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FÖRSVARSSEKTORN

Försvarssektorn – intressant
bransch med spännande teknik
2 av 3 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn. De viktigaste faktorerna för att vara intresserad av försvarssektorn är att det är en intressant
bransch, spännande teknikutveckling samt att göra en insats för Sverige.

D

e ingenjörer som kan tänka sig att arbeta i försvarssektorn fick följdrågan
“Varför kan du tänka dig att arbeta i
försvarssektorn?”

Spännande teknikutveckling
Många av de tillfrågade ingenjörerna ser försvarssektorn som en bransch med intressanta
tekniska problemställningar med tillhörande utmaningar. Man menar att det kan vara mer stimulerande att jobba med uppgifter som ligger i
teknikens framkant. ”Här finns häftiga produkter och höga krav på tillförlitlighet”. ”Innovativ
bransch med intressanta utmaningar”.
En del har svarat ”varför inte” vilket kan
tolkas som att försvarssektorn är minst lika
intressant som andra sektorer.

Göra en insats för Sverige
Många menar att försvarssektorn är viktig för
vår framtid. Man anser att försvaret är en del
av samhället och att det skulle kännas bra att

kunna bidra med sin yrkeskunskap. Man tar
även upp att det är viktigt att Sverige har ett
fungerande försvar mot de hot som vi ser, till
exempel cyberattacker och påverkan av vår
demokrati från andra länder. ”Vi måste alltid
vara beredda att försvara våra rättigheter med
alla medel, även digitalt”.

Vi måste
alltid vara
beredda att
försvara våra
rättigheter
med alla
medel, även
digitalt

FÖRSVARSSEKTORN SOM ARBETSGIVARE:
Försvarssektorn som arbetsgivare för ingenjörer
1. Spännande bransch
2. Arbeta i teknikens framkant
3. Intressanta arbetsuppgifter
4. Göra en insats för Sverige
5. Skydda Sverige mot hot
6. Trygg arbetsgivare
7. Utvecklingsmöjligheter

Vi har ett land värt att skydda och man vill
tjäna ett större syfte än bara tjäna pengar. Att
dessutom få vara med och upprätthålla freden
ses som positivt.

Trygg arbetsgivare
Många framhåller att försvarsmakten är en
bra arbetsgivare och att det skulle kännas
tryggt att arbeta där. Sektorn går bra och lär
inte börja gå dåligt inom den närmaste framtiden så rent egoistiskt för den enskilde individen är det en bra arbetsgivare att söka sig
till. Man menar även att försvarssektorn historiskt har legat i framkant i teknikutvecklingen med mycket avancerat och högteknologiskt
ingenjörskap. Här finns spetsteknik, specialanpassade tekniska lösningar och utvecklingsmöjligheterna är många.
Några anger att de mycket gärna söker sig
till försvarssektorn om de får jobba med försvar som inte inbegriper vapen, eller att vapnen enbart används för försvar mot annan
militär.
Några menar även att det är positivt att få
arbeta med projekt som har stor budget.
TEXT: MARIANNE SJÖBERG
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ARBETA PÅ MINDRE ORT?
Kan du som ingenjör tänka dig att arbeta på en mindre ort i Sverige?
(om du bortser från var du bor och arbetar idag)
Ja
Nej

69%
31%

ARBETA I FÖRSVARSSEKTORN?
Kan du tänka dig att arbeta i försvarssektorn?
Ja
Nej

67%
33%

VARFÖR MINDRE ORT?
Arbete på mindre ort positivt för
ingenjörer
1. Bättre karriärmöjligheter
2. Intressanta/varierande arbetsuppgifter
3. Bli en större del av ett företag
4. Närhet till naturen och lugnare tempo
5. Bättre livskvalitet
6. Kortare pendlingsavstånd
7. Billigare boende

VILKA FÖRSVARSAKTÖRER HAR DU POSITIVT INTRYCK AV?
Vilka av följande försvarsaktörer har du positivt intryck av? Ange gärna flera.
Saab Group
Försvarsmakten
FOI
BAE Systems Hägglunds
ÅF
FMV
BAE Systems Bofors
Rolls-Royce
Combitech
FRA
FLIR Systems
Fortifikationsverket
GKN Aerospace
MSB
Volvo Defense
IBM
CGI
PartnerTech
Carmenta
Ingen av dessa

45%
43%
27%
25%
25%
24%
22%
22%
21%
18%
18%
17%
17%
16%
15%
14%
4%
3%
2%
15%
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