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 Artilleriet har länge varit underdimensionerat för 
sin uppgift, men i och och med den nya försvars-

inriktningen är truppslaget åter på frammarsch. Iza 
Bernhardsson är gruppchef vid 92:a artilleribataljonen 
på Artilleriregementet, A 9, i Boden. 

covid-19 Fler krypto- 
apparater köps in för att 
möjliggöra hemarbete.

analys Om vikten av 
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förbundsnytt Nya 
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Fördjupning: Ökad risk att drabbas av ALS bland utlandsveteraner.
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S  å är 2021 här. Året då allt är tänkt att bli 
”som vanligt” igen. Men än är vi långt i från 
där. Det är Folk och försvars årliga rikskon-
ferens ett bra exempel på. Konferensen som 
alltid hålls på Högfjällshotellet i Sälen var i 

år både förkortad och i digital form. Men trots det prägla-
des det som sades om Försvarsmakten av framtidstro – nu 
börjar arbetet med att implementera det nya försvarsbe-
slutet. Såväl försvarsministern som 
överbefälhavaren konstaterade att den 
största nyckeln till framgång stavas 
”personalförsörjning”:

”En stabil och långsiktig personal-
försörjning är helt avgörande. Det är 
personalen, med anställda och frivilli-
ga, som utvecklar vår förmåga, nyttjar 
tekniken och bygger totalförsvaret.”, slog ÖB fast i sitt anfö-
rande.

Dags således för både myndigheten och politiken att 
kavla upp ärmarna. Vi i Officersförbundet är, förstås, 
beredda att bidra konstruktivt så att fler väljer en framtid i 
Försvarsmakten. Och stannar kvar dessutom. Med rimliga 
löner och schyssta villkor.

APROPÅ VILLKOR. Den första januari började två nya avtal 
att gälla för Försvarsmaktens högsta chefer. Förra våren sa 
vi i Officersförbundet upp det gamla chefsavtalet och efter 
förhandlingar har två nya avtal sett dagens ljus. Det ena 
handlar om en snävare chefskrets, som även fortsättnings-
vis följer det statliga chefsavtalet. Det andra är ett avtal för 
det som kallas för ”särskilda befattningshavare”. Där har vi 
nu lyckats få till bland annat extra ersättningar för att man 
som till exempel förbands- eller flottiljchef har ett krav på 
sig att alltid vara tillgänglig. Jag tycker det här är ett gott 

stycke fackligt arbete som vi har anledning att vara stolta 
över.

Stolthet kände jag också när jag nyligen mötte represen-
tanter för några av de kommuner som kommer få utökad 
militär verksamhet. Det kändes fint att få berätta om våra 
medlemmars strävan att alltid lösa uppgiften och vilja till 
att aktivt utveckla verksamheten. Det kändes tryggt att 
höra att kommunerna är väl förberedda på att ta emot nya 

officerare – med familjer- till de nya 
förbandsorterna, där bostäder, barn-
omsorg och arbete för de anhöriga är 
viktiga beståndsdelar för att få till en 
fungerande helhet. Vi i Officersförbun-
det kommer också att sätta press på 
Försvarsmakten så att myndigheten gör 
sitt yttersta för att se 

till att de som väljer att flytta till de nya 
regements- och flottiljorterna ges bästa 
möjliga förutsättningar.

AVSLUTNINGSVIS SKULLE JAG vilja komma 
med två tips:

Det första är att surfa in på Officerstid-
ningens nya webbplats, Officerstidning-
en.se. Där kommer du enkelt att kunna 
läsa tidningens innehåll om du inte orkar 
vänta tills den landat in i brevlådan.

Det andra tipset är att gå in på Officers-
förbundets sida på Youtube. Där kom-
menterar jag inledningen av 2021 ur ett 
fackligt perspektiv.

Håll ut, håll avstånd och – när det så är 
dags – vaccinera dig!⚫

»Kommunerna är väl 
förberedda på att ta 
emot nya officerare  

– med familjer – till de 
nya förbandsorterna.«

Dags att kavla  
upp ärmarna

Läs mer!  
Förbundsnytt  
hittar du på sidorna 
46–50.

Förbundsordföranden:

Håller  
du med?
Kommentera  
ledaren på vår  
Facebooksida.

Stockholm den 25 januari 2021
Lars Fresker 
Förbundsordförande
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Den 1 februari var en bra dag för alla som 
tänkt att det vore trevligt att kunna läsa Offi-
cerstidningen på det världsomspännande 
datanätet. Då lanserades nämligen Officers-
tidningens webbplats Officerstidningen.se. 

Bakom produktionen står byrån Torino, som redan i 
dag är ansvarig för den grafiska formen av tidningen 
och stod bakom omdaningen av Officerstidningen 
2019. Förhoppningsvis kommer 
du som läsare att känna igen dig 
från papperstidningen även på 
den nya sajten. 

Tidningen distribueras i 
dag endast i digital form som 
en uppladdad pdf-fil på Offi-
cersförbundets webbplats. En 
redaktionell plattform inne-
bär förenklade möjligheter för er läsare att ta del av 
tidningens innehåll digitalt. Den kommer också att 
ge möjlighet till ett snabbare nyhetsflöde mellan tid-
ningsutgivningen. Officerstidningen kommer fortsatt 
att utkomma i pappersform åtta gånger per år, men 
webbplatsen innebär förhoppningsvis ett bra komple-
ment till papperstidningen. 

I det här numret kan du läsa om artilleriets återupp-
byggnad i Försvarsmakten. Reporter Maria Widehed 
har besökt Artilleriregementet i Boden för att prata 
om pågående tillväxtfas och framtidens möjligheter 
och utmaningar (som omfattar såval personella utma-
ningar som räckviddsproblematik).  
   Reporter Linda Sundgren har fördjupat sig i frågan 
kring ALS efter att en ny forskningsstudie från Vete-
rancentrum har publicerats. Utlandsveteraner löper 
dubbelt så stor risk som andra svenskar att drabbas 
av den obotliga nervsjukdomen, enligt studien, men 
antalet fall är få och det är oklart om den förhöjda ris-
ken har någon koppling till yrkesutövningen.  
Tor Cavalli-Björkman, tidigare chef för 
försvarets överlevnadsskola, är en av de 
officerare i Försvarsmakten som har 
drabbats av ALS. Läs intervjun med 
honom på sidorna 38–40.  
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Rekryteringsmyndighe-
ten blir Plikt- och pröv-
ningsverket

 ƀ Den 1 februari 2021 byter 
Rekryteringsmyndigheten namn 
till Plikt- och prövningsverket, 
det beslutade riksdagen den 15 

december. Rekryteringsmyndig-
heten fick sitt nuvarande namn 
2011 i samband med att plikten 
lades vilande. Med en återaktive-
rad värnplikt anses namnet vara 
förlegat, menar myndigheten.  

– Vi välkomnar det nya namnet 

som på ett tydligare sätt beskri-
ver myndighetens uppdrag knutet 
till lagen om totalförsvarsplikt. 
Vårt huvuduppdrag är att kalla 
och mönstra ungdomar som ska 
göra grundutbildning med värn-
plikt, säger Christina Malm, gene-

Stor tillväxt väntar  
efter nytt försvarsbeslut 
I mitten av december röstade riksdagen ige-
nom regeringens försvarsproposition för de 
kommande fem åren. Skåne får en ny brigad, 
antalet jaktrobotar utökas och förberedelser 
för anskaffning av nya ytstridsfartyg inleds. 

q FÖRSVARSBESLUTET SOM FATTADES den 15 
december handlar om perioden 2021-

2025 samt förberedelser inför nästkommande 
försvarsperiod. Anslaget till Försvarsmakten 
ökar med nästan 29 miljarder kronor, till 89 
miljarder 2025, och omfattar såväl personell 
som materiell tillväxt. Bland annat ska dagens 
cirka 60 000 befattningar utökas till omkring 
90 000 år 2030. Ubåtsflottan tillförs ytterli-

gare en enhet och två av ubåtarna i Gotlands-
klassen ersätts med ubåtar i Blekingeklassen. 
Förberedelser för anskaffning av nya ytstrids-
fartyg under 2026 till 2030 ska påbörjas och 
ytterligare jaktrobotar beställs. Göteborg får 
en ny amfibiebataljon, en tredje mekaniserad 
brigad inrättas i Skåne och Stockholm får en 
motoriserad brigad (Livgardesbrigaden). Även 
om satsningarna välkomnas inom Försvars-
makten finns också en oro inför den höga till-
växttakten.

– Det är klart att det blir en del utmaningar 
för oss, men det här ska vi klara, sa ÖB Micael 
Bydén i en intervju med SVT. 

/LINDA SUNDGREN 

raldirektör, i ett pressmedde-
lande.  /JO

Trängregementets  
ambulanspersonal vac-
cineras mot covid-19

 ƀ Trängregementet stödjer 
sjukvården i Göteborgsområ-
det med två ambulanser och 
sjukvårdare. Nyligen beslutade 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset att Trängregementets 
insatspersonal, i likhet med 
sjukhusets egen ambulans- 
personal, ska vaccineras mot 
covid-19 .

 Den 20 januari gavs de första 
doserna, skriver Försvarsmak-
ten i en artikel på webbplatsen. 

– Vi är tacksamma att vi ock-
så fick möjligheten att vacci-
nera oss nu när den ordinarie 
ambulanspersonalen får vacci-
net. Det är väldigt positivt för 
oss som har daglig patientkon-
takt, både för patienternas skull 
och för vår egen skull, säger 
Gino Cucurnia, sjukvårdssoldat, 
i artikeln.  /JO

POLITIK

/Aktuellt Hör av dig! Du kan vara anonym. 
Kontakta redaktionen på
ot@officersforbundet.se

Har du en nyhet du 
vill tipsa oss om?

Foto: Joel Thungren/Försvarsm
akten

»Musts bedömning 
är att utsattheten 
för små och medel-
stora stater som 
Sverige ökar, och 
därmed också ris-
ken för att vi ska 
utsättas för kraft-
fulla påtryckningar. 
Hotbilden är poli-
tisk, ekonomisk  
och militär  
– samtidigt.«
Generalmajor Lena Hallin, chef för 
militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten, Must, i sitt anförande 
om omvärldsläget på Folk och för-
svars rikskonferens i januari. 
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Personliga relationer 
mellan Högkvarteret 
och Regeringskansliet 

q I OKTOBER KOM Magnus Christianssons 
avhandling om samspelet mellan Hög-

kvarteret och Regeringskansliet. Den visar 
att den gängse bilden av ett strikt hierarkiskt 
och formellt förhållande mellan Försvarsmak-
ten och politiken inte stämmer överens med 
verkligheten. Istället präglas samarbetet av 
personliga kontakter som byggs upp utanför 
mötesrummen. 

– Det handlar om kontakter man knyter i 
informella sammanhang, som över ett glas vin 
på någon mottagning, under en fika på Reger-
ingskansliet eller genom personliga mejl, säger 
Magnus Christiansson och fortsätter: 

– Förre ÖB berättade exempelvis att för-
svarsministern alltid ringde honom på sön-
dagskvällarna eftersom ministern visste att 
ÖB då var hemma och tittade på Sportspegeln. 
Under de samtalen pratade de om vad som 

skulle hända de kommande veckorna.  
   Dessa informella kontakter är till största 
del av godo, menar Magnus Christiansson. 
De underlättar det löpande arbetet mellan 
myndigheten och den politiska makten, och 
skapar också förutsättningar att driva ige-
nom större omställningar på ett smidigt sätt. 
I avhandlingen studeras den omvälvande 
omställningen från invasions- till insatsförsvar 
under 2000-talets första decennium genom 
tre olika projekt: Nordic battle group, För-
svarsmaktens nya materielstrategi och insat-
sen i Afghanistan. 

 – Utan de informella kontakterna hade 
det aldrig gått att sätta ihop 
arbetsgrupper och driva ige-
nom den här förändringen så 
snabbt som man gjorde. Man 
arbetade smart och plockade 

ut individer på 
Högkvarteret 
som visste och 
förstod hur sam-
arbetet fungerar, säger Magnus 
Christiansson.   

Men enligt Christiansson är 
det endast en begränsad skara 
officerare som är införstådda 
med hur det här samarbetet 
ser ut. Den bild som förmedlas 
vid militära utbildningar och i 
litteraturen framhåller istället 
en strikt hierarki och formella 
kontaktvägar.  

– Det är en föreställning som 

lever kvar sedan 1950- och 60-talen, men jag 
är inte så säker på att den stämde överens 
med verkligheten ens då. Den kan ha bottnat 
i att man trodde att det var så det gick till. 

Först på åttiotalet började 
man forska på det här områ-
det, säger han. 

DE INFORMELLA KONTAKTERNA 

mellan politiker och myndig-
heter är inte något utmärkan-
de för just Försvarsmakten 
utan präglar hela det svenska 

politiska förvaltningssystemet. Christiansson 
menar dock att det finns en utbredd uppfatt-
ning inom försvaret att militären skulle sär-
skilja sig från andra myndigheter på det här 
området. 

– Många tror att militären kör sitt eget race 
eftersom den verksamhet man bedriver är så 
speciell, men jag har inte hittat något stöd för 
den teorin, säger han.  

Han menar att de informella kontakterna 
är nödvändiga för att minska byråkratin och 
skapa smidiga och välfungerande samarbeten. 

Relationen mellan Försvarsmakten och Regeringskansliet är 
betydligt mindre hierarkisk än vad officerskåren i allmänhet 
tror, visar en avhandling från Försvarshögskolan. Det var också 
ett av skälen till att omställningen från invasions- till insats-
försvar kunde genomföras så snabbt. 

FORSKNING

/Aktuellt

Foto: T
T

» Många tror att 
militären kör sitt 
eget race eftersom 
den verksamhet 
man bedriver är så 
speciell. «

Sverker Göranson,  
ÖB 2009–2015
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Någon risk för ministerstyre ser 
han inte. Men vissa nackdelar för 
systemet ändå med sig.  

– Eftersom relationer och 
kontakter går i varandra kan det 
ibland vara svårt att reda ut vem 
som är ansvarig för ett enskilt 
beslut. Det kan också leda till att 

det går väl snabbt ibland, eller som Wil helm 
Agrell skrev: Det svenska 
invasionsförsvaret avskaffa-
des inte. Plötsligt en dag var 
det bara borta. Men jag men-
ar att det arbetssättet ändå är 
att föredra och att fördelarna 
väger över, säger Magnus 
Christiansson.  

DÄREMOT TYCKER HAN att det 
är bekymmersamt att den 
bild som förmedlas till offi-
cerskåren inte stämmer över-
ens med verkligheten. Office-
rare generellt har en bristan-
de kunskap i hur samarbetet 

med politiken fungerar i praktiken vilket kan 
skapa problem helt i onödan, enligt Magnus 
Christiansson. 

– Enskilda individer får uppfinna hjulet på 
nytt och riskerar att gå på pumpen helt i onö-
dan. Det vore bra om de som arbetar på Hög-
kvarteret fick lära sig hur det här samarbetet 
fungerar i praktiken. 

/ LINDA SUNDGREN

FAKTA

Om avhandlingen
I avhandlingen ”Defence transformation in Sweden: The 
strategic governance of pivoting projects, 2000-2010” 
granskas beslutsprocesserna kring uppsättandet av 
Nordic battle group, Försvarsmaktens nya materielstra-
tegi och insatsen i Afghanistan. Avhandlingen bygger på 
analyser av officiella dokument och 48 intervjuer med 
tjänstemän och politiker på olika nivåer i regeringskans-
liet. Magnus Christiansson är forskare vid Institutionen för 
säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. 
Han försvarade sin avhandling den 30 oktober 2020. 

Magnus 
Christi-
ansson

Foto: T
T

Kontrakt för nästa gene-
rations Visbykorvetter

 ƀ Försvarets materielverk och 
Saab har tecknat två nya kon-
trakt gällande Visbykorvetter, 
meddelades den 25 januari. Det 
ena kontraktet gäller produkt-
definitionsfas för nästa genera-
tions korvetter till marinen, Visby 
Generation 2. Kontraktet innebär 
startskottet på arbetet med att 
anskaffa nya Visbykorvetter, skri-
ver FMV i en artikel. 

Visby Generation 2 är en 
utveckling av korvetter i Visby- 
klassen, och kommer bland annat 
att bestyckas med modernt 
sjömålsrobotsystem, torpedsys-
tem och luftvärnsrobotsystem.

Det andra kontraktet gäller 
produktdefinitionsfas för modi-
fiering av de fem korvetterna av 
Visby-klass version 5. Förutom 
modifiering av fartygens befintli-
ga system ska luftvärnsrobot till-
föras, sjömålsrobotsystemet ska 
uppgraderas till senaste version 
och torpedsystemet till lätt tor-
ped 47, enligt artikeln. 

Det samlade kontraktsvärdet 
är 190 miljoner kronor. /JO

Uppdaterad Uppland 
 åter i tjänst 

 ƀ HMS Uppland är tillbaka i För-
svarsmakten efter halvtidsmo-
dernisering vid Saab Kockums 
varv i Karlskrona. I likhet med 
ubåten Gotland har Uppland 
försetts med flera av de system 
som kommer att användas i de 
kommande ubåtarna i Blekinge-
klassen. Det här skriver Försva-
rets materielverk på sin hemsida. 
Uppland har fått nya sensors- och 
ledningssystem liksom en dykar-
sluss och ett nytt luftoberoende 
maskineri. För att få plats med 
systemen förlängdes ubåten med 
cirka två meter. /LS

Samarbetet mellan personalen 
på Högkvarteret och Reger-

ingskansliet bygger till stor del 
på kontakter som knyts utan-

för de officiella mötesrummen. 

Foto: Saab
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Negativ bild av 
Sverige sprids i 
rysk media

q FORSKARE VID FÖRSVARSHÖGSKOLAN har 
granskat bilden av de nordiska länderna i 

den ryska nyhetsorganisationen Sputniks web-
baserade kanaler. Finland framställs mest posi-
tivt följt av Norge och Danmark. Sverige sticker 
ut genom att skildras betydligt mer negativt än 
sina grannländer. Av de 104 artiklar som Sput-
nik publicerat om Sverige i 
oktober månad mellan 2014 
och 2019, var inte en enda 
positivt vinklad. Studiens 
huvudförfattare är Edward 
Deverell, universitetslektor i 
statsvetenskap. 

– Sverige beskrivs som ett 

land i förfall. Man återkommer till historier om 
ett land som en gång var starkt och framgångs-
rikt, men som blivit moraliskt dekadent och 
politiskt försvagat, säger han.   

Edward Deverell berättar att artiklarna ofta 
handlar om kriminalitet och förändrade köns-
roller i antifeministisk anda. Många gånger 

avslutas texterna med paral-
leller dragna till den stora 
invandringsvågen 2015. 

– Det här ser vi i artiklar 
om alla nordiska länder, 
men medan man efter ett 
par år slutar göra kopplingen 
till invandringen i de andra 

länderna fortsätter man att göra 
det i artiklar om Sverige, säger 
Edward Deverell. 

Sputniks material publiceras på 
ryska, engelska, arabiska, span-
ska, kinesiska och farsi. 

FORSKARNA HAR IDENTIFIERAT tre olika metoder 
och mål bakom artiklarna om de nordiska 
länderna. Att smutskasta ett land på den inter-
nationella arenan genom att framhålla en för-
kastlig livsstil och svagt ledarskap. Att förstöra 
möjligheten för ett land att verka internatio-
nellt och försvåra bildandet av allianser. Och 
slutligen att försöka styra ett land i enlighet 
med ryska intressen. Ett exempel på det sist-
nämnda är artiklarna om Finland. 

– Att Finland framställs som mest positivt 
av de nordiska länderna kan bero på den 
långa traditionen av nära förbindelser som 
finns mellan länderna. Men det finns också ett 
starkt hot i artiklarna som beskriver hur poli-
tiskt och ekonomiskt dåligt det vore för Fin-
land om relationen till Ryssland försämrades, 
säger Edward Deverell. 

Undersökningen har sammanställts inom 
ramen för forskningsprojektet Informations-
påverkan: Sårbarheter och effekter. Projektet 
är treårigt och finansieras av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.  

/LINDA SUNDGREN 

Sverige är det nordiska land som beskrivs i sämst ordalag i den 
ryska statligt kontrollerade nyhetsorganisationen Sputnik. Det 
visar en undersökning från Försvarshögskolan. Av drygt 100 
granskade artiklar om Sverige var ingen positivt vinklad.  

» Man återkommer 
till historier om ett 
land som en gång var 
starkt och framgångs-
rikt, men som blivit 
moraliskt dekadent. «

FORSKNING

Edward 
Deverell

Forskare vid Försvarshögskolan har 
granskat bilden av de nordiska länderna 
i den ryska nyhetsorganisationen Sput-
niks webbaserade kanaler.

10   Officerstidningen nr.1, 2021



Regementsförvaltare OR 9
sökes till Amfibieregementet
Ytterligare information och ansökan via Lediga Jobb på Försvarsmaktens hemsida. 

Välkommen med din ansökan senast 2021-02-15!

En större utgift kan vara både väntad och oväntad.  
Oavsett vilket kan du som medlem i Officersförbundet låna  
upp till 350 000 kronor till en rörlig ränta på 4,90* procent. 

Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan

Extra förmånlig  
ränta för dig

* Aktuell medlemslåneränta är för närvarande 4,90 %. En kreditprövning görs alltid. Det får inte finnas några  
betalnings-anmärkningar och lägsta årsinkomst är 210 000 kronor. Om den rörliga årsräntan är 4,90 %, blir  
den effektiva räntan 5,01 % för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år (60 återbetalningstillfällen),  
utan uppläggningsavgift. Det totala beloppet att betala, vid oförändrad ränta blir 112 953  kronor och din  
månadskostnad blir 1 883 kronor. Årsränta per 2020-03-02.

En större utgift kan vara både väntad och oväntad. 
Oavsett vilket kan du som medlem i Officersförbundet 
låna upp till 350 000 kronor till en rörlig ränta på  
4,90* procent.

Läs mer och ansök på seb.se/medlemslan

SEB Officersförb_6-20_215x137.indd   1SEB Officersförb_6-20_215x137.indd   1 2021-01-18   10:212021-01-18   10:21



högskolan deltagit i. I rapporten 
presenteras också åtgärder för 
att öka stabiliteten i Arktis. Bland 
annat genom att separera frågor 
om ekonomiska sanktioner mot 
Ryssland från behovet av säker-
hetspolitisk dialog mellan militära 
företrädare samt att återstarta 
mötet mellan försvarschefer i 
regionen (Arctic CHOD meeting). 
/LS

Svenska framgångar i 
FN:s säkerhetsråd 

 ƀ Under 2017–2018 bidrog Sveri-
ge till flera viktiga insatser genom 
sitt deltagande i FN:s säkerhets-
råd, visar en utvärdering från 
Försvarshögskolan. Bland fram-
gångarna nämns initiering av en 
debatt om klimat- och säkerhet, 
delaktighet i igångsättandet av 
fredsprocessen i Jemen och möj-

liggörandet av hjälptransporter 
till tidigare oåtkomliga områden 
i Syrien. Rapporten baseras på 
intervjuer med ett 50-tal dip-
lomater, sakkunniga och hand-
läggare samt en granskning av 1 
200 handlingar med diplomatisk 
kommunikation mellan olika delar 
av utrikesförvaltningen, formell 
ärendehantering samt promemo-
rior och processbeskrivningar. /LS

Livgardet 500 år 
 ƀ Den 14 januari firade Livgardet 

500 år med kransnedläggning 
vid Gustav Adolfskyrkan på Öst-
ermalm i Stockholm, Livgardets 
gamla regementskyrka. Ett hög-
tidlighållande hölls också i Mora 
där Livgardet har sina rötter. 
Livgardet grundlades 1521 när 16 
dalkarlar valdes ut för att vakta 
den blivande kungens, Gustav 
Vasas, liv. I dag är Livgardet ett 
av Försvarsmaktens största för-
band. /LS 
 

Nytt minkrigs-
ledningssystem 

 ƀ Försvarsmakten har tagit emot 
ett nytt minkrigsledningssystem 
från Försvarets materielverk. Det 
uppger FMV på sin webbplats. 
Systemet består av ett huvud-
system, placerat hos marinens 
Maritime warfare data centre 
(MWDC), och fem transportabla 
system som kan bäras ombord på 
de fartyg som ska bedriva min-
krigsledning. Varje system består 
av ett antal färgmarkerade kollin 
som innehåller allt från datorer 
med nätverk till A0-skrivare. /LS 

 ƀ

Försämrat säkerhets - 
läge i Arktis

 ƀ Läget i Arktis blir alltmer spänt. 
Antalet militärövningar i området 
ökar och samarbetet med Ryss-
land har pausats eller upphört 
sedan annekteringen av Krim 
2014. Det framgår av en rapport 
vid US Naval war college, som 
två militära lärare från Försvars-

Fler ska kunna 
jobba hemifrån 

q I DECEMBER BESLUTADE regeringen och 
Folkhälsomyndigheten om skärpta res-

triktioner med anledning av den ökade smitt-
spridningen av covid-19. Regeringen uppdate-
rade i samband med detta också riktlinjerna 
för hemarbete på myndigheter. I beslutet som 
gick ut innan jul står det att statliga myndig-

heter omedelbart skulle vidta alla nödvändi-
ga åtgärder för att så många som möjligt ska 
arbeta hemifrån. Under perioden 22 december 
till 24 januari skulle myndigheterna dessutom 
säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska 
närvaro var nödvändig för att kunna bedriva 
verksamhet befann sig på arbetsplatsen. 

Fram till 1 juli 2021 ska så många anställda som möjligt på landets 
myndigheter arbeta hemifrån med anledning av covid-19. Gränssät-
tande för distansarbete i Försvarsmakten är fortsatt tillgången på 
säkra arbetsstationer, men fler kryptoenheter har nu anskaffats. 

COVID-19

/Aktuellt

Foto: Svante R
inalder

Försvarsmakten anskaffar 
2 500 kryptoapparater, som 
tillsammans med Försvars-
maktens standarddatorer i 
bärbar version, möjliggör för 
hemarbete.
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Fler ska kunna 
jobba hemifrån 

– All personal som inte oundgängligen behövs 
har skickats hem för att arbetat hemifrån eller 
vistas hemma. Det har vidtagits åtgärder och vi 
ser att väsentligt fler arbetar hemifrån än vad 
det var före jul, samtidigt som vi givetvis ser till 
att kunna lösa Försvarsmaktens kärnverksam-
het och uppgifter, säger överste Peter Öberg på 
Ledningsstabens inriktningsavdelning.

Han är chef för den arbetsgrupp på Högkvar-
teret som är ansvarig för Försvarsmaktens akti-
viteter som är kopplade till covid-19. 

MYNDIGHETERNA HAR OCKSÅ fått i uppdrag att 
vidta ytterligare åtgärder för att fram till den  
1 juli möjliggöra att så många medarbetare 
som möjligt kan arbeta hemifrån. Med anled-
ning av detta fattade Försvarsmakten innan jul 
beslut om att anskaffa ännu fler kryptoappara-
ter som gör att medarbetarna med sin vanliga 
bärbara dator kan hantera viss information 

som normalt inte är tillgänglig 
utanför arbetsplatsen. Totalt rör 
det sig om närmare 2 500 krypto-
enheter av typen FM AP-Krypto, 
som tillsammans med Försvars-
maktens standarddatorer i bärbar 
version, ger säkra kommunika-

tionsmöjligheter.
– De nya kryptoenheterna levereras under 

januari och februari och kom-
mer att delas ut enligt en för-
delningslista. Det har också 
gjorts en del andra investe-
ringar, som anskaffning av fler 
mobiltelefoner med krypto. En 
stor utmaning är att mycket av 
det vi hanterar omfattas av sekretess. Vi måste 
hålla en hög säkerhet i våra system. Med FM 
AP-Krypto kommer anställda att kunna arbeta 
och även komma åt bland annat interna doku-
ment, Prio och Emilia hemifrån.  

Borde inte Försvarsmakten redan ha 
vidtagit fler åtgärder för att möjliggöra 
hemarbete vid det här laget? 
– Det är en avvägning mellan sekretess och 

flexibilitet att kunna välja arbetsplats. Det är en 
svår hantering och avvägning, 
som innebär vissa utmaningar. 
Sedan ska man komma ihåg att 
mycket av vårt arbete inte är 
ensamarbete. En stor andel av 
Försvarsmaktens medarbeta-
re har inte heller möjlighet att 
arbeta från hemmet. Det gäller 
inte minst vid utbildningen av 
värnpliktiga och stående för-
band samt på våra fartyg och i 
våra ledningscentraler, säger 
Peter Öberg. 
    Omfattningen på hemar-
bete bland Försvarsmaktens 
anställda varierar utifrån 

verksamhetens krav och individens arbets-
uppgifter, liksom tillgång på utrustning som 
arbetsstationer och säkra system. Möjlighe-
terna till säkra videomöten och telefonkon-
ferenser istället för fysiska möten är fortsatt 
begränsade.

– Vi har tittat på att öka andelen säkra vide-
okonferenslösningar, men det ligger fortsatt 
under beredning. Det handlar om stora inves-

teringar och volymer, samti-
digt som säkerhetsproblem 
och utmaningarna kopplade 
till detta är fortsatt stora att 
hantera.

Försvarsmakten har utifrån 
Folkhälsomyndighetens rikt-

linjer gett ut egna riktlinjer till medarbetar-
na. I början av februari kommer en ny order, 
berättar Peter Öberg. 

– Vi överser nu den tidigare FM-ordern med 
åtgärder med anledning av covid-19, och som 
har styrt vår verksamhet, med den komplet-
terande ordern som kom innan jul. Vi ska foga 
samman dessa i en ny order som tar sikte på 
hela 2021 och ersätter de tidigare versionerna.

/JOSEFINE OWETZ 

Så många nyutnämnda sergeanter har 
nyligen avslutat sin specialistofficers-
utbildning. Det är fler än någonsin tidi-
gare. Årets specialistofficerskull repre-
senterar ett trettiotal olika inriktningar 
ur samtliga försvarsgrenar och strids-
krafter, enligt en artikel på Försvars-
maktens webbplats. 

» All personal som 
inte oundgängligen 
behövs har skickats 
hem för att arbetat 
hemifrån. «

Peter 
Öberg

FAKTA

Försvarsmaktens stöd till samhället
•  Försvarsmakten stödjer med att transportera intensiv-

vårdspatienter med transportflygplanet Hercules och 
helikopter 16. 

•  Socialstyrelsens krisledning får fortsatt stöd i form av 
stabspersonal.

•  Region Uppsala, Blekinge, Skåne och Västra Götalands-
regionen får stöd i form av ambulanser och förare.

•  Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten med 
nationell provtagning. 

Källa: Försvarsmakten 

Foto: Istock

Foto: Sven-O
lof W

illhöft
/Försvarsm

akten
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Sagt på rikskonferensen

 ƀ ”Behovet finns dock att utveckla ett ännu 
tätare dagligt operativt samarbete inom 
främst sjö-, luft- och markdomänerna. ”

Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant 
Michael Claesson, om att han skulle vilja se ett 
fördjupat militärt samarbete med Danmark.  

 ƀ ”Hoten mot svensk ekonomi, teknologi och 
infrastruktur ersätter inte de militära eller 
politiska hoten, det handlar inte om antingen 
eller, utan om både och.” 

Generalmajor Lena Hallin, chef för militära 
underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.  

 ƀ ”För att möta framtidens utmaningar räck-
er det inte att bygga på gamla erfarenheter 
utan vi behöver innovation och nytänkande. 
Satsningar på försvarsforskning blir då avgö-
rande. Likaså att officersutbildningen fort-
sätter att producera kritiska reflekterande 
officerare som genom systematisk analys kan 
utveckla sig själva och sin profession.”

Försvarshögskolans rektor Robert Egnell.

Framtida hot 
i fokus på riks-
konferensen 

q DEN 11–12 JANUARI var det dags för Folk 
och försvars rikskonferens, som brukar 

beskrivas som Sveriges viktigaste forum för 
försvars- och säkerhetspolitik. Det övergri-
pande temat för årets konferens var ”Sveriges 
förmåga att möta hot och kriser i en omvärld 
under omdaning”.  
   Sveriges säkerhetspolitik efter pandemin, 
framtiden för den europeiska säkerhetsord-
ningen och framtidens krigfö-
ring och konflikter var några 
av de många ämnesområden 
som avhandlades. 

På konferensens andra dag 
höll överbefälhavare Micael 

Bydén sitt anförande. Han inledde med att 
summera föregående försvarsbeslutsperiod: 

– Den ekonomi som tillförts har gett effekt i 
militär förmåga och direkt gripbara förband. Vi 
står helt enkelt bättre rustade, sa ÖB.

Han talade också om vad det nya försvarsbe-
slutet för åren 2021–2025 innebär för Försvars-
maktens utveckling de kommande åren. Han 
konstaterade att det ger Försvarsmakten för-

utsättningar att fortsätta bygga 
försvarskraft med både bredd 
och spets. Han tog upp att en 
avgörande faktor för att nå 
framgång är en stabil och lång-
siktig personalförsörjning. 

– Det är personalen, anställda och frivilliga, 
som utvecklar vår förmåga, nyttjar tekniken 
och bygger totalförsvaret, sa Micael Bydén.

CHEFEN FÖR LEDNINGSSTABEN, viceamiral Jonas 
Haggren, deltog också på konferensen och 
delade med sig av insikter om arbetet med Per-
spektivstudien, utvecklingen av svenskt för-
svar fram till 2045. Han beskrev några av de 
teman som Försvarsmakten bedömer kommer 
att påverka utvecklingen i omvärlden.

– Vi ser att den sammantagna hotbilden har 
blivit alltmer komplex. Konflikternas karaktär 
har förändrats. De utspelas oftare i det fördolda 
och förnekbara, förs ibland genom ombud, på 
många olika domäner och med både militära 
och en bred palett av andra maktmedel, sa han.

Jonas Haggren underströk behovet av att För-
svarsmakten snabbt behöver kunna anpassa 
sig och agera inom såväl det traditionella strids-
fältet som inom nya domäner som rymd, cyber 
och AI. Det var något som även ÖB tog upp:

– Vi behöver tänka nytt. Det kräver att vi 
utmanar oss själva, våra arbetssätt och våra 
regelverk. Det måste också gå fortare än i dag. 
Vi måste hålla oss i framkant och dra nytta av 
en teknisk utveckling av till exempel obeman-
nade system, artificiell intelligens samt ökat 
nyttjande av rymden för militära ändamål, sa 
Micael Bydén i sitt anförande. 

/JOSEFINE OWETZ 

Hur ska Sveriges militära försvar rustas för framtiden 
och hur kommer hotbilderna att se ut? Det var några 
av frågorna som togs upp på Folk och försvars riks-
konferens, som i år genomfördes i digitalt format. 

» Den ekonomi som 
tillförts har gett 
effekt i militär för-
måga och direkt 
gripbara förband. «

Jonas Haggren, chef  
för Ledningsstaben. 

FOLK OCH FÖRSVAR

Foto: U
lf P

alm
/Folk och försvar
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TILLSAMMANS FÖR  
ETT SÄKRARE SVERIGE

www.samhallssakerhet.se 

En digital konferens och utställning med utgångspunkt i pågående pandemi

Scanna här för att se hela eventet!

En samlad kommunikation i kris
Morgan Olofsson

Kommunikationsdirektör, MSB

Ett modernt civilt försvar
Mikael Damberg

 Inrikesminister, Regeringskansliet

Vardag i kris
Ida Texell

Kommundirektör,  
Upplands-Bro kommun

Nycklar till Sveriges krisberedskap
Fredrik Bynander

Avdelningschef, Försvarshögskolan



Förbandsbesök: 
Artilleriregementet
text: Maria Widehed
foto: Simon Eliasson, Pär Bäckström, Viktoria Szakacs/FM

Artilleriet har länge varit underdimensionerat för sin 
uppgift, men när riksdagen klubbade den nya försvars
inriktningen blev den kommande upprustningen ett 
faktum. Officerstidningen reste till Boden för att ta reda 
på vilka utmaningar framtidens indirekta eld funktion 
har, hur det nya artilleriet ska organiseras, vilken roll P 4 i 
Skövde kommer att spela och varför chefen för A 9 vill  
anskaffa raketartilleri.

Nya tider 
för slagfältets
konung
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Nya tider 
för slagfältets
konung

Foto: Sim
on Eliasson
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Förbandsbesök: 
Artilleriregementet

tt landsvägar, järnvägar och Luleälven möt-
tes här var det som avgjorde att en fästning 
restes i just Boden. Det blev grunden till en av 
landets största och viktigaste militärorter.

I oktober 2020 öser regnet ner i Boden 
och förvandlar skoningslöst det som nyss var 
idyllisk pudersnö till slask. Pälsmössa M59 
till trots – regementschef överste Magnus 
Ståhl och skolförvaltare Daniel Hellberg är 
dyngsura. Men däremot inte på dåligt humör. 
Samtalet på väg in genom A 9-grinden till 
kaserngården handlar nämligen om förvänt-
ningarna inför att snart få montera ner den 
gigantiska röda nian – för att välkomna A 8 
tillbaka till Norrbotten.

Och innan förra året nådde 
sitt slut stod det klart. Riksdagen 
antog propositionen ”Totalför-
svaret 2021–2025” som fastslår 
att de åter ska ha namnet Bodens 
Artilleriregemente A 8 – och att 
det svenska artilleriets återupp-
byggnad nu ska starta.

A 9 BESTÅR i dag av regements-
stab och en artilleribataljon som 
ansvarar för all grundutbildning 
av rekryter, samt utbildar de två 
krigsförbanden 91:a respektive 
92:a artilleribataljonen. Dessa 
har förmågan att upptäcka och 
träffa mål på långa avstånd – så 
långt som 50 kilometer bort. 
Artilleriets huvuduppgifter är 
förenklat att ”understödja de 
stridande förbanden med indi-
rekt eld och bekämpning av mål 
på djupet”. Vid förbandet finns 
också Artilleriets stridsskola 
som utbildar officerare och spe-

cialistofficerare, samt jobbar med utvecklingsfrågor. Det är ett litet 
förband och 2020 har därför varit ett utmanande år. Totalt har man 
genomfört tre internationella insatser; RCA Afrika 07 och 08, samt 
Afghanistan FS 39. Samtidigt har man upprätthållit beredskap med 
krigsförband och beredskapsstyrkor som kan strida i vintermiljö, stöt-
tat förband inför internationella insatser och hållit igång all utbild-
ning.

Än mer utmanande hann det dessutom bli innan årets slut, några 
veckor efter Officerstidningens besök tvingade pandemin förbandet 
att ställa in de värnpliktigas hemresor fram till julledigheten.

NÄR MAGNUS STÅHL för drygt 1,5 år sedan tog över som regementschef 
på A 9 var arméchef Karl Engelbrektson på plats i Boden. Arméchefen 
påminde om den tuffa period som avgående överste Jonas Lotsne klev 

Boden

I SVERIGE HAR VI FRAMFÖR ALLT 
TVÅ STORA UTMANINGAR; VI 
HAR FÖR FÅ ARTILLERIFÖRBAND 
OCH VI SKJUTER FÖR KORT.
Magnus Ståhl, regementschef A 9  

Sedan den 15 december 2020 står det klart: 
artilleriet i norr ska åter ha namnet Bodens 
Artilleriregemente A 8 – och till regementschef 
Magnus Ståhls och skolförvaltare Daniel Hell-
bergs glädje ska den röda nian på grinden in till 
kaserngården monteras ner.

Foto: P
är B

äckström
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in i som ny regementschef; ”På den tiden var funktionen indirekt eld 
väldigt ifrågasatt på stridsfältet. Men, ni överlevde denna period tack 
vare en god förbandsanda och officerskår som fortsatte att utveckla 
artilleriets förmåga trots knapra resurser”.

Daniel Hellberg, projektledare för regementets arbete kopplat till 
arméorganisation 2025, minns den tiden väl. När de första pjässolda-
terna på Archer anställdes på A 9 fanns inga pjäser. Under ett par år 
saknade landets enda två artilleribataljoner helt och hållet artilleri-
pjäser eftersom leveransen av det nya systemet drog ut på tiden. Under 
Hellbergs första år som kompanichef på förbandet fick man öva med 
granatkastare. Då hade det svenska artilleriet nått botten.

•••

A9:S LEDORD ”ULTIMA ratio regum” – Konungarnas yttersta argu-
ment – berättar om artilleriets historiska betydelse på slagfäl-
ten, där den tunga elden ofta var avgörande i striden.

Men sedan 2005, då Artilleriregementet A 9 omlokalisera-
des från Kristinehamn till Boden och artilleribataljonen vid  
I 19 inordnades i regementet, har detta varit landets 
enda kvarvarande plattform för utbildning och 
utveckling av artilleriförband.

Den totalförsvarsproposition som klubba-
des i riksdagen den 15 december är starten 
på en ny era. När försvaret förstärks i den 

största upprustningen på decennier ligger 
tyngdpunkten på armén.

Att stärka förmågan till indirekt eld var ett 
av de prioriterade förslagen i det betän-

kande som utredningen om Försvars-
maktens långsiktiga materielbehov 
resulterade i 2018. Indirekt eld, 
konstaterade man, spelar en avgö-
rande roll för markstriden. 
Enligt Försvarsmaktens perspek-

tivstudie 2018 ska armén kunna ta 
initiativ genom anfall in på djupet 

av motståndarens gruppering. 
Och i Försvarsberedningens 

Magnus Ståhl

Foto: P
är B

äckström

Foto: Pär Bäckström

Foto: V
iktoria Szakacs/FM
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slutrapport Värnkraft 2019 är beredningen 
tydlig med att funktionen indirekt eld måste 
utökas.

– Ja, när vi kommer till förslaget att ett 
artilleriregemente ska bli två så är det inget 
nytt, vi har redan gjort den historiska resan. 
Sedan är det ingen som kommer ihåg hur 
man gjorde då, säger Magnus Ståhl och ler.

INRIKTNINGEN I TOTALFÖRSVARSPROPOSITIONEN innebär att Bergsla-
gens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn återuppstår för att utbilda 
artillerister i södra Sverige.

De tre mekaniserade brigaderna som ska organiseras tillförs en 
artilleribataljon vardera, samtidigt som det på divisionsnivå tillförs 
ytterligare två artilleribataljoner. Förbanden på Gotland och Livgar-
desbrigaden får varsitt fristående artillerikompani.

– Detta är en bra början, men inte tillräckligt. I Sverige har vi 
framför allt två stora utmaningar; vi har för få artilleriförband och vi 
skjuter för kort, säger Magnus Ståhl.

FÖR UNDERSTÖD AV en brigads strid krävs två till fyra artilleribataljo-
ner. Med dagslägets två bataljoner klarar man således endast att anfal-
la på en tät. Och man har begränsade resurser för att kunna operera 
rikstäckande. Ökade numerärer av förband krävs för att nå tillräcklig 
uthållighet, menar Ståhl.

– Nu har man tagit tag i frågan om den numerära artillerifunktio-
nen. Man har startat en resa för att utveckla, det är det viktigaste.

Det krävs också ytterligare resurser för att kunna ta emot och stötta 
förband som kommer till Sverige, säger Ståhl och lyfter exemplet med 

FAKTA

A 9 
Artilleriregementet i Boden, A 9, är Försvarsmaktens kompe-
tenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar 
och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för fram-
tidens precisionsammunition. Vid regementet finns en stab, 
artilleriets stridsskola och artilleribataljonen. A9 är speciali-
serade på indirekt bekämpning – alltså att skjuta på mål som 
man inte kan se från skjutplatsen, ofta flera mil bort.
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arméövningen Northern Wind som genomfördes i Norrbotten i mars 
2019, då ett finskt raketartilleriförband deltog.

I DEN STUDIE av framtidens indirekta bekämpning som Artillerire-
gementet redovisat för arméchefen konstaterar man att också en 
högkvalificerad motståndare i framtiden har utvecklat bekämpnings-
system med allt längre räckvidder. I den svenska totalförsvarspropo-
sitionen är det flygvapnet man tittar på när det gäller förmågan till 
långräckviddig bekämpning på avstånd om 200 kilometer bort. När 
det gäller långskjutande markmålsbekämpning upp till 200 kilometer 
har Sverige i dag däremot ingen egen förmåga.

VI SKJUTER NÅGONSTANS UPP 
TILL 50 KILOMETER OCH SEDAN 
ÄR DET FLYGVAPNET.  
Magnus Ståhl, regementschef A 9

DET NYA ARTILLERIET
(Grundorganisation)
A 9 i Kristinehamn återinrättas

 ƀ Bergslagens artilleriregemente A 9 återin-
rättas under perioden 2021–2025 och ska nå 
full kapacitet 2026–2030. Att återetablera  
A 9 i Kristinehamn med Villingsberg som skjut-
fält var ett av de mest konkreta förslag som 
lyftes redan i slutrapporten Värnkraft.

Det är 16 år sedan Artilleriregementet i 
Kristinehamn lades ner. Sedan dess har fle-
ra av byggnaderna och området sålts till ett 
privat företag. Byggnaderna och övningsom-
rådet söder om A 9 står däremot till största 
delen kvar som förut 

P 4  startar upp utbildningen
 ƀ Hösten 2021 startas utbildning för artille-

rister upp på Skaraborgs regemente, P 4, 
i Skövde, där 44 värnpliktiga blir del av ett 
reducerat pjäskompani med en pjäspluton och 
en stab- och trosspluton. Tre Archer-pjäser 
flyttas ska vara nedflyttade innan oktober är 
slut.

(Krigsorganisation)
Artilleri till tre brigader

 ƀ När det gäller Försvarsmaktens krigsorga-
nisation ska de nuvarande två brigadstruktu-
rerna organiseras i två mekaniserade brigader 
samtidigt som organiseringen av en tredje 
mekaniserad brigad ska påbörjas.

De tre mekaniserade brigaderna sätts upp 
av Norrbottens regemente, I 19, Skaraborgs 
regemente, P 4 och Södra skånska regemen-
tet, P 7. Brigaderna tillförs en artilleribataljon 
var, som rent personellt handlar om att 91:a 
och 92:a artilleribataljonerna omorganiseras.

Två divisions- 
artilleri bataljoner tillförs

 ƀ De tre brigaderna ska kunna ledas tillsam-
mans, som en division. Därför införs divisions-
stab och divisionsledningsbataljon. Av propo-
sitionen framgår också att inriktningen ska 
vara att Försvarsmaktens krigsorganisation 
ska tillföras två divisionsartilleribataljoner.

Två fristående artilleri- 
kompanier organiseras

 ƀ Avancerat långräckviddigt artilleri i form 
av Archer ska stärka möjligheterna att verka 
med arméförband i Stockholmsregionen och 
höja den sammantagna militära förmågan på 
Gotland. Förbanden på Gotland ska förstär-
kas under 2021-2025, där kärnan utgörs av en 
sammansatt mekaniserad bataljon. Gotland 
tillförs därför ett artillerikompani med Archer. 
En reducerad motoriserad brigad ska organi-
seras i Stockholmsområdet. Livgardesbriga-
den sätts upp av Livgardet i Kungsängen. Till 
denna tillförs ett artillerikompani. 

Regementschefen Magnus Ståhl vill se 
en fortsättning för Archer-systemet, 

där man vid ytterligare anskaffning 
antingen väljer dumper-chassit som 

man har i dag eller en modell på splitter-
skyddad lastbil. ”Men det viktiga är att 
fortsätta med systemet, vilket fordon 

det åker på är inte så viktigt”, säger han. 
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– Vi skjuter någonstans upp till 50 kilome-
ter och sedan är det flygvapnet. Så det är ett 
väldigt stort glapp i distansen.

Nya förmågor, där räckvidd bedöms sär-
skilt viktigt, krävs för att bland annat kunna 
möta hot i oväntad riktning samt bekämpa 
mål på djupet, menar Ståhl.

•••

DET ÄR EN pampig syn, när samtliga förband-
satta pjäser står uppradade i Archerhallen.

Det har gått mer än sju år sedan de första 
levererades till Boden. I dag menar man på  
A 9 att elduthålligheten är god.

– Systemet börjar bli välbeprövat. De tider-
na som är satta som målkrav för omladdning 
och logistikkedja når vi med besättningen, 
säger Daniel Hellberg.

Är ni nöjda med Archer?
– Absolut, det är världens bästa pjäs. Det är 

ju det, säger Magnus Ståhl och fortsätter:
– Men ibland tycker jag att vi blir väldigt fokuserade på Archer-pjä-

sen. Det är en stor apparat som krävs runt systemet – logistik, radar, 
samband, ledning, sjukvårdstjänst och teknisk tjänst. Allt måste fung-
era.

Archersystemet bygger på artilleripjäsen Haubits 77 B, men i stället 
för att dras av en lastbil är pjäsen numera monterad på en modifierad 
Volvo-dumper. En av de stora fördelarna är flexibiliteten och rörlig-
heten. Archerpjäsen grupperar på 30 sekunder, jämfört med forna 
system som behövde upp till 20 minuter.

HITTILLS HAR SVERIGE haft tillgång till 24 artilleripjäser av typen 
Archer. Ytterligare 12 har varit placerade i förbandsreserven, och 12 
var tänkta att säljas.

Nu fastslår försvarsberedningens proposition att samtliga 48 artille-
ripjäser ska organiseras i förband och att anskaffningen av nya artille-
ripjäser till divisionsartilleribataljonerna bör inledas under nuvaran-
de inriktningsperiod.

Men det är inte alla som skulle hålla med regementschef 
Ståhl om att det är ”världens bästa pjäs”. På sina håll kallas 
pjäsen för oönskad gökunge och kritiseras för att vara ett 

DE TIDERNA SOM ÄR SATTA SOM 
MÅLKRAV FÖR OMLADDNING 
OCH LOGISTIKKEDJA NÅR VI  
MED BESÄTTNINGEN. 
Daniel Hellberg, skolförvaltare 

Daniel 
Hellberg

”Vår organisation är inte van vid till-
växt, det har ingen av oss jobbat med. 
Där har P 18 dragit ett tungt lass som 
vi kommer att dra mycket nytta av” 
säger regementschef Magnus Ståhl.
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Värnpliktiga vid pjäskompaniet 
genomför vård efter övning.
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Ansökan ska ha inkommit senast 31 mars 2020. För mer information och  
ansökningsförfarande, se www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden

Frågor kan besvaras av fondens sekreterare Kurt Svensson på  
076-793 33 55 eller kurt.svensson@kungligastiftelser.se

  

H.M. Konungens  
Militärhospitals- och  

Medaljfonder

Är du efterlevande maka/make  
eller barn till avliden yrkes officer  
har du möjlighet att söka ekonomisk 
hjälp från H.M. Konungens Militär
hospitals och Medaljfonder.

Sökande ska vara ekonomiskt 
behövande, vilket normalt innebär 
en månadsinkomst som understiger 
15 000 kronor per månad, och utan 
större förmögenhet. Den som söker 
kan dock äga bostadsrätt eller villa.

Ansökan ska ha inkommit senast 31 mars 2021. För mer information och  
ansökningsförfarande, se www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden

Frågor kan besvaras av fondens sekreterare Kurt Svensson på  
076-793 33 55 eller kurt.svensson@kungligastiftelser.se

Militärhospitalfonden och Medaljfonden instiftades av 
Konung Karl XIV Johan och hade från början två olika 
syften. Militärhospitalfondens ändamål var att antingen 

instifta ett Militärhospital och/eller stödja bortgångna officerares 
änkor och barn. Medaljfonden hade som ändamål att ge officerare 
som erhållit medalj för tapperhet i krig, en årlig pension. I den mån 
det blev ett årligt överskott av Medaljfondens tillgångar, tillföll det 
Hospitalfonden. 1999 sammanslogs fonderna till H.M. Konungens 
Militärhospitals- och Medaljfonder.



DET SVENSKA ARTILLERIETS UPP- OCH NEDGÅNG
 ƀ 1636 grundas Kungliga Artille-

riregementet. Det kommer snart 
att omfatta alla artillerienheter 
i hela dåtidens Stormaktssveri-
ge – över 50 garnisoner. Redan 
tidigt visar det sig vara svårt att 
leda ett regemente med så stor 
geografisk spridning. Trots detta 

består organisationen till  
1794.

 ƀ 1794 betraktas som det 
moderna svenska artilleriets 
födelse, då delas Artillerire-
gementet upp i fyra regementen: 
Svea artilleriregemente, Göta 

artilleriregemente, Wendes 
artilleriregemente och Finska 
artilleriregementet.

 ƀ 1809 Sverige förlorar Finland 
i det finska kriget och därmed 
upplöses det Finska artillerire-
gementet.  

1889 utökas 
artilleriet 
med ett fem-
te förband, 
Vaxholms artillerikår, som är 
grunden till 2000-talets Amf 1.

 ƀ 1946–1990 Under kalla kriget 

långräckviddigt precisionsartilleri med låg 
uthållighet i eldgivning. Samtidigt framgår 
det av rapporten Värnkraft att försvarsbered-
ningen ville köpa in ett helt nytt artillerisys-
tem till brigaderna från 2026.

– Jag tycker att vi ska fortsätta med 
Archer-systemet. Mitt resonemang har två 
parametrar; den ena är att eldrörsartilleri 
inte blir så mycket bättre oavsett vilket man 
väljer, det är marginellt. Som att köpa en 
Volvo eller Audi, säger Magnus Ståhl och fort-
sätter:

– Den andra är att om vi nu väljer att införa 

ett annat eldrörssystem så kommer all vår 
kraft gå till att få det att fungera. Då kommer 
vi inte att orka med tillväxten.

I kommande inriktning vill överste Ståhl 
däremot se att en bekämpningsbataljon med 
raketartilleri kompletterar Archer i Boden, 
något även beredningen bakom Värnkraft 
lyfter som ett möjligt sätt att stärka indirekt 
eld-funktionen.

Raketartilleri medger främst längre  
skjutavstånd och betydligt större verkan, 
men även möjlighet att bygga in avancerad 
teknik i ammunitionen – som styrsystem och 
målsökare för hög precision.

– Vi skjuter fortfarande för kort. Det enda som kan hantera det är 
ett raketartilleri. Det är där vi ska satsa, på räckvidden. När det gäller 
Archer ska vi satsa krut på att få en ammunitionsutveckling, inte på 
att byta ut kanonen i sig.

••• 

– Den största utmaningen i artilleriets återuppbyggnad är personal-
försörjningen, det går inte att svara något annat, säger Magnus Ståhl 
och slår sig ner med en kopp kaffe i en av stridsskolans lektionssalar.

NÄR DET GÄLLER ARCHER SKA
VI SATSA KRUT PÅ ATT FÅ EN 
AMMUNITIONSUTVECKLING, INTE 
PÅ ATT BYTA UT KANONEN I SIG. 
Magnus Ståhl, regementschef A 9 

I januari ligger snön åter tjock på  
marken i Norrbotten. Rekryterna på 

stab- och trosskompaniet bedriver 
verksamhet på Bodens södra skjutfält. 

Josef Abrahamsson,  
trossoldat.
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var det svenska artilleriet som 
störst – med totalt nio artilleri-
regementen från Boden i norr till 
Hässleholm i söder.

 ƀ 2000 Nytt försvarsbeslut. 
En omfattande reducering av 
artilleriet genomförs och kustar-
tilleriet avvecklas helt. År av 
omformning för artilleriet fort-

sätter även i de kommande för-
svarsbesluten. Artilleriregemen-
te efter artilleriregemente läggs 
ned – i likhet med många andra 
förband i Försvarsmakten – när 
den framtida insatsorganisatio-
nen formas.

 ƀ 2005 omlokaliseras Artilleri-
regementet från Kristinehamn 

till Boden. Vidare skulle artilleri-
bataljonen vid I 19 avvecklas och 
inordnas i Artilleriregementet 
i Boden. Sedan 2006 har detta 
varit landets enda kvarvarande 
artilleriförband, med ansvar för 
att utbilda två bataljoner.

 ƀ 18 oktober 2013 förbandsätts 
Archer, efter att Försvarsmakten 

under perioden december  
2012–september 2013 stått  
utan tungt artilleri på grund av 
förseningar.

 ƀ 15 december 2020 antar riks-
dagen regeringens totalförsvars-
proposition för 2021-2025, som 
innebär en omfattande satsning 
på artilleriet.

Personalförsörjningen är en utmaning inom artilleriet och det 
krävs att man lyckas rekrytera i tillräcklig takt för att kunna bemanna 
den nya organisationen.

Artilleriets stridsskola utbildar inom indirekt eld-funktionen till 
hela Försvarsmakten. Och platserna på skolan har ökat de senaste 
åren. Dels har man specialistofficersutbildningen vid Markstridssko-
lan där den sista terminen är förlagd i Boden. I december 2020 blev 
en kull om tio specialistofficerare färdigexaminerade, ytterligare en 
kull tar examen om ett år. Även antalet kadetter som genomgår offi-
cersutbildning i Boden har ökat.

Men man börjar bli trångbodda på Artille-
riets stridsskola. Redan till hösten behöver 
man hitta nya lokallösningar för att få plats.

Att artilleriutbildning även förläggs till  
A 9 i Kristinehamn ser han som ett måste. 
Men att etableringen påbörjas under peri-
oden 2021–2025 och når full kapacitet först 
under nästkommande försvarsperiod räcker 
inte, menar Ståhl – artillerister måste börja 
utbildas nu.
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– Lek med tanken att ett förband ska sättas 
upp 2026–27. Det innebär att bataljonschefen 
skulle ha startat sin militärkarriär för tio år 
sedan, det säger mycket om utmaningarna vi 
står inför i dag.

Han får medhåll från Daniel Hellberg.
– Det är en förutsättning om vi ska bli fler 

krigsförband – för att skapa en handlingsfri-
het för vår personal, ha personal med artille-
rikunskap i södra Sverige och kunna beman-
na allt från brigadstaber till divisionsstaber.

TILLSAMMANS MED P 4 lade A 9 tidigt fram för-
slaget att starta upp utbildningen i Skövde, 
för att sedan flytta till Kristinehamn. Sedan 
hösten 2019 har arbetet pågått, man har ska-
pat kontaktytor och tagit fram de övergripan-
de ramarna. Etableringen på Gotland utgör ett 

bra exempel på förbandsuppbyggnad, menar Ståhl.
På Skaraborgs regemente P 4 är major Daniel Lagrell chef för nystar-

tade Noraskogs kompani, som det nu står klart ska utbilda artillerister i 
Skövde redan i år. Med start i sommar rycker 44 värnpliktiga in som ska 
bilda ett reducerat pjäskompani med en pjäspluton samt en stab- och 
trosspluton. Om allt går som det ska finns tre Archer-pjäser på plats inn-
an oktober är slut.

Daniel Lagrell har varit etableringsledare för indirekt eld på P 4 
sedan i somras och har en bakgrund på A 9 i Kristinehamn – det nystar-
tade kompaniet på P 4 har fått sitt namn från hans gamla regemente. 

I dag är man tre officerare på plats på kompaniet. Platsannonser är 
ute för såväl officerare som soldater. Archer-instruktörer kommer ner 
från Boden under våren.

Går det att hitta rätt kompetens i Skövde?
– Ja, det ser bra ut på rekryteringsfronten, tydligt positivt.  
Utmaningen handlar snarare om att hinna få allt på plats, lägga 

beställningar och ordna fram materiel.
– Armén har ju trångt om till exempel lastbilar, och det finns inte 

hur många Archer som helst, säger Daniel Lagrell. 
När utbildningsåret väl startar är ett mål det viktigaste: att få de 

värnpliktiga att vilja stanna kvar.
– Det är viktigt att vi hittar dem som vill gå vidare som anställda 

soldater – eller ännu hellre till specialistofficer och officer. Målet är  
att leverera så bra förutsättningar som möjligt här och nu, 
inte minst är det viktigt för det nya regementet i Kristine-
hamn.

DET ÄR VIKTIGT ATT VI HITTAR  
DEM SOM VILL GÅ VIDARE SOM  
ANSTÄLLDA SOLDATER. 
Daniel Lagrell, major P 4 

”I Sverige har vi framför allt två stora utmaningar; 
vi har för få artilleriförband och vi skjuter för kort”, 

säger regementschef Magnus Ståhl. I framtiden för-
ordar han att Archer får sällskap av raketartilleri.
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REGEMENTSCHEFENS FÖRSLAG  
PÅ ARTILLERIORGANISATION: 

»Det blir den bästa 
utvecklingen av  
officerskåren«
I försvarspropositionen står att Bergslagens 
regemente A 9 ska ansvara för utbildning 
av två till tre artilleribataljoner, tillhörande 
bland annat brigaderna i södra Sverige. Men 
överste Magnus Ståhl har presenterat ett 
annat förslag för arméchefen, som han men-
ar ger en bättre helhetsbild.

 ƀ Förslaget innebär kortfattat att tyngdpunk-
ten för utbildning ska vara i Boden, som ska 
stå för ledning och vara kompetenscentrum. 
Och att man både i Boden och Kristinehamn 
ska kunna utbilda artillerister som kan jobba 
på samtliga nivåer: brigad-, stridsgrupps- och 
divisionsnivå.

– Man kan tycka ”är det inte smartare att 
utbilda P 7:s brigad i södra Sverige och divi-
sionsartilleri på plats här uppe i Boden”? Jo, 
geografiskt, men då får man inte den bästa 
utvecklingen av officerskåren för de kan inte 
jobba på alla tre nivåer.

Det Magnus Ståhl föreslår handlar om att 
bataljonerna tillhörande 19:e och 7:e brigaden, 
samt kompaniet tillhörandes Livgardesbriga-
den och en divisionsartilleribataljon organisa-
toriskt skulle få sin bas i Boden.

I Kristinehamn skulle bataljonen tillhörande 
4:e brigaden, kompaniet tillhörande Gotland 
samt en divisionsartilleribataljon hamna.

– Man måste skilja på var man utbildar och 
tränar, och vart man utgångsgrupperar vid 
händelse av krig. Vi grundutbildar inte artilleri-
ster på Gotland, det är bättre att de få artilleri-
sterna utbildas i storheten här med verkstad, 
skjutfält och teknik. Chefen P 18 får ett artille-
rikompani i krig, som då har fått de allra bästa 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

ARMÉCHEFEN: 

»Vi är i behov av 
en kvantitativ och 
kvalitativ tillväxt av 
svenskt artilleri«
Tillväxt inom svenskt artilleri är ett strategiskt måste – och i framti-
den behövs såväl långskjutande eldförmåga som sömlöst fungerande 
internationella samarbeten. Det säger arméchef generalmajor Karl 
Engelbrektson.

Vad är det viktigaste i beslutet om ett utbyggt artilleri? 
– Att det är just en utbyggnad. Vi är i behov av en kvantitativ och kva-

litativ tillväxt av svenskt artilleri.
Saknas något i propositionen?
– Ja, så klart. Det naturliga är en mer långskjutande eldförmåga, nor-

malt raketartilleri. Men jag är ganska trygg i att om vi levererar det som 
är beställt först och samtidigt påbörjar 
en intern kompetensutveckling mot 
vad det skulle innebära att också han-
tera raketartilleri så kan vi med visst 
hopp se framtid även på det området.

Är det rätt att behålla Archer?
– Ja, det är ett utmärkt system och 

det finns stora fördelar med att behål-
la det som grund, här har man alltifrån utbildningskompetens till logis-
tik och underhåll på plats.

Vilken är den största utmaningen framöver?
– Naturligtvis personalförsörjningen, utbyggnaden av artilleriet är 

ett välkommet beslut som långsiktigt är strategiskt tydligt och avgöran-
de och rätt. Men kortsiktigt innehåller det utmaningar. Där är det en 
stor framgång att vi nu återetablerar artilleriutbildningen i syd.

Chefen A 9 har lagt ett förslag till organisation för funktionen. Är 
det troligt att det blir så?
– Det här är en funktion som är viktig för hela armén, därför vill 

jag att samtliga regementschefer i 
arméns chefsgrupp ska få lov att ytt-
ra sig. Men det är ett bra och tydligt 
förslag att utgå ifrån, en bra grund.

Och så vill du att chefen A 9 får en 
ny tillikabefattning?
 – Ja, jag vill att chefen i Boden blir 

artilleriinspektör och därmed har ett 
sammanhållande ansvar för funk-
tionens utveckling inom hela armén. 
Att det finns en artilleriinspektör är 
viktigt även för det internationella 
samarbetet. Vi har möjlighet att, med 
främst Norge och Finland, nyttja var-
andras system. I framtiden ska man 
kunna tala om var man vill ha elden 
och så ska systemen sömlöst stödja 
varandra.

»JAG VILL ATT CHEFEN I BODEN BLIR 
ARTILLERIINSPEKTÖR OCH DÄRMED 
HAR ETT SAMMANHÅLLANDE AN-
SVAR FÖR FUNKTIONENS UTVECK-
LING INOM HELA ARMÉN.«

Foto: P
är B

äckström
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Besöket: 
Artilleriregementet

Vilka rekommendationer gav ni till arméche-
fen? Och vilka är de viktigaste slutsatserna 
som studien gav som nu kommer att genom-
föras?

– I studierapporten beskrevs det militära 
problemet kortfattat som att Försvarsmakten 
bedömdes ha kvantitativa och kvalitativa för-
mågebrister inom området indirekt eld. Stu-
dien förde fram behovet av en avsevärt större 
numerär av bekämpningsförband, artilleri 
såväl som granatkastare. Självklart är detta 
inte okänd information för arméledningen 
men förhoppningsvis har man haft nytta av att 
en oberoende utredning som framhåller beho-

vet. I beslutad proposition för 
2021–2025 har följaktligen 
också beslut tagits om ytter-
ligare ett artilleriregemente i 
Kristinehamn liksom återin-
förandet av divisionsartilleri 
syftande till att förstärka bri-
gadernas eldkraft. Samman-

fattningsvis mycket glädjande nyheter och det 
känns bra med att ha bidragit med en pussel-
bit till den sammanfattande bedömningen av 
Försvarsmaktens framtida förmågebehov. 

Hur ser de kvalitativa förmågebristerna ut? 
– I studien konstaterar vi att de främst är 

relaterade till räckvidd med nuvarande artille-
risystem och dess ammunitionsportfölj. Det 
är en tydlig och högt prioriterad internationell 
trend att öka räckvidden på befintliga system. 
Initialt, innan 2035, bedömer vi att Sverige bör 
nå åtminstone 70 kilometer men det i sig är 
inte tillräckligt. Ur ett markoperativt perspek-
tiv bör vi kunna genomföra markmålsbekämp-
ning på avstånd omkring 100–300 kilometer. 
Detta för att möjliggöra att våra underrättelse-
förband har en utökad möjlighet att bekämpa 
identifierade mål på djupet samt att kunna 
projicera ett hot mot en potentiell angripa-

re. Inget eldrörsartilleri klarar dessa räckvidder under en överskådlig 
framtid varför vi förordar kompletterande verkanssystem till befintliga 
artilleri- och granatkastarförband.  

Förutom ökad numerär av förband och räckvidder – vad ingår ock-
så i studiens målbild? 
– Vi tar upp vikten av sensorutveckling. Detta avser såväl tekniska 

sensorer som andra typer av sensorer. Artilleriet evaluerar exempel-
vis en multifunktionsradar som möjliggör en luftlägesbild såväl som 
utökad detektion av artillerigranater. Vi konstaterar behovet av att ha 
kontroll över emissionen på våra sensorer för att undgå upptäckt, var-
vid vikten av passiva sensorer, till exempel ljudmätutrustning bedöms 
öka. För att öka vår förmåga till överlevnad betonas förmågan att ha 
kontroll över vår egen signaturanpassning, det vill säga vår maskering 
samt skenåtgärer för att dölja våra förband, säger Niklas Edelsvärd och 
tillägger:

– Vid sidan om utökad räckvidd är förmågan att kunna koordinera 
bekämpningsinsatser inom Försvarsmakten och med tredje part högst 
prioriterad. Ett ledningsstödsystem som möjliggör gemensam bekämp-
ning med andra länder ökar väsentligt Försvarsmaktens förmåga. 

I studien om framtida bekämpningskoncept deltog personal från 
Artilleriets stridsskola, Markstridsskolan, brigadstaberna, 
Sjöstridsskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets 
materielverk och Försvarshögskolan.

Studie om framtida 
bekämpningskoncept
Hur ska framtidens bekämpningsfunktion utformas 
fram till 2035? Det är en av frågorna som studien  
”Understödsbehov och framtida bekämpningskoncept”  
har tittat närmare på. Överstelöjtnant Niklas Edelsvärd, 
chef för Artilleriet stridsskola, var sekreterare för  
studien som redovisades för arméchefen hösten 2019.

»DET ÄR EN TYDLIG OCH HÖGT 
 PRIORITERAD INTERNATIONELL 
TREND ATT ÖKA RÄCKVIDDEN PÅ 
BEFINTLIGA SYSTEM.«

Niklas 
Edelsvärd

Större numerär, utökad räckvidd, 
utvecklade ledningsstödssystem och 
sensorutveckling  var några av för-
slagen i studien om vad som bör ingå i 
framtidens bekämpningsfunktion. 

Foto: Försvarsm
akten

text: Josefine Owetz
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Vi måste våga prioritera 
inom ramen för total-
försvarsplaneringen
Uppbyggnaden av totalförsvaret tenderar att fastna  i 
diskussioner om vem som är ansvarig för vad i total
försvarsplaneringen och vilka som borde rapportera 
till vem vid höjd beredskap. Vi borde istället höja 
blicken och skapa ett totalförsvar utifrån hur ansvars
förhållanden ser ut vid krigsfara och krig. Och det är 
ett arbete som behöver påbörjas i dag. 

otalförsvaret är en angelä-
genhet för hela befolkning-
en, enligt första paragrafen 
i lagen om totalförsvarsplikt 
(1994:1809). Men vad betyder 
det? För mig framstår den som 
en av de mest inkluderande 
och betydelsefulla paragrafer-

na i den lagstiftning som berör höjd beredskap 
och krig. Enligt lagen är totalförsvaret alltså 
något som angår och berör oss alla – men hur 
många känner så i dag? Inte tillräckligt många, 
enligt mig. Inte ens bland oss som har förmå-
nen att arbeta med frågor som rör krisbered-
skap och totalförsvar. Vi som borde känna 
angelägenheten som mest. 

ATT TOTALFÖRSVARET består av militär verk-
samhet (militärt försvar) och civil verksamhet 
(civilt försvar), är kanske självklart för många, 
men det tål att upprepas. Vissa av de aktörer 
som arbetar med uppbyggnaden av totalför-
svaret menar att vi först måste få lite ordning 
på det civila försvaret respektive det militära 
(nationella) försvaret innan vi kan fokusera 
på samverkan inom totalförsvaret. Som om 
totalförsvaret vore något annat, något utöver 
den verksamhet som det militära respektive 

det civila försvaret består av. Jag tänker precis 
tvärtom – först måste vi landa i vad totalför-
svaret syftar till och utifrån det bygga ett civilt 
och ett militärt försvar som stödjer det syftet. 
Annars riskerar vi få undermålig interoperabi-
litet i det totala försvaret, det försvar som ska 
kunna svara upp mot det totala kriget. 

En av våra främsta priorite-
ringar just nu borde därmed 
vara att skapa förutsättningar 
för att totalförsvaret ska bli 
och kännas som en angelä-
genhet för fler. Vi behöver bli 
bättre på att diskutera och 
resonera kring de mer grundläggande frå-
gorna om varför vi ska ha ett totalförsvar och 
vad totalförsvaret är till för. Innan vi har en 
gemensam syn gällande totalförsvarets syfte 
och innehåll, är det svårt att komma vidare i 
diskussionerna kring vad som ska göras först 
(prioriteringar) samt hur det ska göras och 
av vem. 

MEN JUST NU fokuserar vi på andra frågor 
inom ramen för totalförsvarsplaneringen. 
Dessa frågor är på intet sätt oviktiga, men 
det är inte dem vi i första hand bör ägna oss 
åt i det här skedet. I dag läggs betydande 

kraft och energi på att fundera över vilka 
som egentligen är ansvariga för vad i total-
försvarsplaneringen och vilka som borde 
rapportera till vem vid höjd beredskap. Kraft 
och energi som skulle behöva användas till 
annat. Varför fastnar vi i det? Det finns natur-
ligtvis flera anledningar, men jag tror att 
några av de utmaningar vi kämpar med för 
närvarande är följande: 

⚫ Många av de civila aktörer som nu påbörjat 
sin totalförsvarsplanering har sedan 2002 
enbart arbetat med och fokuserat på utveck-
lingsarbete som bygger på de grundprinciper 
som finns inom krisberedskapen. Eftersom 
svensk krisberedskap bygger på ordinarie för-
valtningsstrukturer oavsett vad som händer 
(det finns ingen särskild krislagstiftning), samt 
att alla aktörer har samma ansvar till vardags 
och i kris (ansvarsprincipen), råder andra 

förutsättningar inom krisbe-
redskapen än inom ett aktivt 
totalförsvar (med ett ”aktivt 
totalförsvar” menas här när 
totalförsvaret aktiveras vid 
ett beslut om skärpt eller 
högsta beredskap). Vid höjd 

beredskap sätts oundvikligen ansvarsprinci-
pen förr eller senare ur spel. Om inte förr så 
åtminstone vid högsta beredskap, när total-
försvar är den enda samhällsverksamhet som 
ska bedrivas. Då har inte alla aktörer samma 
ansvar som de har till vardags. Regeringens 
inriktning om att totalförsvarsplaneringen 
ska bygga på krisberedskapen bidrar därmed 
till utdragna diskussioner om hur ledning 
och styrning inom totalförsvaret bör se ut. 
Det är helt enkelt en rejäl utmaning att för-
hålla sig till de uppgifter och mandat som en 
implementerad fullmaktslagstiftning innebär, 
samtidigt som man ska utgå från krisbered-

T

Analys:  
Totalförsvaret

» VID HÖJD BEREDSKAP 
SÄTTS OUNDVIKLIGEN 
ANSVARSPRINCIPEN FÖRR 
ELLER SENARE UR SPEL. «
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skapens grunder, det vill säga ordinarie för-
valtningsstrukturer och funktioner. 

⚫ Försvarsmakten har länge haft ett stort 
fokus på internationella insatser. I arbetet med 
återuppbyggandet av ett starkt nationellt för-
svar behöver myndigheten nu bygga upp en 
bredare kunskap om svensk krisberedskaps 
parametrar och det civila försvarets förutsätt-
ningar. I höjd beredskap ska det civila försva-
ret stödja det militära försvaret samtidigt som 
det militära försvaret är starkt beroende av att 
det civila försvaret fungerar. Hur prioritering-
ar bör göras för att totalförsvaret ska fungera 
i ett skarpt läge kräver därmed djup kunskap 
och en ömsesidig respekt för varandras förut-
sättningar. Därutöver behövs en insikt i att vi 
sannolikt kommer att behöva prioritera mellan 
de värden vi är satta att skydda och försvara.

⚫ Det faktum att vi bedriver totalförsvars-
planering, innebär naturligtvis att vi skapar 
planeringsfunktioner. Planeringsfunktioner 
med tillhörande strukturer är nödvändiga 
i ett planeringsskede, men planeringsfunk-
tionerna bör i betydelse vara underordnade 
de funktioner och strukturer som ska verka i 
skarpt läge. Viss förvirring uppstår också när 

planeringsfunktioner och skarpa funktioner 
blandas ihop i exempelvis övningssamman-
hang. 

ARBETET INOM KRISBEREDSKAPEN har, enligt 
mig, lagt alldeles för mycket fokus på att före-
bygga och förbereda, utan att aldrig riktigt 
lyckats med att spegla de förhållanden som 
skulle kunna råda i en större kris. Systemet 
har helt enkelt blivit för planeringstungt. Det 
finns en risk att vi gör något liknande med 
totalförsvaret, om vi inte snart vågar landa i 
frågor om prioriteringar och om vilka aktörer 
som i vissa fall har företräde framför andra, 
alltså de aktörer som företräder prioriterad 
verksamhet i höjd beredskap och krig. 

För att kunna stärka landets försvarsför-
måga måste vi i vårt arbete utgå från hur 
vi tror/tänker/anser att vi bör arbeta inom 
totalförsvaret under höjd beredskap och krig. 
Övningar, planeringsunderlag med mera bör 
grundas på krigets krav och på det ansvar, 
de mandat och de roller som då gäller. Vi 
kan inte veta exakt hur det kommer se ut 
vid ett skarpt läge, men om vi lägger ihop de 
ordinarie förvaltningsstrukturerna med den 
lagstiftning som rör krigsfara och krig, kan vi 
redan nu få en idé om vilka aktörer som kom-

mer att ha de mest centrala rollerna vid höjd 
beredskap och krig. 

DET FINNS EN enorm vilja och ambition från 
både det militära och det civila försvaret 
att ”få ihop det”, men det krävs att vi orkar 
lyfta blicken från det militära och det civi-
la för att nå det totala – det gemensamma 
ansvaret. Jag är övertygad om att de aktörer 
som hittills kommit längst i utvecklingen 
av ett modernt totalförsvar har gjort det för 
att de (1) utgår från höjd beredskap och från 
krigets krav i sin planering, samt (2) använ-
der samverkan enbart som en metod i ett 
planeringsskede för att komma underfund 
med hur en tydlig ledning och styrning ska 
se ut i ett skarpt läge. Jag hoppas och 
tror att fler kommer att följa deras 
exempel. 

JENNY DESCHAMPS-BERGER
chef för enheten analys vid 
Centrum för totalförsvar 
och samhällets säkerhet på 
Försvarshögskolan  

Redaktör: Linda Sundgren

Fältsjukhuset i Älvsjö togs aldrig i bruk, 
men är ett av flera exempel på samver-
kan mellan militären och det civila sam-
hället under det gångna året.
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Fördjupning:
ALS bland utlandsveteraner
text: Linda Sundgren 

Utlandsveteraner  
löper dubbelt så  

stor risk som andra 
svenskar att drabbas 

av den obotliga  
nervsjukdomen ALS, 

enligt en ny forskningsstudie. 
Men antalet fall är få och om 

den förhöjda risken har någon 
koppling till yrkesutövningen 

är fortfarande oklart. 
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trax före jul 2017 vände sig tre yrkesofficerare 
och tillika kamrater till Försvarsmakten efter 
att ha drabbats av amyotrofisk lateral skleros, 
även kallad ALS. De var i ungefär samma ålder 
och med likartade karriärer och utlandsmissi-
oner inom Försvarsmakten och undrade där-
för om sjukdomen kunde ha någon koppling 
till yrkesutövningen. Våren 2018 startade ett 
forskningsprojekt på uppdrag av Försvars-
maktens Veterancentrum för att kartlägga 
förekomsten av ALS bland svenska militärer 
som gjort utlandstjänst mellan 1990 och 2018. 
Av de cirka 28 000 veteraner som ingick i 
studien hade elva personer utvecklat ALS. 
Det var dubbelt så många fall som i kontroll-
gruppen under den aktuella perioden. Men 
vad den förhöjda risken beror på eller om det 
finns något samband mellan sjukdomen och 
tjänsteutövningen ger studien inte något svar 
på. Martin Neovius, professor i klinisk epide-
miologi vid Karolinska institutet och verksam 
i bolaget Aux Analysis som återkommande 
genomför registerstudier på uppdrag av Vete-
rancentrum, ledde undersökningen.  

– Vi kan se en ökad risk bland utlandsvete-
raner, men vi inte varför, säger han. Utifrån 
enbart den här studien kan vi inte säga om det 
finns en koppling mellan eventuella riskfakto-
rer under utlandstjänstgöring och ALS. 

DE DRABBADE VETERANERNA i undersökningen 

S VI KAN SE EN ÖKAD RISK  
BLAND UTLANDSVETERANER, 
MEN VI INTE VARFÖR.
Martin Neovius, professor vid Karolinska institutet  

var relativt unga. Genomsnittsåldern för insjuknande i ALS i Sverige 
generellt är cirka 65 år, men bland deltagarna i studien (såväl veteraner 
som kontrollgrupp) låg snittåldern för diagnosen runt 50 år. Medelål-
dern bland samtliga deltagare var vid uppföljningens slut 44 år. 

– Med ökande ålder kommer fler individer i såväl veterangruppen 
som kontrollgruppen att utveckla ALS vilket möjliggör analyser med 
högre precision. Vi planerar att fortsätta att följa utvecklingen av ALS 
framöver bland veteraner och göra kontroller, säger Martin Neovius. 

Veterancentrums rapport är den första studien om militärtjänstgö-
ring och ALS i Sverige. Men internationellt är det här inget nytt forsk-
ningsområde och flera studier visar liknande resultat som den svenska 
med högre förekomst av ALS bland utlandsveteraner och yrkesmilitä-
rer. I USA genomfördes undersökningar bland veteraner som deltog i 
Gulfkriget 1990 till 1991 och som visade en viss förhöjd risk att drabbas 
av sjukdomen. En studie från Danmark pekar på att yrkesmilitärer 
generellt tycks drabbas av ALS i större utsträckning än övriga befolk-
ningen och att risken eskalerar ju längre tid man tjänstgjort inom 
försvaret. Fabian Taube är docent i experimentell arbets- och miljö-
medicin vid Göteborgs universitet och verksam vid Försvarsmedicin-
centrum. I februari 2020 publicerade han tillsammans med forskare 
vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, en svensk översikts-
rapport om riskfaktorer för ALS i militär miljö. 

– Många av de studier som genomförts internationellt har 

Majoriteten av de
 28 000 utlandsvetera-
ner som ingick i studien 
hade tjänstgjort på Bal-
kan eller i Afghanistan.
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Fördjupning:  
ALS bland utlandsveteraner

kvalitetsbrister, men av de studier som har 
högst kvalitet syns en förhöjd risk att drab-
bas av ALS, både bland utlandsveteraner 
och yrkesmilitärer generellt, säger Fabian 
Taube.  

I HELA SVERIGE drabbas mellan 220 och 250 
personer om året av ALS. Vad som orsakar 
sjukdomen vet forskarna fortfarande inte, 
men majoriteten av de drabbade är äldre 
män. Risken ökar också om det finns ALS i 
släkten. Därutöver har ett antal yttre risk-
faktorer uppvisat ett möjligt samband med 
ALS, och som lyfts fram i rapporterna från 
Veterancentrum och FOI. Dit hör sådant 
som hård fysisk träning, milda upprepade 
trauman mot huvudet, exponering för vis-
sa bekämpningsmedel, elektromagnetisk 
strålning och exponering för bly. I rappor-
ten konstateras att en del av dessa riskfak-
torer kan förekomma bland utlandsvetera-
ner. Hård träning är vanligt. Trauman mot 
huvudet kan uppstå i olika sammanhang 
liksom exponering för bly när vapen avfy-
ras. Risken för blyexponeringen har dock 
minskat med åren genom utfasning av bly-

ad ammunition. Kunskapen om hur dessa 
riskfaktorer påverkar utvecklandet av ALS 
är begränsad, men såväl Martin Neovius 
som Fabian Taube konstaterar att flera av 
dem också kan leda till annan typ av ohälsa 
och att det därför kan finnas anledning att 
vidta åtgärder, även om sambandet med 
ALS inte är helt klarlagt. 

– Att minska exponeringen för exem-
pelvis bekämpningsmedel kan vara bra av 
flera orsaker, säger Martin Neovius. Likaså 
att försöka undvika skalltrauman så långt 
det är möjligt. 

Fabian Taube resonerar på samma sätt.  
– Vi behöver fortsätta studera samban-

det mellan militärtjänstgöring och ALS, 
men det tar lång tid att utveckla sjukdomen 
och det kan dröja åtskilliga år innan vi har 
en tydligare bild. Då är frågan om det är 
rimligt att avvakta kanske tio eller tjugo år 
med att agera. Försvarsmakten behöver ta 
ställning till hur de ska förhålla sig till evi-
dens och vilka förebyggande åtgärder som 
eventuellt bör vidtas, men jag vet också att 
den typen av arbeten pågår.  

ENLIGT FORSKARNA KOMMER det att krävas 
ytterligare studier för att undersöka om det 
kan finnas något samband mellan ALS och 
militära utlandsveteraner. Martin Neovius berättar att det förs sam-
tal om en nordisk studie i samarbete med Norge och Danmark inom 
ramen för Nordefco.  

– Tillsammans får vi en betydligt större population att studera vil-
ket skulle kunna ge resultat med högre precision och möjlighet att stu-
dera undergrupper, säger han. Det skulle också kunna vara värdefullt 
att titta närmare på de fall av ALS som vi redan identifierat bland mili-
tära utlandsveteraner för att se vilka riskfaktorer de kan ha utsatts 
för, både inom eller utanför Försvarsmakten. 

Enligt Martin Neovius vore det också intressant att genomföra en 
syskonstudie och undersöka förekomsten av ALS bland syskonpar där 
den ene är militär utlandsveteran och den andre inte. 

– Med syskon får vi en stor del av både genetik och delad uppväxt-
miljö under kontroll och vi vet att många syskonpar utsatts för unge-
fär samma miljöfaktorer. Om den som väljer militär utlandstjänst 
oftare utvecklar ALS än den som inte gör det stärker det evidensen för 
en koppling till utlandstjänsten, säger han och fortsätter: 

– I en syskonstudie skulle vi också kunna gå längre bakåt i tiden än 
1990 eftersom vi då inte är lika beroende av kvalitén på mönstrings-
data för att hitta matchade kontroller. Därmed skulle vi få ett större 
forskningsunderlag än om vi begränsade oss till att starta 1990. 

Inom Försvarsmakten diskuteras hur man ska gå vidare utifrån de 
aktuella studieresultaten.  Mats Fogelmark är sedan i höstas chef för 
Veterancentrum.

– Vi tar det här på allvar och varje enskilt ALS-fall är naturligtvis 
fruktansvärt sorgligt, säger han. ALS-frågan är inte avslutad i För-
svarsmakten och det kommer bli fler forskningsstudier om utlandsve-

VI TAR DET HÄR PÅ ALLVAR  
OCH VARJE ENSKILT ALS-FALL ÄR 
NATURLIGTVIS FRUKTANSVÄRT 
SORGLIGT.
Mats Fogelmark, chef för Veterancentrum 

Fabian 
Taube

Mats 
Fogelmark

Foto: T
T

Sex av de elva veteraner som fått 
diagnosen ALS mellan 1990 och 

2018 hade varit på insats i Libanon. 
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Klas 
Eksell

teraner och ALS. Förmodligen kommer vi att föra in ALS som ett av de 
områden kopplade till hälsa som vi på Veterancentrum följer upp vart 
tredje år. 

ÄVEN FÖRSVARSMAKTENS PERSONALDIREKTÖR, Klas Eksell, har tagit del av 
Veterancentrums rapport. 

– Jag reagerade med viss förvåning på resultaten. Vi ser nästan aldrig 
något annat än att veteraner är friskare än befolkningen som helhet, 
det man brukar kalla ”the healthy soldier effect”. Även om antalet drab-
bade är väldigt få är resultatet oerhört viktigt eftersom det handlar om 
en hittills obotlig sjukdom.  

Klas Eksell berättar att Försvarsmakten beslutat att bekosta en veten-
skaplig artikel om studien för att bidra till det allmänna kunskapslä-

Foto: T
T

get om sjukdomen. Det ska också upprättas 
ett samarbete mellan Försvarsmakten och 
ALS-forskare vid Karolinska institutet för att få 
svar på om, och i så fall hur, mer forskning om 
sjukdomen bland yrkesmilitärer generellt kan 
bli aktuell i Försvarsmakten. 

– Vi vet inte om den ökade risken har någon 
koppling till utlandstjänstgöringen som sådan, 
om det hänger samman med yrkesofficersrol-
len eller kanske med hur vi rekryterar, säger 
han. Förhoppningsvis kan ett samarbete 
med KI ge oss mer kunskap om hur vi 
eventuellt ska gå vidare, säger Eksell.

OM STUDIEN 

Studien Amyotrofisk lateral skle-
ros (ALS) bland svenska militära 
utlandsveteraner omfattar cir-
ka 28 000 veteraner som gjort 
utlandstjänst mellan 1990 och 
2018. Varje veteran har matchats 
mot upp till tio individer som 
inte genomfört militär utlands-

tjänst med hänsyn till ålder, kön, 
mönstringsår, mönstringsort, 
muskelstyrka, kroppsmassein-
dex (BMI) och begåvningstest. 
De flesta veteranerna i under-
sökningen hade tjänstgjort på 
Balkan under 1990-talet och 
Afghanistan mellan 2002 och 

2014. Närmare 40 procent hade 
genomfört fler än en interna-
tionell insats och vid uppfölj-
ningstidens slut var medelåldern 
44 år. Enligt resultaten löper 
utlandsveteraner en fördubb-
lad risk att drabbas av ALS, med 
sammanlagt elva fall, jämfört 

med kontrollgruppen. Av de 
elva drabbade hade sex perso-
ner tjänstgjort i Libanon. Den 
allmänna dödligheten var dock 
högre i kontrollgruppen än bland 
utlandsveteranerna. Rapporten 
publicerades den 2 november 
2020. 

I insatsområden förekommer 
 ofta miljöfaktorer som misstänks öka 
risken att drabbas av ALS. Om det har 

påverkat resultatet i Veterancentrums 
ALS-studie är däremot inte klarlagt.
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Fördjupning:  
ALS bland utlandsveteraner

F ang Fang är professor vid Karolinska institutet i Solna och 
forskar om ALS. Hon säger att kunskapen om sjukdomen vux-
it under senare decennier och att man bland annat lyckats 
identifiera vissa muterade gener som är relativt vanliga bland 
ALS-drabbade. Den mest frekvent förekommande genen heter 

C9ORF72 och upptäcktes för tio år sedan. 
– Men alla som får ALS bär inte på den här genen och omvänt finns 

det personer som bär på genen utan att bli sjuka. Vi kan därför inte 
utesluta att det finns fler gener som påverkar risken att utveckla ALS, 
säger Fang Fang. 

Utöver genetiska förutsättningar kan man också med säkerhet säga 
att en majoritet av de som får ALS är äldre män med en snittålder för 
insjuknande omkring 65 år. Även familjehistoriken spelar roll och den 
som har ALS i släkten, liksom vissa andra neurologiska sjukdomar som 
Parkinson och en särskild typ av demens, löper större risk att drabbas 
än andra. 

– Man brukar säga att mellan tio och femton procent av alla ALS-fall 
är kopplade till ärftlighet, säger Fang Fang. Men den faktorn är svår att 
studera och kan vara högre. Dels är det inte alla drabbade som fått rätt 
diagnos, framför allt inte när vi går längre bak i tiden. Dels därför att 

folk inte alltid känner till om det funnits ALS 
i släkten. Ibland kan det handla om avlägsna 
släktningar. 

ÄVEN VISSA LIVSSTILSFAKTORER kan öka risken 
att drabbas av ALS. 

– I dag kan vi med ganska stor säkerhet 
säga att rökning ökar risken för ALS och även 
höga halter av farligt kolesterol är förknippat 
med ökad risk, säger Fang Fang. Det är också 
vanligare att patienter med ALS har en hög 
metabolismnivå än andra. Men om det beror 
på att de tränar hårt och därmed har högre 
ämnesomsättning eller om det hänger sam-
man med en genetiskt betingad metabolism 
vet vi ännu inte.  

Smala och extremt vältränade personer 
drabbas oftare av ALS än andra. Under senare 
år har studier genomförts i bland annat Eng-
land och Italien som visar att professionella 
fotbollsspelare löper en betydligt högre risk 
än andra att utveckla ALS. Här i Sverige har 
Fang Fang undersökt förekomsten av ALS 

Kombination av gener och  
miljöfaktorer bakom diagnosen
Osäkerheten om vad som orsakar ALS är fortsatt 
stor, men enligt forskarna handlar det troligen 
om en kombination av gener och miljöfaktorer. 
Rökning, hård fysisk träning liksom exponering 
för bly och elektromagnetisk strålning ökar san-
nolikt risken att utveckla sjukdomen. 

Fang Fang

I DAG KAN VI MED GANSKA STOR 
SÄKERHET SÄGA ATT RÖKNING 
ÖKAR RISKEN FÖR ALS.
Fang Fang, professor Karolinska institutet 

K
älla: Socialstyrelsen
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bland elitskidåkare som deltar i Vasaloppet 
och sett en förhöjd risk. 

– Men vi kan ännu inte säga definitivt att 
det är den hårda fysiska belastningen i sig 
som ökar risken för ALS, säger hon. Det kan 
också vara så att vissa människor med vissa 
genetiska förutsättningar lämpar sig bättre för 
sysselsättningar som är fysiskt krävande, som 
elitidrott eller militärtjänstgöring. 

Enligt Fang Fang pekar den samlade 
ALS-forskningen mot en kombination av 
genetik och miljöfaktorer vid utvecklandet av 
sjukdomen. Förmodligen räcker inte enbart 
genetiska förutsättningar eller exponering för 
riskfaktorer för att drabbas.   

– Det talas om att det kan krävas upp till fem 
sex steg för att utveckla ALS. Om du har den 
genetiska förutsättningen, men inte utsätts för 
några skadliga miljöfaktorer kanske du inte 
utvecklar sjukdomen alls eller får den mycket 
senare i livet än du annars skulle fått, säger 
Fang Fang. 

KYLA MCKAY ÄR forskare i klinisk neuroveten-
skap vid Karolinska institutet. Hon var också 
involverad i den litteraturstudie som genomför-
des i samband med Veterancentrums ALS-rap-
port som publicerades i slutet av förra året. 
Hon säger att det man vet i dag pekar på att viss 
exponering kan öka risken för sjukdomen. 

– Dit hör exponering för tungmetaller, 
inklusive bly, elektromagnetisk strålning, 
bekämpningsmedel, upprepade huvudskador 
och extrem träning, säger Kyla McKay. 

Det finns också forskning som visar att 
ALS är mer vanligt förekommande inom vissa 
yrkesgrupper än andra. Till riskgrupperna hör 
bland annat fotbollsspelare, piloter och yrkes-
militärer. Bland piloter tror man att det hand-
lar om långvarig exponering för elektromag-
netisk strålning från instrumenten i cockpit. 
Militärer exponeras för bland annat bly och 
extrem fysik belastning är inte ovanligt. Även 
professionella fotbollsspelare tränar hårt och 
kan vid nickar och tacklingar utsättas för upp-
repade trauman mot huvudet. 

– Men vi vet fortfarande inte på vilket sätt de 
här riskfaktorerna påverkar, säger Kyla McKay. 

ALS är en obotlig åkomma, ofta med ett 
relativt snabbt sjukdomsförlopp där majorite-
ten av de drabbade avlider inom tre år. Sedan 
mitten av nittiotalet finns en bromsmedicin 
som kan förlänga överlevnaden med några 
månader. Forskning kring nya mediciner 
pågår och förhoppningen är att inom en inte 
alltför avlägsen framtid kunna erbju-
da preparat med högre verknings-
grad. 

Kyla McKay

ALS-GÅTAN PÅ GUAM 

Under 50- och 60-talen uppdagade amerikanska militä-
rer baserade på den lilla ön Guam i Stilla havet att ovanligt 
många i lokalbefolkningen var drabbade av neurologiska 
sjukdomar som ALS, Parkinson och demens. Upptäckten 
initierade flera forskningsstudier som visade att ALS var 
100 gånger så vanligt på Guam som i resten av världen. 
Sjukdomen är mer frekvent inom vissa familjer, men fors-
karna misstänker att det också finns ett samband mellan 
ALS och kosthållningen på ön. Det berättar Kyla McKay, 
forskare på Karolinska institutet i Solna. 

– Vissa delar av befolkningen på Guam äter fladder-
möss. Fladdermössen livnär sig i sin tur på palmträdfröer 
som innehåller ett giftigt ämne och man tror att det här 
kan vara ett skäl till utbredningen av ALS på ön. 

Med tiden har överdödligheten i ALS på Guam minskat 
något. 

– Det skulle kunna bero på att man inte äter lika mycket 
fladdermöss längre, säger Kyla McKay. Risken att drab-
bas av Parkinson och demens är däremot oförändrad och 
borde alltså bero på andra faktorer. 

ALS är en ovanlig nervsjukdom som drabbar 220 till 250 
svenskar per år. När sjukdomen fortskrider förhårdnas 
de yttre delarna av hjärnstammen och rygg märgen vilket 
leder till att nervsignalerna till musklerna bryts ner och i 
sista skedet upphör andningen att fungera. 

Det finns flera olika former av ALS, däribland progres-
siv spinal muskelatrofi (PSMA), progressiv bulbär pares 
(PBP), pseudobulbär pares (PsBP) samt primär lateral 
skleros (PLS) med delvis olika sjukdomsförlopp. Majorite-
ten av de som drabbas av ALS avlider inom tre år, men det 
går att leva med sjukdomen betydligt längre än så. Fors-
karen Stephen Hawking hade ALS i 55 år innan han gick 
bort 2018, 76 år gammal.  

AMYOTROFISK LATERAL SKLEROS
Vad är ALS?

Betyder "ingen" eller "negativ"A
Refererar till muskel+ myo

Betyder näring+ trofisk

Betyder från kroppens mittLateral
Förhårdnad vävnad.Skleros

= ”negativ muskelnäring”

10–15 % av alla ALS-fall 
är kopplade till 
ärftlighet
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Sedan Tor Cavalli-Björkman fick diagno-
sen PLS, även kallad en mildare variant 
av ALS, har han fått anpassa det dagliga 
livet efter sjukdomen.



Å r 2016 fick major Tor Cavalli-Björk-
man, tidigare chef för Försvarsmak-
tens överlevnadsskola, diagnosen 
primär lateral skleros (PLS), även 
kallad en mildare variant av ALS. 

Han hade då haft symptom i bland annat föt-
terna i samband med träning, men det var inte 
värre än att han kunde fortsätta sin dåvarande 
befattning som utbildare vid Swedint. Under 
ett utbildningsuppdrag i Uppsala träffade han 
på en gammal kompis och kollega. Det visade 
sig att även han hade drabbats av ALS. Kompi-
sen kände dessutom ytterligare en officer som 
fått samma ovanliga diagnos. De tre var i unge-
fär samma ålder och hade liknande yrkesbak-
grund som jägare och med flera utlandsmissi-
oner i bagaget, och de började fundera på om 
det kunde finnas någon koppling mellan sjuk-
domen och deras yrkesutövning.  

– Vi hade alla tre tjänstgjort i Afghanistan 
och tänkte att det kanske var något i miljön 
där nere som låg bakom, säger Tor Caval-
li-Björkman när vi pratas vid på Facetime i 
mitten av december. Att det kunde varit dam-
met, tungmetaller eller något annat som gjor-
de oss sjuka. 

STRAX INNAN JUL 2017 skickade de en gemen-
sam hemställan till ÖB med önskemål att För-
svarsmakten skulle undersöka saken närmare. 
Året därpå startade en studie under ledning 
av Veterancentrum i syfte att undersöka före-
komsten av ALS bland svenska utlandsvetera-
ner. I slutet av förra året kom rapporten. Den 
visar att utlandsveteraner löper dubbelt så 

DRABBAD OFFICER:  

»Om det är något i insats-
miljön som påverkar vill man 
i så fall veta vad det är«

stor risk som allmänbefolkningen att drabbas 
av ALS. Tor Cavalli-Björkman var den enda av 
de tre drabbade officerarna som kunde ta del 
av resultatet. Hans båda kamrater hade redan 
gått bort.   

– Vi hade hoppats att rapporten skulle kom-
mit 2019, men det blev något krångel med en 
systemkörning och de andra två hann aldrig 
se resultaten, säger han. Men deras anhöriga 
är engagerade och har tagit del av rapporten 

så den har fått spridning ändå.   
Veterancentrums undersökning är en registerstudie som omfattar 

cirka 28 000 svenska militärer som gjort utlandstjänst åren 1990 till 
2018. Av dessa hade elva drabbats av ALS. Tor Cavalli-Björkman tycker 
att resultateten är intressanta, men säger i nästa mening att studien 
väcker fler frågor än den ger svar. 

– Om det är något i insatsmiljön som påverkar vill man i så fall veta 
vad det är för något. Själv tror jag kanske att det handlar mer om andra 
faktorer, om hur vi är som personer och hur vi hanterat våra kroppar. 
Vi var alla tre jägare och fysiskt högpresterande, vi har alltid kört hårt 
och aldrig sparat på oss själva. Det hade varit väldigt intressant att få 
veta mer om de andra utlandsveteranerna som också fått ALS, hur de 
levde sina liv och hur de var som personer. 

PLS, SOM TOR CAVALLI-BJÖRKMAN drabbats av, påverkar inte kroppen 
i samma utsträckning som ALS. Han klarar sig själv även om musku-

Tor Cavalli-Björkman är en av de office-
rare i Försvarsmakten som drabbats av 
ALS. Han välkomnar Veterancentrums 
studie, men hoppas att forskningen 
kommer att gå vidare. 
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 Tor Cavalli-Björkman är numera reserv-
officer i armén. Några månader om året 
tjänstgör han som utbildare vid Swedint 
och Försvarsmaktens överlevandsskola. 
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laturen är påverkad och han växlar mellan 
kryckor, rullator och rullstol. Trösklar och 
andra ojämnheter hemma i villan i Tidaholm 
är överbyggda och ett rum har inretts till gym 
och där börjar han varje morgon med ett trä-
ningspass. En dag i veckan besöker han en 
fysioterapeut som hjälper till att sträcka ut de 
muskler han inte kommer åt själv. 

– Och så har jag fått en sådan här, säger han 
och trär en plastpåse över högerhanden och 
lyfter upp en lerklump som han börjar krama.   
     – Den hjälper till att hålla igång musklerna 
i händerna och hindrar dem från att bli stela. 
Var tionde vecka åker jag till neurologen på 
Akademiska i Uppsala och träffar ett sjuk-
vårdsteam som gör tester och tar prover. De 
vill följa upp mitt mående och se att min diag-
nos inte utvecklas till ALS. 

HAN BERÄTTAR ATT de första symptomen kom 
redan 2012. I vardagen kände han sig som van-
ligt, men när han löptränade kunde han drab-
bas av så kallad droppfot, alltså svårigheter att 
få med sig fötterna. Via förbandsläkaren på K3 

hamnade han så småningom på neurologen i 
Skövde, men trots upprepade undersökningar 
lyckades läkarna inte hitta orsaken till pro-
blemen. Tor Cavalli-Björkman fortsatte jobba 
och 2015 åkte han till Mali på det som skulle 
bli hans sista insats. Befattningen var samver-
kansofficer med uppgift att hantera kontakten 
mellan FN-högkvarteret och det förband där 
den svenska underrättelseenheten ingick. 

– Jag fick söka dispens för att åka, men det 
var inga konstigheter. Det har jag gjort tidigare 

också på grund av en hörselnedsättning. Några problem att lösa mina 
uppgifter i Mali hade jag inte. Ur ett fysiskt perspektiv var Mali inte 
någon särskilt utmanande insats för mig. 

Men han kände ändå att det var något som inte riktigt stämde och 
under en hemmavistelse i Karlsborg vände han sig åter till förbandslä-
karen. Den här gången blev det en remiss till neurologen vid Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala. I maj 2016 avslutade Tor Cavalli-Björkman insat-
sen i Mali och i september samma år fick han sin diagnos. 

– Äntligen visste jag vad som var fel och nu gällde det bara att släp-
pa greppet om allt jag kunnat göra tidigare och istället se framåt och 
anpassa mig till vad jag kunde göra nu. Det finns ju en anledning att 
vindrutan är större än backspeglarna. Jag fick bra stöd med praktiska 
anpassningar till mina utmaningar av både Swedint som arbetsgivare 
och av kommunen. 

HAN FORTSATTE ARBETA ytterligare ett par år innan han i maj 2019 gick 
i tjänstepension vid 61 års ålder. I dag är han reservofficer i armén vid 
K3. Ett par tre månader om året tjänstgör han som utbildare vid Swe-
dint och Försvarsmaktens överlevandsskola i militär planering och 
underrättelsetjänst.   

– Det fungerar tack vare att jag 2017 fick en specialanpassad rull-
stol av Försvarsmakten som går att använda i utbildningslokalerna. 
På grund av coronan körde vi den senaste utbildningen digitalt men 
annars har det fungerat väldigt bra att vara med i klassrummet, säger 
han och fortsätter:   

– Om min diagnos inte övergår i ALS kommer sjukdomen troligen 
inte att förkorta mitt liv. Jag hamnar nog i rullstol på heltid så små-
ningom och om det låter som att jag druckit beror det på att sjukdo-
men påverkar diafragman. Men att tvingas tala lite långsammare kan 
ju vara positivt också så att man inte pratar fortare än man 
hinner tänka, säger han med ett snett leende. Även om jag är 
en förlorare är jag en vinnare. 

DET FINNS JU EN ANLEDNING  
ATT VINDRUTAN ÄR STÖRRE ÄN 
BACKSPEGLARNA.

Foto: Tobias A
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Den guldfärgade motorcykeln som står 
uppställd i garaget har kompletterats 
med sidovagn för att han ska kunna  
fortsätta köra.
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SVENSKA MILITÄRA UTLANDSVETERANER 1990-2018
Antal individer: 27 831  (100%)
Man  25 279 (90.8%)
Kvinna  2 552 (9.2%)

Ålder vid hemkomst från första insats, år
Medel (standardavvikelse)  28.6 (8.2)
Median (percentil 25-75)  26 (23-31)

Fördelning över kategorier, n (%)
18-<25 år  11 449 (41.1%)
25-<30 år  8 004 (28.8%)
30-<40 år  5 039 (18.1%)
40-<50 år  2 405 (8.6%)
>50 år 934 (3.4%)

Födelseland
Norden 27 190 (97.7%)
Utanför Norden  641 (2.3%)

Militära insatser
Antal insatser 47 834 (100%)
Antal individer med 1 insats 16 705 (60.1%)
Antal individer med 2 insatser 6 324 (22.7%)
Antal individer med 3 eller fler insatser  4 779 (17.2%)
Insatslängd i dagar, medel (standardavvikelse)  174 (70)
Insatslängd i dagar, median (percentil 25-75)  185 (155–204)

Antal år sedan hemkomstdatum

 Tabellen visar antalet svenska militä-
ra utlandstjänstgöringar mellan 1990 

och 2018, där ”tjänstgöring ” motsvarar en 
bemannad tjänst vid en specifik insats och 
inte nödvändigtvis en unik individ (en individ 
kan ha genomfört flera tjänstgöringar under 
perioden).

I början av 1990-talet dominerade Mellan-
östern, främst Libanon, som insatsområde, 
varefter insatser på Balkan kom att utgöra 
det huvudsakliga insatsområdet i närma-
re ett decennium. Från och med årsskiftet 
2001/2002 bidrog Sverige med trupp till 
ISAF-insatsen i Afghanistan, där den svenska 

närvaron ökade årligen fram till 2012, då insat-
ser i Afghanistan utgjorde 90% av de svens-
ka militära utlandstjänstgöringarna. Sedan 
2014, då ISAF-insatsen formellt upphörde, har 
svenska militärer genomfört omkring 1000 
militära utlandstjänstgöringar årligen, med 
Afrika som huvudsakligt insatsområde.

ANTAL SVENSKA MILITÄRA UTLANDSTJÄNSTGÖRINGAR 1990–2018
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B  ALS efter hemkomst bland veteraner som tjänstgjort utomlands 
någon gång mellan 1990 och 2018. Grafen visar kumulativ andel fall 
efter hemkomstdatum.
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Emp-tronic AB 
Box 13060, 250 13 Helsingborg 
042-23 50 60, info@emp-tronic.se

emp-tronic.se

• Nyckelfärdiga dämpade 
mäthallar.

• Rum för datasäkerhet med 
kontorsmiljö.

• Skärmningsmaterial för 
egenmontage: Dörrar, fönster, 
absorbenter, ferriter, filter, 
packningar, skärmväv.

• Förstärkare TWT och Solid 
state för radar, motmedel,  
kommunikation mm.

• Skärmade lådor/skåp för skydd.
• Avlyssningssäkra mötesrum.

Samordnare  
försvarsmaktsuppdrag  
till Karlstad
Vi söker dig som vill utveckla och samordna  
processerna för plikt, egen ansökan och  
antagning till officersutbildningarna. 

Läs mer på pliktverket.se/jobb och ansök  
senast 28 februari.

Plikt-  och prövningsverket. Box 31, 651 02 Karlstad. Tel 0771-24 40 30 

Jolex AB, +46 8 570 22985 
mail@jolex.se, www.jolex.se

– for all your 
EMC, Thermal &  

Sealing Solutions
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Slutstycket

Framför soldattorpet nr 89 Gissnabo vid 
Norra Vedbo kompani, Jönköpings regemen-

te ser vi vicekorpral Carl Oscar Lundin och hans 
hustru. Lundin bär uniform modell 1906/10 med 
den trekantiga trekornshatten. På torpets gavel 
sitter skylten, som talar om vilket kompani och 
regemente torpet hör. Lundin antogs 1886 och blev 
en av de indelta soldater som, trots att indelnings-
verket var avskaffat, fortsatte att tjänstgöra vid 
sitt regemente. Han tilldelades svärdsmedaljen 
1916 och utsågs till vicekorpral 1927.

Soldattorpet nr 89
 Tranås, 1927 

Ur Krigsarkivet,  
Insänt & debatt,  
Krönika, Noterat

Ur Krigsarkivet

Källa: Krigsarkivet, Albumsamlingen 50:4.  
Okänd fotograf

Samordnare  
försvarsmaktsuppdrag  
till Karlstad
Vi söker dig som vill utveckla och samordna  
processerna för plikt, egen ansökan och  
antagning till officersutbildningarna. 

Läs mer på pliktverket.se/jobb och ansök  
senast 28 februari.
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Krönika  Christian Schmidt

ed ett nytt försvarsbeslut på plats går det inte 
att undgå att skriva något om det och den 
debatt som följt därpå, inte minst i samband 
med Folk och försvars årliga rikskonferens i 
januari. Det finns mycket att nämna, men jag 
begränsar mig här till två reflektioner. Den 
ena rör kampen om hotbildsnarrativet och 
den andra rör Natofrågan.

DET ÄR EN stor palett av hot som i dag räknas 
upp, både traditionella militära hot men också 
nya typer, ofta presenterade under paraplybe-
grepp som icke-linjär krigföring, gråzonspro-
blematik eller hybridkrigföring. 

Ett tema på årets rikskonferens var att 
diverse debattörer, experter och myndighets-
företrädare redogjorde för sin syn på nuva-
rande eller framtida hot. Det är noterbart att 
de alla hade lite olika fokus. Det är sannolikt 
omöjligt, och kanske inte heller önskvärt, att 
det finns en samhällsgemensam hotuppfatt-
ning. Det är dock inte oproblematiskt att det 
verkar finnas ett samband mellan medialt 
genomslag för en specifik hotbild och tilldel-
ning av ekonomiskt anslag till de verksamhe-
ter som har att hantera hotet. Dessutom 
är det svårt att släppa den gnagande 
tanken om att minsta positiva utveck-
ling avseende det säkerhetspolitis-
ka läget kommer att kunna tas som 
intäkt för att bromsa försvarssats-
ningarna i nästkommande för-
svarsbeslut. 

Det är risken med att 
nuvarande satsningar 
i alltför stor utsträck-
ning motiveras med 
hotbilden. Snarare 
borde behovet av 
flexibilitet och hand-
lingsfrihet med det 
militära maktmedlet 
vara en ledstjärna 
för att motivera höjda 
anslag. Det är en beståen-
de grund, till skillnad från 
hoten, som är föränderliga.

M DEN ANDRA REFLEKTIONEN rör Natodebatten som nu kommit att foku-
sera på om huruvida en Natooption ska införas i vår säkerhetspolitis-
ka linje. Regeringen är emot, medan en majoritet av oppositionen är 
för. Den egentliga frågan rör Natomedlemskap och optionen kan ses 
som ett steg på vägen. 

Det är inte ovanligt att det finns politisk oenighet i frågor som rör 
rikets försvar. Det är i sådana frågor som experternas råd borde väga 
tungt. Här finns knappast någon bättre expert än Försvarsmakten, 
med lång erfarenhet av samarbete med Nato. Försvarsmakten avhål-
ler sig tyvärr från att ta tydlig ställning med hänvisning till att det är 

ett politiskt beslut. 
Ja, självklart är 

det riksdagen som 
fattar beslutet om 
ett medlemskap, 
men den baserar 

det förhoppningsvis på tillgänglig information. 
Hela försvarsbeslutet är politiskt och det har inte avhållit Försvars-

makten från att lämna militära råd. Visserligen är Natofrågan ännu 
lite mer politiskt känslig än etableringen av nya regementen, men 
ska experter undvika att framföra sina råd bara för att det finns oli-
ka politiska uppfattningar? Invändningen att Försvarsmakten inte 
uttryckligen tillfrågats om för- och nackdelar med ett Natomedlem-
skap, kan lätt avfärdas med att initiativ är en dygd i svensk militär 
verksamhet.

FÖRSVARSMAKTEN HAR I underlag inför försvarsbeslutet angett 
att samarbeten grundade på traktatsbundna försvarsförplik-

telser är mer trovärdiga och att det utan fördragsfästa säker-
hetsgarantier finns osäkerhet om och när stöd kan påräknas. 
I den militärstrategiska doktrinen anges att vi ska vinna 

kriget tillsammans med andra men enskilt undvika att 
förlora. 

Det subtila budskapet går inte att missta – vi bör 
ingå i en försvarsallians. Istället för omskrivningar 
är det önskvärt med mer tydlighet om myndig-
hetens uppfattning. Det skulle öppna upp för en 
debatt om Natomedlemskap som baseras på fak-
ta snarare än politisk maktkamp. ●

Försvarsmakten 
duckar i Natofrågan

Foto: Johan Lindqvist

» Det är inte ovanligt att det 
finns politisk oenighet i frågor 
som rör rikets försvar. «

Christian Schmidt 
Officer. Studerar vid det högre officersprogrammet 
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Noterat

»Vi står mitt i ett 
paradigmskifte. 
Ingen som jobbar i 
Försvarsmakten i 
dag har varit med 
om att växa. Vi har 
bara varit med om 
att lägga ner, 
lägga ner, 
lägga ner.« 

SOCIALA MEDIER:

Det säger konterami-
ral Ewa Skoog Haslum 
i en intervju i Dagens 
Nyheter den 3 januari, 
om den tillväxtfas som 
Försvarsmak befin-
ner sig i. 

LYSSNINGSTIPS:

q DEN 13 JANUARI släpptes För-
svarsmaktens programserie 

”När kriget kommer”. Det är en 
serie i fem delar som handlar om 
framtidens hotbild. 

Bakgrunden till serien är den 
låga kunskapsnivån kring För-
svarsmaktens uppgifter och för-
svarspolitiska frågor i samhället, 
skriver myndigheten i en artikel 
på webbplatsen. ”De närmaste 
åren ska det svenska militära för-
svaret växa och utvecklas, då är 
det angeläget att öka förståelsen 
för varför Försvarsmakten får öka-
de anslag”, fortsätter artikeln. 

Förhoppningen är att serien ska 
öka kunskapen om Försvarsmak-
tens verksamhet, berättar Johan 
Landeström, marknadschef vid 
varumärkesenheten på Högkvar-
terets kommunikationsavdelning. 

– Serien är en del av en bredare 
satsning vi gör för att höja medve-
tenheten kring de utmaningar och 
hot som vi som land kan stå inför, 
säger Landeström i artikeln. 

”När kriget kommer” är en fri-
stående journalistisk produktion. 
Serien är producerad av produk-
tionsbolaget Pannrummet, som 
tidigare har gjort dokumentärse-
rien ”Om kriget kommer” för SVT.  

Serien finns att se på Försvars-
maktens YouTube-kanal. ●

Serie om när  
kriget kommer

TV-TIPS:

Fältartisternas julklipp
Försvarets fältartister är en frivilligorganisation som har i uppgift att 
underhålla Försvarsmaktens personal i Sverige och utomlands. Under 
ett vanligt år brukar fältartisterna besöka bland annat insatserna i Mali 
och Afghanistan. Därutöver brukar det bli ett antal nationella spelning-
ar. När förra årets resor blivit inställda som en följd av corona-pande-
min ville de hylla Försvarsmaktens personal ändå. Resultatet blev en 
video som släpptes innan jul, där runt 50 fältartister medverkar. 

– Vi gör som många andra, digitaliserar oss, och vill på det här sättet 
skicka en julhälsning och hylla all Försvarsmaktens personal, säger Ing-
ela Olson från Fältartisterna i en artikel på Försvarsmaktens webbplats 
och tillägger:

– Vi vill att ni ska veta att vi tänker på er, vare sig ni jobbar under 
press av en pandemi i Sverige eller utomlands. Fortsätt med ert fantas-
tiska arbete. 

Julhälsningen finns att se på Fältartisternas YouTube-kanal. 

Bernie-memes  
i militär tappning 
● Få har väl missat Bernie 
Sanders-memen som dök upp 
efter Joe Bidens president-
installation. Sociala medier 
har svämmats över av bilder 
på en tillbakalutad Bernie 
Sanders iklädd dunjacka och 
vantar där han klippts ut 
och placerats in i helt andra 
kontexter. Försvarstwitter 
och försvarsrelaterade 
memes-konton på Instagram 
var inte sena att haka på 
och placera Bernie i diverse 
militära sammanhang. 

ÖB i podden 
”Widar möter” 
Överbefälhavare 
Micael Bydén 
deltog nyligen 
i podcasten 
”Widar möter”. 
En podd från 
Folkbladet, där 
tidningens poli-
tiska redaktör 
och ledarskribent Widar Anders-
son möter inbjudna gäster för 
samtal om politik. 

”Ett kort och kärnfullt samtal. 
Vi hann prata om Sveriges krigs-
duglighet, varför avståndet mel-
lan knäskålar och bak på en vig-
genpilot inte kan vara för långt, 
konkreta handlingar som de 
senaste åren har stärkt försvars-
förmågan, vikten av en stabil 
personalförsörjning och till slut 
några ord om rollen som ÖB”, 
skriver överbefälhavare Micael 
Bydén i ett inlägg på Instagram 
om inspelningen. 

Avsnittet finns att lyssna på 
där poddar finns. ●

B
ildkälla: YouTube

Programledare för serien 
är Melker Becker.



Senaste nytt från  
OfficersförbundetFörbundsnytt

Medlemsstatistik 12/1  2021
OF ........................................ 6459  (-50)
SO ........................................  2723  (+34) 
GSS ...................................... 4048 (-38)
Övr .......................................... 379  (-18) 
Studenter ..............................  769 (+83)
Summa: ....................................14 378 

Två nya chefsavtal klara
Under våren 2020 sade Officersförbundet upp  
Försvarsmaktens chefsavtal. Nu har parterna 
förhandlat fram, inte bara ett, utan två nya avtal 
som reglerar villkoren för Försvarsmaktens högre 
befattningshavare.

 – FÖRSVARSMAKTENS gam-
la chefsavtal var svårt 
att förhålla sig till för 

berörda eftersom det hängde ihop 
med flera gamla beslut. Nu känns 
det riktigt bra att vi istället har 
förbättrat och renodlat villkoren 
genom att de två nya avtalen nu 
är på plats, säger Officersförbun-
dets förhandlingschef Susanne 
Nyberg.

Den tidigare chefskretsen, 
alltså de befattningshavare som 
omfattas av det statliga chefsav-
talet, var väldigt vid. Efter de nya 
förhandlingarna har den kretsen 

snävats in ordentligt. Numera 
består den i korthet av OF6/CF6 
eller högre. För denna krets kom-
mer liksom tidigare det statliga 
chefsavtalet att tillämpas.

OF5/CF 5, chefer för organisa-
tionsenheter och heltidstjänstgö-
rande försvarsattachéer (oavsett 
grad) kommer nu i stället att 
omfattas av det helt nya avtalet 
för ”Särskilda befattningshava-
re”. Precis som de som ingår i den 
nya chefskretsen har de särskilda 
befattningshavarna förtroendear-
betstid men de har också rätt till 
andra ersättningar:

SAMTLIGA ” SÄRSKILDA befattningsha-
vare” får ett lönetillägg om 2050 
kronor i månaden och rätt till eko-
nomisk ersättning för försvars-
maktsdygn. Dessutom får chefer 
för organisationsenheter samt 
några ytterligare befattningshava-
re knutna till insatsverksamheten 
ett tillägg på 2 000 kronor i mån-
aden eftersom kraven på ständig 
tillgänglighet är höga. Lönerna 
för ”Särskilda befattningshava-
re” kommer omhändertas inom 
ramen för RALS-förhandlingarna 
mellan parterna.

– Det kan tyckas förmånligt att 
få vara till exempel chef för ett 
regemente eller en flottilj. Men 
ansvaret och kraven på tillgäng-
lighet är också mycket stora och 
gränsen mellan hårt arbete och 
rovdrift är hårfin. Därför är det 
att bra att vi fått till en särskild 
ersättning för de här befattnings-
havarna samtidigt som parterna 

»Det är inte rimligt 
att man bara för att 
man blivit överste 

eller kommendör inte 
ska ha rätt till ersätt-
ning när man deltar 
i övningsverksam-

heten«

har startat dialog om rimlig I-lön 
för att utföra alla arbetsuppgifter 
som åligger dessa chefer. Precis 
som att man nu kommer att kun-
na få ekonomisk ersättning för 
försvarsmaktsdygn. Det är inte 
rimligt att man bara för att man 
blivit överste eller kommendör 
inte ska ha rätt till ersättning när 
man deltar i övningsverksam-
heten, säger Susanne Nyberg.

DE NYA AVTALEN gäller från och med 
den 1 januari 2021. Av praktiska 
skäl kommer Försvarsmakten inte 
kunna betala ut ersättningarna 
förrän senare under våren. Men 
rätten till ersättning enligt avtalet 
börjar däremot att gälla redan 
från och med den 1 januari. Myn-
digheten kommer också att juste-
ra de individuella placeringsbe-
sluten så att dessa på ett korrekt 
sätt återger rätt avtalstillhörighet. 
Det har betydelse för bland annat 
uppsägningstiderna som skiljer 
sig åt mellan avtalen.

– Jag kan självfallet inte bestäm-
ma vad medlemmarna ska tycka. 
Men personligen tycker jag det 
här är en framgång för Officers-
förbundet. Från att arbetsgivaren 
var helt oförstående när vi sa upp 
avtalet till att vi nu har enats om 
två nya avtal som innebär förbätt-
ringar för den absoluta merparten 
av de som berörs – det är fackligt 
arbete när det är som bäst, säger 
Officersförbundets ordförande 
Lars Fresker. ⚫

Avtal 

Foto: Joel Thungren/Försvarsm
akten

46   Officerstidningen nr.1, 2021



Förbundets kurser
Som förtroendevald i Officersförbundet  
finns en rad möjligheter att fördjupa dina kun-
skaper. Besök officersforbundet.se/kurser 
och anmäl dig!

Glöm inte att följa oss i  
sociala medier för aktuell 
uppdatering kring vad som 
händer i förbundet.

 UNDER FÖRBUNDSMÖTET fattades beslut 
om ändrade medlemsavgifter. Dessa 
gäller från och med 2021-01-01.  

 
För frågor om ditt medlemskap mejla  
kansliet@officersforbundet.se.

Aktivt medlemskap
0–24 999 kronor  .................................190 kr/mån 
25 000–29 999 kronor  ...................... 230 kr/mån 
30 000–39 999 kronor  ..................... 240 kr/mån 
40 000–49 999 kronor  ..................... 250 kr/mån 
Över 50 000 kronor  .......................... 260 kr/mån 

Utöver medlemsavgiften tillkommer en avgift 
till Officersförbundets lokala förening på ditt 
förband. Avgiften varierar från 0 till 30 kronor 
i månaden.

Reducerad medlemskapsavgift
Om du är tjänstledig/frånvarande för föräld-
raledighet, civila studier eller är sjukskriven 
så kan du få en lägre medlemsavgift. Kravet är 
dock att du är tjänstledig/sjukskriven under en 
sammanhängande period om minst 30 dagar. 

Minst 50 procent  ................................ 100 kr/mån 
100 procent  ...........................................75 kr/mån

Studerandemedlemskap
Studerandemedlemskap erbjuds du som preli-
minärt eller slutligt antagits till officersutbild-
ning. Du som är aktiv medlem som är tjänstle-
dig för att genomgå grundläggande officersut-
bildning erbjuds studerandemedlemskap. Det 
kostar 100 kr för hela studieperioden.

Tidvis tjänstgörande
Du som är tidvis tjänstgörande i Försvarsmak-
ten betalar 80 kr/ månad oavsett lön och om 
du tjänstgör eller inte. För detta krävs dock ett 
aktuellt anställningsintyg där det framgår att 
du har en tidvis anställning.

Seniormedlemskap
Seniormedlem – 67 år eller yngre  ......... 40 kr/mån 
Seniormedlem – 68 år eller äldre  ............ 150 kr/år 

Ändringen sker vid årsskiftet till det år du fyl-
ler 68. Helårskostnaden dras årligen i januari 
månad.

Passivt medlemskap
Passivt medlemskap erbjuds du som varit 
aktiv medlem i minst 10 år och som lämnat sin 
anställning i Försvarsmakten eller vid Försvars-
makten närstående myndighet. Du betalar 60 
kr/månad. ⚫

Nya medlemskapsavgifter
Medlemskap

 SOM MEDLEM i förbundet kan du läsa 
kortare introduktionskurser online. 
De tar 10–20 minuter att genomföra 

och det enda du behöver göra för att få tillgång 
till dem är att log-
ga in på webben. 
Kurserna ger 
dig en bra grund 
att stå på inför 
exempelvis med-
arbetarsamtal 
eller en ny anställ-
ning. 

Kurser du kan gå som medlem är:

Välkommen till arbetslivet
För dig som precis fått en anställning inom För-
svarsmakten, en snabb introduktionskurs till 
det som är viktigast att veta om din anställning 
enligt villkor och avtal med din arbetsgivare

Internationell insats 
För dig som ska på utlandsmission. Nyttig 

kunskap om vilka avtal och regler 
som gäller och viktiga saker att 
tänka på inför, under och efter 

din internationella tjänstgöring.

Introduktionskurs – Lön
Det viktigaste och mest grundläggande om 
hur din lön sätts, vad som påverkar din lön 
och vad du själv kan göra för att förändra den.

Medarbetarsamtalet
Vad gäller egentligen vid ett medarbetarsam-
tal och hur kan du bäst förbereda dig.

Har du frågor om kurserna? Kontakta  
kurs@officersforbundet.se  

Du vet väl om Officersförbundets onlinekurser?
Kurser

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Officerstidningen nr.1, 2021   47 



H
ans har alltid haft ett stort intresse för teknik. 
Därför var planen att han efter gymnasiet 
skulle bli maskiningenjör. Han hann dock 
bara gå en termin på utbildningen innan 
det var dags för värnplikten. Turligt nog fick 

han göra den på flygflottiljen F 17, bara några mil från Karls-
krona, där han är uppväxt och bor än idag. Han trivdes så 
bra med arbetet och blev så nyfiken på flygplan att när han 
muckade hösten 2000 hoppade av den andra utbildningen 
och började utbilda sig till flygtekniker, först på Militärhög-
skolan och sedan Flygtekniska skolan i Halmstad.

»Rakt in i hetluften«
Det var intresset för teknik och flygplan som lockade 
Hans Bergvall till flygflottiljen F 17 i Kallinge. Hans fack-
liga engagemang väcktes när han blev vald till ledamot 
för den lokala officersföreningen – och på senaste för-
bundsmötet blev vald till han andre vice ordförande i 
Officersförbundets styrelse. 

– Det är 25 mil till Halmstad. Vi var ett gäng som åkte 
dit tidigt på måndagen och kom hem sent på fredagen. Till 
en början var det roligt att sitta i skolbänken, men ganska 
snart längtade jag hem och tillbaka till arbetet på F 17. Jag 
tycker att det är roligare med praktik än teori. Även om det 
var två års praktik innan jag blev självgående och fick arbe-
ta under eget ansvar. 

HANS BLEV KLAR officer 2003 och löjtnant 2005. Han gick den 
fackliga grundkursen på Militärhögskolan, men det var i 
samband med att han blev klar officer och arbetade en som-
mar på F 17 som han första gången fick arbeta med fackliga 
frågor i praktiken. Utlandstjänstgöring blev obligatoriskt då. 

– Men redan 2003 försökte man implementera detta på 
nyanställda. Men vi nyanställda fänrikar vände oss emot 
att arbetsgivaren hade förändrat våra anställningsvillkor 
mot vad som gällde när vi påbörjade vår utbildning. Vi 
pratade med Officersförbundet och fick hjälp att förhandla 
med personalchefen. Vi fick sedan till en förändring. Jag 
tror framför allt det fick mig att förstå att det är lättare att 
få till en förändring om man är en stor grupp.

”Om någon väcker mig mitt i natten 
och ställer fackliga frågor så vet jag 
direkt svaret på dem.”

Text: Cecilia Gustafsson Foto: Andreas Blomlöf

Porträttet
Utan alla de som engagerar sig och arbetar  
så hårt för våra medlemmar är Officers-
förbundet ingenting. Med ”Porträttet” vill  
vi låta er lära känna dessa människor, vilka  
de är, och vad som får dem att engagera sig.
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Hans blev tidigt vald som ledamot i 
den lokala föreningens styrelse, men 
han erkänner att han inte var den 
exemplariska ledamoten i början.

– Jag tyckte att den vanliga tjänsten 
som flygtekniker var roligast och vik-
tigast så när jag började var jag mest 
fokuserad på den.

Han blev dock arbetsplatsombud – 
och ställdes inför en massa frågor från 
kolleger och chefer.

– När man får frågor gäller det att 
man har koll på svaren, har man inte 
det får man ta reda på hur det förhåller 
sig. Om man svarar fel eller far med 
osanning har man förbrukat förtroen-
det. Jag har alltid haft lätt att lära mig, 
jag har läst mig till 
mycket. Om någon 
väcker mig mitt i nat-
ten och ställer fack-
liga frågor så vet jag 
direkt svaret på dem.

FÖR FYRA ÅR sedan blev Hans vald till 
ordförande för den lokala föreningens 
styrelse och hans fackliga engagemang 
och arbete ökade drastiskt. Över en 
natt gick han från att ha arbetat fackligt 
några procent i månaden till att lägga 
50 procent av arbetstiden på det fackli-
ga arbetet. 

– Det var tufft i början då jag insåg 
hur mycket arbete som faktiskt skulle 
krävas av mig. För att få en bra verksam-
het och styrelse behövde vi vara flera 

som hjälpte varandra.  
Enligt Hans har mycket av det fackliga engagemanget 

och arbetet möjliggjorts av att han har bra kollegor och 
chefer.

– De vet att någon behöver göra det här arbetet och med 
hjälp av styrelsen så löser vi föreningens arbete, det vill 
säga allt från att delta i samverkansmöten, löneförhandla, 
till att ta hand om olika medlemsärenden. Inga ärenden är 
det andra likt. Jag känner nu att det fackliga arbetet som 
jag gör är minst lika viktigt som den vanliga tjänsten.

Det roligaste med det fackliga arbetet är när han faktiskt 
hjälper en medlem.

– När det blir förändring och när en medlem får det bätt-
re och är nöjd – då är jag nöjd. Eftersom alla från soldat till 
förbandschef tillhör samma förening blir det en lite annor-
lunda än på andra fack. När vi ska samverka med chefen 
får man tänka på att även denna är medlem.

Han tycker att det är viktigt att alltid vara nåbar, och 
att medlemmarna ska veta att de kan ringa när som helst. 
Telefonen kan ringa en tidig morgonen eller sen kväll. 

– Ibland kan jag inte svara, men då ringer jag upp senare.
Det svåraste med det fackliga arbetet upplever han är 

personärenden. Det kan handla om allt från att en medlem 
kommit i konflikt med sin chef till att en medlem har alko-
holproblem.

– Det är klart att jag har varit med om mycket. Det är 
mycket som jag inte kan prata om med min familj, men jag 

» Det fackliga arbetet 
som jag gör är minst 
lika viktigt som den 

vanliga tjänsten.«

Hans Bergvall
Ålder: 40 år.
Fackliga uppdrag: 
Styrelseledamot OF F 17, 
styrelseordförande OF  
F 17, andre vice ordföran-
de Officersförbundets 
styrelse.
Bakgrund i korthet: 
Värnplikt 2000, Militär-
högskolan i Halmstad 
2001–2003, officer och 
flygtekniker F 17, Flyg-
tekniska skolan i Halm-
stad 2003–2005, löjt-
nant och flygtekniker.
Familj: Fru och 13-årig 
son, samt borderterriern 
Börje. 
Bor: Karlskrona (”Bra 
pendlingsavstånd till  
F 17 i Kallinge”)
På fritiden: Båten i 
skärgården. (”Förra året 
var vi ute 90 nätter med 
båten. Första natten i 
mars och sista natten i 
oktober.”)

har fackliga kollegor. Det är viktigt att ha några man kan 
diskutera allt mellan himmel och jord med. Sedan har jag 
med tiden lärt mig att få distans, men det är inte alla som 
klarar av det. Jag mår i alla fall inte dåligt av att hantera 
personärenden.

Hans tycker också att det är spännande att förhandla, 
och har gått en förhandlingskurs med ombudsmännen på 
förbundets kansli. 

– Det bästa tipset som jag tagit tillvara är förberedelse, 
förberedelse, förberedelse. När jag sedan sitter i förhand-
ling med Försvarsmakten märker jag att om jag gjort mitt 
grundarbete kommer jag oftast segrande ur förhandling-
en. Då ser jag fram emot nästa förhandling! Sedan har jag 
arbetat och förhandlat med samma personer under en 
långt tid och då byggs det upp ett förtroende som hjälper 
båda parter.

PÅ FÖRBUNDSMÖTET FÖRRA året blev Hans 
vald till andre vice ordförande i Officers-
förbundets förbundsstyrelse. Det var 
oväntat att han skulle bli invald i just 
presidiet då han inte varit invald i styrel-
sen tidigare.

– Det var oväntat även för mig och det 
är lite som att komma rakt in i hetluften. Nu är jag vald och 
jag tänker arbeta för hela förbundet och alla dess medlem-
mar, oavsett försvarsgren. Sedan blir det spännande då det 
är stor skillnad på det fackliga arbetet lokalt och centralt. 
Det känns bra att jag kan ta med mig allt det jag kan om det 
lokala arbetet nu när jag arbetar centralt i styrelsen. 

För Hans och förbundsstyrelsen väntar nu internat, 
dock på distans på grund av covid-19, samt fortsatt arbete 
med vilka frågor förbundet ska driva i framtiden. ⚫
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Vad innebär de nya 
chefsavtalen?  

Vissa får en ersättning för att  
de har krav på att vara nåbara  
och tillgängliga i betydligt  
högre utsträckning. Betyder 
det att jag som inte är med i den 
kohorten kan lägga in jour och 
beredskap?

Nej, i och med att grunden i 
avtalet är förtroendearbetstid så 
tillämpas inte ekonomisk eller 
tidsmässig ersättning för jour 
eller beredskap. Du kan dock få 
krontalsersättning för FM-dygn. 
Nyttjandet av detta skall ske i dia-
log med närmsta chef. 

Jag som from 1 januari kommer 
att tillhöra avtal om särskilda 
befattningshavare kommer att få 

Fråga förbundet

Kansliet:

ett månatligt tillägg om 2050 kr. 
Vad är det ersättning för?

Tillägget är ett schabloniserat 
tillägg som vi parter har förhand-
lat fram som är ersättning som 
bättre möter kompensation för 
utebliven restid. 

Jag tillhör avtal om särskilda 
befattningshavare och har i min 
tjänst krav på att vara ständigt 
nåbar och tillgänglig för arbetsgi-
varen, men tillhör inte de som får 
en månatligt ersättning för det. 
Varför valde ni dessa befattningar?

Under förhandlingarna konstate-
rades att dessa befattningar hade 
ett sådant krav. Parterna är dock 
medvetna om att det kan ske för-
ändringar. 

Här publicerar vi frågor som ni  
medlemmar har ställt till våra 
ombudsmän, där vi tror att svaren kan 
ha intresse för fler än frågeställaren.
Har du en fråga? 
Maila våra experter:
kansliet@officersforbundet.se

Administrativt ansvarig: 
Marie Eriksson 
Ombudsmän: 
Patrik Larsson, Conny Jansson,  
Mikael Boox, Mikael Kenttälä, 
Andreas Ek, Elina Meyer, Martin 
Sachs

Medlemsservice: 
Maria Jensfelt 
Carina Viklund 
Förhandlingschef: 
Susanne Nyberg 
Biträdande förhandlingschef:  
Olle Löfmark

Kommunikationschef: 
Jesper Tengroth 
Kommunikatör: 
Jennie Timgren 
Cecilia Gustafsson 
Officersförbundets  
förtroendevalda revisorer: 
Hampe Klein, Per-Martin Sternevi 

Adress: 
Officersförbundet  
Box 5338 102 47 Stockholm 
Telefon: 08-440 83 30 
Web: www.officersforbundet.se 
E-post: 
kansliet@officersforbundet.se

Förbundsdirektör
Peter Löfvendahl
Arbete: 08-440 83 56
Mobil: 070-580 51 07
peter.lofvendahl@officersforbundet.se

Kommer vi som ingår i avtal om 
särskilda befattningshavare 
omfattas av Rals?

Ja, nu kommer officersförbundet 
att kunna förhandla om era löner 
till skillnad från de som lyder 
under chefsavtalet, där arbets-

givaren ensidigt sätter lönerna. 
Parterna är måna om att en god 
dialog ska råda varför inrikt-
ning är att det kommer att ske 
som lönesättande samtal. Dock 
bestäms det under förhandling 
inför varje avtalsperiod.  

 

Foto: Istock

Officersförbundets 
kansli öppettider
Du är alltid välkommen att kon-
takta kansliet med dina frågor. 
Kansliet har telefonnummer 
08-440 83 30. Telefontid tis-
dag-torsdag 08.30-11.30, samt 
12.30-15.30. Om du har frågor 
om exempelvis ditt medlem-
skap, lön och anställnings- 
och arbetsvillkor mejla  
kansliet@officersforbundet.se.  
Om du har frågor specifikt om 
försäkringar mejla  
officersforbundet@if.se.

De två nya chefsavtalen som förhandlats 
fram gäller från och med 1 januari 2021, 
men vad innebär de egentligen? Olle Löf-

mark, biträdande förhandlingschef, reder ut och sva-
rar på medlemmarnas frågor kring de nya avtalen.
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Vi försvarar det 
svenska försvaret

Vårt samhälle digitaliseras i allt snabbare takt och behovet av 
utökat skydd och större beredskap för samhällskritiska organisa-
tioner blir allt viktigare. Statliga myndigheter, organisationer och 
kommunala verksamheter med säkerhetsskyddad verksamhet 
skyddar sig bäst med svensk säkerhetsteknik.  

TUTUS DATA är marknadsledande inom svensk kryptoteknik 
för skydd av Sveriges säkerhet. Vi utvecklar produkter som 
avancerade VPN-krypton, Sverige och EU:s säkraste smartphone 

och krypteringsprogram med väldigt höga krav på säkerhet.  
Våra kunder finns inom försvarssektorn och alla organisationer 
med behov av en säkerhetsskyddad miljö.

Hur kan vi hjälpa dig?

För mer information om oss kontakta Mikael Andersson 
på mikael@tutus.se eller läs mer om oss på www.tutus.se
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Vi stödjer

Rustar för framtiden

Vi står redo att stödja Försvarsmaktens tillväxt och bidra till att öka Arméns förmåga i fält.

Sedan mitten av 1950-talet har Hägglunds varit en del av det svenska totalförsvaret, från Stridsvagn 74 via 
bandvagns- och stridsfordonsfamiljerna till pågående renovering av Stridsfordon 90 och leveranser  
av Granatkastarpansarbandvagn 90.

Behovet av svensk försvarsindustriell förmåga och försörjningssäkerhet ökar. Nu rustar vi för att vara  
beredda att understödja Arméns modernisering.


