATT

 

exempel

VILKA TjÄNSTER 
KAN du SöKA?

VAR bLIR du 
ANSTÄLLd?



      

 Du som tidigare varit anställd inom 
Försvars makten, men som valt att övergå  
i civil tjänst hos en annan arbetsgivare, kan 
söka deltidstjänstgöring och på så sätt ha 
ett ben kvar i Försvarsmakten. 
 Du som nyligen genomgått GMU, som 
rekryt, kan efter utbildningen erbjudas en 
anställning för tjänstgöring på deltid. Du 
startar då i regel med en sex månaders 
prov anställning där du genomgår det som 
kallas befattnings- och förbandsutbildning. 

 Du som tidigare genomfört din värnplikt 
kan också anmäla ditt intresse och söka 
anställning för deltidstjänstgöring. 
 För att kunna bli anställd behöver du vara 
svensk medborgare, ha fyllt 18 år och ha 
genomgått värnplikt eller grundläggande 
militär utbildning (GMU) med efterföljande 
befattnings- och förbandsutbildning. 

Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare och behovet av att rekry-
tera nya personer som vill tjänstgöra i allt från nationella till internationella insatser är 
stort. För dig som är intresserad av en anställning inom Försvarsmakten parallellt med 
en civil karriär finns nu möjligheten till tjänstgöring på deltid som soldat, sjöman eller 
gruppbefäl (även kallat GSS/T).

Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring:

 inFormation till arbetsgivare:   
Arbetsgivare som vill veta mer om vad en deltidstjänst inom Försvarsmakten 

innebär kan läsa mer på rekrytering.forsvarsmakten.se/arbetsgivare eller 
www.lagrummet.se sök SFS2012:332 

107 85 Stockholm, tel 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se

LÄS MER PÅ 
REKRYTERING.FORSVARSMAKTEN.SE

SOLdAT, SjöMAN  
ELLER GRuPPbEFÄL  
PÅ dELTId?
NYA MöjLIGhETER ATT 
KOMbINERA dIN KARRIÄR

VEM KAN SöKA?
130925-014  Form
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