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 Amfibieregementet, Amf 1, står inför  
stora förändringar i och med att Älvsborgs 

amfibieregemente, Amf 4, återinrättas i höst. 
Etableringen ska ske genom övertagande av 
verksamhet och personal från bland annat  
Amf 1. Soldaterna Wilma Axelsson och Sergon 
Drumez arbetar på 2:a amfibiebataljonen.
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F
ör några veckor sedan blev Rals-förhand-
lingarna klara på försvarsmaktsnivå. Till-
förda medel för att höja lägstalönerna för 
pluton- och kompanichefer, höjda lägstalö-
ner för chefer för organisationsenheter och 

att nya löner alltid ska sättas i innevarande års löneläge är 
några av framgångarna. 

”Det var då det lilla. Vad ska jag betala fackavgift för?”, 
kanske du tänker.  
    Och det står, förstås, var och en fritt 
att tycka just så.

Själv tycker jag att vi, givet det cen-
trala statliga avtalet som blev klart i 
slutet av förra året, ska känna oss hyf-
sat nöjda. För den stora utmaningen 
ligger inte här. Den stora utmaningen handlar istället 
om att få Försvarsmakten att i grunden ändra inställning 
till hur de militära yrkena ska värderas. Jag vill inte vara 
missunnsam mot andra, men är det inte något av upp- 
och nervända världen när den militära kompetensen, 
kärnkompetensen i en försvarsmakt, lönemässigt värde-
ras nästan lägst?

DET TYCKER I alla fall vi i Officersförbundet och det var 
också därför vi drev vår kampanj om att Försvarsmakten 
i försvarsbeslutet skulle tillföras 325 miljoner kronor för 
att kunna lyfta lönerna för den militära personalen. Här 
kunde Försvarsmakten hängt på om de velat för att öka 
pressen på den politiska nivån, men det gjorde man inte. 
Inte i underlaget till försvarsbeslutet och inte heller i det 
nyligen inlämnade budgetunderlaget för 2022. 

Olyckligt nu när Försvarsmakten är inne i en historisk 
period av tillväxt. Men jag vägrar tro att vår kampanj varit 
förgäves och jag vägrar lika kategoriskt att ge upp, även 

om det tar längre tid än jag hoppats.

EN FRÅGA SOM också dragit ut på tiden är införandet av 
trebefälssystemet. Kanske börjar vi närma oss slutet nu? 
I varje fall vill Försvarsmakten fatta beslut om hur man 
ska göra med de NBO-officerare som i dag sitter på speci-
alistofficersbefattningar. Ska det fortsatt vara frivilligt att 
omgalonera sig eller ska det vara obligatoriskt? 

Det här, kan jag konstatera, är en 
fråga som både berör och upprör våra 
medlemmar - oavsett kategori, oavsett 
ung eller gammal. Därför har Officers-
förbundet tydligt signalerat till myn-
digheten att vi vill vara med i bered-
ningen av den här frågan. Inte för att 

hindra utvecklingen. Tvärtom – vi vill 
vara med och ta personalförsörjning-
en in i framtiden. Men beslutet som är 
på väg att fattas måste vara väl avvägt 
och ta hänsyn både till individen och 
utvecklingen av trebefälssystemet. 

VI GÅR MOT våren. Förutom att den bju-
der på ljusare dagar och behagligare 
temperaturer är det också tiden för års-
möten. I bostadsrättsföreningar, idrott-
sklubbar och officersföreningar runt 
om i landet ska ansvarsfrihet beviljas, 
motioner avhandlas och förtroendeval-
da väljas. Det är föreningsdemokrati i 
sin finaste form. Jag hoppas därför att 
du också engagerar dig.

För det är ju tillsammans vi blir star-
ka. Det är så vi kan förändra. ⚫

»Ska det fortsatt  
vara frivilligt att om ga-
lonera sig eller ska det 

vara obligatoriskt?«

Trebefälssystemet  
– väl avvägt beslut krävs

Läs mer!  
Förbundsnytt  
hittar du på sidorna 
54–58.

Förbundsordföranden:

Håller  
du med?
Kommentera  
ledaren på vår  
Facebooksida.

Stockholm den 1 mars 2021
Lars Fresker 
Förbundsordförande
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» All form av 
bestraffning är helt 
oacceptabel, jag 
skulle inte ens vilja  
kalla det för en 
utbildningsmetod. 
Men det är också  
viktigt att olika 
moment i utbild-
ningen förklaras  
så att de inte upp-
fattas som straff. « 
Ola Barvér, regementschef på K 3. 

4   Officerstidningen nr.2, 2021



N är den här tidningen skickas till tryck har 
det nyligen varit internationella kvinno-
dagen och Försvarsmaktens ”Typiskt tje-
jer”-kampanj väckte stor uppmärksamhet. 
”Ett engagemang hos oss passar lika bra 

oavsett kön. Men i dag är vi alldeles för få kvinnor, 
därför jobbar vi aktivt för att fler ska vilja söka sig till 
oss. Alla behövs i ett starkt försvar”, skrev myndighe-
ten den 8 mars.   
   Försvarsmaktsledningen har 
länge varit väldigt tydlig med att 
andelen kvinnor i organisatio-
nen måste öka. Reporter Linda 
Sundgren har i detta nummer 
intervjuat Matilda Lidström 
Dougnac och Anna Sjölander, 
båda sakkunniga inom jäm-
ställdhet och jämlikhet på Ledningsstaben på Hög-
kvarteret, om arbetet som pågår.

”Försvarsmakten ska bli bättre på att spegla det sam-
hälle vi har i uppdrag att skydda. Det handlar om tro-
värdighet och det handlar om operativ effekt. Därför 
ska vi öka antalet kvinnor i Försvarsmakten. Skälet är 
enkelt: Vi vet att ett jämställt försvar är ett starkare 
försvar” sa överbefälhavare Micael Bydén på Folk och 
försvars rikskonferens i Sälen 2019.  
   Ute på förbanden tycks dock ibland övertygelsen 
och förståelsen om behovet av fler kvinnor i Försvars-
makten inte lika grundmurad som på Högkvarteret. 
För två år sedan kom en rapport från Totalförsvarets 
forskningsinstitut, FOI, där en av slutsatserna i rap-
porten var att anställda i Försvarsmakten har svårt att 
förstå jämställdhetsbegreppen och syftet med gender-
perspektivet i Försvarsmaktens kärnuppgifter.  

Jämställdhet handlar förstås inte bara om hur många 
anställda kvinnor det finns i organisationen. ”Det 
rör alltifrån bemötande och respekt till 
inflytande och karriärmöjligheter, där 
alla medarbetare ges samma förutsätt-
ningar och möjligheter”, säger Anna 
Sjölander. 
 
Läs mer på sidorna 36–43. 
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begreppen«
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Flera av Europas  
försvarsmakter krymper

 ƀ Alla europeiska länders för-
svarsmakter utom två, Sverige 
och Ungern, har minskat mäng-
den militär personal under åren 
2010–2020, enligt en kartlägg-

ning från den militärfackliga para-
plyorganisationen Euromil.

I snitt har man tappat 16 pro-
cent av de anställda. Störst är 
minskningen i Belgien och Tysk-
land som båda förlorat runt en 
fjärdedel av personalstyrkan. 

Ungefär hälften av de 15 länder 
som ingår i undersökningen har 
medvetet minskat personalmäng-
den. Fyra länder – Tyskland, Slo-
vakien, Sverige och Ungern – har 
velat öka antalet anställda men 
bara två har lyckats expandera.

Must: Breddad och mer 
komplex hotbild mot Sverige
Hotbilden mot Sverige har under 2020 blivit 
bredare och mer komplex. Samtidigt är det 
globala säkerhetspolitiska läget instabilt – 
och pandemins konsekvenser får långsiktiga 
följder.  

q UTVECKLINGEN MOT EN mer hårdhänt 
maktpolitik har förstärkts och världs-

politiken präglas av en fortsatt tillbakagång 
för demokrati, folkrätt, rustningskontroll 
och multilateralism. Detta enligt den militära 
underrättelse- och säkerhetstjänstens, Must, 
årsöversikt för 2020. Pandemin orsakar en 
social och ekonomisk skörhet i många samhäll-
en, som väntas få långsiktiga följder. Samtidigt 
bedöms hotbilden mot Sverige som bredare 

och allt mer komplex – den är i dag såväl poli-
tisk som ekonomisk och militär. 

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte 
uteslutas, samtidigt som kvalificerade statliga 
aktörer söker sårbarheter brett utan att göra 
skillnad mellan civilt och militärt. Trenden 
att se ekonomi och teknologi som strategiska 
verktyg förstärks och ”länder som Ryssland och 
Kina har en bred verktygslåda”, skriver gene-
ralmajor Lena Hallin, chef för Must, i årsöver-
siktens förord.

– Hoten riktas mot Sveriges försvarsförmåga, 
välstånd och demokrati. Hybrida, dolda och 
förnekbara metoder blir allt vanligare, säger 
Hallin i ett uttalande hos Försvarsmakten.

/MARIA WIDEHED 

Ett problem som lyfts fram 
i rapporten är svårigheten att 
rekrytera unga vuxna. De unga 
vuxna upplever bland annat att 
bilden de har av försvaret inte 
stämmer överens med den verk-
lighet de möter under grundut-
bildningen, enligt rapporten. /LS

Uppdaterad fältbyxa 90 
för sommarbruk 

 ƀ Många soldater har upplevt 
fältbyxa 90 lätt som för varm att 
använda sommartid. Nu har byx-
modellen arbetats om och blivit 
lättare och luftigare. Den nya byx-
an tillverkas i återvunnet mate-
rial och behandlas med fluorfri 
impregnering, enligt Försvarets 
materielverk. Under tiden byxan 
uppdaterats har den varit bortta-
gen från soldaternas utrustnings-
kort, men nu är den alltså tillbaka. 
Snart levereras 40 000 par fält-
byxa 90 lätt till Försvarsmaktens 
centrallager i Arboga. /LS

RAPPORT

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

Har du en nyhet du 
vill tipsa oss om?

Foto: H
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»Värnplikten  
vid Arméns jägar
bataljon är det mest 
krävande jag gjort. 
Jag älskar mina 
kamrater och jag är 
evigt tacksam för 
mina befäl. Varje dag 
saknar jag ryggsäck
en, kamratskapet 

och uppgiften.«
Det skriver dubbla 

VM-guldmedaljören i 
skridskor, 24-årige 

Nils van der Poel, 
i en krönika i 

Försvarets 
Forum. Han 
gjorde värn-
plikten vid 
Arméns jägar-

bataljon i 
Arvidsjaur 
2018/2019. 

Kvalificerade statliga aktörer söker 
sårbarheter brett utan att göra skill-
nad mellan civilt och militärt, skriver 

Must i sin årsöversikt för 2020.
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Ovälkommet  
beteende ökar i  
Försvarsmakten 

q ÅRETS FM VIND-RAPPORT innehåller små 
förändringar jämfört med föregående 

år. Missnöjet med Försvarsmaktens it-stödsys-
tem består. Lägst betyg får två moduler i Prio, 
Prio BO budget, planering och prognos med 
endast 46 poäng av 100 möjliga och Prio ESS 
handla som får 49 poäng. Bäst omdöme bland 
it-systemen fick Prio ESS reseadministration 
med 68 poäng. Ett område där resultaten 
försämrades jämfört med föregående år var 
det som Försvarsmakten kallar ovälkommet 
beteende. Begreppet omfattar en rad olika 
problem som kränkningar, trakasserier, 
diskriminering, mobbning och fysiska över-
grepp. Mellan 2019 och 2020 ökade förekom-
sten av ovälkommet beteende från 6,6 pro-
cent till 7,1 procent. 

– En uppgång på 0,5 procentenheter är ing-
en hög siffra, men med tanke på hur många 
det är som deltagit i undersökningen handlar 
det om ett stort antal individer, säger Fredrik 

Nordenmark, HR-strateg på Ledningsstabens 
personalavdelning på Högkvarteret. 

Antalet som uppgav att de utsatts för sex-
uella trakasserier ökade från 46 till 95 per-
soner. År 2017 uppgav 72 individer att de 
drabbats av sexuella trakasserier. Siffrorna är 
mycket låga i förhållande till antalet anställ-
da, men Fredrik Nordenmark menar att den 
fluktration i anmälningar som ändå syns kan 
vara en konsekvens av metoo-uppropet 2017.

– ÖB var väldigt tydlig i sitt ställningstagan-
de under metoo och kanske fick det en viss 
skärpningseffekt. Nu har det gått ett tag och 
man har kanske slappnat av lite igen. Samti-
digt är sexuella trakasserier en känslig fråga 
och vi tror att det finns ett 
stort mörkertal av händelser 
som inte anmäls, säger han. 

DEN PERSONALKATEGORI SOM 

anmäler flest fall av ovälkom-
met beteende är 
unga kvinnor, 
alltså den perso-
nalgrupp som Försvarsmakten 
vill utöka.  

– Det är förstås väldigt allvar-
ligt ur både ett jämställdhets-
perspektiv och ett kompetens-
försörjningsperspektiv. Vi vill 
inget annat än att unga kvinnor 
ska känna sig varmt välkomna 
och respekterade i vår organi-
sation, säger Fredrik Norden-
mark.  

Däremot tyder vissa resultat 

i undersökningen på att förtroendet för FM 
Vind som helhet ökar. Nära 17 000 försvars-
maktsanställda valde att svara på fjolårets 
enkät och det är fler än någonsin tidigare. 

Enligt Fredrik Nordenmark 
var enkäterna förra året också 
mer komplett ifyllda med fler 
besvarade frågor jämfört med 
åren innan. 

– En positiv förändring 
förra året var att de som job-
bar militärt och utsatts för 
sexuella trakasserier uppgav 

vilken befattning de hade. Tidigare år har det 
bara varit de som jobbat civilt som kryssat 
i den rutan. Vi ser det som att förtroendet 
för undersökningen ökar och att man vågar 
svara mer öppet. Att inte en enda i militär 
befattning skulle vara utsatt för sexuella tra-
kasserier ser vi som helt orimligt i en sådan 
här stor population. 

ETT UNDERSÖKNINGSOMRÅDE SOM går framåt är 
den som handlar om förutsättningar att lyck-
as som chef, även om ökningen sker från en 

Förutsättningarna att lyckas som chef har förbättrats något 
medan sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning ökar 
med en halv procentenhet. Det visar den senaste medarbetar-
undersökningen i Försvarsmakten. 

FM VIND

/Aktuellt

Foto: Joel Thungren / Försvarsm
akten

» Vi vill inget annat 
än att unga kvin
nor ska känna sig 
varmt välkomna 
och respekterade i 
vår organisation. «

Unga kvinnor är den personal-
grupp i Försvarsmakten som 

anmäler flest fall av kränk-
ningar och trakasserier.
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mycket låg nivå. Påståendet Jag har tillräckligt 
med tid i förhållande till mängden arbets-
uppgifter stiger från 51 till 55 poäng. Även 
tillgången till administrativ personal stiger på 
poängskalan, från 50 till 57. 

– Det är glädjande att se att de områden där 
vi gjort insatser också går framåt. Vi har ökat 
det administrativa stödet på förbanden så att 
cheferna verkligen hinner vara chefer och vi 
har genomfört ett stort arbete med att tillsätta 
vakanser. Samtidigt är det en ändlig mängd 
resurser vi har att arbeta med, säger Fredrik 
Nordenmark.  

SVAREN I FM Vind anges enligt 
ett poängsystem i skalan 
0 till 100 och bygger på ett 
medelvärde av samtliga svar. 
De förband som får låga 
poäng uppmanas att agera, 
säger Fredrik Nordenmark.

– Vi har satt en gräns på 
50 poäng. Under det är rik-
tigt lågt och då måste man 
vidta åtgärder. Strax över 60 

poäng bedömer vi som lågt och då rekommen-
derar vi att man ser över verksamheten. 

De områden som, precis som tidigare år, får 
goda omdömen i FM Vind är påståenden som 
Jag är stolt över att arbeta i Försvarsmakten, 84 
poäng, och Jag vill gärna fortsätta arbeta i För-
svarsmakten de närmaste åren, 83 poäng. Även 
omdömen om förtroendet för närmaste chef 
ligger på en fortsatt hög nivå. Påståendet Min 
närmaste chef bemöter mig med respekt får 89 
poäng och Min närmaste chef har jag som hel-
het förtroende för ges 85 poäng.  

/ LINDA SUNDGREN

FAKTA

FM Vind
FM Vind är namnet på den årliga medarbetarundersökning 
som Försvarsmakten genomför. I fjolårets FM Vind deltog 
16 958 personer av Försvarsmaktens drygt 20 000 anställ-
da, vilket är det största deltagandet sedan mätningarna 
började. Svaren i undersökningen anges enligt ett poäng-
system som baseras på medelvärdet av samtliga svar.

Foto: Joel Thungren/Försvarsm
akten

I de flesta rapporterade fallen 
av ovälkommet beteende har 

den drabbade blivit utsatt av en 
arbetskamrat eller kollega på 

det egna förbandet.

…  Helena Hoffman,  
ansvarig för den stora 
konferens inom ramen 
för NOAK, Nätverket 
för officerare och 
anställda kvinnor i 
Försvarsmakten, som 
ägde rum i december.  

○ Vilket tema hade årets 
konferens och varför? 

– Temat var ”ta det som 
en man, utmana normer och 
strukturer”, främst riktat 
som tankeställare för män. 
Fokus har varit ”den nya 
mannen – vem är han”, ”mili-
tär karriär ur ett gender-
perspektiv” och motstånd 
mot jämlikhet i en militär 
kontext. Vi har lyft frågor 
som utmanar normer och 
strukturer

○ Vilka områden är viktiga 
för kvinnor i Försvarsmak-
ten just nu?  

– Som en minoritetsgrupp 
som utmanar maktstruktu-
ren i Försvarsmakten, är de 
strukturella och kulturella 
utmaningarna ständigt prio-
riterade. Utrustningsfrågan 
är återkommande, likaså frå-
gan om kvinnors utveckling 
och karriärmöjligheter.

○ Hur fortsätter arbetet? 
– I år fokuserar vi på ”kvin-

nor 40 år i Försvarsmakten”. 
Vi kommer lyfta FN:s resolu-
tion 1325, om kvinnor i fred 
och säkerhet, samt själva 
NOAK-konferensen som fyl-
ler 10 år. Vi kommer även att 
inkludera andra myndighe-
ter inom totalförsvaret i vårt 
arbete. 

/ANNICA ÖGREN

HALLÅ DÄR…

… Jesper Tengroth, 
kommunikationschef 
på Officersförbundet, 
som nyligen lanserade 
en ny kommunika-
tionskanal i form av 
intervjuer på förbun-
dets YouTube-kanal.

→  Varför börjar förbundet 
med detta?

– Därför att vi vill kom-
plettera vår övriga kommu-
nikation och nå ut till våra 
medlemmar på ett annat sätt 
i de kanaler som finns där i 
deras vardag. Och att se och 
höra den som berättar ger en 
extra dimension i jämförelse 
med att, till exempel, läsa 
en text.  

→  Vad har ni fått för reak-
tioner? 

– Från medlemmarna är 
det bara positiva reaktio-
ner. Arbetsgivarsidan tittar 
uppenbarligen också. Efter 
vår första video där för-
bundsorförande Lars Fresker 
påpekade det orimliga i att 
pengar från lönepotten skul-
le användas för att komma 
upp i de beslutade lägstalö-
nerna för plutonchefer så 
sköt arbetsgivaren till pengar 
från andra håll. Det var ju bra 
– det hade de sannolikt inte 
gjort annars. 

→  Hur kommer kommunika-
tionskanalen att fortsätta 
utvecklas? 

– Vi kommer testa oss fram 
både vad gäller innehåll och 
form. Men mer rörligt i våra 
kanaler kommer det att bli  
– det är målsättningen.

/JOSEFINE OWETZ 

HALLÅ DÄR…

Foto: W
ilhelm

 Tengroth
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Förtroenderekord 
för Försvarsmakten 
under pandemin 

q SOM-INSTITUTET VID GÖTEBORGS univer-
sitet har genomfört en extra mätning 

för att undersöka svenskarnas förtroende för 
myndigheter och institutioner under pande-
min. Resultaten visar bland annat ett kraftigt 
ökat förtroende för Försvarsmakten, från plus 
25 i förtroendebalans hösten 2019 till plus 48 
våren 2020. Förtroendeba-
lansen är måttet på andelen 
som anger stort förtroende 
minus dem som uppger lågt 
förtroende.

– Det här är ”all time high” 
för Försvarsmakten. Försva-
rets förtroendebalans har 

inte legat så högt någon gång sedan SOM-in-
stitutet påbörjade sina mätningar 1986, säger 
Karl Ydén, universitetslektor och forskare vid 
Centrum för studier av militär och samhälle 
(CSMS). 

SVENSKARNAS FÖRTROENDE ÖKADE även för 
Polisen, sjukvården, riks-
dag och regering. Karl Ydén 
tror att en bidragande orsak 
till den kraftiga uppgången 
i förtroende för Försvars-
makten delvis kan vara 
kopplad till myndighetens 
stöd till det civila samhället 

under pandemin.  
– Exempelvis fick fältsjukhu-

sen i Göteborg och Älvsjö ganska 
stor uppmärksamhet, även om 
det senare aldrig togs i bruk. Det 
kan vara så att allmänheten såg 

att Försvarsmakten ställde upp för samhället 
och att vi ser effekten av det i förtroendemät-
ningen. 

Störst förtroendeökning för Försvarsmak-
ten uppvisar Sverigedemokraternas sympa-
tisörer, som brukar ha i särklass lägst förtro-
ende för försvaret i SOM-institutets undersök-
ningar. I den nu aktuella mätningen har deras 
förtroendebalans ökat från plus fem till plus 
trettio.  

– Min gissning är att många Sverigedemo-
krater är ”försvarsvänner” som tycker att 
försvaret inte är vasst nog och därför uppger 
begränsat förtroende. Svaren i den här under-
sökningen speglar möjligen främst synen på 
hur Försvarsmakten agerat under pandemin 
och mindre förtroendet för förmågan att mili-
tärt försvara landet, säger Karl Ydén. 

MÄTNINGEN I DEN extrainsatta SOM-undersök-
ningen genomfördes under april–juni 2020. 
Drygt 2  300 personer besvarade enkäten. I 
den nationella SOM-undersökning som årligen 
genomförs deltar drygt 20 000 personer.

/LINDA SUNDGREN 

Allmänhetens förtroende för Försvarsmakten ökade markant 
under coronapandemins inledning. Störst var förtroendeök-
ningen bland Sverigedemokraternas sympatisörer som steg från 
plus fem till plus trettio i förtroendebalans. 

» Allmänheten såg  
att Försvarsmakten 
ställde upp för sam
hället och att vi ser 
effekten av det i för
troendemätningen. «

FORSKNING

Karl Ydén

Foto: Tom
as O

hlsson/T
T
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I början av pandemin upprättade 
Försvarsmakten fältsjukhus i Älvsjö 

utanför Stockholm och i Göteborg.
Mediebevakningen kring fältsjuk-

husen kan ha bidragit till den stora 
förtroendeökning för Försvarsmak-

ten som syns i den extra SOM- 
undersökning som genomförts.
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Nytt brandbekämpnings
fordon till flygvapnet

 ƀ De nya brand- och räddnings-
fordon som ska börja levereras 
till flygvapnet nästa år blir ett lyft 
jämfört med de befintliga fordon 
som i dag används i flygplatsrädd-
ningstjänsten, skriver Försvars-
makten i en artikel på myndighet-
ens webbplats.

De nya bilarna har en vatten-
tank på 5 400 liter, dubbla vat-
tenkanoner och värmekamera.  
Dessutom är de utrustade med 
skärsläckare som klarar av 

att tränga igenom fordonsplåt. 
Modellen är beställd i 22 exem-
plar och ersätter räddningsbil 
923.   /LS 

Svenska specialför
band på plats i Mali

 ƀ Huvuddelen av det 
svenska bidraget till den 

multinationella och franskled-
da specialförbandsstyrkan Task 
Force Takuba är sedan en tid till-
baka på plats i Mali. Det svenska 
bidraget består av bland annat 
en helikopterburen snabbin-
satsstyrka. 

– Den primära uppgiften för 
våra svenska specialförband är 
att agera som snabbinsatsstyrka 
när något händer. I övrigt är vårt 

fokus att assistera, ge råd och 
följa med de maliska säkerhets-
styrkorna, säger brigadgeneral 
Anders Löfberg, chef för special-
förbandsledningen, i en artikel på 
Försvarsmaktens webbplats. 

Task Force Takuba består av 
150 personer och i styrkan ingår 
bland annat specialförbandsope-
ratörer och personal från speci-
alförbandens stödförband./JO

Fler tillträdesbrott  
i Försvarsmakten 
Tillträdesbrotten i Försvarsmakten ökar. 
Chefen för Musts säkerhetskontor, kommen-
dör Jan Kinnander, bedömer brotten som 
mycket allvarliga. 

q – DET HANDLAR inte om någon som missat 
en skylt eller tagit ett par bilder på fel 

ställe utan om omfattande och systematiska 
kartläggningar, säger han till Officerstidningen. 

Enligt Jan Kinnander är personerna bakom 
brotten ofta militärt överintresserade som inte 
förstår allvaret av sina handlingar. De tar sig in 
på militära anläggningar för att filma och fota, 
material som sedan lagras och delas på nätet.

– Man tror kanske att materialet är skyddat 
för att man lägger upp det i en sluten Face-
bookgrupp, men det är inget som hindrar en 

underrättelsetjänst från att kom-
ma åt det, säger Jan Kinnander. 

2019 SKÄRPTES STRAFFEN för tillträ-
desbrott och flera domar har upp-
märksammats i media. I januari 
2020 dömdes en person till ett års 

fängelse för att ha dokumenterat och spridit 
uppgifter om militära skyddsobjekt. Senare 
under året dömdes en person till ett års fäng-
else för att ha lagrat uppgifter om försvarsan-
läggningar i en dator.

– Vi är glada att rättsväsendet skärpt synen 
på den här brottsligheten och att media rap-
porterar om det. Det kan bidra till att brotten 
minskar, säger Jan Kinnander. 

/LINDA SUNDGREN 

Antalet personer som tar sig 
in på militära anläggningar 

för att filma och fota har ökat. 

BROTT

Jan  
Kinnander

/Aktuellt
Foto: Försvarsm

akten

Foto: FMV

»Att stormakter 
talar om sig själva 
som omväxlande 
starka och svaga 
indikerar att deras 
narrativ om sig  
själva inte är fullt  
så stabila och kon
sekventa som 
forskningen tidiga
re har antagit.«
Det säger Linus Hagström, professor 
i statsvetenskap vid Försvarshög-
skolan, som i en artikel definierar 
fyra narrativ – skam, stolthet, för-
nekelse och förödmjukelse – utifrån 
vilka stormakters motstridiga upp-
fattningar om sin egen svaghet och 
storhet kan beskrivas.



Teamledare  
inskrivnings- 
handläggare  
till Göteborg
Vi söker dig som är utbildad yrkesofficer, 
specialistofficer eller reservofficer och har 
god, aktuell kunskap om Försvarsmaktens 
arbetsområden och om Försvarsmaktens  
regelverk. Du har erfarenhet av att leda  
andra underställda officerare och du har  
tidigare utbildat soldater och värnpliktiga. 

Läs mer på pliktverket.se/jobb  
och ansök senast 3 maj.

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

Plikt- och prövningsverket bygger ett nytt prövningskontor. Vill du vara med från starten? 
Hösten 2022 öppnar Plikt- och prövningsverket ett helt nytt prövningskontor i Göteborg. Här kommer vi  
att mönstra och pröva inför grundutbildning med värnplikt, polisutbildningen samt andra uppdrag. 
Vi kommer att anställa ett femtiotal medarbetare, exempelvis läkare, sjuksköterskor, psykologer, inskriv-
ningshandläggare och prövningsadministratörer. Nu söker vi dig som vill bidra till Sveriges inre och yttre 
säkerhet. Varmt välkommen med din ansökan! 



materielförsörjningsutredningen, 
i en kommentar. Målsättningen är 
att den nya materielförsörjnings-
strategin ska införas efter valet 
2022. /LS

Virtuell inomhusträning 
med granatgevär

 ƀ Försvarets materielverk har 

skrivit kontrakt med Saab för 
inomhusträning med granatge-
vär Carl-Gustaf M4, skriver FMV 
på sin webbplats. Det är en vir-
tuell träningsanläggning 
i realistisk miljö, som 
kan användas av För-
svarsmakten som 
komplement i utbild-
ningen av granatge-
värsskyttar. 

Värdet på kontraktet är cirka 
135 miljoner. Utrustningen ska 
levereras till Försvarsmakten 
inför värnpliktsutbildningen 
2023. /LS

Gränskompani löste upp
gifter vid norska gränsen

 ƀ Försvarsmakten stöttade 
under tio dagar i februari polisen 
genom att observera, dokumen-
tera och återrapportera trafik-
flödet vid flera passager längs 
norska gränsen i Värmland och 
Dalarna. Detta efter att myndig-
heten begärt stöd för att upprätt-
hålla regeringens tillfälliga inrese-
förbud mot Norge.

I Värmland löstes uppgiften av 
drygt 130 anställda soldater och 
befäl från Skaraborgs regemen-
te, Göta ingenjörregemente, 
Södra skånska regementet och 
Luftvärnsregementet under led-
ning av Västra militärregionen. 
Det är första gången sedan andra 
världskriget som ett gränskompa-
ni satts samman för att lösa upp-
giften. /MW

Materielförsörjnings
strategi utreds

 ƀ Regeringen har tillsatt en 
utredning som ska redovisa en 
strategi för den militära mate-
rielförsörjningen med utgångs-
punkt i Försvarsberedningens 
rapport Värnkraft. Det enligt 
Försvarets materielverks webb-
plats. ”Målsättningen är att stra-
tegin på ett uthålligt och kost-
nadseffektivt sätt ska bidra till att 
det militära försvarets behov av 
materiel och relaterad forskning, 
teknikutveckling och tjänster 
tillgodoses i fred, kris och krig”, 
säger Anja Clausin, affärsdirektör 
vid FMV och en av 13 sakkunniga i 

Ny rapport: En av fyra 
tackar nej till SOU

q REDAN 2018 TITTADE man i en undersök-
ning på specialistofficersutbildningen, 

SOU, efter att cirka 25 procent av dem som 
antagits valt att tacka nej till sin utbildnings-
plats. Efter vidare utredning av specialistoffi-
cerssystemet vidtogs ett flertal åtgärder, bland 
annat ändrades tidsgränsen för när särskilda 

SOU-förmåner betalas ut. Men vid förra årets 
utbildningsstart på SOU var läget, åtgärderna 
till trots, likadant – 26 procent av de antagna 
tackade nej till sina platser.

– Det i sig är inte anmärkningsvärt, det ser 
ut så i högskolevärlden. Man söker flera utbild-
ningar och sedan gör man sitt val. Men För-

Var fjärde antagen tackar nej till sin plats på specialistofficers-
utbildningen. Samtidigt visar en kartläggning vid Militärhögskolan 
Halmstad att varken lönerna eller karriärmöjligheterna ses som ett 
incitament att vidareutbilda sig till specialistofficer. 

UTBILDNING

/Aktuellt

Foto: T
T

Dålig löneutveckling och bristande 
karriär- eller utvecklingsmöjligheter 
är två orsaker till att antagna tackar 
nej till specialistofficersutbildningen, 
visar en ny rapport. 
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Ny rapport: En av fyra 
tackar nej till SOU

svarsmakten har velat ta reda på varför flera 
sökande valde bort specialistofficersutbildning-
en, säger rapportförfattare kapten Pernilla Foy-
er, som är doktor och verksam vid Militärhög-
skolan Halmstad. 

I en ny undersökning har hon haft i uppdrag 
att titta på kommunikationsåtgärder, rekry-
teringsprocess, utbildningens genomförande 
samt synen på anställning som specialistofficer 
efter genomförd utbildning. En majoritet av 
deltagarna i studien arbetade vid tillfället som 
GSS/K.  
    Av rapporten framgår att det är i kommuni-
kationen och utbildningens genomförande som 
flest brister upplevs.

– Något som förvånade mig är att många inte 
har känt till de informationstillfällen om SOU 
som hållits centralt ute på skolorna. Samtidigt 
kände en hel del till dem, men för många av 
dem har annan verksamhet prioriterats före till-

fälle att gå, säger Pernilla Foyer.
En fjärdedel av deltagarna i 

undersökningen upplever att kva-
liteten på utbildningen har brister, 
främst vad gäller utbildningsnivån. 
Samtidigt anses kvaliteten inte i 

mer än fyra procent av fallen ha utgjort huvud-
anledningen till att man valt bort utbildningen.

Som huvudanledning till att 
tacka nej till sin utbildnings-
plats har däremot över hälften 
av deltagarna i studien uppgivit 
att de haft andra framtidspla-
ner eller andra orsaker.

– Men man har ofta uppgett 
låg lön, dålig löneutveckling 
och bristande karriär- eller 
utvecklingsmöjligheter som orsaker till att man 
har gjort andra val, säger Pernilla Foyer.

RAPPORTEN VISAR OCKSÅ att förutsättningarna 
som anställd specialistofficer är en annan vanlig 
orsak till att man inte tar sin utbildningsplats 
i anspråk. Flera lyfter problematiken med hur 
lönenivåerna ser ut som specialistofficer, med 
ökat ansvar, jämfört med vad de redan tjänar 
som GSS/K. Lön ses inte som ett incitament att 
vidareutbilda sig, snarare tvärtom, summerar 
Foyer i rapporten.

I rapporten lyfts flera exempel från de 
genomförda intervjuerna med vittnesmål från 
dem som efter lång tjänstgöring 
har högre lön före påbörjad 
utbildning, än vad de skulle få 
som ingångslön efter SOU. Bris-
ter lyfts också inom området 
karriär, eller snarare en upp-
fattad brist på en sådan, som 
specialistofficer; ”allt för många 
specialistofficerare ’snurrar 
runt’ i ett trångt karriärfält”. 

I rapporten föreslås framta-

gandet av ett system som kopplar yrkesutveck-
ling till lön, snarare än dagens system med stark 
koppling mellan grad och lön, som en priorite-
rad åtgärd. Dessutom föreslås en kartläggning 
av karriär- eller utvecklingsmöjligheter för spe-
cialistofficerare samt att man ser över möjlighe-
ten till fortsatt tjänstgöring som GSS bortanför 
nuvarande tidsbegränsning.

– I vissa fall vill man hellre 
stanna kvar som GSS än gå 
SOU, men man väljer att läsa 
vidare för att kunna stanna 
kvar i Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens ställfö-
reträdande utbildningschef, 
kommendör Anna-Karin Broth, 
menar att rapporten pekar 

både på god kundnöjdhet, men även på ett antal 
brister.

– Högkvarteret håller som bäst på med för-
djupad analys kring innehållet och slutsatser i 
rapporten. Först efter att analysen är genom-
förd, tar vi ställning till vilka åtgärder vi kom-
mer gå vidare med, säger hon och tillägger:

– Försvarsmakten arbetar hårt med att ska-
pa de bästa förutsättningarna för rekrytering 
och utbildning av specialistofficerare. Förhål-
landet inflöde respektive utflöde till specia-
listofficersutbildningen behöver förstärkas 
och balanseras, säger Anna-Karin Broth. 

/MARIA WIDEHED

När anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan stängde 
den 31 januari hade totalt 1 007 personer sökt, vilket är en ökning med 
nästan 27 procent jämfört med 2020. Andelen kvinnor ökar också 
markant och utgör nu en dryg fjärdedel av de sökande, skriver FHS i en 
artikel. Söktrycket till programmet har ökat de senaste åren och i år 
är det för första gången över 1 000 sökande. Nu inleds en omfattande 
testning av årets sökande. I slutet av maj kommer första antagnings-
beskedet och i augusti är slutlig antagning klar.

» Man har ofta upp
gett låg lön, dålig 
löneutveckling och 
bristande karriär 
eller utvecklings
möjligheter som 
orsaker. «

Pernilla 
Foyer

FAKTA

Undersökning om nej till SOU
Rapporten har haft till uppgift att belysa olika faktorer 
som kan ha påverkat och legat till grund för att så många 
av de sökande som antogs till SOU 20-21 valde att inte ta 
sin utbildningsplats i anspråk. Undersökningen grundar 
sig på intervjuer med 147 personer, varav 23 kvinnor.

Foto: Joel Thungren / Försvarsm
aktenv
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Ärenden till Fpan 
efter utredningar 
vid K 3

q TVÅ AV VARANDRA oberoende utredning-
ar har granskat anklagelserna om våld, 

bestraffningar, homofobi och andra missför-
hållanden på K 3 som det rapporterats om i 
media. I den utredning som Försvarsmaktens 
HR-centrum ansvarat för konstateras att ingen 
av de värnpliktiga som deltagit i undersök-
ningen (31 av de totalt 42 kontaktade rekryter) 
uppger att de upplevt fysiskt 
våld. Däremot finns flera 
exempel på bestraffningar 
och olämpliga tillmälen som 
använts gentemot rekryter. 

– Den här typen av felak-
tigheter är helt oacceptabla, 

oavsett om det handlar om enstaka individer 
eller en utbredd kultur. De värnpliktiga är våra 
framtida kollegor och det är mycket viktigt att 
de skolas in i organisationen på ett bra sätt, 
säger överste Ola Barvér, regementschef på K 3.

UTREDNINGARNA PÅ K 3 initierades av två 
händelser. Dels ett anonymt brev till 

regementschefen i februa-
ri 2020 med uppgifter om 
missförhållanden. Dels SVT:s 
rapportering i höstas om att 
befäl bland annat utsatt värn-
pliktiga för våld. I de 122 pro-
tokoll från plutonens timme 

som granskats i samband med 
utredningarna finns åtta vitt-
nesmål under rubriken jargong 
och bemötande. Det handlar 
om befäl som skrikit oprovoce-
rat eller gått till personangrepp 

mot värnpliktiga. Även bestraffningar har 
förekommit. Exempelvis har värnpliktiga fått 
krypa tillbaka för att hämta glömda vapen 
eller beordrats att springa en runda om de 
varit trötta. Ett befäl ska även ha slängt mate-
riel på en rekryt. 

– All form av bestraffning är helt oaccep-
tabel, jag skulle inte ens vilja kalla det för 
en utbildningsmetod. Att slänga något på en 
person är också helt oacceptabelt. Men det är 
också viktigt att olika moment i utbildningen 
förklaras så att de inte uppfattas som straff.  

BARVÉR BERÄTTAR ATT vissa händelser som 
framkommit i utredningarna kommer att 
överlämnas till Försvarsmaktens persona-
lansvarsnämnd. Förbandet har också utarbe-
tat en åtgärdsplan i förebyggande syfte.   

– Inför årets inryck utvecklade vi vår 
befälsutbildning och byggde upp case kopp-
lade till etik och moral. Men jag vill också 
tillägga att vår värnpliktsutbildning får bra 
helhetsomdöme i värnpliktsenkäten, säger 
Ola Barvér. 

/LINDA SUNDGREN 

Bestraffningar hör inte hemma inom Försvarsmaktens 
utbildningsverksamhet och sexistisk och rasistisk jargong 
tolereras inte. Det säger K 3:s regementschef Ola Barvér, efter 
utredningarna om påstådda missförhållanden på förbandet. 

» All form av 
bestraffning är  
helt oacceptabel, 
jag skulle inte ens 
vilja kalla det för en 
utbildningsmetod. «

Av 22 granskade protokoll från plutonens  
timme innehöll åtta vittnesmål under rubriken 
”jargong och bemötande”. Bland annat ska 
befäl ha skrikit oprovocerat och ett befäl ska 
även ha slängt materiel på en rekryt.

VÄRNPLIKT

Foto: B
ezav M

ahm
od / Försvarsm

akten

Ola Barvér
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Vi hjälper dig ta kommando över 
dina försäkringar

If i samarbete med

Kostnadsfri 
rådgivning

If och Officersförbundet värnar om din trygghet både på jobbet och fritiden. Därför har vi tagit 
fram ett försäkringsskydd som är anpassat för dig.

• Personförsäkringar som gäller t. ex. vid utlandsuppdrag och risksporter (vilket vanliga 
personförsäkringar inte gör).

• Kostnadsfri rådgivning för att hjälpa dig välja rätt försäkringsskydd utifrån dina behov.  

• Dessutom minst 15% rabatt på din hemförsäkring och 5% på bilförsäkringen.

Nyhet! Nu får du även enkelt tillgång till juridisk hjälp när du behöver det. 
 
Allt om dina medlemsförmåner finns på if.se/officersforbundet. Eller ring 0770-82 00 01 så 
berättar vi mer.  



Tuff återuppstart 
för svenska trupp
bidraget i Somalia

q – I DAG kör vi all verksamhet fullt ut, men 
det har tagit ett antal månader, säger 

överste Ulf Dahlqvist, ställföreträdande för-
bandschef för EUTM Somalia. I höstas roterade 
han ner tillsammans med åtta andra svenskar. 
Deras uppdrag har i första hand varit att åter få 
igång träningsverksamheten som under flera 
månader legat nere på grund av covid-19.

EUTM Somalia är en träningsinsats som ska 
stärka Somali National Armed Forces, SNAF, 
så att de på sikt själva kan ta 
över ansvaret för säkerheten 
i landet. Fram till 2023 har 
Försvarsmaktens telekom-
munikations- och informa-

tionssystemförband, Fmtis, huvudansvaret 
för att, med stöd av Försvarsmaktens under-
rättelse- och säkerhetscentrum och Lednings-
regementet, bemanna och utbilda den svenska 
kontingenten.

EUTM startade sin träningsverksamhet 
för den somaliska försvarsmakten 2010. Den 
utvecklades sedan till att omfatta även rådgiv-
ning och mentorskap. Verksamheten bedrivs 
främst i Somalias huvudstad Mogadishu och 

styrkan är grupperad på den 
internationella campen där. 
Förbandet består av 180 per-
soner från åtta länder. Det är 
en utmanande miljö som de 

jobbar i; med höga temperaturer, 
tropiska sjukdomar och risk för 
attacker.

– Våren innan vi kom ner sköt 
man med granatkastare in på 
campen där vi bor. Vi har för-
stärkt skyddet mot eldgivning och 

det har varit lugnt fram till nyligen då man i 
samband med en demonstration mot valet sköt 
med raketgevär mot flygplatsen.

Trots det är det coronapandemin som har 
påverkat kontingenten som mest.

– Verksamheten har blivit väldigt begrän-
sad. Personalen har behövt sitta isolerad och 
har fått hemresor inställda. När vi väl skickar 
folk på leave innebär det karantän och ett långt 
avbrott från verksamheten, säger Dahlqvist.

UNDER  2020 HAR EUTM genomfört flera speci-
alanpassade kurser, bland annat pluton- och 
kompanichefskurser och kurser kopplade 
mot organisation och ledning. Man har även 
genomfört civil-militärt samarbete till stöd för 
utsatta delar av lokalbefolkningen.

– Nu under våren tittar vi mycket på repara-
tionskapacitet. SNAF har fått en stor donation 
av fordon och vi ska utbilda i att underhålla 
dem. Vi hoppas att vi lyckas sy ihop all verk-
samhet och lämna goda förutsättningar till näs-
ta gäng, trots alla utmaningar med pandemin.

/MARIA WIDEHED 

Attack mot campen och begränsningar till följd av covid-19. 
Uppdraget har varit utmanande för de svenskar som i höstas 
roterade ner för att återuppta EUTM Somalias arbete – efter 
att pandemin tvingat fram en nedstängning av insatsen.

» Våren innan vi kom 
ner sköt man med 
granatkastare in på 
campen där vi bor. «

INSATS

Foto: X
xxxx

Ulf  
Dahlqvist

För de svenskar som i september roterade ner som 
del av EUTM (European Union Training Mission) i 
Somalia har uppdraget i första hand varit att åter 
få igång träningsverksamhetensom under flera 
månader pausats pågrund av covid-19.

18   Officerstidningen nr.2, 2021



CLP System AB 
Ritarslingan 5
S-187 66 Täby

Telefon: 08 - 732 44 05
E-mail: info@clp.se
Internet: www.clp.se

At your service!

vapenvård

skyddar

rengör

smörjer

RÖS • EMP 
HPM • TEMPEST

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.

Milso AB  |  08 - 672 07 80  |  info@milso.se  |  www.milso.se

Frågvis!

 Eller intresserad...
Milso erbjuder Teknik-, Lednings- & IT-tjänster inom 
försvarsområdet. Våra uppdrag handlar om allt från 
Gripen, helikoptrar och telekrig till stridsfordon och 
materiel för markarenan. 

Vi har plats för fler intresserade kollegor!

Är du en av dem?  
– Hör av dig!

Vad...
När...

Hur...

Vem...



Förbandsbesök: 
Amfibieregementet
text: Josefine Owetz
foto: Filip Erlind

Amfibiefö rmåga

utveckli ng
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Amfibiefö rmåga

utveckli ng
under
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Förbandsbesök: 
Amfibieregementet

et är en gråmulen tisdag i slutet av februari 
och snön smälter sakta bort inne på Haninge 
garnison. En provisorisk vallabod intill gym-
nastikhallen vittnar om att förbandets perso-
nal så sent som veckan innan kunde nyttja de 
uppdragna skidspåren inne på garnisonsom-
rådet. 

Nu faller dropparna från taket på vapen-
vårdslokalen i byggnaden Munin. Ljudet av 
vapenmekanik ekar ut från den öppna dörren 
in till byggnaden. Det är andra dagen på den 
två veckor långa kulspruta 58-utbildningen för 
soldater ur amfibieskytte- och bekämpnings-
kompaniet.

– Själva laddningen går till så här. Ett tips är 
att ni tar en lös patron och sätter i den här för 
att hålla spärren uppe så att ni lättare kan föra 
ner bandet i kassetten, förklarar en av instruk-

törerna och förevisar på en av ksp 
58:orna.

Efter att ha gått igenom materi-
elkunskap och inventerat allt som 
ingår i vapensystemen, har de  
i dag fått lära sig mer om vapnets 
funktion och prestanda.  

– Vi har nu på morgonen gjort 
några prov i att sätta ihop och ta 
isär vapnet, och också gått igenom 
säkerhetsbestämmelser. Vi torrö-
var denna vecka och drillar hand-
grepp och liknande. Nästa vecka 
åker de till Utö och har skjutöv-
ningar och skjuter skarpt, säger 
sergeant Miguel Guerrero, ställ-
företrädande plutonchef på stab- 
och trosspluton, och tillägger: 

– Vi är inomhus nu i början av 
utbildningen, men vi kommer att 
drilla en hel del servistjänst utom-
hus senare i veckan. Det är lite 
blött och kallt, men jag ser inga 
begränsningar, det är bra amfibie-
väder. Så soldaterna är nog bara 

tacksamma och glada tror jag, säger han och ler.

AMFIBIESKYTTE- OCH BEKÄMPNINGSKOMPANIETS uppgift är att leverera 
verkan till 2:a amfibiebataljonen. I kompaniet ingår bland annat under-
stödspluton och amfibieskytteplutoner. Förmågan till sjömålsbekämp-
ning finns här, likaså verkan mot markmål genom granatkastare, led-
ning av annan indirekt eld och skytte.

Olika typer av vapenutbildningar har stått på schemat för de allra 
flesta av kompaniets anställda den senaste tiden, berättar kompaniche-
fen kapten Carl Nilsonne. 

– Vi håller på med två stora saker just nu kan man säga. Dels är det 
vapenskolor för att breddutbilda kompaniet och dels så är det invente-
ring av vår materiel, säger han och slår sig ner i en av sofforna i kompa-
niets mäss.

Det har varit ett speciellt år för kompaniet och förbandet, konstate-
rar Nilsonne. Coronapandemin har lett till att centralt planerad verk-
samhet, olika typer av besök och vissa övningar, framförallt internatio-
nella sådana, har strukits eller flyttats fram – och tid har frigjorts för att 
fokusera på annat. 

– Vi anstränger oss för att inte beblanda oss så mycket med andra, så 
det har blivit mycket egentid med kompaniet under det här året, säger 
han. 

Vad har möjligheten till mycket egentid inneburit för kompaniet?
– Vi har kunnat omhänderta många utbildningsbehov som vi kanske 

inte skulle ha haft tid med annars. Det har blivit ett lite lugnare tempo 
för många, och det har varit enklare att planera sin verksamhet och tid. 
Eftersom det finns så få amfibieförband är det många centrala övningar 
som vi annars ska var med på och det är också många olika intressenter 
som vill genomföra besök under året, säger Carl Nilsonne. 

Innan årets slut kommer det dock att finnas två amfibieförband. För-
svarsbeslutet för åren 2021–2025 antogs i december och innebär flera 
förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. För 
marinens del innebär det att ytterligare en amfibiebataljon ska 
inrättas på västkusten. Amfibieregementet ska bli till två och 

Haninge VI ANSTRÄNGER OSS FÖR ATT 
INTE BEBLANDA OSS SÅ MYCKET 
MED ANDRA.
Carl Nilsonne, kompanichef

Amfibieregementet, Amf 1, står inför stora förändringar 
i och med återetableringen av Älvsborgs amfibiere-
gemente i Göteborg i höst. Personal behöver flytta och 
uppgifter omfördelas. Samtidigt ska förbandet utbilda 
för kommande Mali-insats, öka antalet värnpliktiga och 
lösa ut stående beredskapsuppgifter. 2021 kommer bli 
det mest omvälvande året för Amf 1 på mycket länge. 
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Soldaterna Eric Flyhammar och 
Joel Lindberg vid amfibieskytte- 
och bekämpningskompaniet har 

kulspruta 58-utbildning.  



Amfibieregementet, Amf 1, blir Stockholms 
amfibieregemente när Älvsborgs amfibiere-
gemente, Amf 4, återetableras i höst.

– Det är de sista skälvande månaderna av 
organisationsenheten Amfibieregementet. 
Kanske är Officerstidningens besök ett av de 
sista mediebesöken på regementet. För det 
här regementet som det är i dag ska 
avvecklas. En stor del av min personal 
har nog ännu inte tagit in det, men så 
är det, säger regementschefen överste 
Patrik Gardesten. 

VI TRÄFFAR GARDESTEN på hans kon-
tor med utsikt över Hårsfjärden. 
Han har nyss avslutat ett digitalt 
genomfört ”ÖB chefsmöte”, en 
återkommande mötesform 
där överbefälhavare Mica-
el Bydén träffar alla för-

bandschefer. I likhet med många just nu känner Gardesten en 
viss trötthet över mängden digitala möten. 

– För chefer är det personliga mötet kanske det vikti-
gaste. Chefer vill utöva sitt ledarskap och leda person-
ligen. Det jag har saknat allra, allra mest under coro-
naåret är faktiskt att få samla Amfibieregementets per-
sonal i exercishallen och ha stora personalsamlingar, 
säger Gardesten och tillägger: 

– Möjligen är det att få slippa dessa samlingar som 

DET HÄR REGEMENTET SOM DET ÄR 
I DAG SKA AVVECKLAS. EN STOR DEL 
AV MIN PERSONAL HAR NOG ÄNNU 
INTE TAGIT IN DET, MEN SÅ ÄR DET.  
Patrik Gardesten, regementschef 

”Vi har kunnat omhänderta många utbild-
ningsbehov som vi kanske inte skulle ha haft 
tid med annars”, säger kompanichefen Carl 
Nilsonne, om att coronapandemin frigjort 
mer egentid för kompaniet. 

Carl Nilsonne
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min personal tycker är det allra bästa med coronaåret! (skratt) Men jag 
saknar det, och tycker att det är skit rent ut sagt att inte kunna få göra 
det. Jag tycker inte att det är roligt att ge ut mina prioriteringar och 
beslut på Emilia. Jag vill stå framför min personal!

På Amfibieregementet arbetar 170 officerare, 165 specialistofficerare 
och 675 kontinuerligt anställda soldater. Förbandet, som brukar beskri-
vas som den ”gröna” delen av marinen, verkar där vatten möter land. 
Till skillnad från hur personalsituationen ser ut på många andra för-
band i Försvarsmakten har inte regementschefen Patrik Gardesten någ-
ra svårigheter att fylla sina personalramar, det är faktiskt tvärtom. 

– Jag har glädjen att vara chef för ett förband som har en generös 
tilldelning av personal och anställda soldater. Det finns många fler 
värnpliktiga som vill få anställning efter avslutad grundutbildning än 
vad som kommer att erbjudas det. Förutom värnpliktiga så har vi också 
en hel del önskemål och ansökningar från soldater från andra förband 
som vill byta förband och få anställning här istället, säger han. 

INNELIGGANDE värnpliktskull består av 440 personer. Hur många av 
dessa som kommer att kunna erbjudas en anställning senare i år är 
fortfarande oklart, förklarar han, men han hoppas att så snart som möj-

ligt kunna fatta beslut kring 
det. 

– Där är jag i en process 
just nu och har dialog med 
marinchefen kring hur 
många anställda som jag har 
i dag och vad som är möjligt 
för mig att anställa i år. Jag 
har 80 soldater vars anställ-
ningskontrakt går ut i år och 
där måste jag bestämma mig 
för hur många kontrakt som 
ska förlängas och inte, säger 
Patrik Gardesten.

Personalvolymen kräver nämligen ett konti-
nuerligt utflöde för att möjliggöra ett inflöde.

– Det är chefen Amf 1:s dilemma att ta det 
beslutet. Jag kan bestämma mig för att inte 
förlänga något kontrakt och anställa 80 värn-
pliktiga istället. Men samtidigt har vi lagt tid 
och resurser på att utbilda dessa anställda sol-
dater till en viss nivå, och vill kunna fortsätta 
den investering som vi har gjort. Det är också 
en viktig signal att kunna anställa ur innelig-
gande kull. 

Gardesten har de senaste två åren arbetat 
för att möjliggöra en eventuell etablering av 
ett nytt regemente i Göteborg. I takt med att 
det blev mer och mer sannolikt att det faktiskt 
skulle bli så intensifierades planeringen under 
förra året. I somras tillträdde överste Hans 
Granlund som etableringsledare för Älvsborgs 
regemente (läs intervjun med honom på sidan 
28). 

En permanent militär närvaro på västkus-
ten är viktig av operativa skäl, inte minst för 
att skydda hamnområden och de västliga för-
bindelserna, förklarar Patrik Gardesten: 

– Göteborg och dess hamnar är helt avgö-
rande för importen och exporten i hela 
vår region. Västkusten är ett nav för hela 
Skandinaviens sjöförbindelser. Att ha fung-
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erande sjöförbindelser som man kan lita på 
skapar stabilitet och framtidstro, säger han 
och tillägger: 

– För marinens del innebär det att vi på 
ett mer trovärdigt sätt kan uppträda även på 
västkusten. Ett amfibieregemente med dess 
krigsförband löser inte ett militärt strategiskt 
dilemma som västkusten och Östersjöinloppet 
är, men det är en viktig pusselbit att ha ständig 
närvaro också där. 

AMFIBIEREGEMENTET HAR GENOM 17:e bevak-
ningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskom-
pani sjö haft permanent militär närvaro på 

västkusten sedan 2005. För att återetablera 
Älvsborgs amfibieregemente i höst kommer en 
successiv omfördelning av personal att genom-
föras. En del av Amf 1 kommer att bilda Älvsborgs 
amfibieregemente, däribland kompanierna som 
redan i dag finns i Göteborg. 

– Delar man ett förband på två enheter så inne-
bär det att vi kommer öka personellt i Göteborg 
och minska något här. Uppgifterna som jag har 
i dag kommer fördelas på två överstar. Dagens 
amfibiebataljon består av 1 200 personer. Nume-
rären på morgondagens amfibiebataljoner kom-
mer succesivt att minska till knappt 800 perso-
ner. Hälften av dessa kommer att vara anställda 
soldater och officerare, och resterande hälften 
pliktpersonal, säger Patrik Gardesten. 
Hur ser planeringen ut vad gäller kommende-
ringar? 

– Det finns inga arbetslösa amfibianer i Göte-
borg som går och väntar på jobb. För att säker-
ställa att vi får den amfibiska kunskap i förbandet 
som ska utvecklas i Göteborg behöver vi att folk 

härifrån jobbar där. Under en överskådlig tid kommer en mängd perso-
nal att behöva hjälpa och stödja våra kollegor i Göteborg. Jag hoppas att 
det kommer finnas de som flyttar, vi kommer också behöva kommende-
ra personal dit, säger han. 

Redan i dag genomför Amf 1 värnpliktsutbildning i Göteborg, och 
volymerna har ökat de senaste åren. När årets värnpliktiga rycker in 
i sommar på Göteborgs garnison innebär det ett trendbrott, förklarar 
Gardesten: 

– Vid inrycket i juli kommer det att vara betydligt fler inryckande i 
Göteborg än här på Berga. Det är en viktig signaleffekt. 

På officersutbildningarna har antalet studerande med amfibisk 
inriktning ökat de senaste åren. Den ökade numerären har skett med 
anledning av kommande etablering i Göteborg, och med inriktning för 
att producera personal mot två amfibieförband. 

– Numerären på de som började läsa Officersprogrammet i höstas 
med inriktning amfibie är 22 stycken. På Berga har vi inte behov av så 
många nya fänrikar om tre år. Vi har påbörjat dialog med våra kadetter 
kring vilka som vill börja arbeta i Göteborg efter utbildningen.  

Utöver organisatoriska förändringar innebär försvarsbeslutet också 
materiella satsningar och tillskott till amfibieförbanden. I perioden 
2021–2025 inleds en begränsad omsättning av båtparken samt anskaff-
ning av en ny lätt kustrobot som ersätter sjömålsrobot 17. Anskaffning 
av ett buret luftvärnssystem inleds också. Därtill ska en förstärkning av 
amfibieförbandens vapenverkan ske, bland annat genom tillförsel av 
kulsprutor. För amfibieförbanden förstärks vapenverkan med ett båt-
buret granatkastarsystem.

– I relativ närtid ska vi utveckla en egen luftförsvarsförmåga. Det är 
jätteviktigt för oss och något som vi inte har haft innan. Utvecklingen 
sker också när det gäller den indirekta elden, där vi går mot ett båtbu-
ret granatkastarsystem. Det kommer att skapa rörlighet, tillgänglighet 
och en möjlighet för oss att verka över flera och större ytor, säger Patrik 
Gardesten. 

DET ÄR ONEKLIGEN spännande tider, både för Amfibieregementet 
och för kompaniet, konstaterar Carl Nilsonne. 

DET FINNS INGA ARBETSLÖSA 
AMFIBIANER I GÖTEBORG SOM 
GÅR OCH VÄNTAR PÅ JOBB. 
Patrik Gardesten, regementschef 

FAKTA

Amfibieregementet 
Amfibieregementet, Amf 1, är en del av marinen och verkar 
där vatten möter land. Förbandet utbildar amfibiesoldater, 
kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjäns-
ter. Krigsförbanden omfattar 2:a amfibiebataljonen, 17:e 
bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö. 
Amfibieregementet är baserat i Haninge och i Göteborg. 
Källa: Försvarsmakten. 

Förbandsbesök: 
Amfibieregementet

Wilma Axelsson har varit anställd 
som soldat sedan januari förra året 

och kom från en befattning som 
beriden skyttesoldat på Livgardet. 

”Jag tröttnade på stalltjänst och 
ville ha mer fält, skog och få skjuta 
mer.  Jag ångrar inte en sekund att 

jag bytte till Amf”, säger hon. 
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”När man ser personal som ser lite trött ut 
eller tycker att vissa arbetsuppgifter känns 

utmanande brukar jag säga: tänk på så 
många av våra företrädare som har fått job-

ba med avveckling, varsel, uppsägning och 
turordningskretsar. Detta läge av tillväxt 

som vi befinner oss i nu är något helt annat”, 
säger  Patrik Gardesten, regementschef. 



– Vi har nya båtsystem och nya materielsys-
tem på väg in. Det känns positivt att få vara 
med i den utvecklingen. Sedan har vi en insats 
i Mali som vi börjar med utbildningen till om 
ett år. Det är en stor grej för förbandet och 
kompaniet kommer att vara väldigt delaktig i 
det också, säger han. 

Denna arbetsvecka går mycket av hans tid 
åt till personaltjänst och personalplanering, 
berättar han. Han tittar bland annat på hur 
bemanningen av Mali-insatsen ska se ut och 
hur verksamheten här hemma ska lösas ut 
under tiden. 

– Det är många av kompaniets personal som 
beräknas delta i insatsen om ett år. Vi får se 
hur det blir med personalramarna framöver, 
men jag hoppas vi kommer kunna anställa så 
många det går. Vi ser behovet helt klart men vi 
får se vart det barkar hän.

På amfibieskytte- och bekämpningskom-
paniet arbetar 20 officerare och 100 soldater. 
Personalläget på kompaniet är gott. 

– De enheter som vi har här är väl uppfyllda 
och rätt utbildade. Sedan i hela Försvarsmak-
ten har vi generellt en brist på teknisk perso-
nal och logistiker. Men vi är ganska fredade på 
kompaniet, och det ser bra ut.

Bland de anställda soldaterna är det 
varje år en tämligen stor 
andel som söker vida-
re till någon 
av officersut-
bildningarna, 
berättar Carl 
Nilsonne. 

– I år är det 
dock färre som 
söker eftersom att 

man vill åka till Mali. Annars är det varje år ett stort utflöde när folk går 
utbildningar. 

TILLBAKA TILL VAPENVÅRDSLOKALEN i byggnad Munin. Sergeant Miguel 
Guerrero, ställföreträdande plutonchef på stab- och trosspluton, 
 står framför soldaterna och går igenom nästa moment i ksp 58- 
utbildningen. 
– Tillvaron som ställföreträdande plutonchef är spännande och det är 
hela tiden många puckar som ska lösas. Det är full fart på det här kom-

paniet och på amfibiekåren i stort, säger Miguel Guerrero.
Vid ett av borden sitter Johan Bengtsson, 20 år, och Oliver 

Fahlström, 21 år, och förhör varandra inför det skriftliga 
säkerhetsprovet. 

– Vad ska man göra för åtgärder vid eldavbrott, frågar 
Bengtsson sin kollega.

Fahlströms svar kommer snabbt: 
– Man ska kolla ifall patronen sitter 
fast, få ut patronen inom 20 sekun-
der, annars vänta i 15 minuter. Och 
man ska ha mekanismen framme.

Bengtsson nickar nöjt och går 

Förbandsbesök: 
Amfibieregementet

Miguel Guerrero

Johan Bengtsson och Oliver Fahlström är 
kommissarier på stab- och trossplutonen. 
De har jobbat på Amf 1 sedan i somras. 

Värnpliktiga stridsbåtsmekaniker vid 43:e 
mekanikerpluton utför felsökning ombord. 
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VI TOG ANSTÄLLNING UNDER  
CORONA, SÅ VI HAR INTE RIKTIGT 
VARIT MED OM ATT FÅ DE DÄR 
EKONOMISKA TILLSKOTTEN SOM 
MÅNGA PRATAR OM.
Johan Bengtsson, soldat

vidare till nästa fråga i utbildningshäftet. Båda två är meniga till gra-
den och är kommissarier på stab- och trossplutonen, och har i uppgift 
att hålla koll på och hantera bland annat kompaniets ammunition och 
drivmedel. De har arbetat som soldater på kompaniet sedan i somras, 
och tog anställning efter genomförd värnplikt på förbandet.

– Året har börjat med många olika utbildningar. Vi har bland annat 
gått en sjukvårdsutbildningskurs. Och efter utbildningen på ksp 58 
ska jag gå fyrhjulingsutbildning. Det är roligt att få bredda sina kun-
skaper och bli bättre, säger Oliver Fahlström. 

Johan Bengtsson nickar. 
– Tillvaron som anställd soldat är otroligt 

mycket bättre än att vara under grundutbild-
ning. Man får mer ansvar och det är roligare. 
Det var lite svårt att ställa om i början, och 
gå från att vara värnpliktig och helt plötsligt 
komma tillbaka som anställd och se detta 
som sin arbetsplats, och börja se på de högre 
officerarna som kollegor och inte befäl, säger 
han och ler. 

Båda ser fram emot övning amfibie senare i 
vår, som både är en krigsförbandsövning och 
slutövning för de inneliggande värnpliktiga. 
Pandemin har gjort att det har varit torrt på 
övningsfronten. En annan anledning till att 
övningen är efterlängtad är de ekonomiska 
tillägg i form av bland annat FM-dygn som 
den innebär, förklarar de. 

– Vi tog anställning under corona, så vi har 
inte riktigt varit med om att få de där ekono-
miska tillskotten som många pratar om, efter-

3× amfbat 2030
Efter 2025 påbörjas fasen 
och utvecklingsarbetet 
mot amfibiebataljon 2030. 
Regementschefen Patrik Gar-
desten om framtidens amfibie-
bataljoner:  

• Personellt mindre. ”I fram-
tidens två bataljoner kommer 
varje bataljon att omfatta 700–
800 personer. I dag omfattar 
amfibiebataljonen 1 200 per-
soner.” 

• Sjömålsbekämpning. ”Utveck-
lingsarbetet omfattar tillförsel 
av nya huvudstridsmedel som 
robotar och minor samt en ny 
båtpark. Ett sådant förvän-
tat tekniksprång jämfört med 
dagens kapacitet kommer i 
grunden att förändra hur den 
skärgårdsbundna sjömålstriden 
kan utformas.”

• 1990-tal. ”Under 2010-talet 
har mycket fokus för amfibie-
förbandet legat på interna-
tionella uppgifter och på mar-
karenan. Jämfört med dagens 
amfibiebataljon ligger morgon-
dagens organisation närmare 
de som fanns på 1990-talet. 
Fokus framöver kommer delvis 
att röra sig mer mot nationellt 
försvar med sjömålsstriden i 
fokus.” 
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som det inte har varit så många övningar. 
Sedan gör man inte det här jobbet för lönen 
förstås. Men övningsdygnen och tilläggen 
kommer att bli ett välkommet ekonomiskt 
tillskott, säger Johan Bengtsson. 

GRUPPBEFÄL, SOLDATER OCH sjömän i För-
svarsmakten ska vara tidsbegränsat anställ-
da, i enlighet med lagen om vissa försvars-
maktsanställningar. Anställningstiden ska 
som utgångspunkt vara sex till åtta år, med 
möjlighet till en förlängning. Flera av solda-
terna som Officerstidningen pratar med på 
amfibieskytte- och bekämpningskompaniet 
har anställningskontrakt på antingen 1,5 år 
eller 2 år. Det är en vanlig kontraktstid på 
Amfibieregementet, förklarar regementsche-
fen Patrik Gardesten. 

– Jag vill inte att vi anställer soldater generellt på längre än tvåår-
skontrakt. Vi ska inte binda upp oss. Vissa särskilda funktioner och 
inriktningar är undantagna, men generellt är två års anställning 
lämplig tid för oss, säger Gardesten. 

Han förklarar att han tror att det viktigaste som chef är att vara tyd-
lig kring vad som gäller och hur förutsättningarna ser ut. 

– Jag har förståelse och empati för den situation som soldaterna är 
i. Därför försöker jag vara tydlig med vilka förutsättningar som finns. 
Men en tidsbegränsad anställning är just en tidsbegränsad anställ-
ning. Den kan dock förlängas om båda parterna är överens. Vi har oli-
ka bördor att bära, den här är min. 

Hur begränsande är dagens personalramar? 
– Det är inte begränsande. Jag behöver inte anställa fler för att lösa 

de uppgifter vi har, men jag behöver hitta nivån för hur många jag 
behöver ersätta. Gradvis kommer vi också behöva öka numerären i 
och med att Amf 4 i Göteborg tillväxer. Det är inte då främst soldater 
vi behöver på kort sikt, det är officerare. Och de tar lite tid att produ-
cera, säger Patrik Gardesten. 

UTÖVER ATT SÄKERSTÄLLA tillväxt på amfibieregementet i Göteborg är 
förbandets viktigaste uppgifter de kommande åren att säkra utveck-
lingen av framtidens amfibieförband och genomföra de skarpa insat-
ser som Amf 1 har, både nationellt och internationellt, förklarar Gar-
desten. 

– Vi behöver inte göra avkall på någon annan verksamhet, däremot 
kan det bli en mängd andra uppgifter som möjligen kanske får stå till-

 JAG VILL INTE ATT VI ANSTÄLLER 
SOLDATER GENERELLT PÅ LÄNGRE 
ÄN TVÅÅRSKONTRAKT.
Patrik Gardesten, regementschef  

Förbandsbesök: 
Amfibieregementet

Snabbgående stridsbåtar  
och svävare gör att amfibie-
förbandet är lättrörligt.

Foto: V
ictor P

ersson/Försvarsm
akten
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Simon Abrahamsson är facklig förtroendeman för Officers-
förbundets lokala förening på Amfibieregementet, OF Amfi-
biekåren. Mycket av föreningens tid går åt till att arbeta med 
frågor som rör medlemmar med tidsbegränsade anställning-
ar. Kommande etablering av Amf 4 har också lett till många 
funderingar och viss oro. 

 
– Förra årets politiska beslut och styrning kring minsk-
ning av volymen för anställda soldater gör att varje enskilt 
fall som ska förlängas måste granskas och bli avdömt av 
regementschefen. Många av våra medlemmar vill vara kvar 
både i Försvarsmakten, men framförallt på Amf 1, säger 
Simon Abrahamsson och berättar att många inte har full koll 
på sina anställningskontrakt, och att den korta kontraktsti-
den kommer som en förvåning i samband med att de varslas. 

 – Kommunikationen angående GSS/K-anställning i stort 
har som regel varit sex till åtta år, även om Amf 1 försöker 
kommunicera vad som gäller lokalt på förbandet. Soldaten 
som tar anställning förväntar sig att få vara kvar ett par år, 
men sedan visar det sig att de har 1,5 års kontrakt, säger han 
och fortsätter:

 – Jag har just nu en lista på ett antal medlemmar som 
säger sig tro att de hade längre kontrakt, men som visade sig 
vara betydligt kortare. Vi tycker inte att arbetsgivaren har 
varit tillräckligt tydlig med vad som gäller.

 
Ett annat orosmoln bland medlemmarna är etableringen av 
Amf 4 i Göteborg. 

 – Den största utmaningen framöver som jag ser det är 
hanteringen av personal, då med tanke på att ett regemente 
mer eller mindre ska bli två. Detta har skapat viss oro, både 
bland kadetter och redan anställda i framförallt Stockholm 
då det kan innebära längre kommenderingar.  

 Han förklarar att OF Amfibiekåren har en dialog med 
arbetsgivaren kring frågor som rör personalförsörjning och 
kommande tillväxt. 

 – Vi upplever att det finns flera tillvägagångssätt i den här 
frågan. Det kan vara bättre med kortare kommenderingar 
inledningsvis, på några månader upp till ett halvår för att där-
efter hitta andra vägar till en mer långsiktig lösning. Vi tror 
att man tar en stor risk med personalen när man bara pekar 
med hela handen, och inte försöker nå mer acceptans och 

skapa bättre förutsättningar redan 
innan. Att hitta lösningar som byg-
ger på frivillighet, oavsett längd, 
borde vara prioriterat.

Han efterlyser också bättre infor-
mation kring hur Försvarsmakten 
tänker kring pendlingsersättningar, 
boendemöjligheter och andra typer 
av tillägg i samband med att om 
man tillfälligt byter arbetsort. 

– Ramarna för vad som kommer 
att gälla för personalen vid kom-
menderingar i Göteborg borde fin-
nas på plats redan nu, men det upp-
lever vi inte att det är. 

OF AMF: ”UTMANING ATT 
HANTERA PERSONALEN”

baka under en period. Vi kommer inte ha 
lika mycket soldater här till vår vardagliga 
verksamhet av förbandsproduktion, förmå-
geutveckling, deltagande i övningar, genom-
förande av nationella operationer och för att 
kunna marknadsföra och informera om amfi-
bieförbanden. 2022, med Mali-insats, vet vi 
redan nu kommer att bli ett ansträngt år. 

När Patrik Gardesten blickar framåt i år 
har han tre tydliga saker på näthinnan. 
Den stora milstolpen är givetvis när fanan 
för det nya amfibieregementet hissas under 
det fjärde kvartalet. 

– Jag ser också fram emot att få sitta här i 
soffan med översten som ska ta över, och få 
skicka över pappret som denne ska skriva 
under och därmed ta över ansvaret för Älvs-
borgs regemente. 

Sedan ser han också fram emot att coro-
narestriktionerna ska lättas och det blir möj-
ligt återigen att hålla stora personalsamling-
ar. Han längtar efter att få samla all personal 
i exercissalen. 

– Milde moses, vad lång den sam-
lingen kommer bli! Flera timmar, utan 
rast! 

Foto: M
argareta B

loom
 Sandebäck

Foto: V
ictor P
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Simon Abrahamsson
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Förbandsbesök: 
Amfibieregementet

Enligt nuvarande planering kommer 
Älvsborgs amfibieregemente, Amf 
4, formellt att inrättas den 1 oktober. 
Överste Hans Granlund är chef för eta-
bleringsorganisationen och han har 

arbetat heltid sedan förra sommaren med upp-
draget att återetablera Amf 4.  

– Mitt uppdrag som etableringsledare är 
att genomföra och leda de förberedelser som 
behöver göras intill det att förbandet sätts upp. 
Till min hjälp har jag en handfull medarbetare, 
säger Hans Granlund på telefon från Göteborg. 

Förutsättningarna för att etablera ett nytt 
regemente på Göteborgs garnison är goda, 
förklarar han. Garnisonen är redan i dag en 
stor arbetsplats och inrymmer bland annat 
Försvarsmedicincentrum, FömedC, liksom 17:e 

bevakningsbåtskompaniet, 
132:e säkerhetskompani sjö 
och 5:e amfibiebataljonen. Här 
finns också Militärregion väst 
och hemvärnsgrupper.

– Göteborgs garnison är en 
fungerande försvarsmaktsgar-

nison och hyste en gång ett amfibieregemente 
i den form som vi nu ska etablera. Utmaningen 
är att när man lade ner Amf 4 så återfyllde man 
etablissemanget med annan verksamhet som 
också ska finnas kvar. 

FÖR ATT ÅTERETABLERA Älvsborgs amfibiere-
gemente kommer en successiv omfördelning av 
personal att genomföras, främst från Amfibi-
eregementet på Berga. Befintliga kompanier 
i Göteborg som i dag organisatoriskt tillhör 
Amf 1 kommer att överföras till det nya för-
bandet. 
   – Förbandet sätts upp genom att vi tar över 
verksamhet och resurser från Amf 1 och 
FömedC. Detta innebär att förbandet inte väx-
er fram gradvis utan ganska abrupt uppstår 
genom överföring av personal, uppgifter och 
budget. Sedan tillför vi en amfibiebataljon. 

I och med återetableringen av ett amfibie-

förband på västkusten övertas också kommendantskap och garni-
sonsansvaret för Göteborgs garnison. Garnisonen har i dag drygt 
1 000 anställda och 300 värnpliktiga. Under den kommande tioårs-
perioden kommer garnisonen att växa med närmare 600 medarbeta-
re. Förutom den militära verksamheten finns andra myndigheter och 
organisationer på området, däribland Sjöfartsverket och Kustbevak-
ningen. 

All verksamhet på garnisonen kommer att fortsätta som i dag, sam-
tidigt som ytterligare verksamhet tillförs. Det kommer att krävas olika 
typer av infrastruktursatsningar, konstaterar Hans Granlund. 

– Försvarsmakten har haft en lång dialog med Fortifikationsverket 
om vilka behov av investeringar i infrastrukturen som vi ser behövs. 
Långa och ingående utredningar har gjorts avseende vad som behövs 
på kort och lång sikt. Det är ett grannlaga arbete med investeringar 
för många hundra miljoner.

All infrastruktur som behövs för militär verksamhet finns redan 
på garnisonen, i form av förråd, matsalar, verkstäder och kaserner. 
Sedan nedläggning av Amf 4 för drygt 15 år sedan har dock inga större 
investeringar skett i infrastrukturen på garnisonsområdet. Vissa delar 
av den grundläggande infrastrukturen behöver åtgärdas för att verk-
samheten ska kunna utökas. Det handlar bland annat om förläggning 
för värnpliktiga och kontors- och utbildningslokaler samt utbyggnad 
av kaj-, båtuppställnings- och förtöjningsplatser. 

– I takt med att utbildningen av värnpliktiga och övningar med 
krigsförband utökas ökar också beläggningen på de övningsområden 
och skjutfält vi har i skärgården, säger Hans Granlund.

BEHOVET AV ATT långsiktigt samordna produktion och fördelning av 
uppgifter mellan Amf 1 och Amf 4 kommer att kvarstå under lång tid. 
Personalrörligheten kommer att vara en nyckel och samtidigt en utma-
ning under många år framåt, förklarar Hans Granlund. 

– Under mycket lång tid framöver kommer ens karriär om man är 
befäl och officer i amfibieförbanden i perioder växla mellan de två för-
banden. Vi är de vi är och den stora volymen amfibiekompetens finns 
på Berga. 

För att underlätta växelvis tjänstgöring på de båda amfibieförbanden 
lägger etableringsorganisationen stor vikt vid att få Amf 4:s organisa-
tion serielik den som i dag finns på Amf 1. 

– Alltifrån benämningar till hur vi planerar övningsverksamhet ska 
vara likadant. När man blir kommenderad till den andra platsen ska 
man inte behöva lägga på extra tid och förberedelser för att kunna lösa 
uppgiften, säger han och betonar att serielikhet och samordning av 
produktionen kommer att vara en nyckel till framgång. 

Den 1 oktober är planen att fanan på det nya amfibieregementet ska 
hissas. För Hans Granlund känns det extra speciellt att få leda etable-
ringsorganisationen.

–  I juli är det 40 år sedan jag ryckte in här i Göteborg. Jag har alltid 
tillhört förbandet i Vaxholm men i olika omgångar fram till nedlägg-
ningen av Amf 4 även tjänstgjort i Göteborg. Så för mig klappar ett 
extra varmt hjärta för Älvsborgs amfibieregemente. Att se det-
ta återetableras är något som jag aldrig trodde att jag skulle få 
uppleva. Det känns fantastiskt. 

»Personalrörligheten  
kommer att vara en nyckel«
Återetableringen av Amf 4 ska ske genom överta-
gande av verksamhet och personal från nuvarande 
Amfibieregementet samt Försvarsmedicincen-
trum. Som officer inom amfibie väntar flera år av 
omfattande rörlighet mellan Berga och Göteborg 
för att lösa bemanningen på båda förbandsorterna. 

» FÖRBANDET SÄTTS UPP GENOM 
ATT VI TAR ÖVER VERKSAMHET 
OCH RESURSER FRÅN AMF 1 OCH 
FÖMEDC.«

Hans Granlund
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Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och 
levererar system och kompetens inom områdena:

 Transportfordon
 Bärgningsfordon
 Reparations- och underhållsfordon 
 Stridsutrustning 
 Artilleri- och granatkastarammunition 
 Stridsvagnsammunition
 Specialammunition
 Stridsvagnar och stridsfordon
 Indirekta eldsystem
 Ledning och samband
 Simulering och träningsutrustning
 Logistiklösningar 

För mer information: www.rheinmetall-defence.com

FORCE PROTECTION IS OUR  MISSION.One Partner for all Missions
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Oenighet försvagar 
västligt försvar
Varken Ryssland eller Kina kan matcha en enad västlig 
allians vad gäller politisk, ekonomisk och militär styrka. 
Men bristen på enighet inom Nato om kollektivt för-
svar och ett ryskt övertag inom vissa områden jämnar 
ut oddsen i Europa. Väst måste stärka den politiska 
sammanhållningen och den gemensamma förmågan för 
att stå bättre rustat mot eventuella aggressioner, oav-
sett om de kommer från Ryssland, Kina eller terrorism.

land Västeuropas politiker 
råder enighet om att säker-
hetsläget i Europa har för-
sämrats på grund Rysslands 
aggressiva agerande, framfö-
rallt i dess eget nära utland. 
Mot Georgien redan 2008 
och senare Ukraina 2014 men 

även ett allmänt ökat inslag av olika ryska 
påtryckningar mot till exempel de baltiska 
staterna. 

När Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) 2017 för första gången på många år 
gjorde en samlad analys av västlig militär 
förmåga i Nordeuropa var vår slutsats att det 
fanns flera brister i jämförelse med Ryssland, 
framförallt vad gäller förbandens beredskap, 
markstridsförmåga och olika stödfunktioner 
som behövs vid konflikt med en kvalificerad 
motståndare.  Under förra året upprepade vi 
studien och försökte göra en mer systematisk 
värdering avseende styrke- eller förmågeba-
lansen mellan väst och Ryssland. Som en del 
genomfördes bland annat ett krigsspel våren 
2020 avseende ett ryskt angrepp på Baltikum 
via Belarus. 

EN ÖVERGRIPANDE SLUTSATS är att Ryssland inte 
överhuvudtaget – och för övrigt inte heller 
Kina inom överskådlig tid – kan matcha en 

enad västlig allians vad gäller politisk, ekono-
misk och militär styrka. Väst har överlägsen 
potential, om dess sammanhållning och sam-
ordning fungerar. Även med hänsyn till köp-
kraft är exempelvis Nato-ländernas försvarsut-
gifter flera gånger större än Rysslands och mer 
än dubbelt så stora som Kinas motsvarande 
utgifter. Däremot är västsidan splittrad i synen 
på hotet, från Ryssland och Kina men även 
terrorism, och har därmed oli-
ka prioriteringar. Det innebär 
också att medan försvarsutgif-
terna stigit sedan 2014 så har 
det skett långsamt, inom Nato 
med totalt 10 till 15 procent i 
fasta priser, och ojämnt förde-
lat mellan länder. Trots planer 
på ytterligare ökningar finns 
en osäkerhet, inte minst vad gäller de stora 
europeiska militärmakterna, det vill säga 
Frankrike, Storbritannien och Tyskland, och 
allmänt som en följd av Covid-19-pandemin.

Mot detta står ett auktoritärt Ryssland som 
vill återvinna stormaktstatus och inflytande 
i sitt nära utland samt är berett att bryta mot 
folkrätt och internationella överenskommel-
ser om så krävs. Till skillnad mot den västli-
ga alliansen är Ryssland en stat under enhet-
lig ledning som snabbare kan ta beslut och 
agera med direkt tillgängliga maktmedel. 

Landets beroende av en stark ledare, eko-
nomisk skörhet och ett socialt missnöje som 
kan blossa upp gör samtidigt Ryssland svagt. 
Tillsammans med Rysslands begränsade 
resurser, inte minst militära sådana, innebär 
detta att eventuella större väpnade konflik-
ter måste hållas korta så långt det går. 

VÄSTSIDANS POLITISKA UTMANING är således 
både att uppnå enighet om utformning av det 
kollektiva försvaret och om agerande mot 
uppdykande hot. Kraven inom Nato för att 
utlösa artikel 5, enligt vilken ett angrepp mot 
ett Nato-land ska anses vara ett angrepp på 
alla Nato-länder, innebär att hjälp till allie-
rade kan utebli eller åtminstone dröja på ett 
avgörande sätt. En viktig räddningsplanka 
som ofta förbisetts är samtidigt möjligheten 
att agera i mindre koalitioner, vilket allians-
avtalet medger. Detta stöds av alltmer utveck-
lade förberedelser vad gäller beslutsfattande, 
planering och övningar inom Nato men också 
direkt mellan medlemsstaterna 

Natos planering för för-
svar av Nordeuropa och den 
östra flanken bygger i dag på 
att förhindra att motstånd-
aren tidigt når sina mål med 
en begränsad framskjuten 
närvaro och snabbreak-
tionsstyrkor samt, om så 
krävs, i förlängningen åter-

ställa medlemsstaternas suveränitet med 
mer omfattande resurser. Logiken i både 
avskräckning och försvar är framförallt att 
signalera beslutsamhet att långsiktigt full-
följa alliansåtaganden, om så krävs med 
alla medel. Mot detta står en rysk strategi 
av så kallat aktivt försvar, där militära och 
icke-militära medel ska kombineras från fred 
till krig. Detta inkluderar att ingripa tidigt 
för att behålla det strategiska initiativet, 
givet att man anser att gränsen mellan krig 
och fred är suddig och att krig ofta avgörs 

B

Analys:  
Försvarsförmåga 

» TILL SKILLNAD MOT 
DEN VÄSTLIGA ALLIANSEN 
ÄR RYSSLAND EN STAT 
UNDER ENHETLIG LEDNING 
SOM SNABBARE KAN TA 
BESLUT. «
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tidigt. Ryssland lägger också stor vikt vid att 
kunna hantera eskalering, med både konven-
tionella och nukleära maktmedel.

FRÅGAN ÄR OM Nato på ett trovärdigt sätt kan 
avskräcka och, om så krävs, försvara sig mot 
hela spännvidden av möjliga fientliga aktio-
ner från dolda trakasserier av enskilda stater 
till storkrig. I dagsläget satsar västsidan på 
att avskräckningen fungerar, snarare än att 
kunna försvara sig mot alla attacker; det är 
i alla fall vad nuvarande förberedelser och 
förmågor medger. Alternativt hoppas man på 
en rejäl förvarning för att kunna upprusta. 
Vad gäller doktrin för strid mot en kvalifice-
rad motståndare finns mycket, i teorin, på 
västsidan. Utmaningen för västländerna är 
att omsätta denna strategi, operationskonst 
och taktik i planering, utbildning och övning 
efter många år av kamp mot terrorism och 
stabiliseringsoperationer. Men det finns också 
ett behov att utveckla tänkandet vad gäller 
till exempel framskjutet försvar, kontrollerad 
eskalering av konflikter, operationer på dju-
pet, samordning av strid i flera domäner med 
mera.  

Ryssland har ett kvalitativt övertag främst 
genom bättre samövning av stridskrafter 
och på marken. Landets väpnade styrkor 
har övat för regionala krig sedan början på 

2010-talet, i en omfattning som Nato ännu 
inte kan mäta sig med alls. De har vidare en 
större andel tunga markförband med bättre 
dimensionerade stödfunktioner. Nato har 
motsvarande kvalitativa fördel inom marin- 
och flygstridskrafter. Underhåll av förband 
och även att föra fram förstärkningar under 
öppen konflikt kommer att bli en utmaning 
för båda sidor; det är således viktigt att kun-
na nyttja sina fördelar tidigt. Styrkeövertag 
på papperet garanterar vidare inte framgång 
i praktiken, särskilt inte i konflikter med 
korta tidsförhållanden på ett glest slagfält. 
Att vara på rätt plats, i rätt tid och med rätt 
förmågor är viktigare än de totala resurser-
na – varav en stor del kanske aldrig kommer 
till nyttan innan kriget är över eller har kört 
fast.

VAD ÄR REALISTISKA, angelägna och effektiva 
åtgärder för att förbättra det kollektiva försva-
ret av Nordeuropa, givet vår bedömning av 
förmågan men även de politiska och ekono-
miska ramfaktorer som vi berört?

För det första kräver sammanhållningen 
av västsidan solidaritet och fördelning av 
bördor, inte bara när det gäller hotet från 
Ryssland utan även från Kina och terrorism. 
För det andra behöver västsidans strategi 
innehålla mer flexibla svar på de hot som 

kan uppstå över hela konfliktskalan, från 
fredstida och förtäckt påverkan till krigs-
tida konventionella militära operationer 
och i värsta fall kärnvapeninsatser. För det 
tredje räcker det att exponera eventuella 
motståndare, Ryssland i det här fallet, för 
oacceptabel risk vad gäller kostnader för 
ett angrepp. För det fjärde behöver väst 
fokusera på att säkerställa en begränsad 
men komplett uppsättning förmågor som 
har god beredskap, snarare än på de totala 
resurserna. För det femte bör utvecklingen 
av alliansens funktion, vad gäller ledning, 
planering och övningar fortsätta. De är 
troligen bland de mest kostnadseffektiva 
åtgärderna som kan vidtas.  Avslutningsvis 
måste långsiktiga investeringar göras i för-
svar, men det löser inte behovet av förmåga 
på kort sikt och bör övervägas noggrant. 
Hårda prioriteringar är nödvändiga med 
troligtvis begränsade ekonomiska 
ramar och varierande politiskt stöd 
för ytterligare försvarssatsningar. 

KRISTER PALLIN
är försvarsanalytiker vid  
Totalförsvarets forsknings
institut, FOI
Redaktör: Linda Sundgren

LÄNDER/FÖRBANDLÄNDER/FÖRBAND USAUSA StorStor
britannienbritannien

TysklandTyskland FrankrikeFrankrike PolenPolen Baltiska  Baltiska  
staternastaterna

Nordiska  Nordiska  
ländernaländerna

VästVäst Ryssland,  Ryssland,  
väster om väster om 
UralUral

Mekansierade bataljonerMekansierade bataljoner 4–54–5 3–43–4 3–43–4 2–32–3 6–96–9 7–97–9 4–94–9 29–4329–43 51–6851–68

InfanteribataljonerInfanteribataljoner 4–64–6 2–42–4 2–32–3 1–31–3 1–21–2 2–42–4 3–63–6 15–2815–28 19–2619–26

Specialförband, kompanierSpecialförband, kompanier 6–96–9 2–32–3 1–21–2 3–63–6 2–42–4 2–32–3 2–32–3 18–3018–30 10–1510–15

AttackhelikopterbataljonerAttackhelikopterbataljoner 1–21–2 <1<1 <1<1 <1<1 <1<1 –– –– 2–52–5 6–86–8

HangarfartygsgrupperHangarfartygsgrupper 0–10–1 –– –– 0–10–1 –– –– –– 0–20–2 ––

Större ytstridsfartygStörre ytstridsfartyg 2–42–4 3–53–5 3–63–6 6–86–8 0–10–1 –– 3–63–6 17–3017–30 9–129–12

AttackubåtarAttackubåtar 4–74–7 1–31–3 0–10–1 1–21–2 0–10–1 –– 2–52–5 8–198–19 8–108–10

StridsflygdivisionerStridsflygdivisioner 7–127–12 3–43–4 2–52–5 3–43–4 1–31–3 –– 5–75–7 21–3521–35 12–1612–16

Strategiska flygdivisionerStrategiska flygdivisioner 2–32–3 –– –– –– –– –– –– 2–32–3 1–21–2

ÖVERSIKT AV VÄSTLIGA OCH RYSKA MANÖVERFÖRBAND I 
NORDEUROPA TILLGÄNGLIGA INOM EN VECKA

 Vad gäller militära resurser är väst
sidans problem främst att styrkor

na är utspridda över många länder, har låg 
beredskap och generellt är baserade långt 
från Ryssland. I tabellen finns en översiktlig 
bedömning av manöverförband som kan vara 

tillgängliga med kort varsel, det vill säga cirka 
vecka. Utfallen är förstås situationsberoen
de, men generellt är sannolikheten för resul
tat i lägre delen av intervallen betydande på 
båda sidor. Inom en månad kan framförallt 
Ryssland mobilisera ytterligare markför

band, medan Nato främst skulle kunna föra 
fram ytterligare sjö och flygförband från 
USA. Efter ett partre månader skulle situ
ationen kunna ändras, men västlig tillgång 
på markförband skulle även då vara mycket 
beroende av amerikanska förstärkningar. 
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text: Linda Sundgren
foto: Anna-Karin Nilsson

»Jämställdhet 
handlar om system 

som sitter djupt 
rotade i oss alla«

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet i Försvars-
makten är på väg att byta inriktning, från ett sido-
uppdrag och in i den ordinarie linjen. Men andelen 
militära kvinnor är fortsatt låg och det är lång väg 
kvar innan Försvarsmakten kan kallas en jämställd 
organisation. Matilda Lidström Dougnac och 
Anna Sjölander är sakkunniga inom jämställd-
het och jämlikhet på Högkvarterets ledningsstab. 

Mötet: Matilda Lidström Dougnac  
och Anna Sjölander
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bens personalavdelning, menar att effekten av Försvarsmaktens jäm-
ställdhets- och jämlikhetsarbete förhoppningsvis kommer bli tydligare 
på förbanden i takt med att fler förebyggande åtgärder vidtas. Hittills 
har fokus framför allt legat på att förbättra omhändertagandet av redan 
inträffade händelser, men nu ska mer göras i det förebyggande spåret. 

– Jag upplever att vi gjort stora framsteg i det reaktiva arbetet. Myn-
digheten tar anmälningar om ovälkommet beteende på största allvar 
och ärenden utreds professionellt och opartiskt genom funktionen 

utredningsstöd ovälkommet beteende 
och fortsatt implementering av vår myn-
dighetsgemensamma riktlinje för han-
tering av ovälkommet beteende. Det vi 
behöver göra nu är att utveckla det före-
byggande arbetet, säger Anna Sjölander. 

Enligt Anna Sjölander handlar det 
om att undersöka och identifiera risk-
faktorer och omhänderta dem innan de 
utvecklas till kränkningar och trakasse-
rier. Som exempel på riskfaktorer näm-
ner hon arbetsställen med en ”rå men 
hjärtlig jargong”, generaliseringar, ste-
reotypiseringar eller ”locker room talk”. 

Anna Sjölander (t v) arbetar direkt under 
personaldirektören medan Matilda Lidström 
Dougnac är placerad på Ledningsstabens 
inriktningsavdelning. Även om de delvis 
ansvarar för olika sakområden arbetar de 
också mycket ihop.

r ett jämställdhetsperspektiv upp-
visar Försvarsmakten två ganska 
motsägelsefulla bilder. Å ena sidan 
en organisation där det på led-
ningsnivå satsas stort på utbildning 

i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och 
de högsta cheferna tar tydlig ställning för en 
jämställd organisation. Under metoo-hösten 
2017 var överbefälhavare Micael Bydén en av 
de starkaste rösterna bland landets myndig-
hetschefer och deklarerade att den som utsät-
ter kollegor eller underställda för sexuella 
trakasserier inte hör hemma i Försvarsmak-
ten. Bland generaler och höga chefer är gen-
der coach-programmet väletablerat och i juni 
kommer projektet utredningsstöd ovälkom-
met beteende (UOB) vid HR-centrum att per-
manentas. Å andra sidan visar utvärderingar 
och medarbetarundersökningar att det som 
görs på ledningsnivå inte verkar nå hela vägen 
ut på förbanden. GU-utvärderingen av värn-
pliktskullarna 2019–2020 som publicerades i 
höstas, visar att 30 procent av respondenterna 
upplevt någon form av kränkning under sin tid 
i Försvarsmakten, majoriteten av dem kvin-
nor. I senaste FM Vind som kom vid årsskiftet 
uppgav drygt sju procent av de svarande att 
de utsatts för ovälkommet beteende. Det finns 
också fortsatta problem med materiel och 
personlig utrustning anpassade för kvinnor, 
vilket bland andra Officersförbundet (medlem-
senkät) och Totalförsvarets forskningsinstitut 
(Karriärhinder för unga militära kvinnor 2018) 
rapporterat om. 

MATILDA LIDSTRÖM DOUGNAC är sakkunnig i 
jämställdhet i militära operationer på Led-
ningsstabens inriktningsavdelning på Hög-
kvarteret. 

– Försvarsmakten måste arbeta både före-
byggande och hantera symptomen av den här 
typen av problem, säger hon. Men att en del 
styrningar inte sipprar hela vägen ner i orga-
nisationen är att se ena sida av myntet. Den 
andra sidan är att det finns en enorm drivkraft 
hos medarbete, chefer och inom exempelvis 
nätverket Noak. 

Hennes kollega Anna Sjölander, sakkunnig 
i jämställdhet och jämlikhet på Ledningssta-

FAKTA

Resolution 1325
FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet antogs i oktober år 2000. 
Resolutionen syftar till att stärka kvinnor och 
barns rättigheter i väpnade konflikter och beto-
nar kvinnors roll i fråga om konfliktlösning och 
fredsuppbyggande åtgärder. Ett 80-tal länder 
har infört resolutionen i det nationella arbetet, 
däribland Sverige. 

U

Mötet:  
Matilda Lidström  
Dougnac och 
Anna Sjölander
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Om samtalsklimatet balanserar på gränsen till det acceptabla är det en 
tydlig riskfaktor som måste hanteras, menar hon. 

– Att analysera och agera på den här typen av riskfaktorer är jätte-
viktigt. Om det till exempel finns sexistiskt klotter på väggarna bör 
man inte bara måla över det utan också analysera varför det kommit 
till. Likadant är det med sexistisk jargong. Varför finns den? Hur har 
den uppstått? Man måste försöka identifiera bakomliggande orsaker 
till problemen och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. 

JÄMSTÄLLDHETSARBETET PÅ HÖGKVARTERET är uppdelat på ett flertal 
områden. Integreringen in i olika chefers ansvarsområden gör att det 
också finns en bredare och mer utspridd kompetens i jämställdhets-
frågor i dag än tidigare. Inom ledningsstaben, som fungerar som ett 

 OM DET FINNS SEXISTISKT KLOTTER 
PÅ VÄGGARNA BÖR MAN INTE BARA 
MÅLA ÖVER DET UTAN OCKSÅ ANA-
LYSERA VARFÖR DET KOMMIT TILL. 

Anna Sjölander
Befattning: Sakkunnig jäm-
ställdhet och jämlikhet inom 
HR och personalförsörjning på 
Ledningsstabens personalav-
delning på Högkvarteret.  

Bakgrund: Uppväxt på lands-
bygden utanför Sundsvall. Kan-
didatexamen i fred- och kon-
fliktkunskap. Masterexamen 
i genusvetenskap. Sakkunnig 
i jämställdhet och jämlikhet 
inom region och i idéburna 
organisationer. Fältarbete i 
Zimbabwe med uppdrag att 
föra in jämställdhetsperspektiv 
i olika bistånds- och utveck-
lingsprojekt. Genomförde delar 
av sin master i Colombia på 
myndigheten som ansvarar för 
återintegreringprocessen av 
exkombattanter, där hon inter-
vjuade kvinnor från den inhem-
ska gerillan och paramilitären 
som skulle återintegreras i sam-
hället. Försvarsmakten sedan 
2019.  

Bor: Uppsala.

Familj: Sambo och hund.

Fritid: Just nu framförallt trä-
ning i vardagsrummet, yoga, 
blommor och odling, och att 
vara ute i skogen med hunden.  
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nav mellan politiken och myndigheten, finns 
två befattningar med sakkunniga. Anna Sjö-
lander arbetar under personaldirektören som 
ansvarar för att utveckla jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet inom HR och personalför-
sörjning. Kollegan Matilda Lidström Dougnac 
är placerad under chefen för ledningsstabens 
inriktningsavdelning och arbetar utifrån FN:s 
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 
Matilda Lidström Dougnac bidrar bland annat 
till att studier, framtidsanalyser och riskiden-
tifiering görs och omsätter politiska styrningar 
till strategier i organisationen.

– Många gånger kan nog FN:s säkerhetsråds-
resolution kännas långt ifrån den egna verk-
samheten, men den är en delmängd av det 
som jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten 
vilar på. Sverige, liksom ett 80-tal andra län-
der, har anpassat 1325 till nationella styrning-
ar till olika myndigheter. 

Matilda Lidström Dougnac berättar att 
sedan hon tillträdde sin nuvarande tjänst för 
tre år sedan, har det kommit flera styrningar 
från regeringen som handlar om jämställdhet i 
olika former. Infallsvinklarna skiljer sig ibland 
åt och Matilda Lidström Dougnac menar att 

det skulle behövas en bättre samordning i de här frågorna.
– Om regeringskansliet inte sätter sig ner och tar ett 

samlat grepp om de här behöver vi göra det själva. Inte 
minst för att bli tydligare i vår styrning ut i organisationen. 
Jämställdhet är en delmängd av flera områden som rör frå-
gor kopplade till begreppet hållbarhet och vi skulle behöva 
samordna dem på något sätt. 

UNDER SENARE ÅR har det också genomförts ändringar i 
diskrimineringslagen. Tidigare var myndigheter och orga-
nisationer ålagda att ta fram handlingsplaner på området. 
Men det ansågs inte tillräckligt vilket ledde fram till en lag-
ändring 2017. Enligt den ska jämställdhets- och jämlikhets-
arbetet inte längre vara ett sidouppdrag som avhandlas i 
separata dokument utan införlivas i den dagliga verksam-
heten. I Försvarsmakten pågår ett arbete med att ta fram 
stödmaterial till förbanden som ska underlätta integre-
ringen av jämställdhet och jämlikhet i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Bland annat genom att de sju diskrimi-
neringsgrunderna införlivas i handboken om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Ändringarna har varit ute på remiss och ambitionen 
är att en uppdaterad handbok ska kunna fastställas innan sommaren. 

– Vi kommer också ta fram ett stödmaterial om hur man kan jobba 
med de här frågorna i praktiken och skicka med ett frågebatteri som 
man kan använda sig av, säger Anna Sjölander. 

Ett annat område som det satsas mer på är utbildning. 
– Gender coach-programmet kommer att utökas till chefer på nivå 

fem, alltså överstar och civila motsvarigheter, och det blir fler kursstar-
ter. Militärhögskolan Karlberg, som genomför gender coach-program-
met, utbildar också i jämställdhetsintegrering och likabehandling, 
säger Anna Sjölander. 

Länge fanns en utbredd tro i samhället att obalansen mellan könen 
skulle lösas automatiskt när yngre generationer klev in på arbetsmark-
naden, men någon sådan effekt har inte märkts av. Enligt utvärdering-
en av grundutbildningen 2019-2020 hade andelen värnpliktiga som 
upplevt sig kränkta av en annan rekryt ökat, från 11 procent 2016-2018 
till 17 procent i fjol. Inte heller inom andra samhällssektorer tycks ett 
generationsskifte vara lösningen på problemen. 

– Häromveckan släppte Jämställdhetsmyndigheten en rapport som 
visar att jämställdhet inte är en generationsfråga. Det går varken att 
förlita sig på att jämställdheten löser sig självt med tiden eller med den 
yngre generationen. Jämställdhet handlar inte om någon liten mjuk frå-
ga utan om system som sitter djupt rotade i oss alla. Och hur förändrar 
man ett system? Jo, det måste göras genom ett långsiktigt, vardagligt 
arbete, bit för bit och med insatser på alla nivåer. Vi måste också vara 
uthålliga och fortsätta arbeta med frågorna över tid och inte bara när 
det är trendigt och högaktuellt, säger Anna Sjölander. 

ANNA SJÖLANDER KOM till Försvarsmakten för knappt två år sedan, men 
har en gedigen bakgrund inom jämställdhet och säkerhet. Hon har 
gjort fältarbete i Zimbabwe med uppdrag att föra in jämställdhetsper-
spektiv i bistånds- och utvecklingsprojekt och under sin master i genus-
vetenskap var hon i Colombia och intervjuade kvinnliga exkombattan-
ter ur gerillan och paramilitären som skulle återintegreras i 
samhället. Även Matilda Lidström Dougnac har arbetat utom-
lands innan hon kom till Försvarsmakten. I mitten av 00-talet 

Såväl Anna Sjöström som Matilda Lidström Dougnac har en gedigen bak-
grund inom området jämställdhet. Båda har också arbetat med frågorna 
internationellt.

JAG UPPLEVER ATT DET ÄR  
MER KRAFT I DE HÄR FRÅGORNA  
I MANSDOMINERADE  
ORGANISATIONER.

Mötet:  
Matilda Lidström Dougnac och Anna Sjölander

Utredningsstöd 
ovälkommet 
beteende
UOB startade sitt 
arbete i juni 2019. Bak-
grunden var Försvars-
maktens fördjupade 
utredning om syste-
matiskt omhänderta-
gande av ovälkommet 
beteende och alla 
de vittnesmål under 
metoo-rörelsen med 
kvinnor som beskrev 
hur anmälningar om 
kräkningar och trakas-
serier inte blev tagna 
på allvar. UOB finns till 
för både chefer och 
medarbetare och har 
till uppgift att vägleda, 
agera utredningsstöd 
och följa upp ärenden 
samt att säkerställa att 
ovälkommet beteende 
tas om hand på ett kva-
litetssäkert och enhet-
ligt sätt.
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Både Anna Sjölander och Matilda Lidström 
Dougnac upplever att de har bra
förutsättningar att arbeta med jämställd-
hetsfrågor i Försvarsmakten.



jobbade hon ett par år som lärare i skolor i Rwanda, ett samhälle som 
då gick igenom en försoningsprocess och försökte läka såren efter 
folkmordet 1994. Tillbaka i Sverige började hon i FN-organisationen 
UN Women. För deras räkning reste hon till östra Kongo och samlade in 
vittnesmål om sexuellt våld under stridigheterna i Kivuregionen. I sina 
nuvarande befattningar tycker såväl Sjölander som Lidström Dougnac 
att de har bra förutsättningar att bidra till att utveckla jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet i Försvarsmakten. De är placerade på strategiska sta-
ber i organisationen, frågan är prioriterad och det finns resurser på alla 
nivåer. Anna Sjölander säger att Försvarsmaktens vilja i de här frågorna 
också var en av anledningarna till att hon sökte jobb i myndigheten.  

– Jag har tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor i regioner, men jag 
upplever att det är mer kraft i de här frågorna i mansdominerade orga-
nisationer som Försvarsmakten. Kanske för att man måste. 

Men trots att kvinnor tjänstgjort i Försvarsmakten sedan åttiotalet är 
bara 7,8 procent av de kontinuerligt tjänstgörande officerarna kvinnor. 
Många av de brister som påtalats i decennier kvarstår också, trots upp-
repade löften om bättring. Ett sådant område är materiel och personlig 
utrustning anpassat för kvinnor. Först under senaste året har det bör-
jat hända mer på området med mammauniform, nya underkläder för 
kvinnor och gratis mensskydd. 

 – Att det händer saker just nu hänger nog delvis samman med att 
den general som i dag ansvarar för de här frågorna har gjort praktik av 
det han lärt sig under gender coach-programmet. I år finns också en 
stor sannolikhet att frågan om jämställt materiel för första gången finns 
med i Försvarsmaktens strategiska inriktning. Det kan tyckas som en 
detalj, men det är i inriktande beslut som allting börjar och det som inte 
står med där kommer heller inte att bli hållbart och institutionaliseras 
över tid säger Matilda Lidström Dougnac. 

FÖRSVARSMAKTSLEDNINGEN ÄR TYDLIG med att andelen kvinnor i organi-
sationen måste öka, men de uttalade motiven till varför kvinnor behövs 
i organisationen har förändrats över tid. Det har talats om att kvinnor 
är bra för att ”mjuka upp stämningen på förbanden” eller att de behövs 
vid internationella insatser för att underlätta kontakterna med den 
kvinnliga delen av lokalbefolkningen i länder med starka patriarkala 
system. 

– Att kvinnor förväntas lösa specifika uppgifter är en tung börda att 
lägga på en grupp som utgör en minoritet i organisationen. Man kan 
också fråga sig varför kvinnors existensberättigande i Försvarsmakten 
ska behöva legitimeras med att de tillför något som män inte skulle klara 
av. Den typen av resonemang väcker en större fråga om inkludering och 
vem som anses ha en självklar plats i Försvarsmakten och vem som har 
en villkorad plats som hela tiden måste motiveras, säger Anna Sjölander.

I dag talar man istället om jämställdheten i Försvarsmakten i termer av 
att attrahera de mest lämpade medarbetarna från en bred rekryterings-
bas liksom om demokratiskt deltagande i samhällets olika sektorer. 

– Det handlar om att vi ska ha en förmåga att försvara Sverige och att 
så många som möjligt ska kunna delta i vårt försvars- och säkerhetsar-
bete, säger Matilda Lidström Dougnac. 

Ute på förbanden tycks dock övertygelsen om behovet av kvinnor i 
Försvarsmakten inte lika grundmurad som på Högkvarteret. För två 
år sedan kom en rapport från FOI som utvärderat Aurora 17 ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv. En av slutsatserna i rapporten var att anställda i 
Försvarsmakten har svårt att förstå jämställdhetsbegreppen och syftet 
med genderperspektivet i kärnuppgiften, alltså försvaret mot väpnade 
angrepp.

– Den rapporten beställdes av Försvarsmakten och har gett oss 
många bra rekommendationer. Till exempel att gå mot att målstyra tyd-
ligare inom ämnesområdet och att nomenklaturen numera använder 

Matilda Lidström 
Dougnac
Befattning: Sakkunnig jäm-
ställdhet i militära operationer 
på Ledningsstabens inrikt-
ningsavdelning på Högkvarte-
ret. 

Bakgrund: Uppväxt i en sam-
hällsintresserad familj där man 
diskuterade världspolitik vid 
middagsbordet. Universitets-
examen i statsvetenskap och 
pedagogik. Lärare på belgiska 
och lokala skolor i Rwanda. 
Fyra år som organisationsse-
kreterare för UN Women, Sve-
rige, där hon bland annat reste 
till östra Kongo för att ta upp 
vittnesmål om sexuellt våld 
från överlevande i konflikten i 
Kivuregionen. Försvarsmakten 
sedan 2013. 

Bor: Villa i Sollentuna. Cykel-
pendlar med elcykel till jobbet, 
1,6 mil om dagen för att undvika 
kollektivtrafiken och få lättare, 
daglig träning. 

Familj: Man och tre barn (4, 6 
och 8). Släkt i både Sverige och 
Chile. 

Fritid: Campar och vandrar  
gärna tillsammans med  
familjen.

De första  
kvinnorna i För-
svarsmakten 
Den fösta kvinnan att 
göra värnplikten var 
Inger-Lena Hultberg 
som 1962 gjorde mark-
tjänst inom flygvapnet. 
Men hon var ett undan-
tag och det skulle dröja 
fram till 1980 innan 
kvinnor tilläts söka vis-
sa tjänster och utbild-
ningar inom det militä-
ra. År 1989 fick kvinnor 
formellt tillträde till 
alla delar av Försvars-
makten och därmed 
avskaffades det sista 
manliga yrkesmonopo-
let i Sverige. Fram till 
1994 krävdes dock att 
kvinnor avsåg att utbil-
da sig till officerare för 
att de skulle få göra 
värnplikten. Av de kvin-
nor som påbörjade offi-
cersutbildningen under 
åttiotalet hoppade runt 
60 procent av på grund 
av ”grisig jargong” och 
att de behandlades 
illa av befälen. Många 
upplevde att det satt 
sexism i väggarna. I 
dag är runt 18 procent 
av Försvarsmaktens 
dryga 20 000 anställda 
kvinnor. Knappt åtta 
procent av officerar-
na är kvinnor och elva 
procent av gruppbefäl, 
soldater och sjömän. 
Bland civilanställda 
i Försvarsmakten är 
andelen kvinnor 40 
procent. 
Källa: Försvasmakten.se 
och Fia Sundevall, fors-
kare och författare till 
avhandlingen ”Det sista 
manliga yrkesmonopo-
let: genus och militärt 
arbete i Sverige 1865-
1989". 
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svenskt språkbruk, som jämställdhet istället för gender, säger Matilda 
Lidström Dougnac. 

ETT MÅTT SOM används för att bedöma graden av jämställdhet i en orga-
nisation är andelen kvinnor respektive män. För att kallas kvantitativt 
jämställd ska fördelningen mellan könen vara 40–60, och dit har För-
svarsmakten en bra bit kvar. Enligt uppgift på Försvarsmaktens webb-
plats är i dag endast 18 procent av alla anställda kvinnor, varav knappt 
8 procent av befälen och runt 11 procent av gruppbefäl, soldater och 
sjömän. Endast bland myndighetens civilanställda är andelen kvinnor 
40 procent. Försvarsmakten har sedan 2016 fastställt en måltrappa 
som beskriver hur andelen kvinnor i olika befattningar stegvis ska öka. 
Förra året skulle andelen kvinnor bland kontinuerligt tjänstgörande 
officerare vara 6,8 procent. Det målet uppnåddes med råge och hamna-
de på 7,8 procent kvinnor. Bland officersstudenter överstegs målet med 
nästan fem procentenheter, 25 procent jämfört med målet 20 procent. 
Utvecklingen bland kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater 
och sjömän har däremot varit sämre. Målet var 14 procent kvinnor för-
ra året men man hamnade på 11 procent, samma nivå som när måltalet 
fastställdes 2016. Bland rekryterna var målet 20 procent kvinnor, men 

det blev bara 17,5 procent. 
– Intresset och motivationen för värnplik-

ten är lägre bland tjejer än hos killar, men vi 
ser också att kvinnor oftare än män faller bort 
på grund av muskelkraven. Försvarsmakten 
har gett Kungliga tekniska högskolan i upp-
drag att genomföra ett forskningsprojekt där 
de gör arbetsanalyser mot olika befattningar 
i Försvarsmakten. Detta kommer att ge oss 
en vetenskaplig grund för de krav vi ställer. 
Forskningsprojektet pågår till 2023–2024, 
säger Anna Sjölander. 

Hon berättar att det också pågår ett arbete 
med att se över måltalen för olika befattning-
ar. De nya målen ska fastställas under året. 

– Vi behöver göra en del statistiska beräk-
ningar och vikta mot våra ambitioner, säger 
hon. Men jämställdhet handlar inte bara om 
hur många anställda kvinnor det finns i orga-
nisationen. Det är också en kvalitativ fråga 
som rör alltifrån bemötande och respekt till 
inflytande och karriärmöjligheter, där alla 
medarbetare ges samma förutsättningar och 
möjligheter. Jag tror inte någon organisation 
kan kalla sig helt jämställd i dag, men i För-
svarsmakten har vi bra förutsättning-
ar att på sikt skapa en mer jämställd 
organisation. 

JAG TROR INTE NÅGON  
ORGANISATION KAN KALLA 
SIG HELT JÄMSTÄLLD I DAG.

Trots att kvinnor fick formellt tillträde till 
alla delar i Försvarsmakten 1989 är fort-
farande endast 18 procent kvinnor, varav 
knappt 8 procent av officerarna.
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 Eller målmedveten..
Milso erbjuder Teknik-, Lednings- & IT-tjänster inom 
försvarsområdet. Våra uppdrag handlar om allt från 
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materiel för markarenan. 

Vi har plats för fler målmedvetna kollegor!

Är du en av dem?  
– Hör av dig!
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Slutstycket

Musik har alltid haft en viktig funktion i militära sam-
manhang. Det kan exempelvis handla om signalmusik, 

som tapto och revelj eller musik som framförs vid särskilda 
ceremoniella sammanhang. Hit hör vidare den traditio-
nella marschmusiken men också musik som spelats i rent 
civila sammanhang, som konsert- och underhållningsmu-
sik. Länge fanns musikkårer vid landets regementen, och 
dessa tre musicerande militärer, som vi enbart känner till 
efternamnen Söderberg, Clementz och Nisbeth tillhörde 
musikkåren på Helsinge regemente. Fotot är taget 1894 och 
instrumenten, ventilbasun, piccolaflöjt och eufonium, det 
vill säga en mindre tuba, är typiska för tidens militärmusik. 

Tre musicerande  
militärer
 Mohed, 1894 

Ur Krigsarkivet,  
Insänt & debatt,  
Krönika, Noterat

Ur Krigsarkivet

Källa:Krigsarkivet, Albumsamlingen, Hälsinge regemente, 
musiker på Mohed 1894. Fotograf okänd
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Insänt & debatt

q FÖRSVARSMAKTEN ARBETAR NU med 
att slutföra övergången till trebefäls-

systemet. I samband med detta genomför 
Officersförbundet en enkätundersökning 
för att få en bild av hur yrkeskåren tänker 
kring trebefälssystemet, där officerare från 
tidigare utbildningssystem inte har någon 
plats i den nya organisationen. Som anställd 
reservofficer, före detta yrkesofficer (OF 1) 
med examen från YOP 00–02, kan jag inte 
annat än att förfasas över likheten med de 
farhågor och diskussioner som förs i och med 
övergången till trebefälssystemet som fördes 
under införandet av tvåbefälssystemet under 
början av 2010-talet. I likhet med införandet 
av tvåbefälssystemet så tolkar jag det som 
att Försvarsmakten nu vill forcera fram en 
organisation där andelen officerare och spe-
cialistofficerare som finns i verkligheten ska 
stämma överens med den organisation som 

Trebefälssystemet: ”Forcera inte 
fram en organisation bara för att”

finns på papperet.
I Försvarsmaktens årsredovisning för år 2020 står det följande när 

det gäller personalkategorin specialistofficerare: ”Den potentiella 
matchningsgraden för befattningskategorin uppgår till drygt 54 pro-
cent, men är upp mot 100 procent om OFF/K ur äldre utbildningssys-
tem räknas in, då dessa i huvudsak har rätt kompetens för de SO-be-
fattningar de bemannar.”

I samma bilaga står det att det råder en obalans mellan tillgång 
och behov av officerare (OF) och specialistofficerare (OR), där till-

gången på officerare är större än 
vad antalet befattningar är. En 
kompetensinventering har gjorts 
på officerare (OF1-3) från tidigare 
utbildningssystem med en offi-
cersexamen före år 2005 och där 
man avser att slutföra implemen-

tering av trebefälssystemet för att kompetensallokeringen ska bli mer 
ändamålsenlig.

Jag kan inte annat än att tolka detta som att Försvarsmakten är på 
väg att försöka tvinga officerare till byte av personalkategori vilket 

I Försvarsmaktens 
organisation 2013 
infördes befattningar 
specifikt avsedda för 
den då nya personalka-
tegorin specialistoffice-
rare. Försvarsmakten 
arbetar med att slutföra 
införandet av trebefäls-
systemet. Om myndig-
heten väljer att tvinga 
officerare till byte av 
personalkategori för 
att passa en nuvarande 
organisationslösning, 
anser insändarskriben-
ten löjtnant Therese 
Renström att myndig-
heten riskerar att bita 
sig själv i svansen. 

Foto: N
ilkas Englund/Försvarsm

akten

» Yrkesstoltheten  
och förtroendet för 
Försvarsmakten  
riskerar att urholkas «
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skulle innebära degradering och omgalonering. I den turbulens som 
var kring införandet av tvåbefälssystemet så valde jag att läsa in en civil 
kandidatexamen, då förtroendet för Försvarsmakten fick sig en törn 
när diskussionen fördes att tvinga officerare att byta personalkategori. 
Eftersom jag vid den tidpunkten bemannade en OR-rad trots min offi-
cersexamen (det tvååriga yrkesofficersprogrammet var en högskole-
mässig utbildning samt att kravet på att bli antagen som officersaspirant 
var att man hade grundläggande behörighet för antagning till högskole-
utbildningar enligt högskoleförordningen).  

I SKRIVELSEN ”FRAMTIDENS officersutbildning” (FM 2016:102581) finns 
följande att läsa om officersprofessionens utveckling av utbildning: 
”Under den andra hälften av 90-talet skedde en ny organisationsför-
ändring som ledde till att Försvarshögskolan och Militärhögskolan 
slogs samman till en ny myndighet med uppdrag att ansvara för och 
samla resurser för att stärka totalförsvarets behov. Samtidigt pågick 

en utredning som före-
slog inrättande av tre 
militärhögskolor för 
den grundläggande 
officersutbildningen. 
Försvarshögskolan 
skulle ha en samord-
nande roll för bland 
annat kvalitetssäkring 
och meritvärdering av 
officersutbildningen 

samt ansvar för samarbete med universitet och högskolor och för att 
innehållet i utbildningen skulle vara stringent. En av grunderna var 
att utbildningen i sin helhet skulle kunna akademiseras, vilket inne-
bar att utbildningen inte längre skulle vila enbart på beprövad erfa-
renhet utan nu även på vetenskaplig grund. Det nya systemet trädde 
i kraft 1999 och i enlighet med utredningens förslag. Arbetet med att 
göra utbildningen mer högskolemässig hade pågått sedan början av 
1990-talet och det nya systemet ansåg som ett förverkligande av ambi-
tionen att närma sig högskolevärlden”.

Citatet från skrivelsen ovan visar att synen på officeren och dess 
utbildning bör nyanseras i dagens diskussion av slutförandet av över-
gången till trebefälssystemet då man inte kan dra alla officerare som 
har utbildats i ett tidigare system över samma färgskala. Istället för 
svart-vitt tänkande så bör man titta på vad grunden till antagning på 
de olika skolorna kräver, vilket i officerens fall kräver en behörighet 
till högskola, både nu och tidigare skolsystem, medan specialistoffice-
ren inte har sådana krav i sin antagning. Försvarsmaktens organisa-
tion är rörlig och strax efter jag lämnat min anställning som yrkesof-
ficer och gått till en civil arbetsgivare som ekonomichef, så ändrades 
den befattning jag hade till en OF-rad. Jag vill hävda att officeren som 
har gått ett äldre skolsystem fortfarande har en plats inom sin yrkes-
kår i Försvarsmakten och inte ska dömas ut för att skolsystemet inte 
såg likadant ut då som det gör i dagens Försvarsmakt.

JAG ÄR OERHÖRT stolt över min examen från yrkesofficersprogrammet 
och min yrkesidentitet som officer och tror att även specialistofficeren 
är stolt över den skola som hen har valt att gå och dennes yrkesidenti-
tet. Den signal som Försvarsmakten skulle ge vid en eventuell tvingan-
de övergång av personalkategori är att specialistofficerens examen inte 
har ett enskilt värde, då det går att tvinga människor över i denna kate-

gori. Yrkesstoltheten och förtroendet för För-
svarsmakten riskerar att urholkas hos båda 
grupper om ett tvingande skulle ses som den 
slutgiltiga lösningen för trebefälssystemet.

Försvarsmaktens personalförsörjning är 
dynamisk där människor byter befattningar 
med jämna mellanrum och där man växlar 
mellan OF- och OR-befattningar så länge som 
det är en obalans mellan tillgång och efterfrå-
gan på befattningar och personalkategorier. 
I Försvarsmaktens årsredovisning framgår 
det också, precis som den befattning som jag 
senast hade som yrkesofficer, att även organi-
sationen är dynamisk då 100 befattningar har 
flyttats från OF till OR. Försvarsmakten ska 
dessutom växa enligt försvarsbeslutet 2020.

OM FÖRSVARSMAKTEN VÄLJER att tvinga in 
personal för att passa en nuvarande organi-
sationslösning, anser jag att Försvarsmakten 
biter sig själv i svansen då personaltjänst är 
dynamisk samt att Försvarsmakten inte vär-
derar och tar tillvara den kompetens som 
de officerare som har utbildat sig i de system 
som var rådande innan den senaste officers-
utbildningen togs fram. Jag tror att det är 
en risk att förtroendet för Försvarsmakten 
minskar hos de anställda och samtidigt en 
risk för tidiga avgångar hos personal att låta 
ett system få så mycket makt att man beslutar 
att tvinga in människor i en personalkategori 
som de inte tillhör eller identifierar sig med. 
Jag kan se en tydlig likhet från min civila 
karriär där övertron på ekonomisystemet 
gör att vissa tror att makten ligger i systemet 
och uppsatta kostnadsställen (avgränsad 
enhet som förbrukar resurser) istället för hos 
ledningen och de mänskliga relationerna. 
Det är trots allt människor av kött och blod 
som får organisationer att fungera och som 
skapar förtroende och ett tydligt ledarskap 
– jag uppmanar härmed Försvarsmakten 
att låta övergången till trebefälsystemet ta 
den tid det tar med naturliga förändringar i 
personalstrukturen, med nyutexaminerade, 
pensionsavgångar och frivilliga byten av per-
sonalkategori. Låt övergången till trebefäls-
systemet ske med frivillighet som ledstjärna, 
precis som det står i Försvarsmaktens inrikt-
ning för trebefälssystem i Försvarsmaktens 
organisation från 2018; bemanningen av 
befattningar ska inte 
forceras i onödan och 
det är en målbild av 
organisationen som 
Försvarsmakten ska 
växa in i på sikt. ●

» Jag vill hävda att officeren 
som har gått ett äldre skolsys-
tem fortfarande har en plats 
inom sin yrkeskår i Försvars-
makten och inte ska dömas ut 
för att skolsystemet inte såg 
likadant ut då som det gör i 
dagens Försvarsmakt. «

Therese Renström 
löjtnant, YOP 00-02, 

i dag reservofficer.
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Insänt & debatt

q DET SENASTE ÅRET av pandemi och 
rekommendationer av hemarbete har 

tydliggjort en brist i Försvarsmaktens bild 
av att vara en modern arbetsplats. Försvars-
makten har under året tvingats förändra och 
planera om verksamhet för att denna skall 
kunna vara smittsäker, i många fall på skolor 
har detta handlat om distansutbildning. Det 
jag har kunnat konstatera efter år 2020 – är 
hur illa rustad myndigheten är för att kunna 
möta detta, lika liten är möjligheten till prak-
tiskt hemarbete.

Statskontoret visar i en undersökning 
(2018/59-5) av sjukfrånvaron i statliga verk-
samheter att försvarssektorn har den lägsta 
frånvaron av alla statliga sektorer. Försvars-
makten i synnerhet har den lägsta graden av 
sjukfrånvaro bland jämförbara myndigheter. 
I sig en positiv siffra, det kan såklart ha att 
göra med en god arbetsmiljö och fysisk akti-
vitet. Men min magkänsla säger något annat: 
Personalen är otroligt pliktmedveten. Man 
vill inte sjukanmäla sig och lämpa över mer 
ansvar på redan ansträngda kollegor. Efter 

Ökad flexibilitet med bättre it-lösningar
rådande pandemi är frågan om den mentaliteten kommer tillåtas fort-
sätta ur smittskyddsperspektiv.

VI ÖNSKAR KANSKE att vår vardag alltid skall vara späckad med övning-
ar, skarpskjutningar och träning – så är ändå en stor del av gemene 

officers arbetsdag kontorstid. Planering 
av övningar, lektioner och teoripass, 
personaladministration eller ren stab-
stjänst. 

Två av de fem viktigaste faktorerna 
för att svenskar väljer en arbetsplats är 
flexibel arbetstid och bra balans mellan 
jobb och fritid (Yougov). För att tillåta 
hemarbete, både vid sjukdom eller när 

ens närvaro nödvändigtvis inte krävs på arbetsplatsen, men också 
distansutbildning och förlägga lektioner och prov helt via nätbaserat 
lärande-underlag krävs en ny it-infrastruktur:

• Övergång till bärbara arbetsplatsdatorer för samtlig personal.
• Övergång till ett intranät för all information som inte är säkerhets-

skyddsklassificerad, åtkomligt via internet.
Vårt intranät är uppbyggd med ett högt säkerhetstänk. Helt avsku-

ret från övriga internet, där telefonen är gemene anställds källa till 
information utanför Emilia. Utanför skolor är bärbara tjänstedatorer 
med internetuppkoppling lika sällsynt som stridsväst 18. Gemensamt 

» Utanför skolor är 
bärbara tjänste-
datorer med inter-
netuppkoppling 
lika sällsynt som 
stridsväst 18. «

Coronapandemin och 
rekommendationerna 
att jobba hemifrån har 
tydliggjort en brist i 
Försvarsmaktens bild 
av en modern arbets-
plats, menar Joakim 
Andersson, lärare vid 
Artilleriets stridsskola. 
Möjligheterna till att 
bedriva distansutbild-
ning och hemarbete 
måste bli bättre, menar 
han, och efterlyser en 
ny it-infrastruktur i 
myndigheten. 

Foto: Istock
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Joakim Andersson 
Lärare vid Artilleriets 

stridsskola

REPLIK. Svar till sökare av en tillgängligare och 
flexiblare arbetsplats i Försvarsmakten:
Jag kan inte annat än att ”lyfta på hatten” för den sammanfattande 
bild av dagens digitala arbetsstöd som du beskriver i din insändare. 
Jag konstaterar samtidigt att de satsningar som krävs för att realise-
ra det du efterfrågar finns med i den planering ÖB fastställt för För-
svarsmaktens kommande utveckling.

Nu handlar det om att följa andemeningen i ÖB:s dagorder och 
övergå från planering till agerande och genomförande.

För att underlätta distansarbete i pandemin har Försvarsmak-
ten, på kort sikt, ökat förmågan bland annat genom anskaffning av 
FMAPK och fler VTC-möjligheter. För att lyckas med detta vill jag sär-
skilt lyfta fram det arbete som skett vid TVK Ledsyst.

Försvarsmaktens framtida behov av moderna arbetsplatser 
fordrar helt andra och genomgripande åtgärder. Det krävs en it-in-
frastruktur som gör våra medarbetare mobila och samtidigt ökar 
möjligheterna till samarbete, detta kommer vara avgörande för FM 
effektivitet och attraktivitet i framtiden. 

Ingen aktör, företag eller myndighet, kan själv utveckla it-system 
som följer med i den lavinartade utvecklingstakt som sker idag. Den 
nya tekniken kan därmed bara implementeras tillsammans med 
samarbetspartners, för Försvarsmaktens 
del som en kompetent beställare och med 
tydliga krav på vilken verksamhetsnytta vi 
efterfrågar. 

Försvarsmakten sjösätter i år de första 
piloterna för en ”modern arbetsplats” och 
anträder därmed vägen till det rörliga mål du 
benämner flexiblare arbetsplats. 

för Försvarsmaktens reguljära it-hjälpmedel är att du måste välja: 
intranät eller internet. Sett ur underrättelseperspektiv kan det verka 
logiskt. Men vi ska då komma ihåg att våra arbetsplatsdatorer inte är 
avsedda för någon hemlig information, utan endast sekretessklassi-
ficerad sådan. Större delen av informationen är dock helt öppen all-
män handling utan stämpel.

DET FINNS I DAG goda möjligheter att via VPN skapa intranät åtkom-
liga via internet, samma TEID-legitimering torde kunna nyttjas likt 
Bank-ID. I synnerhet när det gäller information som inte är säker-
hetsskyddsklassificerad. Intranät där elever, lärare och instruktörer 
kan nå underlag och prov via inloggning var och när som helst.

Försvarsmakten måste ta steget vidare i utvecklingen av utbild-
ning och arbetsmetoder. Det kan inte vara ett självändamål att en 
officer skall sitta på arbetsplatsen för att skriva ett Worddokument, 
avstå från att förbereda en Powerpoint för nästa veckas utbildning 
på grund av halsont, likaså kommer det vara ohållbart att nyttja 
katederundervisning för att återberätta vad som står i en bok eller 
reglemente och därefter genomföra prov motsvarande i en lektions-
sal när få skall utbilda fler. Slutmålet bör 
vara en försvarsmakt där du kan stanna 
hemma med respekt för andra vid sjuk-
dom, men ändå välja att genomföra din 
teoriutbildning via länk från ditt var-
dagsrum. ●

Kommendör Per-Ola 
Johansson, LEDS CIO
Chef för strategi- och  

analyssektionen på  
Ledningsstaben på  

Högkvarteret. 

På Officerstidningen.se/debatt 
kan du läsa fler insändare  
och debattartiklar. 

Ett urval av läsning som du 
hittar där:

»HAR FÖRSVARSMAKTEN RÅD  
ATT FÖRLORA FLER UPPDRAGS
SPECIALISTER?«

»NATIONELLA INSATSER BÖR  
UPPMÄRKSAMMAS I HÖGRE GRAD«

»SMÅ FÖRÄNDRINGAR KAN GE 
STOR EFFEKT FÖR OFFICERS
UTBILDNINGEN«

»DÅLIGT LEDARSKAP DRIVER  
BORT MÄNNISKOR UR FÖRSVARS
MAKTEN«

Vad tycker du? Skriv en insändare! 
Vi förbehåller oss rätten att redigera och korta 
texterna. Det är möjligt att vara anonym, men redak-
tionen måste veta vem du är. Skicka din insändare till 
debatt@officerstidningen.se



NY KRÖNIKÖR!

Krönika  Andreas Braw

ag har varit plutonchef sedan år 2015. Ibland 
ser jag spår av mina insatser i Försvarsmaktens 
it-system. En del av de dokument jag har skrivit 
är värdefulla. Det är ordrar och övningsplaner 
för mina plutoner, det är utvärderingar efter 
övningar och idéer kring hur mina granatkas-
tarplutoner skulle agera i strid. Små fragment 
av verksamhet som bidrog till krigsförbandets 
utveckling. Men de flesta dokument som har 
skapats av mig är skräp. Jag kan se att de har 
tagit tid att framställa, men tid är som bekant 
inte ett mått på kvalitet. Dokumenten borde 
aldrig ha skapats.

Dokumenten ifråga är oftast detaljerade 
Excel-listor, eller dokument som reglerar 
sådant som aldrig borde reglerats. Ofta har 
dokumenten skapats på order av någon annan, 
ibland har de skapats av mig själv för att skapa 
en illusion av kontroll. Tiden som ägnats åt 
dokumenten är inte försvarbar. Jag borde ha 
ägnat mig åt att träna mig själv och min pluton 
för kriget istället. När jag ser spåren av 
min egen administration inser jag att 
jag har utfört de minst kvalificera-
de uppgifterna på hela kompaniet: 
Excellistor och handläggning i Prio.

MÖNSTRET FINNS I hela staten. Kon-
trollbehoven är enorma och krä-
ver redovisning. Listor. Hur många 
släpförare har du på plutonen, 
och när utfärdades deras 
förarbevis? Hur många 
APT:er  har ni genom-
fört, vilka datum? När 
utnämndes X, Y och 
Z till vicekorpraler? 
Vilket sammanlagt 
mönsterdjup har 
däcken på plutonens 
fordon? Jag överdri-
ver givetvis och den 
sista frågan har aldrig 
ställts. Men efterfrågan 
på information i Försvars-
makten är oändlig. Syftet, 
som vi alltid pratar om i 
vår kärnverksamhet, är 
ofta helt frånvarande.

J Handläggningen har blivit mitt existensberättigande som officer. 
Jag tillbringar tiotals timmar, ibland hela arbetsveckan, vid min 
dator. Och då tror jag inte att min tid i FMAP överskrider median-
en för plutonchefer i Försvarsmakten. Det kan väl inte vara så det 
är tänkt? Jag försöker manövrera runt problemet genom att skapa 
en allsmäktig lista med massor av Excel-kod som ska svara på alla 
frågor – en lista för att göra slut på alla listor. Vid varje fråga vill jag 
kunna hänvisa till Listan. Det hjälper inte. Min lista har fel format, 

ingen orkar leta efter 
information i den. Det 
blir ctrl+C, ctrl+V igen. 
Tillbaka på ruta ett.

Nej, det kan faktiskt 
inte vara så här det var 
tänkt. Ingen kan rim-
ligtvis ha haft någon 
större glädje av alla de 

listor jag har lämnat efter mig i mappstrukturer, Emilia och Out-
look. De borde aldrig ha skapats, än mindre ha efterfrågats.

BOKEN ”DUMHETSPARADOXEN – Den funktionella dumhetens fördelar 
och fallgropar” av Mats Alvesson och André Spicer handlar om 

hur vi som gör oss dumma för att fungera i organisationer. 
Kritiskt tänkande däremot stjäl vår energi, gör att vi kort-
siktigt fungerar sämre i organisationen. Att tänka kritiskt 
är obekvämt och gör arbetet omständligt. Därför ansträng-
er vi oss för att passa in, även om vi inser att det vi gör är 
dumt. Vi skriver våra Excel-listor utan att ifrågasätta. Det 

är renodlad funktionell dumhet. Dumheten är samtidigt 
nödvändig och farlig – hela vårt arbete kan i praktiken vara 

meningslöst. Risken är att vi ägnar all vår möda 
åt styrning, ramverk och uppföljning, snarare 
än åt kärnverksamheten.

”Dumhetsparadoxen” uppmuntrar till 
just kritiskt tänkande. När jag lägger bokens 
budskap i kontrast till alla  
mina listor så anar jag att jag är funktionellt 
dum i huvudet. Jag är dum, därmed funge-
rar jag. Jag handlägger, därmed finns jag. ●

Jag handlägger,  
alltså finns jag

Foto: Johan A
lp

»Jag kan se att de har tagit  
tid att framställa, men tid 
är som bekant inte ett mått 
på kvalitet. Dokumenten 
borde aldrig ha skapats. «

Andreas Braw 
Plutonchef i Försvarsmakten.
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Markstridsskolan har lediga
tjänster både i Skövde och Kvarn

Du hittar platsannonserna i sin helhet på forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb och på Markstrids-
skolans Emiliasida under ”Lediga tjänster på MSS”. Gå gärna in, läs och fundera på vilken tjänst 
som passar Dig bäst. Vid frågor, kontakta HR-Generalist Fredrik Ahlberg på 076-610 58 18 eller 
fredrik.x.ahlberg@mil.se. Tveka inte att höra av dig. 

Vill du vara med och bidra till framtidens armé? Vi söker dig som vill påverka och göra skillnad 
genom dina samlade erfarenheter och kunskaper. Lediga tjänster på Markstridsskolan:

Plutonchef och instruktör till officerskompaniet
Annons-id 23365

Erfaren förvaltare till utbildningsenhetens taktikavdelning
Annons-id 23337

Erfaren kapten till utbildningsenhetens taktikavdelning
Annons-id 23336

Stf sektionsChef sta mout
Annons-id 23462

Bekämpningsofficer vid stridsträningssektionen
Annons-id 23463

Utvecklingsofficer Systemföreträdare simulatorer och bt-system
Annons-id 23338

Utvecklingsofficer inr bandvagn
Annons-id 23464

Utvecklingsofficer inr taktik 
Annons-id 23345

Utvecklingsofficer inr stridsteknik 
Annons-id 23343

Utvecklingsofficer inr ledningssytem grupp/pluton
Annons-id 23346

Utvecklingsofficer inr samband
Annons-id 23348

Utvecklingsofficer inr samband långsiktig utvecklingsplanering
Annons-id 23349



Noterat

»I och med att  
kaffe är svart och 
elementvatten är 
brunfärgat så har 
man inte sett någon 
skillnad.«

INSTAGRAM:

FACEBOOK:

Det sa kapten Catharina Bergsell, 
dåvarande informatör på Blekinge 
flygflottilj, F 17, i februari 2013 efter 
att det uppdagats att vissa anställ-
da i två års tid druckit kaffe gjort 
på elementvatten då en 
kaffeautomat varit 
felkopplad. Citatet 
började nyligen  
spridas i 
sociala 
medier 
återigen. 

LYSSNINGSTIPS:

q ”FÖR FYRA ÅR sedan återin-
fördes värnplikten – vad 

har den inneburit för vår militära 
förmåga och vad återstår för att 
stärka försvaret?”. ”Värnpliktens 
återkomst” heter tankesmedjan 
Frivärld och Säkerhetsrådets nya 
artikelserie om vad värnplikten 
inneburit för Sveriges militära 
förmåga, Försvarsmaktens per-
sonalförsörjning och vad som 

återstår att göra för att stärka för-
svaret av Sverige. Serien inleddes 
med en intervju med arméchef 
Karl Engelbrektson om tillväxten, 
prioriteringarna och framtiden, 
i andra artikeln intervjuades för-
svarsexperten Annika Nordgren 
Christensen om bland annat värn-
pliktsutredningen och försvars-
politik. Serien är skriven av Jesper 
Lehto.   ●

Säkerhetsrådets  
serie om värnplikten

LÄSTIPS:

Historiskt ögonblick 
vid kungliga slottet
Försvarsmakten har ansvarat för vakthållningen vid Stockholms slott 
i 500 år. Den 24 februari var det första gången två kvinnliga majorer 
som avlöste varandra på yttre borggården. Det var ett kompani från 
Södra skånska regementet, P 7, under befäl av major Sofia Elmehed, 
som avlöste Helikopterflottiljen.

– Det är jättetrevligt, särskilt som jag och major Sofia Elmehed kän-
ner varandra sedan majorsutbildningen vid Försvarshögskolan, säger 
major Elena Fredriksson, Helikopterflottiljen, i en artikel på Försvars-
maktens webbplats.  
– Nu får vi hoppas att det inte dröjer 500 år till nästa tillfälle, säger 
major Sofia Elmehed, i artikeln. 

Vinteraktiviteter 
● Hästar och hundar före-
kommer regelbundet i 
försvarsmaktsrelaterade 
Instagram-konton. Både 
nytagna bilder från verksam-
heten, men också historiska 
sådana. Nu i vintertid har 
Armémuseum delat bilder på 
skidtolkning efter häst och 
hästdragen kanon.

Love boat
● Den 14 februari uppmärk-
sammades alla hjärtans dag 
i marinens sociala medier-
konton. ”Dagen till ära så 
går sjökortsnavigeringen i 
kärlekens tecken! Vem hade 
du tagit med på denna välpla-
nerade kärlekstur?”, står det 
i inlägget. 

I krig och fred
”I krig och fred” heter Björn Weg-
ners podcast om säkerhetspolitik 
och krisberedskap. 
När premiäravsnit-
tet släpptes 2016 var 
den en av de första 
svenska poddarna 

inom området.  
– Tanken med 

I Krig och fred var att skapa en 
kanal som tar upp säkerhetspoli-
tik, krisberedskap och försvars-
frågor på ett pedagogiskt sätt. 
Ambitionen var helt enkelt att 
fylla utrymmet mellan medier-
nas kortfattade säkerhetspolitis-
ka rapportering och de fackme-
dier som riktar sig till de redan 
insatta. Jag brukar sammanfatta 
detta med att mottot för podden 
är: ”När andra pratar om vilken 
stridsvagn som är bäst, vill jag i 
stället förklara vad en stridsvagn 
är och vad den används till”, sa 
Björn Wegner i en intervju i Offi-
cerstidningen 2017. 

Podcasten produceras i sam-
arbete med Allmänna försvars-
föreningen och finns att lyssna 
på där poddar finns. ●

Foto: Försvarsm
akten

Bland mer nytagna bilder 
finns denna från 521:a flyg-
bassäkpluton.”Även hundar-
na behöver öva vintertaktik”, 
skriver de i bildtexten.

»Det här är ett område som det 
pratas mycket om. Ryktet därhem-
ma skulle väl vara att jag klipper 
gräset hela tiden, och jag tycker 
att jag klipper gräset alldeles för 
sällan.«
Det sa överbefälhavare Micael Bydén i 

talkshowen ”Carina Bergfeldt” i SVT, om de inskickade filmklipp från famil-
jemedlemmar på ÖB som klipper gräsmattan – och som visades upp i pro-
grammet, vilket ledde till skratt från både Micael Bydén och övriga gäster i 
programmet.
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08-584 00 110       info@stril.se       www.stril.se

Ny och rekonditionerad datakomutrustning:

• Videokonferenssystem
• Routrar, switchar och interfacekort
• Gränssnitts-konverterare

Rekonditionerad Datakomutrustning  -  Bättre än Nytt!

Reservdelar • Reparation • Support

Förläng livstiden 
på dina IT-system

Du har väl inte missat  
Officerstidningens nya  
webbplats?

VI SES PÅ WWW.OFFICERSTIDNINGEN.SE!

 Den 1 februari lanserades  Officerstidningen.se. 
Den redaktionella plattformen innebär förenk-

lade möjligheter för er läsare att ta del av tidningens 
innehåll även digitalt och ger också möjlighet till ett 
nyhetsflöde mellan tidningsutgivningen. 



Senaste nytt från  
OfficersförbundetFörbundsnytt

Medlemsstatistik 2/3  2021
OF .................................................. 6 418
SO ................................................. 2 844
GSS ............................................... 3 999
Övriga .............................................460
Studerande ......................................597
Summa ...................................... 13 721 

Medlemsundersökning 
om trebefälssystemet  
är genomförd
Ska det vara fortsatt frivillig omgalonering från officer till specialist
officer för den som är officer men som sitter på en specialistofficers
rad ? Eller ska det vara obligatoriskt? Och hur ska Officersförbundet 
agera? Det var några av de frågor som förbundet ställde i sin nyligen 
genomförda medlemsundersökning.

 FÖRSVARSMAKTEN ARBETAR nu med att 
slutföra övergången till trebefälssys-
temet. Myndigheten undersöker nu 

hur man ska hantera de så kallade NBO-offi-
cerare som inte utbildningsmässigt matchar 
definitionen av vare sig specialistofficer eller 
officer. Av den anledningen har Officersför-
bundet genomfört en medlemsundersökning 
med hjälp av Demoskop för att bland annat se 
hur medlemmarna vill att förbundet ska agera 
i frågan.

– Det här är en fråga som vi vet berör många 
medlemmar och där det finns mycket känslor 
inblandade. Därför ville vi inhämta medlem-
marnas uppfattning för att bättre veta hur vi 
ska agera i våra möten med arbetsgivaren, 
säger förbundsdirektören Peter Löfvendahl.

FÖRSVARSMAKTENS TIDSPLAN ÄR tight, redan sena-
re i vår är tanken att ett beslutsunderlag ska 
föreläggas ÖB. Av den anledningen skickades 
undersökningen ut via mejl till de aktiva med-
lemmar som har uppgett en mejladress till 
förbundet. 

– Det behövde gå undan. Därför fanns det 
ingen möjlighet att skicka ut undersökningen 

med vanlig post och det här betyder att inte 
riktigt alla medlemmar nåtts av undersök-
ningen. Men vi hoppas på ett bra underlag 
ändå. Jag vill därför också passa på att trycka 
på vikten av att alla medlemmar loggar in på 
förbundets hemsida och anger en mejladress 
där vi kan nå dem.

OFFICERSFÖRBUNDET DELTAR NU i den arbetsgrupp 
som ska ta fram beslutsunderlaget till ÖB och 
resultatet av medlemsundersökningen kom-
mer att användas där.

– Jag tror, eller snarare vet, att resultatet 
också kommer vara till stöd för arbetsgivaren 
och det är min förhoppning att de tar intryck 
av vad våra medlemmar säger, avslutar Peter 
Löfvendahl. ⚫

» Det här är en fråga som vi vet 
berör många medlemmar och 
där det finns mycket känslor 
inblandade.«

Trebefälssystemet Förbundsnytt  
OF Ä har blivit  
OF Senior
PÅ OF Ä SENASTE årsmöte samt för-
bundsmötet beslutades om namnby-
te på föreningen. Den rikstäckande 
föreningen för äldre officerare (OF 
Ä) har ändrats till den rikstäckande 
föreningen för seniormedlemmar (OF 
Senior). Namnbytet är nu genom-
fört överallt förutom i föreningens 
stadgar. Dessa kommer att ändras i 
samband med årsmötet. Vanligtvis 
genomförs årsmötet före 1 april, men 
på grund av COVID-19 har styrelsen 
gjort bedömningen att senarelägga 
årsmötet till början av juni.  Förhopp-
ningen är att föreningens medlemmar 
då har haft möjlighet att vaccinera sig. 
En kallelse kommer skickas ut sista 
veckan i april i Officerstidningen och 
via e-post till alla medlemmar som har 
en aktuell e-postadress i föreningens 
medlemsregister. Om du är medlem 
i OF Senior och inte har fått den här 
informationen via e-post i mitten av 
januari har föreningen inte en aktuell 
e-postadress till dig. Om du i fort-
sättningen vill ha kallelse med e-post 
kan du anmäla din e-postadress till 
ofsenior@officersforbundet.se så 
kommer din aktuella e-postadress bli 
registrerad i medlemsregistret.  

Foto: Rickard Törnhjelm
 / Försvarsm

akten

Har vi en korrekt 
mejladress till dig?
IBLAND KAN VI behöva nå dig – glöm 
därför inte att uppdatera dina kon-
taktuppgifter. Det är speciellt viktigt 
att du uppger en aktuell och privat 
e-postadress. Eftersom förbundet 
inte är en del av myndigheten För-
svarsmakten finns risk att informa-
tion vi skickar elektroniskt till din 
mil.se-adress inte kommer fram. Du 
ändrar enkelt dina kontaktuppgifter 
genom att logga in med bank-id på 
”mina sidor” på officersförbundet.se.
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Förtroendevald: Hur ser din arbetsmiljö ut?
Nu kan du anmäla dig till årets kurser på förbundet. Först ut är 
arbetsmiljökursen där du lär dig mer om bland annat lagar och avtal 
och vilka verktyg som finns för arbetsmiljöarbete.  För mer informa-
tion och anmälan gå till www.officersforbundet.se/kurser

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

 RALS-FÖRHANDLINGARNA ÄR nu avslutade 
på Försvarsmaktsnivån och de lokal 
lokala förhandlingarna på olika för-

band runtom i landet är påbörjade eller ska 
påbörjas. Det innebär på de flesta förband att 
officersföreningarnas representanter förhand-
lar med förbandets representanter om hur de 
tillgängliga medlen ska fördelas.

Förhandlingarna avser vilken lön du som 
anställd kommer ha från och med första okto-
ber förra året. 

Officersförbundet är överens med Försvars-
makten om att lägstalönen för plutonchef 
(BESTA nivå 3) ska vara 30 000 kronor och läg-
stalönen för kompanichef (BESTA nivå 4) ska 
vara 39 000 kronor. 

– Det är bra att båda parterna är angelägna 

om att öka lönespridningen och att medel till-
kommit för detta. Utgångspunkten i förhand-
lingen är att lönen ska vara baserad på presta-
tion, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör 
för Officersförbundet.

Han menar dock att det skjutits till för lite 
medel för att åtgärda alla behov och att det där-
för kan innebära tuffa utmaningar vid förhand-
lingarna.

– Det kan bli en fråga om prioriteringar och 
kompromisser. Det kan ta tid att förhandla bero-
ende på hur långt ifrån parterna står varandra, 
säger Peter Löfvendahl.

Även vid de försvarsnära myndigheterna 
pågår lokala förhandlingar. Om du som medlem 
vill veta hur det går med just din lön kontakta 
din officersförenings representanter. ⚫

Dags för förbandens parter  
att förhandla om Ralsen

Rals

Det är lätt att glömma bort den tråkiga vardagen och 
räkningarna när du som är medlem är ute på övning 
eller är bortrest. Du löser dock detta enkelt genom att 
betala din medlemsavgift via e-faktura eller autogiro. 

Anmäl att du vill ha e-faktura eller autogiro via din 
internetbank. Väljer du att betala via pappersfaktu-
ra är kostnaden 10 kronor extra per faktura så spara 
pengar och välj det bästa för miljön!

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för all anställd  
militär personal samt för dig som studerar till yrkesofficer.

Glöm inte att betala din medlemsavgift  
– använd e-faktura eller autogiro!

Förbundsnytt 
Juristförsäkring 
från Folksam
LIVET INNEHÅLLER MER juridiska frågor 
än du kanske tror. Sambo, äktenskap, 
barn, skilsmässa och testamente. 
Vad är det som gäller egentligen?

Officersförbundet har ett avtal 
med Folksam som gör att du som 
medlem kan teckna Folksams jurist-
försäkring. Med hjälp av den får 
du tillgång till erfarna jurister från 
Familjens Jurist. Du får 15 timmars 
juridisk rådgivning per år 
och du kan få hjälp med 
att skriva juridiskt giltiga 
dokument. 

Kostnaden för försäk-
ringen under 2021 är 45 
kronor i månaden och för-
säkringen tecknas direkt 
på Folksams hemsida, 
folksam.se/officersforbundet. Du 
kan också ringa på 0771–950 950.



A
ndreas hade ingen aning om vad han gav sig 
in på när han skulle göra värnplikten och 
det blev därför en total kulturkrock. 

– Jag var en rätt ”macho” kille och det var 
en självklarhet att jag skulle göra lumpen – 

för att det skulle man bara göra helt enkelt. Första dagen 
klampade jag in och sa tjabba. Jag blev tillrättavisad direkt. 
Första terminen blev jobbig, jag hade svårt att bli tillrät-
tavisad, men sedan vände det. Man kan lugnt säga att de 
bröt ner mig och byggde upp mig igen, berättar han och 
skrattar.

Från soldat till ombudsman 
Efter att ha muckat tänkte Andreas Ek ”aldrig mer 
grönt”, men han ändrade sig och har gjort en resa från 
soldat till specialistofficer – och efter att ha börjat enga
gera sig fackligt arbetar han nu som ombudsman cen
tralt på Officersförbundets kansli.

Efter att ha muckat kände sig Andreas klar med För-
svarsmakten, men han fick ett jobberbjudande –att bli hög-
vaktssoldat.

– Jag tänkte efter och kände att det inte kunde vara så 
farligt. Jag behövde ett jobb och när jag fick arbetsbeskriv-
ningen kände jag att det här kan jag och har dessutom gjort 
gratis, så det är klart att jag kan göra det och få betalt. 

EN DAG EFTER julafton klockan sju på morgonen en kort tid 
innan anställningen som högvakt skulle ta slut fick han 
ett telefonsamtal med ett till jobberbjudande – den här 
gången som informationssystemassistent. Han började 
jobba med samband och ledningsstödsystem på lednings-
regementet i Enköping. Det passade utmärkt för Andreas 
är född och uppväxt just i Enköping. Det hann dock bara 
gå knappt ett halvår innan en ny möjlighet dök upp – att 
åka med FS 25 till Afghanistan. Han hade precis träffat sin 
numera sambo och hans föräldrar var inte alltför förtjusta 
i tanken på att deras son skulle åka till en krigszon, men 
han blev handplockad att åka med bland dem som anmäl-
de sig frivilligt.

Distansarbete har sina fördelar: 
ibland blir det en tur med barnen till 
en pulkabacke i närheten av hemmet 
innan middagen.

Text: Cecilia Gustafsson Foto: Bezav Mahmod

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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– Det var en bekräftelse att bli hand-
plockad. Jag visste inte hur det skulle 
vara, men vi hade övat så mycket inför 
att det kändes bra. Jag jobbade som for-
donsförare och sambandssoldat. Det 
var intensivt, samtidigt som det ibland 
kändes overkligt, säger han.

När Andreas kom hem kändes det 
vanliga jobbet inte så spännande läng-
re. Han hade inte så många system att 
arbeta med då de inte kommit på plats 
än. Han visste att han ville göra något 
mer utvecklande, men inte exakt vad. 
En dag blev han inkallad till ett möte 
med en representant från kompani-
ledningen som föreslog att han skulle 
vidarutbilda sig till specialistofficer och 
sedan komma tillbaka 
som gruppchef med 
inriktning ledning 
och samband. 

– Jag hade inga 
tankar på att bli spe-
cialistofficer, men jag 
kände att här kommer 
kompaniledningen 
och säger att jag borde söka – då måste 
jag ha gjort något rätt. De vill ha kvar 
mig, säger han.

Han blev rekommenderad till anpas-
sad specialistofficersutbildning som 
innebar ett halvår på Försvarsmaktens 
tekniska skola i Halmstad och sedan ett 
halvår på Ledningsregementet i Enkö-
ping. 

– Första terminen var generella 
studier i ledarskap, taktik, säkerhetspolitik och strategi. 
Andra terminen var mer praktik och övningar. Det var 
både roligt och utvecklade. 

NÄR ANDREAS SEDAN började arbeta som gruppchef fanns det 
inte någon förtroendevald på hans kompani och när han 
blev tillfrågad visste han inte särskilt mycket om fackligt 
arbete. Han kände dock att han som ny gruppchef inte 
kunde tacka nej. Han blev inom kort både arbetsplatsom-
bud och listförhandlare för sitt kompani. 

– Jag lärde mig mycket och snabbt om arbetsvillkor och 
arbetsmiljö. Jag arbetade främst för mitt kompani, men det 
var roligt för ryktet spred sig och medlemmar från andra 
kompanier hörde av sig med frågor som jag gärna svarade 
på, även om jag inte hade mandat att förhandla och sam-
verka för deras kompani. 

Andreas blev också invald som suppleant i styrelsen i 
OF Enköping då de noterat hans fackliga arbete och enga-
gemang. Tanken var att han skulle bli ordinarie ledamot, 
men en facklig kollega tipsade honom om tjänsten som 
ombudsman med huvudfokus på medlemsstöd på Officers-
förbundets kansli i Stockholm. Han sökte och fick tjänsten 
och började på sin nya arbetsplats under pandemin. I bör-
jan kunde han åka till kansliet och arbeta, men nu arbetar 
han bara hemifrån. Han och sambon har gjort om ett av 
sovrummen till kontor och där sitter han och svarar på frå-
gor från medlemmar och officersföreningar och utbildar 

» Jag behövde ett 
jobb och när jag fick 

arbetsbeskrivningen 
kände jag att det här 
kan jag och har dess-

utom gjort gratis.«

Andreas Ek
Ålder: 30 år. 
Fackliga uppdrag: 
Arbetsplatsombud och 
listförhandlare, supp-
leant OF Enköping, 
ombudsman Officers-
förbundet. 
Bakgrund i korthet: 
Värnplikt (utan plikt) 
2010–2011, högvakts-
soldat, fordonsförare 
och sambandsoldat FS 
25, specialistofficer För-
svarsmaktens tekniska 
skola i Halmstad, grupp-
chef med inriktning 
ledning och samband på 
Ledningsregementet i 
Enköping.
Bor: Enköping. 
Familj: Sambo och två 
barn i förskoleåldern. 
På fritiden: Renoverar, 
leker med barnen och 
tittar på film och spelar 
spel när det finns tid 
över (”Jag tycker om 
skräckfilmer. Favoriten 
är ”The Conjuring”.)

kadetter samtidigt som han tillsammans med sambon 
försöker få vardagen med två små barn att gå ihop.

– Det finns både för- och nackdelar med att arbeta 
hemifrån. Barnen har under hösten och vintern ofta varit 
sjuka. Eftersom att jag jobbat hemifrån och har förtroen-
dearbetstid har jag då kunnat jobba och ta hand om sjuka 
barn. Det är inte alltid enkelt när man ska hinna med allt, 
men om jag inte kunnat jobba hemifrån och haft förtro-
endearbetstid hade jag nog blivit tvungen att välja mellan 
att jobba och att vabba. Då skulle det gått ut över anting-
en jobbet eller familjen. 

PÅ PAPPRET BÖRJAR jobbet klockan 08.20 och slutar 16.30, 
men oftast börjar han tidigare och slutar senare. Oftast 
hämtar Andreas sambo barnen på förskolan tidigt. Om de 
har tur hinner de med en tur till en pulkabacke i närhe-
ten innan middagen. Tjänsten som ombudsman på kans-

liet är tidsbegränsad till två år och han 
är tjänstledig från sin ordinarie tjänst 
i Försvarsmakten. Han vet inte exakt 
hur framtiden kommer att se ut, men 
är öppen för alla möjligheter.

– Jag är inte särskilt intresserad av 
grader, utan för mig handlar det mer 
om arbetet och vilka arbetsuppgifter 
jag har och att jag kan utvecklas och 

omges av goda kollegor. 
Oavsett kommer han nog fortsätta engagera sig fack-

ligt.
– Jag är 30 år och har ett långt arbetsliv framför mig. 

Det är viktigt att ha bra anställnings-och arbetsvillkor 
och att ha ett hållbart arbetsliv. Ensam är inte stark, utan 
tillsammans blir vi starka. ⚫

Andeas Ek har arbetat som ombuds-
man på Officersförbundets kansli 
sedan förra året. 
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Fråga förbundet 
Rals-special

ska ha 31 500 kronor i lön och från 
1 november 32 500 kronor.

Susanne Nyberg,  
förhandlingschef

Det är, självfallet, bra att lägstalö-
nerna höjs för till exempel pluton- 
och kompanichefer men alla löner 
borde upp och det rejält. Varför 
ska det vara så svårt att få till? 

Ja, det undrar jag med 
när det är så tydligt 
framgår att det militä-
ra yrket värderas lågt 

i Försvarsmakten. Arbetsgivaren 
hänvisar till sina undersökning-
ar i form av enkäter och samtal 
med arbetstagarna. I de samman-
hangen är individerna tydligen 
inte speciellt missnöjda med sina 

Fråga förbundet

Kansliet:

löner vilket vi däremot får tydliga 
signaler på när vi går ut med våra 
enkäter. Dubbla budskap är aldrig 
gynnsamt och jag önskar att fler 
skulle förstå sitt eget värde när de 
har en militär kompetens.

Susanne Nyberg,  
förhandlingschef

Hur går de lokala  
förhandlingarna till?

På de flesta förband är 
det officersförening-
arnas representanter 
som förhandlar med 

Försvarsmaktens representanter 
om hur de tillgängliga medlen ska 
fördelas. Förhandlingarna avser 
vilken lön du som anställd kommer 
ha från och med första oktober 
förra året. 

Olle Löfmark,  
biträdande förhandlingschef 

När kommer nya lönen in på kontot?

Det beror på hur snab-
ba parterna är att slut-
föra förhandlingarna 
på Organisationsen-

heten. Det är i dessa förhandlingar 
som den individuella lönen fast-
ställs och det kommer ta olika lång 
tid beroende på hur överens man 
är i arbetet med vilken lön och pre-
station som är den mest rätta för 
varje individ.

Olle Löfmark,  
biträdande förhandlingschef 

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

I Officersförbundets kommunika-
tion kring avtalet talas det om att 
Rals flyter som en ”kork” ovanpå 
lönen. Vad menas med det? 

Det betyder att oav-
sett vilken lön du har 
när Rals-förhandling-
arna är klara så kom-

mer alltid löneökningen från 1 
oktober summeras till den lön du 
har. Exempel: din lön är 31 000 
kronor. Du får en ny lön på 32 000 
kronor efter befattningsbyte 1 
november. Rals-förhandlingarna 
är inte klara förrän i mars. Din 
höjning i Rals blev 500 kronor. 
Det innebär att du från 1 oktober 

De centrala Ralsförhandlingarna är nu avslutade 
och de lokala kommer att inledas. Vad innebär det
ta? Officersförbundets förhandlingschef Susanne 
Nyberg och biträdande förhandlingschef Olle Löf
mark svarar på medlemmarnas frågor. 

Foto: Istock
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Skiffer. Kassaskåpssäkra
videomöten med bankID.

Vårt samhälle digitaliseras i allt snabbare takt och behovet av 
säkrare digitala möten för samhällsviktiga organisationer blir 
allt viktigare. Statliga myndigheter, regioner och kommunala 
verksamheter med säkerhetskänslig verksamhet har behov av 
nya arbetssätt. 

Tutus Data erbjuder tjänsten SKIFFER, en säkrare videokonferens-
lösning för mobila och stationära användare. Drift och support 
sker i Sverige och i säkerhetsklassade datorhallar med svensk 
säkerhetsprövad personal. SKIFFER är enkel att använda och 

skyddar digitala möten med känsligt innehåll. SKIFFER finns
nu med BankID för säkrare autentisering.

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. 

För information om SKIFFER 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.


