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MINSKAR RISK.
BYGGER TRYGGHET.
Cyberförsvar, samhällssäkerhet, säkerhetsskydd och
resesäkerhet. Vi har en unik bredd av tjänster inom risk och
säkerhet – för företag, privatpersoner och andra organisationer.
Ständig utveckling och samverkan med kunder och myndigheter
är vår väg mot ett tryggare samhälle.
2Secure är ett av Sveriges största privata säkerhetsföretag med
ledorden Handlingskraftiga, Kompetenta och Pålitliga. Läs mer på
www.2secure.se
VILL DU OCKSÅ VARA MED OCH BYGGA TRYGGHET?
2Secure växer och söker fler glimrande medarbetare. Skicka
gärna ditt CV och personliga brev till rekrytering@2secure.se

LEDAREN

Slut på skönmålning
– krisen är här nu
Redan när försvarsbeslutet 2015–2020 fattades stod det klart att det var mer eller mindre
underfinansierat. Våra politiker var helt enkelt inte beredda att betala för det man beställde.

POLITISK ENIGHET

Vi har en bred, nästintill unison, enighet i riks
dagen om att Försvarsmakten behöver resurs
tillskott. Allt pekar på att den parlamentariskt
sammansatta försvarsberedningen inom ett
halvår kommer att lägga fram en rapport som
föreslår markant ökade försvarsanslag och att
kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut
kommer att tillmötesgå detta, åtminstone i delar.
Ändå väljer man alltså i denna övergångs
budget att lämna detta helt utan hänsyn.
Konsekvenserna riskerar att bli fullständigt
ödesdigra – förmågeuppbyggnaden som inletts
kommer att bromsa upp, avstanna och vända
neråt igen. Kollegor kommer att lämna, i frus
tration över rådande situation. Varje steg bakåt
i nuläget innebär att varje steg framåt i ett se
nare skede kommer att bli mer kostsamt och

mer tidskrävande än det hade behövt bli.
Att skjuta till de pengar ÖB äskar hade inte
varit ett partipolitiskt inslag i en övergångsbud
get. Det hade varit ett pragmatiskt och helt och
hållet nödvändigt steg för att åtminstone möj
liggöra för Försvarsmakten att nå de politiskt
beslutade mål som ställts upp.

Foto: Pmagi

Och trots såväl försvarsledningens som andra
myndighetsexperters återkommande varnings
ord om otillräcklig finansiering, urholknings
effekter och materielberg fortsätter nu detta
vansinne. Den budget som strax innan denna
tidnings pressläggning presenterats i riksdagen
innehåller inga extra tillskott. Detta eftersom
nuvarande övergångsregering endast presente
rar en så kallat ”prolongerad” budget – fri från
partipolitiska inslag och helt utan nya satsning
ar. Av de tre miljarder ÖB äskat för 2019 –
pengar som krävs enbart för att operativ för
måga inte ska gå ner – blir nu intet.

ABSURD SITUATION

Hade vi stått vid sidan av denna galenskap
hade vi kunnat skaka på huvudet och nästan
skratta åt situationens absurditet. Men nu gör
vi inte det. Nu är det vi som drabbas av den
politiska inkonsekvensen, senfärdigheten och
oförmågan eller oviljan att inse fakta. Det är
vår arbetsmiljö som kommer att försämras.
Det är våra möjligheter att göra ett bra jobb
som rycks undan och det är våra löner, villkor
och arbetsförhållanden som kommer att för
sämras av denna politiska inkompetens. Det är
oacceptabelt!
POLITIKERNA BLUNDAR

Våra politiker väljer att blunda för den kris som
det svenska försvaret står inför. Det är ett svek
mot alla oss, tusentals män och kvinnor som i
sitt yrkesval ställt oss beredda att försvara vår
frihet, vår demokrati och vårt sätt att leva, om
så krävs med våra egna liv.
Ni, våra medlemmar, visar dagligen att det
går att utföra stordåd trots bristande resurser,
delvis omodern utrustning, otillräckliga stöd

system och bristande materielunderhåll. Offi
cersförbundet kräver inga stordåd i retur av
våra politiker, men vi kräver att de tar sitt
a nsvar – på riktigt. Endast riksdagens leda
möter kan åtgärda den kris som nu riskerar att
uppstå. Det är deras ansvar, ingen annans.
Det är allvar nu. Lös uppgiften.
En något omskriven version av denna ledartext
publicerades den 15 november i Aftonbladet.
Du hittar den på aftonbladet.se/debatt.
STOCKHOLM, 12 NOVEMBER 2018
LARS FRESKER, FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Foto: Hampus Hagstedt – FM

NYHETER

Helikopter 14 levererades med hjälmar som inte var anpassade efter bullernivån i kabinen.

Helikopter 14

Fortsatt begränsad flygtid
De flygrestriktioner som infördes på helikopter 14-systemet efter att kabinpersonal
drabbats av bullerskador
kvarstår – trots att hjälmarna
genomgått omfattande
modifiering. På såväl Malmen
som i Luleå menar man att fler
åtgärder krävs för att lösa
bullerproblematiken.
I våras skrev Officerstidningen om
att flygrestriktioner införts på heli
kopter 14-systemet efter att kabin
personal drabbats av hörselskador
(OT nr 3-2018). Problemet var att
den hjälm, modell 130, som levera
tats med helikoptersystemet inte
var anpassad för de höga bullerni
våerna i kabinen vilket ledde till en

ohälsosam ljudexponering. För att
öka bullerskyddet har Försvars
makten låtit installera en modifie
ringsinsats i den aktuella hjälmen.
Insatsen omfattar bland annat
passiv bullerdämpning och volym
kontroll. Vid månadsskiftet augus
ti, september började de modifiera
de hjälmarna att användas ute på
flottiljerna. Sedan dess har be
gränsningarna i flygtid minskat i
både Linköping och Luleå, men
har inte tagits bort helt.
”INTE OPTIMALA”

– De modifierade hjälmarna är
bättre men inte optimala och jag
hoppas att man inte ser dem som
någon slutgiltig lösning. Vi måste
fortsätta jobba för att minska bul

får hörselskador, säger Jonas
Nellsjö.
Inom helikopter 14-systemet an
vänds numera en bullerkalkylator
för att säkerställa att inte gränsvär
det för bullerexponering över
skrids. Den består av ett excelark
BULLERK ALK YLATOR
där parametrar som total flygtid,
Inte heller Jonas Nellsjö, flottiljchef flygtid med öppen kabindörr och
flygtid med stängd dörr förs in.
på Malmen i Linköping, anser att
Därefter får man fram hur lång tid
de förbättrade hjälmarna är till
räckligt bra för att bullerproblemet man kan befinna sig i luften.
– Men det är också viktigt att
ska anses vara löst. Enligt honom
behövs en helt ny hjälm för att res påpeka att den dagliga bullerexpo
neringen för vår personal inte bara
triktionerna ska kunna tas bort
består av flygbuller. Även annat ar
helt.
– De modifierade hjälmarna ser bete i bullrig miljö måste vägas in,
jag bara som en temporär lösning, säger Magnus Carlsson, lokal
vi behöver nya hjälmar. Vi kan
flygchef helikopter 14 i Kallax.
inte riskera att våra besättningar
LINDA SUNDGREN

lerexponeringen, både genom bätt
re hjälmar men också undersöka
möjligheten att bullerdämpa själva
helikoptern, säger Thomas Palm
klint, divisionschef på helikopter i
Luleå.

NOTISER

HÖJD FÖRSVARSVILJA BLAND FINSKA VÄRNPLIKTIGA
Försvarsviljan och nöjdheten bland
finska rekryter ökar. Det visar en
utvärdering som Finlands Försvarsmakt låtit göra av värnpliktiga i slut-
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skedet av sin militärutbildning. Försvarsviljan får snittvärdet 4,2 på en
femgradig skala och motivationen till
tjänstgöring har ökat från 3,2 till 3,7

mellan åren 2010 och 2018. Även
nöjdheten med armétiden var relativt
hög med ett värde på 4,2. Högst
betyg gav de värnpliktiga personalen

som fick i snitt 4.3 av fem möjliga.
Uppgifterna är hämtade från finska
försvarsmaktens hemsida. (LS)

Foto: FOI
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FOI genomför skjutövningar inför anskaffandet av nytt eldhandvapen.

Nytt eldhandvapen dröjer
Processen med att anskaffa
ett nytt eldhandvapen i
Försvarsmakten fortsätter.
Skjuttester har genomförts
och i närtid ska det fattas beslut om det fortsatta arbetet,
meddelar Högkvarteret.
Redan 2013 startade ett projekt för
anskaffning av ett nytt eldhand
vapen. Ändrade förutsättningar
och ett ekonomiskt ansträngt läge
har gjort att processen dragit ut på
tiden, men arbetet fortskrider. En
stor mängd tester har genomförts
och Försvarsmakten håller nu på
att analysera resultaten. Magnus
Sjölund är materielområdesan
svarig på Prod armé.
– Vi avser att i närtid föredra ut
redningsresultatet för Försvars
maktens beslutande chefer, men

när ett nytt handeldvapen kan fin
nas ute på förband är just nu lite
osäkert att tidsätta. Det beror på
en rad faktorer som bland annat
kommande viljeinriktning och be
slut, planlagd ekonomi och faktis
ka leveransmöjligheter, säger han.

torer som skjutavstånd, soldat, och
vapensystem, säger Helena Hans
son som sedan 2015 leder projektet
vid FOI.
Det är många olika parametrar
som måste tas hänsyn till. Exem
pelvis kan ett kraftfullt vapen ge
hög verkan men samtidigt innebä
VERK ANSSTUDIE
ra en högre buren vikt vilket mins
FOI, Försvarets forskningsinstitut, kar soldatens rörelseförmåga.
– Även skjuthastigheten påverkar
har deltagit i de tester som genom
verkansgranden. Både den tid det
förts. Uppdraget har varit att uti
från ett verkansperspektiv undersö tar att avlossa ett skott och tiden
från första till sista skottet, säger
ka vilka egenskaper som bör tas
hänsyn till vid valet av ett nytt eld Helena Hansson.
handvapen. Nyligen avslutade de
sina försök och resultaten har över TRUPPFÖRSÖK
lämnats till Försvarsmakten.
Försöken syftar till att ringa in de
– Vi har genomfört en verkans
egenskaper som utmärker ett bra
studie där vi skjutit mot flera mål.
eldhandvapen. Det är i sin tur av
Vi har tittat på verkan och träffsä hängigt under vilka förutsättning
kerhet och hur det påverkas av fak ar vapnet ska användas. Exempel

vis är vissa egenskaper att föredra
vid strid i bebyggelse medan andra
förmågor kan vara viktigare i ett
insatsområde eller i ett nationellt
skymningsläge. FOI har genomfört
truppförsök vid tre tillfällen. Vid
dessa truppförsök har Försvars
maktens personal och befintliga
vapensystem använts.
FM VÄLJER VÄG

– Vad som är ett bra eldhandvapen
är ungefär samma typ av fråga som
”hur långt är ett snöre?”. På FOI
lägger vi fram en grund inför
a nskaffningen och ritar ut möjliga
vägar på kartan. Sedan är det För
svarsmaktens beslut att välja väg,
säger Helena Hansson.
LINDA SUNDGREN

UPPDATERADE FÄLTDATORER SNART TILL FÖRBAND
Försvarets materielverk, FMV, har
uppdaterat och höjt säkerheten i Försvarsmaktens fältdatorer och programvaran PC-dart. Det skriver FMV

på sin hemsida. Fältdatorer kan vara
monterade i fordon eller bäras i ryggsäckar. PC-dart används inom större
delen av armén för meddelandehan-

tering på taktisk nivå och finns i ett
stort antal plattformar, som exempelvis Archer, stridsfordon 90, bevakningsbåtar och stridsbåt 90. Uppda-

terad PC-dart har börjat införas på
sambands- och stabsenheter. I början
av nästa år kommer den att omsättas
på bredden inom Försvarsmakten. (LS)

NUMMER 7/2018 7

Foto: Mats Nyström – FM

NYHETER

Stridsflyget är det krigsmateriel där prisökningen är som störst jämfört med konsumentprisindex.

”Försvarsmateriel
tillhör det som
brukar betecknas
som tävlingsvaror”

Snabb prisökning av krigsmateriel
Kostnaderna för krigsmateriel
ökar betydligt snabbare än för
andra produkter i samhället.
En rapport från FOI visar att
bara hälften av prisutvecklingen beror på ökad prestanda.
Vad övriga kostnader består i
är oklart.
För sju år sedan publicerade FOI,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
en rapport som visade att kostna
derna för försvarsmateriel ökade i
genomsnitt tre till fyra procent
snabbare än den allmänna prisut
vecklingen, konsumentprisindex
(KPI). En internationell jämförel
se pekade på en liknande utveck
ling även i andra västländer. På
uppdrag av Försvarsmakten har
FOI nu undersökt vad som ligger
bakom kostnadsökningen. Enligt
rapporten kan drygt hälften av
prisökningen kopplas till utveck
ling och förbättringar. Vad reste
rande cirka 1,5 procent handlar

rorna. När det handlar om tekniskt gett oss, säger Nima Khodaban
deh.
avancerad materiel är det mycket
svårt att beräkna vad som är pre
standahöjningar och vad som beror BÄSTA KRIGSMATERIELEN
på annat, säger Nima Khodabandeh. Den ständiga prestandaökningen
av försvarsmateriel bottnar i en vil
FLER UNDERSÖKNINGAR BEHÖVS ja bland världens länder att hela ti
den ha den bästa krigsmaterielen.
Flera möjliga kostnadsdrivande
Försvarsmateriel tillhör det som
faktorer nämns i rapporten. Som
minskade produktionsvolymer, att brukar betecknas som tävlingsva
ror, tournament goods, där strävan
produktionen av försvarsmateriel
efter att ligga i framkant driver på
sällan förläggs till låglöneländer
SKILLNAD MELLAN MATERIEL
såväl utveckling som priser. Exem
eller protektionism där inhemsk
pel på andra tävlingsvaror är elit
Hur mycket större prisutveckling tillverkning gynnas och man där
fotbollsspelare och formel 1-bilar.
med går miste om frihandels
en av försvarsmateriel är jämfört
FOI-rapporten Kostnadsutveckmed konsumentprisindex skiljer sig vinster. Ytterligare ett exempel är
sämre möjligheter att byta ut hög ling för försvarsmateriel – inflation
kraftigt mellan olika typer av ma
teriel. Medan stridsvagnar respek kostnadsprodukter mot motsvaran eller prestanda? syftar till att öka
kunskapen kring drivkrafterna
tive lätta helikoptrar överstiger KPI de produkter till lägre kostnad,
vilket är vanligt inom civil tillverk bakom prisutvecklingen av krigs
med 0,7 procent respektive 3,8
materiel. Den ska också ge underlag
procent ligger stridsfordon 7,1 pro ning.
för att bättre kunna förutse konst
– För att ta reda på vad som
cent över. Störst är skillnaden för
stridsflyg som ökat 7,6 procent mer faktiskt ligger bakom prisökningen andsutvecklingen vid budgetplane
ring och framtida anskaffning.
skulle vi behöva göra ytterligare
än KPI.
undersökningar, men något sådant
– Men man kan inte dra alltför
långtgående slutsatser av de här siff uppdrag har Försvarsmakten inte
LINDA SUNDGREN
om kan forskarna däremot inte
svara på.
– Det ingick inte i vårt uppdrag
att undersöka, säger Nima Khoda
bandeh som tillsammans med två
kollegor står bakom rapporten. En
förklaring skulle kunna vara bris
tande konkurrens eftersom det är
relativt få aktörer som producerar
försvarsmateriel, men det kan fin
nas andra förklaringar också.

NOTISER

FLYGBASJÄGARNA TOG BRONS I PRICKSKYTTE-VM
I oktober deltog flygbasjägarna vid
F17 i VM för militärt prickskytte. Det
svenska laget, Sniper team Sweden,
slutade på en tredjeplats i tävlingen
som hölls i Fort Benning, USA. Det
här skriver Försvarsmakten på sin
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hemsida. Utöver bronsmedaljer belönades laget med utmärkelserna bästa
internationella lag samt bästa fysiska
förmåga. En stor utmaning för de
utländska lagen som deltog var att
alla prickskyttepar använde samma

utrustning: amerikanska M110 SASS,
kaliber 7,26 för skytten och M4, kaliber 5,56 för observatören. Under EM
i prickskytte i somras, som Sverige
vann, tävlade lagen med sin egen
utrustning. Totalt deltog 30 lag i täv-

lingen som går under namnet US
Army International sniper competition. Vann gjorde 75:th Ranger regiment medan Colorado army national
guard kom tvåa. Omtalade Navy seals
hamnade på plats 22. (LS)

Foto: Niklas Ehlén – FM

Högkvarterets personalstab planerar att följa upp dem som inte dök upp till årets specialistofficersutbildning.

Stort bortfall vid antagning till SOU

Brist på specialister väntar
Ett 100-tal av de som antogs
till årets specialistofficers
utbildning dök aldrig upp vid
kursstarten. Vad som orsakat
det stora bortfallet är oklart,
men möjligheten till utlandstjänst och erbjudande om
annan befattning tros vara ett
par av förklaringarna.
När höstens specialistofficersut
bildning startade kom endast 291
av de 396 antagna. Det innebär ett
bortfall på cirka 30 procent.
– Det blev ett väldigt stort tapp i
år. Min bild är att avhoppen
brukar ligga runt tio procent, säger
Patrick Wallberg, stabschef på
L edningsstaben.
Varför så många avstod sin plats
i år är oklart. Högkvarterets perso

nalstab planerar för en uppföljning
av de som inte kom, men den har
ännu inte påbörjats. Patrick Wall
berg har dock redan fått signaler
om några av de bakomliggande or
sakerna.
– En del sökte både till specialist
officer och officersprogrammet och
kom in på båda. Andra fick möjlig
het till utlandstjänst och några kan
ha blivit erbjudna annan befatt
ning, säger han.
Bortfallet av elever innebär att
det kommer vara brist på speciali
stofficerare framöver, ett tapp som
väntas ta tid att återta.
KOMPLEX ANTAGNING

– Klart att det blir konsekvenser i
organisationen. Vi har en plan idag
för att möta Försvarsmaktens be

hov 2020 och om den inte går i lås
får det följdverkningar, men exakt
hur det kommer att slå går inte att
säga idag, säger han.
Enligt Patrik Wallberg är antag
ningsprocessen till specialistoffi
cersutbildningen komplex och svår
att överblicka. Det finns en stor
mängd inriktningar, runt ett 50tal, beroende på vilken befattning
individen väljer att utbilda sig mot.
Vissa tjänster är attraktiva och lätt
rekryterade, som exempelvis mili
tärpolis. Andra kräver mer specifika
förkunskaper och har inte samma
söktryck. Dit hör bland a nnat elek
tronik- och mekanikerspåren.
– Konsekvensen blir att vi kan
ha ett stort antal sökande som kla
rar antagningsproven, men ändå
stå med tomma platser inom vissa

inriktningar när utbildningen drar
igång. I den mån det går försöker
vi styra om individer mot andra in
riktningar med vissa möjligheter
att byta spår i ett senare skede, men
alla är inte intresserade av en sådan
lösning, säger Patrick Wallberg.
900 sökande

Utbildningen till specialistofficer
är ett och ett halvt år lång. De
första terminerna läser man
gemensamt för att därefter gå mot
den valda inriktningen, lite bero
ende på skola. I år sökte 900
individer till specialistofficersut
bildningen som bedrivs vid Mark
stridsskolan, Militärhögskolan i
Halmstad, Sjöstridsskolan samt
funktionsskolor.
LINDA SUNDGREN

FÖRSTA TOTALFÖRSVARSÖVNINGEN PÅ 30 ÅR
Under Aurora 17 övades samtliga
stridskrafter gemensamt. Nu tar man
nästa steg och planerar en totalförsvarsövning (TFÖ 2020), där även de

civila aktörer som är knutna till försvaret involveras. Enligt Försvarsmaktens
hemsida är övningens övergripande
syfte att skapa förutsättningar för det

civila och det militära försvaret att tillsammans, inför och under höjd beredskap, skydda samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och

försvara landet mot väpnade angrepp.
TFÖ 2020 är den första totalförsvarsövningen sedan 1987. (LS)
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Överbefälhavare Micael Bydén samt generaldirektör Peter Sandwall under en pressträff där Försvarsmakten
presenterar budgetunderlag för 2019.

”Man ska utgå från de
pengar man faktiskt
har och planera och
prioritera sin
materielförsörjning
utifrån det”

Nedskärningar i FM nästa år
Försvarsmakten har kraftigt
överplanerat materielanskaffning och annan verksamhet.
Totalt saknas 88,2 miljarder
kronor till år 2025, vilket innebär att försvaret inte kommer
att kunna leverera planerad
försvarsförmåga. Det skriver
Ekonomistyrningsverket som
granskat FM:s investeringsplan.

Ekonomistyrningsverket pekar
på flera orsaker till Försvarsmak
tens överplanering. Den viktigaste
anledningen är att Försvarsmakten
räknar med investeringar utifrån
behov kopplat till inriktningsbeslu
tet, inte utifrån den finansieringen
som regeringen godkänt.
– Försvarsmakten måste redovisa
myndighetens bedömning av vad
som kommer att levereras. Man ska
utgå från de pengar man faktiskt har
Enligt Ekonomistyrningsverket
och planera och prioritera sin mate
(ESV) leder överplaneringen inte till rielförsörjning utifrån det. Sedan ska
att Försvarsmakten kommer att sak man naturligtvis också visa vad man
na pengar till sina räkningar fram skulle vilja göra om anslagen höjdes,
över. Däremot kommer förbanden men det måste ligga utanför an
 llen Rova.
inte att tillföras materiel och medel skaffningsplanen, säger E
till övningar och annan verksamhet
NÖDVÄNDIGA PRIORITERINGAR
i utlovad omfattning, vilket i sin
tur påverkar den operativa effekten. En av de viktigaste uppgifterna för
– Ungefär 20 procent av inplane Försvarsmakten nu, enligt Ellen
rad materiel och vidmakthållande
Rova, är att göra en grundlig ge
kommer inte att kunna levereras
nomgång av planen för materielan
eller genomföras förrän efter 2025. skaffning och redovisa vad myn
Det innebär att man inte uppnår
digheten tror kommer att levereras.
den försvarsförmåga som planen
FM behöver också prioritera bland
redovisar, säger Ellen Rova, hand
posterna så att de ryms inom be
läggare på ESV.
fintliga ekonomiska ramar.
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– En sådan prioritering är helt
nödvändig för att få högsta möjliga
operativa effekt. Idag görs den ty
pen av prioriteringar väldigt sent i
processen vilket leder till att det
kanske inte alltid är det man har
störst behov av som man faktiskt
får.
Men det är inte bara Försvars
makten som bär ansvar för rådande
överplanering. Även regeringen har
bidragit till dagens situation lik
som Försvarets materielverk, FMV,
som står för underlag och beräk
ningar.
– Utan insyn i avtal och kontakt
ytan mot industrin har Försvars
makten inte tillräckliga förutsätt
ningar att göra en prognos av när
det som myndigheten beställt kom
mer att levereras. I det hänseendet
är man beroende av korrekta under
lag från FMV, säger Ellen Rova.
Hon påpekar också att ansvars
fördelningen mellan FM och FMV
som rått sedan 2015, liksom den
styrmodell som nu avvecklas, har
gjort det svårare att upptäcka över
planingen.

– ESV har tidigare fått indika
tioner på att något inte stämmer i
materielplaneringen, men att det
var av den här omfattningen kunde
vi inte ana.
”S PILLER ÖVER TILL 2020”

Att det ekonomiska läget i För
svarsmakten är kärvarare än myn
digheten önskat framgick under ett
seminarium arrangerat av Folk och
försvar den 9 november. På en frå
ga om ESV:s skrivelse svarade FM:s
generaldirektör Peter Sandwall föl
jande:
– Nu har vi inte ett besked om
ny ekonomi. Därför planerar vi för
en situation för 2019 där vi reduce
rar förbandsverksamheten, vid
makthållandeåtgärder, materielun
derhåll och anskaffning. Det här
spiller även över i planeringen för
2020 och 2021 och vi har ett be
kymmersamt läge just nu.
LINDA SUNDGREN
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SET Breaching Rig ger er en helhetslösning för
utbildning och träning av forcering av byggnad.
De olika modulsystemen erbjuder professionell
träning av olika metodval, allt från mekanisk
till explosiv forcering. Våra modulsystem
går också att montera direkt i befintliga
containrar eller i er övningsanläggning.
SET är idag den enda leverantören av
forceringsutrustning som erbjuder en
helhetslösning med verktyg, utbildning
och träningsmoduler. Vi levererar idag
kompletta system till många militära
enheter i Europa.
För mer information besök
www.setools.se
Eller kontakta oss direkt:
lars@setools.se
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Örlogshotellet Stockholms city
Förmånspris för Officersförbundets medlemmar!
Som för försvarsmaktens och övriga
anställda inom försvarsdepartementets
verksamhetsområde inkl. medlemmar
i hemvärnet, frivilliga försvarsorg. och
militära kamratföreningar i smkr,
rekryter under utbildning till sjömän och
soldater samt aspiranter och kadetter
under utbildning till officer. Gäller
även för veteran samt nära anhörig
– make/maka & barn – till personal
tjänstgörande i utlandsstyrkan.

Centralt, lugnt läge. Nära med
båt, T-bana, buss och spårvagn.

Enkortslåda för Datadiod
• För Datadiod kort
• Strömförsörjning

För rumsbokning:
www.orlogshotellet.com
info@orlogshotellet.com
Tel. 08-611 01 13

Ruggad Datadiod
• Modulbaserad 19”
• Fiberoptisk
• 100 eller 1000 Mbit/s
• RÖS U1/ TEMPEST Level A
• Fristående eller 1-4 i Rack 19”

Alla Fibersystems produkter kan
skräddarsys enligt önskemål!

Stiftelsen

Drottning Victorias Örlogshem
etabl. 1908

vä l k o m n a äv e n i n o m t . e x . s tat e n s r a m av ta l

Tel: 08-564 828 80
info@fibersystem.com
www.fibersystem.com

Datadioder - För säker kommunikation och säkra nätverk!

THE COMPLETE
BREACHING SYSTEM
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Doktorsavhandling visar:

STORT STEG ATT TA AV
SIG UNIFORMEN
Identitetsutmaningar, brist på meningsfullhet och
saknad gemenskap. Att lämna Försvarsmakten för en
civil karriär kan innebära stora mentala och känslo
mässiga påfrestningar, visar en nypublicerad
doktorsavhandling.
Text: Linda Sundgren

J

an Grimell är präst, forskare och före
detta yrkesofficer. I mars doktorerade
han med en avhandling om hur den en
skilde individen påverkas av att lämna
Försvarsmakten för att övergå till ett ci
vilt liv. Studien bygger på djupintervjuer
under tre års tid med 19 soldater, sjömän
och officerare i åldrarna 21 till 62 år. Även om upp
levelserna skiftade mellan deltagarna var omställ
ningen till det civila inte okomplicerad för någon av
dem.
– Man kände tomhet, sorg, frustration och bitter
het. Vissa upplevde även depression och ångest och
att det man gjorde i det civila inte var meningsfullt.
I Försvarsmakten hade de en känsla av att det de ut
förde var starkt och äkta, på liv och död. Det är svårt
att hitta något motsvarande utanför försvaret, säger
Jan Grimell.
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Flera deltagare uppgav också att de saknade den gemenskap
och sammanhållning som de haft i Försvarsmakten. Samhörig
heten och lojaliteten med kamraterna i gruppen och plutonen var
något som många längtade tillbaka till.
– En deltagare beskrev det som att ”För varje dag i fält som vi
äter lite mindre och kämpar lite mer försvinner en del av våra
masker. Till slut är det bara jag kvar.” Att vara sig själv fullt ut
med andra människor skapar en väldigt speciell gemenskap där
man känner varandra på djupet, säger Jan Grimell.
att deltagarna brottades med sina identite
ter och den man skulle bli i livet utanför försvaret. Många kände
sig starkt förknippade med det militära och om man inte längre
ingick i det sammanhanget uppstod frågor kring vem man var
istället. Flera hade svårigheter att anpassa sig till de nya miljöerna
och att hitta sin plats i det civila yrkeslivet kunde ta tid.
– De beskriver det som en långsam process med flera faser.
Utmärkande för dem som slutligen fann sig tillrätta i det civila

VANLIGT VAR OCKSÅ

Foto: Privat

Foto: Charlotte Nordin
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”Jag har två olika identiteter, en som präst och en som militär. Men det är inte lättvindigt för mig att hänga av mig prästkappan
och kliva i uniformen, det är ett etiskt dilemma som är ganska komplicerat för mig som person”, säger Jan Grimell.

var de som hittade en meningsfull syssel
sättning och som hade ett starkt stöd
från familj, partners och vänner. Men
även inom den här gruppen fortsatte
man att ha ett militärt jag och det fanns
en tydlig stolthet över att ha tjänstgjort i
Försvarsmakten, säger Jan Grimell.
deltagarna från
2013 till 2016. De var indelade i tre
grupper utifrån hur lång tid som passerat
sedan de lämnat Försvarsmakten vid
starten för studien. En grupp hade precis
slutat. En annan hade lämnat mellan tre
och nio månader tidigare. I tredje grup
pen ingick individer som slutat för ett till
två år sedan. De återkommande intervju
erna visade hur deltagarnas inställning
till karriärsskiftet kunde förändras över
JAN GRIMELL FÖLJDE

”I Försvarsmakten
hade de en känsla av
att det de utförde var
starkt och äkta, på
liv och död. Det är
svårt att hitta något
motsvarande utanför
försvaret”
tid. En majoritet av dem, 13 stycken, val
de att behålla kontakten med Försvars
makten genom avtal om tillfällig tjänst
göring. Fyra återvände på heltid till sina
förband medan sex stycken lämnade för
svaret helt och hållet.
– En del var helt övertygade om att de
gjorde rätt vid den tidpunkt de lämnade

Försvarsmakten, men efter något år eller
två började de tvivla på sina beslut. För
andra blev det bättre med tiden och man
lyckades hitta en plats i det civila där
man trivdes med tillvaron, säger Jan
Grimell.
att lämna För
svarsmakten från första början berodde
på olika saker. Flera var besvikna på
arbetsgivaren. Man tyckte att det gick för
långsamt att komma vidare i karriären,
några hade inte kommit in på de utbild
ningar de velat medan andra nekats gå
ansökta kurser. En del upplevde att de
stagnerade i sina befattningar.
– Ett exempel är en specialistofficer
som nästan direkt efter officersutbild
ningen åkte till Afghanistan med en

AT T DELTAGARNA VALDE
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”För varje dag i fält som vi äter lite
mindre och kämpar lite mer
försvinner en del av våra masker.
Till slut är det bara jag kvar”
topposition och verkligen fick prestera maximalt. Att
sedan komma tillbaka och inrätta sig i vardagslunken
på hemmaförbandet kändes inte meningsfullt, säger
Jan Grimell.
Men det var inte bara missnöje som fick studiedel
tagarna att lämna försvaret. Det fanns också en nyfi
kenhet och vilja att pröva något annat.
– Det var sällan bara en faktor som gjorde att man
valde att lämna. I nästan samtliga fall var det flera
beståndsdelar som samverkade, säger Jan Grimell.
Valet av studieämne i avhandlingen hämtade Jan
Grimell från sina egna erfarenheter. Som plutonchef
och prickskytteinstruktör vid Såtenäs jägarförband
var steget till tjänsten som präst i Örnsköldsviks för
samling stort. Efter avslutade teologistudier 2010
återvände han till Försvarsmakten innan han 2013
valde kyrkan på heltid. Han har dock fortfarande
kvar en koppling till Försvarsmakten genom en
reservofficersbefattning vid I 19 i Boden.

ar. För att sysselsätta sig började Jan Grimell läsa psykologi och
han träffade även sin blivande fru som studerade teologi. När de
tio månaderna hade passerat valde han att fortsätta plugga istället
för att återvända till Försvarsmakten.
– Men om det inte varit för den långa ledigheten hade jag nog
aldrig lämnat Försvarsmakten. Jag trivdes fantastiskt bra och
tyckte att det var livet, säger han.
Samtidigt, säger Jan Grimell, har den militär som väljer att
lämna Försvarsmakten erfarenheter och kunskaper som är till stor
nytta även i det civila yrkeslivet. Han pekar på sådant som disci
plin, styrkan att kunna fokusera, arbetsamhet och handlingskraft.
Men han menar att det också krävs en förmåga hos den enskilde
att kunna förklara betydelsen av sina militära färdigheter i ett
civilt sammanhang.
– Man måste kunna översätta sina militära erfarenheter till ett
civilt språk. Det går exempelvis inte att säga att jag är jägare och
sedan vara tyst. Man måste förklara vad det innebär och vilka för
mågor man därmed har, säger han och fortsätter:
– Inom det militära är det så enkelt. Där vet vi genom grad
beteckningar och symboler vad vi kan och behöver därför aldrig
prata om det. Så fungerar det inte i det civila.

– JAG HAR T VÅ olika identiteter, en som präst och en
som militär. Men det är inte lättvindigt för mig att
hänga av mig prästkappan och kliva i uniformen, det
AT T TJÄNSTGÖRING I det militära kan lämna starka avtryck,
är ett etiskt dilemma som är ganska
påminns Jan Grimell ibland om även i sin roll
komplicerat för mig som person.
som präst. Som när han nyligen hade ett
Visserligen har jag ett nollavtal med
samtal med en äldre man som förlorat sin fru.
Försvarsmakten vilket innebär att jag
– Jag bad honom berätta hur de hade
inte behöver tjänstgöra, men uppgiften
träffats och då började han sin historia med
ATT LÄM NA U N I FOR M E N
finns där och en del av mig vill inte
år, datum och förband när han ryckte in för
släppa den eftersom det är en viktig
att därefter tala om att det var vid ungefär
Avhandlingen Reconsidering the
del av den jag är.
samma tidpunkt som han hade träffat sin
uniform: Existential and religious
Att Jan Grimell valde att omskola
blivande hustru. Värnplikten hade satt så
identity reconstruction among
Swedes after military service publisig till präst var mer eller mindre en
djupt avtryck hos honom att det var så han
cerades i oktober. Den omfattar 67
slump. Efter tjänstgöring på numera
inledde sin berättelse.
timmar och 30 minuter av intervjuer
nedlagda I5 i Östersund och därefter
Jan Grimell planerar att fortsätta forska vid
med 19 individer i åldrarna 21 till 62
F7 i Såtenäs kom han till F17 i Ronne
sidan av prästskapet. Inom kort påbörjar han
år. Majoriteten hade tjänstgjort i
by. Han hade då tio intjänade måna
en förstudie om ”moral and spiritual injuries
armén, men det fanns även individer
der som hans nye chef ville att han
and soul repair” kopplat till tjänstgöring i
från marinen och flygvapnet bland
skulle ta ut i ledighet istället för peng
Försvarsmakten.
deltagarna. Spridningen i tjänst
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göringsår i Försvarsmakten var stor
med minst två år upp till 36 år.
Avhandlingen lades fram vid Vrije
Universiteit i Amsterdam. Jan Grimell
är även knuten till Umeå universitet.
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Trident Juncture

ARMÉNS FÖRMÅGA
I FÄLT ÅTER I FOKUS
Den största övningen som Försvarsmakten någonsin deltagit i,
Nato-ledda Trident Juncture 18, är avslutad. Största delen av
det svenska styrkebidraget bestod av förband från armén,
i form av 2:a brigaden. Just att få öva brigadförmåga i en större
kontext var en av de främsta fördelarna med övningen, menar
övningsledaren Stefan Smedman vid Markstridsskolan.
Text: Josefine Owetz Foto: Jesper Sundström / Försvarsmakten

”Övningen Trident Juncture 2018 är Natos största fullskaliga
militära övning på årtionden. Den bekräftar alliansens
förnyade fokus på det kollektiva försvaret av medlemsstaterna
och den geopolitiska betydelsen av Norden som Europas
nordligaste flank”, skrev Nordens fem försvarsministrar på
DN debatt den 24 oktober.

T

re stridsvagnar framrycker längs en
slingrande väg i de norra delarna av
landskapet Hedmark i Nordnorge.
Duggregnet faller över den grå
daskiga snön som täcker dikes
renen. Den kompakta dimman
skymmer sikten.
– Vi vet inte exakt var de tyska
motståndarna befinner sig, men de anfaller uppåt.
Planen är att stridsvagnskompaniet ska anfalla från
sidan, överraska tyskarna och störa deras framfart,
säger Johan Landström, marksäkerhetsofficer vid
Norrbottens pansarbataljon.
Han sitter i en vit pickup tillsammans med kolle
gorna Rikard Daleke, chef för Norrbottens pansar
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bataljon, och Patrik Knutsson, biträdande övningsledare
för 191:a mekaniserade bataljonen. Den sistnämnda kör
långsamt bilen en bit bakom stridsvagnarna från batal
jonen som är på väg mot området där de tyska motstån
darna tros befinna sig.
– Vi vill se hur långt de väljer att genomföra motan
fallet och hur mycket terräng de kommer att ta. Om de
fortsätter den här vägen ner kommer de till huvud
motståndarens ledningsplats, så det borde finnas många
förband här ute i terrängen, säger Rikard Daleke och
pekar med handen ut över det stora skogsparti som
löper om båda sidor av vägen.
Johan Landström sitter i baksätet med en radiotele
fonlur fastk ilad mellan axeln och örat. I sitt knä har
han vecklat ut en stor inplastad karta. På en sprakig
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undsättning och ska befria landet från angripar
na. Totalt deltar runt 50 000 deltagare från 30
länder i övningen. Syftet är att öva ländernas
förmåga att agera tillsammans i en krigssitua
tion.
– Nato har övningen till att öva sina snabb
insatsstyrkor. De övar på att kunna flytta större
förband och sätta in dem för att lösa en uppgift
i ett annat Nato-land genom att nyttja solidari
tetsförklaringen artikel fem. Den innebär att om
ett Nato-land blir angripet kommer de andra
kollektivt att stödja angripen nation, säger
Stefan Smedman, chef för Markstridsskolan och
övningsledare för den svenska markdelen under
Trident Juncture.
Sverige är ett partnerland till Nato och deltar
med enheter från samtliga stridskrafter i övning
en, totalt rör det sig om 2 200 soldater, sjömän och
officerare. Största styrkebidraget står marksidan
för, där Sverige deltar med en reducerad brigad
bestående av två manöverbataljoner samt funk
tionsförband i form av bland annat logistik, fält
arbeten, indirekt eld, ledning och samband. Alla
funktioner inom brigadens ram är med i övning
en, däremot med en mindre numerär.
– Synergieffekter uppstår när flera förbands
förmågor sätts ihop. Vi behöver varandra, och är
beroende av alla olika förmågor, för att få effekt.
Olika kompetenser blir en ny förmåga och man
bygger tillsammans ett system. Vi bygger förmå
gan att göra saker inom brigads ram igen, säger
Åke Palm, Markstridsskolan, som har varit
a nsvarig för övningsplaneringen för markför
banden.

r adiolinje får han kontinuerlig information om hur striderna går
och allt eftersom rapporter kommer in markerar han ut med en
penna var enheterna befinner sig.
– Det går enligt plan för Qvintus. De har bekämpat ett halvt
skyttekompani, säger han och gör en markering i närheten av
vägen som på kartan har fått namnet ”Tarmen”.
För att inte riskera att röja positionerna för
eventuella avlyssnande parter heter vägnätet och
områden på kartan under övningen olika namn
kopplade till kroppen, förklarar Johan Land
ström.
Trident Juncture
2018 har Norge blivit utsatt för ett angrepp.
Nato-alliansens länder kommer till Norges

I ÖVNINGSSCENARIOT FÖR

DEN SVENSK A BRIGADEN, 2:a brigaden, ingår
i den styrka som anfaller Norge. Under första
dagarna av huvudscenariot genomförde Sverige,
tillsammans med underställda styrkor från
Finland som också ingår i brigaden, anfallsstrid.
För Norge och hjälpande länder, i form av bland
annat Tyskland och Holland, var uppgiften
initialt att genom fördröjningsstrid sakta ned
motståndarnas framryckning så att fler egna för
band fick chans att mobilisera.
– I morse hade Nato byggt upp
sina styrkor på markarenan och
kunde påbörja offensiva operationer
och nu tvingar de oss tillbaka till
våra utgångspositioner. Vi genomför
fördröjningsstrid och de anfaller oss.
Vi får möjlighet att öva vår brigad
samordnat med andra brigader, vilket
är oerhört lärorikt, säger Åke Palm.
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ÖVN I NG S FAKTA
Trident Juncture 2018 genom
fördes 25 oktober–7 november.
50 000 deltagare från ett 30-tal
nationer deltog i övningen med
10 000 fordon, 150 flygplan och 65
fartyg. Scenariot för övningen var
att norskt territorium hade tagits
över av främmande makt. Nato
reagerar genom att sätta in
styrkor från medlemsländer inom
ramen för snabbinsatsstyrkan
Nato Response Force, NRF.
Övningen ägde rum i Norge och
i området kring nordatlantiska
havet och i Östersjön. Även luftrummet i Sverige och Finland
användes i övningen.
Försvarsmakten deltog med förband från samtliga stridskrafter
och det samlade bidraget i övningen
bestod av 2 200 soldater, sjömän
och officerare. Största styrke
bidraget stod armén för som
deltog med en reducerad brigad.
Marinen och flygvapnet deltog
med en korvettenhet respektive
en stridsflygenhet.
Visbykorvetterna HMS Karlstad
och HMS Nyköping kommer på
regeringens uppdrag att ingå i två
snabbinsatsstyrkor under nästa
år, en inom NRF, och en inom
brittiskledda Joint Expeditionary
Force, JEF. Trident Junc ture var en
del av besättningarnas förbere
delser inför den kommande
beredskapen.
Värdlandsstödet var också en
viktig del i övningen. Norrbottens
flygflottilj, F 21, har övat på att ta
emot utländska flygförband och
sett till att de kunnat operera
fullt ut.
Den senaste Trident Juncture-
övningen arrangerades 2015 i
Portugal med 36 000 deltagare.
Källa: Försvarsmakten

I den försvarspolitiska inriktning
en för perioden 2016–2020 har
regeringen beslutat att öka svenskt
deltagande i Nato-övningar, fram
förallt inom ramen för Natos snabb
insatsstyrka samt i Natos återkom
mande storskaliga övningar.
För markstridskrafternas del
handlar Trident Juncture om att
fortsätta stärka brigadförmågan.
– Den här övningen betyder
mycket för arméns del och är helt
klart ett flaggskepp. Om vi går till
baka till 2014 hade vi inte den här
förmågan att öva inom brigads ram,
men i dag har vi kommit hit, säger
Åke Palm.
kär
nan kring vilken arméns samlade
kraft ska byggas och genom att

BRIGADEN UTGÖR ÅTERIGEN

kombinera förbandens förmågor nås
en högre samlad effekt. Och just
brigadförmågan är någonting som
återkommer i samtalen när Officers
tidningen besöker Malmplassens
värdshus i Tolga, ett par mil från
Röros, där den svenska övningsled
ningen huserar.
– Arméns förmåga i fält är något
som har stått tillbaka när fokus har
varit på insatser i Afghanistan, Irak
och Mali. Från 2015 och i gällande
försvarsbeslut fram till 2020 har vi
fått en ny inriktning, att bygga det
nationella försvaret med större för
band, och vi är mitt uppe i den
byggnationen nu, säger Stefan
Smedman.
När inriktningen har fått ett
t ydligare fokus på det nationella för
svaret blir det också angeläget att

återigen kunna verka och bibehålla strids
dugligheten under längre perioder ute i fält.
Under övningsverksamheten de senaste åren
har en kontinuerlig utveckling och uppbygg
nad skett av arméns förmåga att verka inom
brigads ram. Det handlar helt enkelt om ett
återtagande av operativ förmåga, förklarar
Stefan Smedman.
– Huvudfokus i den nya armén som vi
bygger är arméns förmåga i fält, och utifrån
ett brigadperspektiv. Allting vi gör i utveck
ling, utbildning och trä
ning bygger på att kunna
delta med förband av bri
gads storlek under en så
dan här typ av högkonflikt
som vi övar under den här
övningen, säger Stefan
Smedman.
Antalet dagar som
övningen pågår är en avgö

”Vi behöver en
övning av den
här karaktären
och längden för
att man ska få
uthållighet”

rande faktor för att utveckla och återta förmågor. Och det var
ett tag sedan som arméstridskrafterna senast genomförde
längre övningar av den här typen. Aurora 17 var den första
stora övningen på länge där markstridskrafterna fick möjlig
het att i stor skala och samlat öva brigadens alla funktioner.
– Vi är tillbaka till så som det såg ut förut, när man åkte ut
och genomförde övningar i upp till två veckor. Det här är inte
soldater och unga officerare vana vid i dag. Det innebär att
man kanske inte ens kommer att få sova i ett tält, utan i sin
vagn. Allt beror på var vi har kommit i striden och vad vi har
att tillgå just då. Man åker inte hem och lägger sig i camp varje
kväll, säger Åke Palm.
värdshuset i Tolga
rinner älven Glomma förbi, Norges längsta
älv. Här startar också väg 26 – som spelar
en viktig roll i Trident Juncture. Det är
kring denna väg och ytterligare en, väg 28,
som huvudscenariot utspelar sig.
Övningen är minst sagt krävande både
med tanke på vägnätets begränsningar, de

ET T STENK AST FR ÅN
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Soldater från 71:a bataljon vid Södra skånska regementet, P7, upprättar förläggningsplats.

långa avstånden, terrängen och väderförhållanden. Några
dagar tidigare föll ett par decimeter snö och temperatu
ren gick ner mot 15 minusgrader. Den här dagen är det
några plusgrader och ett lätt duggregn faller över snön.
– Vi behöver en övning av den här karaktären och
längden för att man ska få uthållighet, vi pratar mellan
två och tre veckor. Det krävs att man sköter sin hygien,
sitt matintag och tar hand om sin uniform, materiel och
fordon för att lösa sina uppgifter. Om man inte gör det
kommer man att förlora i stridsvärde och då tappar för
banden sin handlingsfrihet, säger Stefan Smedman, och
förklarar att det krävs övning och åter övning för att
bygga den här förmågan.
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– Om det är kortare övningar kan man lösa situationen ändå
och det får inte lika stora konsekvenser om man inte genomför
rätt åtgärder. Att behålla stridsvärdet under längre tid är svårare
och få soldater och unga officerare i dag har erfarenhet av detta.
Det ställer andra krav och är en viktig erfarenhet att få. Arméns
förmåga i fält, det är vår vision och det vi jobbar mot, säger han.
EN SOM HAR hunnit reflektera över det här är soldaten Anton
Roos. Han är förare av brobandvagn 120 vid 21:a ingenjörbatal
jonen på Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö.
– Vi försöker hålla fötterna torra hela tiden och tänker extra
noga på hygienen. Vi har byggt en fältdusch, vilket uppskattades
av många. Det är svårt att torka kläderna har jag märkt, men jag
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Soldaten Anton Roos är förare av brobandvagn 120 och har utbildats på Försvarsmaktens senaste brosystem, krigsbro 8, sedan i våras.

ser till att ständigt ha ett par strumpor som tor
kar innanför k läderna, säger han och tillägger:
– Här går det inte att gå runt i blöta kläder i
tre dagar, det kan gå om det är en kortare
övning. Ens handlande får större konsekvenser
när övningen är längre.
För Anton Roos är Trident Juncture lite extra
speciell. Steget från plutonsövning till Natoledd övning inom brigads ram har varit rätt
stort, men roligt menar han.
– Det är min första riktigt stora övning. Jag
gjorde min grundutbildning förra året. Det är
väldigt kul och lärorikt att se hur a ndra förband
arbetar. Man får möjlighet att byta kunskap
med varandra och får en bredare och större för
ståelse för verksamheten, säger han.
PÅ VAGNEN BREDVID honom tornar ett bro
system upp sig. Det är monterat på ett strids
vagnschassi och heter krigsbro 8. Det är första
gången som materielsystemet används vid en
större övning. Med detta system kan 26 meter
bro läggas på några minuter, och framryck
ningen fortsätta direkt.
– Att det kan gå snabbt att lägga ut bron beror
på att den redan är konstruerad. Mitt i anfallet
ska enheter kunna köra över bron och fortsätta
striden, säger A nton Roos.
Han har utbildats och övat på det nya bro
systemet sedan i våras. Montering av bron görs
manuellt via datorskärm inne i förarhytten.
– Det tar sju minuter att lägga bron, det är

b etydligt snabbare än andra broar som Försvarsmakten
har att tillgå, säger Anton Roos.
Krigsbro 8 finns än så länge i två varianter, en på 14
meter och en på 26 meter. Motsvarande system finns hos
norska och finska försvaret, berättar Jonas Frohlund,
planeringsansvarig för Ing 2:s deltagande i övningen.
– Framkomligheten kommer att öka betydligt och det
är en förmåga som har saknats länge. Nu kan vi bygga
vid sidan av vägen. I brigaden är det tänkt att det ska
finnas fler sådana här brosystem, så det är en efterfrågad
resurs som kommer innebära en förstärkning av förmå
gan och bidra till de mekaniserade förbandens rörlighet,
säger Jonas Frohlund, som till vardags arbetar med
övningsplanering på regementsstaben.
Momentet med broläggning och framryckning över
bron är ett av övningsmålen för övningen.
– Vi använde den kortare varianten av bron under för
övningen i Röros och hoppas att få använda det längre
brosystemet under ett tillämpat övningsmoment nu
under slutskedet av övningen, säger han.

”Att behålla stridsvärdet under längre
tid är svårare och få
soldater och unga
officerare i dag har
erfarenhet av detta”

Ingenjörregementet
b istått brigaden med fördröjande fältarbete i form av
minering, broförstörelse och hinderbyggande. En av in
genjörtruppernas viktigaste uppgifter är just att förändra
terrängen och infrastrukturen till egna förbands fördel –
eller till nackdel för motståndarna.
– Det är en utmanande terräng här men som samtidigt
på många sätt också stödjer oss i vårt arbete. Det har va
rit lätt för oss att lösa våra uppgifter och med små medel
har vi kunnat göra stor nytta. Terrängen är lämplig för
det, i och med att det är mycket sten i marken och svårt

I FÖRDRÖJNINGSSTRIDEN HAR
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att röra sig på sidan av vägarna,
säger Jonas Frohlund.
Förutom mycket sten består
terrängen också av sankmarker
på flera ställen i form av vatten
drag och myrar, vilket också gör
att förbanden blir mer bundna
till vägarna.
strax
utanför Röros har logistikbatal
jonen sin ledningsplats. Bland
enstaka husvagnar står kamou
Martin Jansson
Olof Rodhe
flerade tält och containrar på
rad. Bataljonsstaben omgruppe
rade hit några dagar tidigare,
och drivmedel kommer fram får det
– Infrastrukturen i övningsområdet
när anfallsstriden drog igång.
konsekvenser för brigadens förmåga.
är begränsande och det faktum att vi
– Planläggningsarbetet har pågått
länge. Vi har haft en lång förberedelse Logistikbataljonens ”kunder” är de stri bara har två underhållsvägar gör arbetet
dande delarna och bataljonen tillhanda mer komplext. Vi ska lösa alla uppkom
tid inför övningen. Det är mycket som
håller brigadens samlade resurser. För
na problem som uppstår. Det krävs att
ska beställas för att allt ska gå i lås. Vi
bandet är vinterövat och var med på
de främre delarna alltid har mat, driv
måste bygga upp kedjan mot både de
övning Vintersol i mars, något som de
medel och rätt ammunition. Allt ska
främre stridande förbanden, samt den
bara funka för dem och det ska vi se
bakre logistikenheten och det tar alltid har haft nytta av under inledningen av
Trident Juncture då snö
till, säger Martin Jansson.
en viss tid, säger Stefan Sahlström,
föll i området.
Olof Rodhe får ett
bataljonsövningsledare på logistik
”Det kan också
samtal
och han anteck
bataljonen.
handla om sådant
nar raskt en lista på saker
Trängregementet från Skövde är För INVID DEN STOR A isbe
som kommer att
som det inringande för
svarsmaktens enda logistikregemente
lagda grusplanen sitter
vara avgörande för
bandet behöver: drivme
och är det förband som under övningen förnödenhetsbefälet Olof
del, mat i form av rations,
understödjer brigaden med de resurser
Rodhe i ett av tälten. På
striden, som särreservdelar till fordon,
som behövs. Förutom förnödenhetsför bordet framför honom
skild ammunition
viss sjukvårdsmateriel. I
sörjning i form av mat, ammunition
ligger en lunta med
som är viktig i vissa
vanliga fall brukar han
och drivmedel stödjer logistikbataljo
orderskrivningar till för
skeden”
använda en dator och ett
nen förbanden med andra tjänster, som banden. Dessa ger en bild
excel-dokument när be
att leda transporter och reparera fordon av hur verksamheten ser
dömningar kring förnödenhetsbehov,
och materiel. Vid logistikbataljonen
ut för det kommande dygnet. Han tar
finns också brigadens främre samlings emot samtal från förbanden kring vilka beställningar och bestånd görs. Men
datorn krånglar, och därför är det pap
plats för skadade och en sjuktransport
behov de har – och gör en plan för
per och penna som gäller för beräk
ledare sitter i bataljonstaben och ansva kommande verksamhet utifrån de be
ningarna över hur mycket brigaden
rar för sjukvårdskedjan.
ställningar som görs.
– Logistik kräver systemförståelse för
– Vi räknar ut hur mycket som kom kommer att dra framöver.
– Det kan också handla om sådant
hur allt i kedjan fungerar. Det krävs
mer gå åt under morgondagen. Vi räk
taktiskt kunnande och att man förstår
nar också på vad vi har kvar. Brigadens som kommer att vara avgörande för
striden, som särskild ammunition som
stridens förlopp. Det krävs flexibilitet,
förnödenheter går via oss och flödet
är viktig i vissa skeden, till exempel.
långsiktighet och planering. Vi är till
passerar här, därför är det viktigt att vi
för någon annan och gör allt för att
har långsiktighet i planeringen, säger
Våra förnödenhetsrapporter utgör under
tillmötesgå brigadens förbands behov
Olof Rodhe.
lag för vilken strid man kan föra, därför
och önskemål. Vi är brigadens resurs
Bredvid honom vid bordet sitter
är det viktigt att vi ligger på förhand i
och allting ska vara på rätt plats vid
Martin Jansson, som gör sin första
planeringen så att vi har rätt sorts för
rätt tid, säger Stefan Sahlström.
övning som kompanichef för logistik
nödenheter kopplat till vilken strid
Om inte förnödenheter, såsom mat
kompaniet.
brigaden avser att bedriva, säger han.

PÅ EN CAMPINGPL ATS
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Rikard Daleke

Ulrika Johansson

”Efter 25 år av
Förutom att det är nyttigt att samöva med kolle
I EN VERKSTADSLOK AL ett par kilometer däri
gor är det också en lösning på personalbristen.
från har tekniska plutonen sin grupperingsplats.
konstanta försvars– Vi hade kunnat vara fler med på övningen
I det stora garaget står bandvagnar och en pans
nedläggningar
om det inte hade varit för att det är höst, vilket
arterrängbil i väntan på reparation.
– Det har gått tungt på fordonssidan med en
pratar vi om arméns innebär ett högt tryck på grundutbildningarna
hemma på förbandet. Personalen är en ändlig
hel del reparationer som behövt göras. Det har
förmåga i fält och
resurs och det gör att vi inte mäktar med, säger
att göra med att övningen pågår länge och på
fler brigader igen”
R ikard Daleke.
terrängen som vi verkar i, säger Joakim Dymne,
ställföreträdande plutonchef.
Tekniska plutonen tillhör tekniska bataljonen vid Försvarsmak
AT T INTE HA en full bataljon med sig får också påverkan för för
tens tekniska skola i Halmstad. I plutonen ingår bland annat en
mågan i fält, förklarar han.
hjulfordonsgrupp, specialreperationsgrupp och reserv
– Det blir en utmaning att lösa den förmågan. Vi saknar till
materielgrupp. En bandvagn 206 har nyligen rullats in i lokalen.
exempel vitala delar i trosskompaniet. Det hade underlättat om vi
I förarsätet sitter soldaten Ulrika Johansson, mekaniker vid tek
hade haft en egen kokgrupp med oss, men vi har inte en full
niska plutonen.
bataljon i dag med alla funktioner, säger Rikard Daleke.
– Vi får in fordon dygnet runt och det är ett varierande arbete.
Han betonar att trots att verksamheten har vissa begränsningar
Man vet aldrig vad som är fel och vad man ska göra. Inget fel är
vad gäller personal och resurser, så var det länge sedan som han
det andra likt, säger Ulrika Johansson och påbörjar felsökning av
trivdes lika bra på jobbet.
fordonet.
– Jag tycker att det är en spännande tid att jobba i Försvars
makten. Efter 25 år av konstanta försvarsnedläggningar så pratar
vi om arméns förmåga i fält och fler brigader igen, det gör att det
TILLBAK A TILL PERSONALEN från pansarbataljonen på Norr
finns en glädje och en framtidstro. Man känner att det finns saker
bottens regemente. Rikard Daleke och hans kollegor från I 19 har
att göra och utveckla, säger Rikard Daleke.
parkerat invid en vägkrog längs väg 26. En termos med vatten och
Han tillägger:
snabbkaffe plockas fram. Det är dags för en eftermiddagsfika i
– Sedan finns det en risk för en diskrepans mellan retorik och
rask takt innan man fortsätter att följa fördröjningsstriden i nord
verklighet förstås. Men det känns väldigt positivt inom armén
lig riktning.
just nu.
Under Trident Juncture ingår ett sammansatt stridsvagnskom
pani i bataljonen, med stridsvagnsplutoner från P 4, I 19 och P 7.
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DIGITALISERINGEN
OCH FÖRSVARET
Många menar att digitaliseringen kommer att innebära lika stora
förändringar som industrialiseringen.
Bo Dahlbom, professor i informationsteknologi vid Göteborgs
universitet pekar ut den riktning digitaliseringens trender ger
försvarets utveckling.

1. AUTOMATISERING

Industrialiseringen innebar en au
tomatisering av manuella arbets
uppgifter. Digitaliseringen innebär
en automatisering av intellektuella
arbetsuppgifter och det här omfat
tar naturligtvis även försvaret. Där
finns inte bara ekonomiska skäl till
automatisering: med drönare slip
per man också riskera välutbildade
piloters liv och hälsa. De kan bidra
med sin kompetens på distans, om
drönarna alls behöver hjälp från
mänskliga hjärnor att utföra sina
uppgifter.
Automatiseringen innebär att
människor behöver utföra mindre
av enkla, lågproduktiva uppgifter
och mer av högproduktiva, specia
liserade sådana. Den innebär ett
försvar med betydligt färre männi
skor och mycket mer teknik i form
av sensorer, robotar och artificiell
intelligens. Om den svenska för

svarsmakten ska kunna behålla sin slag
kraft måste den hänga med i automatise
ringen. Hur klarar man denna utmaning?
2. SYSTEMISERING

Industrialiseringen innebar uppbyggnaden
av system av alla de slag: produktionssys
tem, logistiksystem, transportsystem och
energisystem. I digitaliseringen fortsätter
systemiseringen och samhällets öar vävs
med internet samman i en allt tätare
världsväv. Samhället växer samman med
internet.
Internet erbjuder nya säkerhetslösningar,
men samtidigt öppnar det för nya möjlig
heter till intrång och skadegörelse. Attack
er mot internet självt utgör ett allt allvarli
gare samhällshot. Att försvara samhället
Sverige innebär i växande grad att försvara
internet. Det var länge sedan det svenska
samhället kunde sägas sammanfalla med
det svenska territoriet. Utan internet fung
erar inga av dagens försörjningssystem.
Svensk offentlig sektor har på 2000-talet

digitaliserats långsammare än i många
a ndra länder. Trots att medborgarna ligger
långt framme och har god tillgång till
internet, gör detta att Sverige idag är mer
sårbart än det borde vara. Hoten mot
internet är idag de allvarligaste hoten mot
vårt samhälle. Borde inte Försvarsmakten
ta på sitt ansvar att inom ramen för en
satsning på totalförsvaret driva på utveck
lingen i övriga myndigheter?
3. GLOBAL KONSUMTION

Satsningarna på automatisering, utveck
lingen av internet, av sensorer, robotar och
artificiell intelligens, drivs idag av de digita
la jättarna i USA och Kina, och de spelar i
vår tid samma roll som oljebolag och bilfö
retag gjorde i industrisamhället. Om man
vill hänga med i digitaliseringen måste man
använda sig av deras tjänster.
De digitala giganterna driver teknik
utvecklingen och erbjuder tjänster som är
överlägset mycket bättre än allt annat.
Amazon Web Services erbjuder moln
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4. BIG DATA

tjänster med en funktionalitet och säkerhet som
överträffar det vi kan få av lokala leverantörer.
Men kan svenska myndigheter göra sig beroende
av globala leverantörer av tjänster?
Försvarsmakten ställs inför liknande utma
ningar. Teknikutvecklingen måste ske tillsam
mans med de globala, digitala aktörerna. Räds
lan för att bli beroende av utländska leverantörer
får inte leda till att vi avskärmar oss och väljer
lokala lösningar. Då hamnar vi bara ännu mer
på efterkälken och blir på sikt mer sårbara. Vi
måste acceptera att vi lever i en värld av globala
beroendeförhållanden och agera därefter.
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Med olja drevs maskinerna som formade industrisamhället.
Av data byggs de tjänster som utgör digitalsamhället. Google,
Facebook och Amazon samlar in enorma mängder data om oss
som används för att skräddarsy reklam och tjänster. Data är dessa
företags hårdvaluta tillsammans med de algoritmer som bygger
tjänster av data. Data är ”den nya oljan” och algoritmerna är
digitalsamhällets maskiner.
Digitaliseringen inriktas nu på utveckling och spridning av sen
sorer av alla de slag – i bilar, kroppar, maskiner, fastigheter – för
insamling av en snabbt växande mängd data. Samtidigt utvecklas
allt intelligentare programvaror för bearbetning av dessa data.
Automatiseringen är beroende av data, systemiseringen görs för
att samla in och använda data. Självstyrande fordon, drönare,
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övervakningssystem – allt
handlar om stora datamängder
och mycket snabb behandling
av dessa.
Långsamt växer insikten om
hur alla verksamheter för
vandlas när data blir tillgäng
liga och kan användas. Data
blir den viktigaste resursen i
försvaret av digitalsamhället.
Det är i arbetet med data som
Sverige försvaras och försvaret
måste ha den digitala kompe
tens som detta kräver. För
svaret får en ny och snabbt
växande försvarsgren, cyber
försvaret, men den digitala
kompetensen måste genom
syra hela försvaret.
5. PLAT TFORMAR

Internet är en plattform,
öppen för alla, en global mark
nadsplats, där alla är välkom
na att utbyta idéer, köpa och
sälja, styra och ställa. De stora
digitala företagen erbjuder
plattformar för samarbete och
samverkan och drar nytta av
kunder och utvecklare som bi
drar med innehåll och teknik.
Instagram och YouTube får
sitt värde av det innehåll som
skapas av kunderna. Apples
mobiler fylls av tjänster från
oberoende utvecklare världen
över.
De digitala plattformarna
möjliggör en mer effektiv an
vändning av befintliga resurser
– såväl mänskliga som materi
ella. Tack vare en digital platt
form har Airbnb på bara ett
par år blivit världens största

”Det är i arbetet med data
som Sverige försvaras och
försvaret måste ha den
digitala kompetens som
detta kräver. Försvaret får
en ny och snabbt växande
försvarsgren, cyberför
svaret, men den digitala
kompetensen måste
genomsyra hela försvaret”
hotellrörelse utan att äga ett enda hotell
och Uber en snabbt växande taxirörelse
utan att äga en enda bil.
När plattformarna når offentlig sektor
kan den vända blicken utåt. I stället för att
vrida och vända på den gamla fabriken kan
man förlägga verksamheten utanför sjuk
huset, skolan, polishuset, ute hos medbor
garna. Tänk vilka resurser man får tillgång
till, vilken kvalitet och vilket överflöd av
tjänster man kan leverera. Professionernas
insatser kompletteras av mycket kompetenta
amatörer.
Kan totalförsvaret bli en plattformsverk
samhet? Kan det erbjuda medborgarna ett
enkelt sätt att bidra, kan det ta tillvara all
den kompetens som finns i 2000-talets
kunskapssamhälle, alla de resurser som
finns i samhället? Kan försvaret självt
erbjuda medborgarna en plattform för
samarbete och innovation?
DIGITALSAMHÄLLETS FÖRSVAR

Tillsammans innebär dessa trender en täta
re integration mellan försvar och samhälle.
Vi behöver utveckla ett försvar i allt snab
bare förändring, där automatisering spelar
en större roll, där vårt beroende av internet

och resten av världen växer och där teknik
utvecklingen drivs fram av globala, digitala
konsumentmarknadsföretag.
I 2000-talets högre tempo och med
många fler aktörer behöver försvaret ta en
aktiv roll i teknikutvecklingen för att
kunna hänga med. Man måste hela tiden
förnya sina tekniska lösningar och mer
fungera som testbädd för ny teknik än som
beställare med stora kontrakt.
Datavetenskaplig kompetens blir avgö
rande för vår försvarsförmåga, vilket kräver
nära samarbete med svenska digitala spets
företag, med forskning och utveckling.
Genom att investera i startups och digitalt
nyföretagande skulle försvaret aktivt kun
na bidra till utvecklingen av Sverige och
med sina satsningar bidra till tillväxt och
företagande, som det gjorde på 1900-talet,
men med nya metoder.
Försvaret behöver se över hur man bedri
ver utbildning och forskning. Utbildning
av försvarets personal sker fortfarande i
särskilda specialskolor. Forskningsresurser
tillfaller fortfarande väsentligen sektors
forskningsorgan. I stället för att söka de
bästa leverantörerna på marknaden fortsät
ter man att förlita sig på egen produktion.
Man behöver se över hur man i högre
grad kan förlita sig på civilsamhällets in
frastruktur, logistik och transportsystem
och bidra till att dess sårbarhet minskar.
Försvaret vill, som man ofta säger, i det
längsta behålla ”rådighet” över sin kom
munikation. Men det vi behöver är snara
re ett bättre samarbete mellan försvar och
civilsamhälle genom att försvaret gör sig
beroende av civilsamhällets system och
därigenom bidrar till deras säkerhet och
robusthet. Endast så kommer vårt sam
hälle att kunna försvaras.
BO DAHLBOM

Professor i informationsteknologi
vid Göteborgs universitet
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HAR DU KOLL PÅ ARBETSRÄTTEN?
Officersförbundet genomför varje år
ett antal fackliga utbildningar där du
som är medlem i förbundet kan lära

dig mer om de lagar och regler som
styr arbetsmarknaden. Läs mer om
kursutbudet på vår hemsida.

Satsning på chefslöner uteblir – igen
Försvarsmakten höjer lägsta
inplaceringen i chefskretsen
med 1 000 kronor till 56 000
kronor, det vill säga till en nivå
som förbundet krävde redan
2015. I år yrkade vi på en lägsta inplacering om 59 000 –
vilket är lågt även det – men
fick inte gehör för detta.
Officersförbundet har i flera år rik
tat kritik mot det löneökningsut
rymme som Försvarsmakten avde
lar till sina chefer, men inte heller i
årets chefslönerevision möter ar
betsgivaren förbundets krav.
Enligt Officersförbundet krävs
ett avsevärt högre utfall i kombina
tion med en höjd lägsta inplacering
i chefskretsens olika segment. Sär
skilt viktigt är en höjd lägsta inpla
cering när man går in i chefsav
talet. För varje år som går framstår
bristen av satsning på cheferna än
mer tydlig i Försvarsmaktens löne
struktur i förhållande till underlig
gande nivåer.

Av de to
talt 325
miljoner
kronor
som för
bundet
menar be
hövs för att
få en rele
vant löne
Mikael Boox
struktur
för den mi
litära personalen kostar en adekvat
höjning av lägsta nivån i chefskret
sen drygt 500 000 kr.
– Nu när vi börjar se resultatet
av Ralsen för övriga framstår en
lägsta löneinplacering för chefs
kretsen om drygt 60 000 kr som
högst rimlig. Jämför man sedan
med chefer på motsvarande nivå
inom andra offentliga samhälls
områden är även det för lågt – och
då menar jag riktigt lågt, säger om
budsman Mikael Boox, och fort
sätter:
– Det Försvarsmakten mest

CH E F OCH LÖN E SAMTAL
En väl fungerande chefslönesättning förutsätter en återkommande dialog
mellan chef och överordnad chef. Detta bör du som chef känna till:
Din chef ska föra en kontinuerlig dialog med dig om bland annat verksamhetsmål,
samarbete, lönekriterier och resultat. Dialogen avser att ytterligare tydliggöra
sambandet mellan ditt resultat och lön. I dialogen får du och din överordnade
chef en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och
lönekriterier föra en diskussion där ditt bidrag till verksamheten sätts i fokus.
Det är viktigt att komma ihåg att även chefers löner bestäms utifrån vad som
anges i 5 § ramavtal om löner med mera avseende sakliga grunder såsom
ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade
med a rbetsuppgifterna, samt chefens skicklighet och resultat i förhållande till
verksamhetsmålen.
Varje chef ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra
för att påverka sin lön. Dialogen ska därför vara särskilt inriktad på sådana
frågor som kan ha betydelse för individens framtida resultat, utveckling och lön.

ö nskar sig är centrala löneavtal som
löper tillsvidare, som är sifferlösa
och som bygger på lönesättande
samtal. Detta är precis vad det cen
trala chefsavtalet innebär och nu
ser vi vad det är värt. Hade inte

förbundet drivit traditionella för
handlingar för resten av medlem
marna är vi övertygade om att
löneökningar både för övriga med
lemmar och cheferna blivit avse
värt lägre, säger han.

av sänkt skatt. Detta avdrag görs
med automatik i deklarationen,
men eftersom du ska kunna kon
trollera att Skatteverkets uppgifter
stämmer kommer du att få en kon
trolluppgift från förbundet på hur
mycket avgift du betalat sedan 1

juli 2018, då avdragsrätten infördes.
Antingen kommer kontrollupp
giften via post, eller så kommer du
att behöva logga in på din med
lemssida på webbplatsen för att ta
del av kontrolluppgiften. Besked
om detta kommer inom kort.

Avgiften och skatten
Sedan den 1 juli i år är den
fackliga medlemsavgiften avdragsgill. Inom kort kommer
du därför att få ett kontrolluppgift från förbundet på vilken avgift du betalat sedan
avdragsrätten infördes.
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Facklig medlemsavgift är numera
avdragsgill med 25 procent. Det
innebär att du som betalat mer än
400 kronor i medlemsavgift till
Officersförbundet sedan 1 juli
2018 kommer att få tillbaka 25
procent av medlemsavgiften i form

OFFICERSFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK
Officersförbundet finns på facebook.
Där kan du bland annat få glimtar av
förbundets dagliga verksamhet.
Välkommen att säga vad du tycker om

Officersförbundet och Försvarsmakten
och dela med dig av information du tror
är intressant för andra medlemmar.

MEDLEMSSTATISTIK
Yrkesverksamma, 31/10 2018
Officerare
Specialistofficerare
Soldater och sjömän
Övriga
Summa

6 807 (–17)
1 976 (+12)
4 566 (–286)
329 (–5)
13 678

Se över din jourregistrering
På grund av uppsättningen i
Prio kommer ett flertal medlemmar att behöva ändra sin
tidrapportering för att få rätt
ersättning vid jourtjänst
göring. Följande information
har gått ut från Försvarsmakten till berörda medlemmar.
Vi uppmanar alla som kan
vara berörda att ta del av
informationen, då det här
sättet att registrera jour i Prio
gäller tillsvidare.
När du fullgör jour mellan tid
punkten för ordinarie arbetstids
slut en arbetsdag och arbetstidens

början påföljande arbetsdag har du
rätt till jourtillägg för minst 13
timmar. För att regeln ska vara til�
lämplig ska jourpasset med andra
ord passera ett dygnsskifte och
ligga mellan två arbetspass.
Sedan 1 januari 2018 är Prio
uppsatt så att jour behöver tidrap
porteras mellan två kalenderdygn
(över midnatt) för att den förhöjda
ersättningen om 13 timmar ska
utbetalas.
Parterna i Försvarsmaktens av
talsråd har nu konstaterat att rätten
till förhöjd ersättning om 13 tim
mar kvarstår även i de fall som
jouren avbryts för tillfälligt arbete

(övertid eller uppkommet FMdygn).
Du som fått information om
detta från Försvarsmakten har
arbetat övertid och uppkommet
FM-dygn över midnatt under året
samt haft jour. Du kan av den
a nledningen fått för lite ersättning.
Åtgärd från dig

Med anledning av detta behöver
du se över din tidrapportering för
året vid de tillfällen som du full
gjort jour.
Du behöver själv ändra din re
gistrerade arbetstid genom att följa
instruktionen för rättning av din

tidrapportering (se bild ovan) i de
fall nedanstående två punkter
stämmer överens på dig:
1. Du har varit planerad eller be
ordrad uppkommet att fullgöra
jour mellan två arbetspass över
dygnsskiftet, och
2. Under pågående jourtjänst
göring gjort ingripande för att
tillfälligt utföra arbete över
midnatt.
Du behöver genomföra det här
senast den 5 december 2018.
Vid frågor kontakta din närmaste
chef eller HR-direkt.
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Medlemsundersökning 2018

– Så här tycker ni!
Vartannat år genomför Officersförbundet en stor medlemsundersökning, där ett
slumpvis utvalt men representativt antal medlemmar får
en möjlighet att ge sin syn på
hur förbundet arbetar, vad vi
gör bra och vad vi gör mindre
bra. Medlemmana får även

svara på frågor om sin syn på
sitt arbete, sina arbetsförhållanden och sin arbetsgivare.
Allt för att vi som förbund ska
få en bra bild av hur ni som
medlemmar tycker och tänker, så att vi på bästa sätt ska
kunna tillvarata era intressen.
Årets undersökning ge-

nomfördes i våras och
sammanlagt besvarades
enkäten av 1100 medlemmar. Här redogör vi
för de viktigaste insikterna som uppnåtts med
undersökningen.

60 procent av er som läser det
här är nöjda med ert medlemskap och känner förtroende
för Officersförbundet. Endast
12 procent är det inte.

Foto: Cecilia Larsson-Lantz

Förtroende – vår viktigaste tillgång
fungerar
som för
väntat.
Samtidigt
anger
många, 45
procent, av
När det gäller vilket förtroende
de som
medlemmar har för Officersför
bundet anger sex av tio att man har besvarat
ett mycket eller ganska stort förtro enkäten att
ende. Drygt en av tio, tolv procent, man haft Peter Löfvendahl
nytta av
har ett lågt förtroende.
sitt medlemskap under det senaste
– Att en stor majoritet av våra
medlemmar känner förtroende och året. Då handlar det främst om
tycker att deras förbund gör ett bra stöd och rådgivning i löne- och
jobb är avgörande. Att det finns en avtalsfrågor.
– Vi ser att medlemmarna är
grupp som inte riktigt känner för
troende måste vi jobba vidare med nöjda med den hjälp man får, och
tillsammans, dialogen mellan med med de försäkringar som erbjuds
genom förbundet. Likaså är man
lemmarna måste bli bättre, Offi
nöjd med det mervärde som exem
cersförbundet består av medlem
mar som driver frågor tillsammans, pelvis Officerstidningen erbjuder.
Däremot efterfrågar våra medlem
säger Peter Löfvendahl, förbunds
mar mer information om vad för
direktör för Officersförbundet.
bundet gör och ett ännu större fo
Resultaten i undersökningen
kus på lönefrågor, något vi tagit till
visar att de medlemmar som är
mindre nöjda anger att de upplever oss. Lönefrågorna står i fokus för
officersföreningarna, förbundssty
ett bristande stöd i förhandlingar
med arbetsgivaren och att kontak relsen och kansliet, säger Peter Löf
ten med lokalföreningen inte alltid vendahl.
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LOJALA MOT ARBETSGIVAREN

Förtroendet för Försvars
makten som institution
är ungefär lika högt som
för Officersförbundet,
runt 60 procenta kän
ner ett högt eller gan
ska högt förtroende.
Däremot känner en
Årets medlemsundersökning
låg till grund för förbundets rapport kring
dast 45 procent av
officerares syn på sitt yrke. Rapporten presen
medlemmarna som
terades under årets politikervecka i Almedalen
besvarat enkäten stort
och finns att läsa på officersforbundet.se
eller ganska stort förtro
ende för försvarsmaktsled
ningen.
lig möjlighet att påverka sin lön.
Hela åtta av tio medlemmar
En av fyra tycker inte att de kan
uppger att de känner stor lojalitet
påverka sin yrkesutveckling.
med Försvarsmakten, men bety
– Det här är inte okänd proble
dande kritik finns dock på flera
matik för oss, men resultaten borde
områden. En av fyra medlemmar
är kritiska till debattklimatet inom vara en tydlig varningssignal för
Försvarsmakten; tre av tio anser att Försvarsmakten. Känner man att
man inte fritt kan uttrycka sina
det finns risk att karriären påver
kas negativt om man fritt uttryck åsikter och inte heller har någon
reell möjlighet att påverka vare sig
er åsikter om Försvarsmakten.
lön eller karriär, då kommer även
När det kommer till löne- och
lojaliteten att dala, säger Peter Löf
karriärutveckling finns också kri
tik mot Försvarsmakten. Två av tre vendahl.
uppger att de inte känner en verk
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Kränkningar inom FM –
fortfarande stort problem
Var fjärde medlem har
under det senaste året
upplevt kränkningar eller
nedvärderande kommentarer. Bland kvinnor är andelen 59 procent. Oacceptabla siffror som visar att
mycket arbete återstår inom
Försvarsmakten.

nedlåtande kommentarer det senaste året, 53 pro
cent anger att de blivit diskriminerade och 14 pro
cent att de blivit sexuellt trakasserade.
– Dessa siffror är helt och hållet oacceptabla.
Ingen anställd inom Försvarsmakten ska behöva
uppleva kränkande eller diskriminerande behand
ling. Detta tyder på ett misslyckande för Försvars
makten, likaväl som det är ett misslyckande för
oss som förbund. Utsätts man för felaktig behand
ling på sin arbetsplats ska man känna en trygghet
När uppropet #givaktochbitihop i att vända sig till sitt förbund. Uppenbarligen har
offentliggjordes för snart ett år se väldigt många som utsatts inte känt den trygghe
ten, och det beklagar jag, säger Lars Fresker, Offi
dan visade det tydligt att proble
matiken med kränkningar, diskri cersförbundets ordförande.
Officersförbundet har sedan resultaten från
minering och trakasserier mot
kvinnor inom Försvarsmakten fort medlemsundersökningen blev kända fokuserat på
farande är omfattande. Officersför att bli än tydligare i sitt arbete mot kränkningar,
diskriminering och trakasserier. Såväl i den sam
bundets medlemsundersökning
verkan som bedrivs gentemot arbetsgivaren som i
bekräftar den mörka bilden.
Sammanlagt uppger 23 procent av det interna arbetet. Bland annat fokuseras en stor
medlemmarna, kvinnor och män, att del av innehållet i årets sista avtals- och utbild
ningskonferens på att motverka kränkningar och
de utsatts för någon form av kränk
diskriminering.
ning eller nedvärderande kommentar
– Uppenbarligen återstår mycket arbete för både
det senaste året, 17 procent anser att
oss och Försvarsmakten. Ingen ska behandlas illa
de upplevt diskriminering och 1 pro
på sitt arbete. Allra minst inom Försvarsmakten.
cent att de blivit sexuellt trakasserade.
När det gäller kvinnliga medlemmar är Vårt jobb som militärer är ju faktiskt att värna just
siffrorna än mer nedslående. Bland dem alla människors lika värde och rättigheter, då
har 59 procent upplevt kränkningar eller måste vi börja i de egna leden, säger Lars Fresker.

Ditt förbund
– din röst
Var med och påverka – gå
med i förbundspanelen!
I dagarna får du förmodligen ett
mejl med inbjudan att ansluta dig
till Officersförbundets medlemspa
nel. Tackar du ja till att vara med
kommer du ett par gånger om året
att inbjudas till att tycka till om för
förbundet viktiga frågor. Det kan
handla om dagsaktuella politiska
händelser, löner- eller arbetsmil
jöfrågor eller annat där det är vik
tigt med medlemmarnas åsikter
och synpunkter.
Förbundspanelen administreras i
samarbete med undersökningsföre
taget Demoskop, och du kan också
ansluta dig till panelen via
webbadressen
demoskop.se/forbundspanelen.

RÖS and TEMPEST Pluggable Filters
Has been designed to deliver optimum performance across the full frequency range and under
all loading conditions.

– for all your
EMC & Thermal solutions

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

VI BEHÖVER BLI FLER
Vi är totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Rätt person, på rätt plats, med rätt ansvar. Vi är myndigheten som
ser till att de människor som är bäst lämpade får förtroendet att bidra till trygghet i samhället. Vi på Rekryteringsmyndigheten har lång erfarenhet av att genom tester, undersökningar och bedömningar göra urval för
trygghet och säkerhet i det svenska samhället. Vi ansvarar också för att upprätthålla ordning och reda i krigsorganisationen så att alla, i händelse av kris eller krig, ska veta var de ska inställa sig och vad de ska göra.

Handläggare med bakgrund från
Försvarsmakten till Karlstad
Har du flerårig aktuell arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten och kanske är officer?
Vi söker dig som vill arbeta som personalredovisare och underhålla register över totalförsvarets personal.

Handläggare med bakgrund från
Hemvärnet till Karlstad
Har du aktuell arbetslivserfarenhet från Hemvärnet eller Försvarsmakten? Vi söker dig
som vill arbeta som personalredovisare med fokus på hemvärnets personal.

Inskrivningshandläggare till Stockholm
Är du utbildad yrkesofficer, specialistofficer eller reservofficer? Vi söker dig som har god, aktuell
kunskap om Försvarsmaktens arbetsområden och regelverk.
Som inskrivningshandläggare hos oss är du en del av prövningskedjan och fattar myndighetsbeslut om inskrivning till grundutbildning med värnplikt. Som inskrivningshandläggare har du
möjlighet att behålla din anställning i Försvarsmakten under tid du är anställd i Rekryteringsmyndigheten.

Läs mer om jobben och ansök senast 10 december på rekryteringsmyndigheten.se/jobb

Rekryteringsmyndigheten
Karolinen 651 80 Karlstad, telefon 0771-24 40 00

ITF SÖKER OFFICERARE
IT-Försvarsförbandet (ITF) är
Försvarsmaktens förmåga till
väpnad strid på cyberarenan.
Nu söker förbandet ofﬁcerare
som vill verka i arbetsledande
befattning.
Kontaktuppgifter
Jonas 070-512 45 45
rekrytering-itf@mil.se

Din tidning!
Skriver Officerstidningen
om rätt saker?
Har du tips, åsikter
eller uppslag?
Kontakta redaktionen!
CHEFREDAKTÖR
Josefine Owetz: 070-654 45 00
josefine.owetz@officersforbundet.se

REPLIK

Karlis Neretnieks, tidigare rektor på Försvarshögskolan, kommenterade
serien om officersprofessionen i förra numret av Officerstidningen.

Officersprofessionen

– yrket som ger både rätt och skyldighet
att döda åt statsmakten
Officerstidningen har under
2018 publicerat ett antal
texter i en serie om officersprofessionen. Det har varit
intressant läsning, men jag
upplever att ingen av dem når
ända fram.
Bland annat för att ingen av dem
först klargör vad professionen yt
terst handlar om, nämligen krigets
krav. Exempelvis beskriver FHS
mer en akademisk karriär snarare
än en militär karriär baserad på
professionens särart. Det tar däre
mot general Karlis Neretnieks för
tjänstfullt upp i en replik till serien
som publicerades i förra numret av
tidningen. Jag skulle också vilja ge
min betraktelse över temat officers
profession och utbildning av office
rare.
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Officersyrket innefattar att sam
ordna en mängd olika medel i syfte
att ge den egna stridsförmågan
maximal styrka. Vidare innebär
professionen att nedkämpa mot
ståndarens militära personal och
system. Att vara officer innebär då
att oberoende av befattning, stän
digt utveckla landets krigförings
förmåga i syfte att avhålla andra
makter från att angripa Sverige.
Om det värsta trots allt skulle hän
da, är det officerens roll att på lega
la grunder leda den väpnade stri
den.
Detta innebär att officeren kom
mer att tilldela sina underlydande
kollegor uppdrag som innebär att
flera kommer att stupa och andra
att skadas svårt. Detta är den stora
skillnaden mellan officersprofessio
nen och civila dito.

Oavsett om den militära verk
samheten benämns yrke eller pro
fession, eller om prefixen är officer
eller militär, så är kärnan i verk
samheten just striden. (Yrke och
profession blandas avsiktligt här,
då yrke är det nordiska begreppet
och profession ett låneord, men
båda har enligt Wikipedia en likar
tad innebörd).
Min tolkning är att officerspro
fessionen innebär: Att utbilda indi
vider och förband. Att leda indivi
der och förband. Att bli ledd. Att
ta ansvar. Att vara föregångsman.
Att tänka och analysera. Att fatta
beslut. Att handla. Att administre
ra. Att vara självständig. Att forska
och utveckla.
Tidigare ÖB, Bengt Gustafsson,
startade processen att officersyrket
skulle sorteras in under begreppet

profession. Detta skulle ske via
akademisering genom skapandet av
ett erkänt ämne. ÖB övervägde
och tog beslutet att den militära ut
bildningens innehåll vid Karlberg
och MHS (i dag FHS) skulle ge
akademiska poäng och examina.
Således skulle den militära ut
bildningen värderas i akademiska
termer. Men inga avkall på yrkets
särart – att leda väpnad strid –
skulle göras och all utbildning
skulle ha officersperspektivet och
krigets krav i centrum.
Under många år lades mycket tid
ner på att utveckla detta ämne,
Krigsvetenskap. Om denna långa
process kan man läsa i Professor
Berndt Brehmers sista bok: Från
yrke till profession, FHS 2011,
ISBN 978-91-86137-11-3. Sedan
några år är det ett erkänt ämne och

REPLIK

”Överakademiserad
officersutbildning”
Jag har läst general Neretnieks replik på serien om professionen och jag tycker att
han slår huvudet på spiken!

 elar av utbildningens innehåll till
d
det att praktik på förband är ge
nomförd.
Jag tror man kan flytta ett år
från initiala OP till att genomföras
när man på förbanden har gjort en
Det är viktigt att vi ställer oss
gallring av vilka som ska vidare till
frågan vad ska vi ha officerare till.
högre officersprogram, HOP.
Svaret måste bli att kunna verka i
Jag tror också att dagens system
krig, både i direkt strid och stabs
har en annan ”farlig” väg. Jag anser
tjänst. Man måste kunna sitt
att det är för många som har en
hantverk.
skolkarriär och ”bara” tillhör stabs
Dessutom måste man vara en
förband.
bra ledare så att övriga har förtro
Detta är inte individens fel utan
ende för chefen, det innebär att le
organisationens.
darskapet är den andra centrala
Jag anser att det är hög tid att ta
faktorn utöver kunskapen.
krafttag med att återställa beman
Min personliga uppfattning
ningsuppdrag med pendling i
kring dagens skolsystem är att vi
mycket större utsträckning till våra
har ”överakademiserat” utbild
staber på central nivå.
ningen till officer. Urvalet av bra
Då kan vi säkerställa att för
ledare blir lidande när individer
ansöker inom högskoleförordning bandstjänst görs i större omfatt
ning och inte bara inom till exem
ens bestämmelser.
Professionens karaktär och särart
ska då utgöra ryggraden i officers
pel Högkvarteret efter OP, utan
Det var bättre när förbanden
kräver att utbildning dels studeras
utbildningen. Vidare ska då all
som ”vanlig” trupptjänst.
enskilt och dels samordnat med öv ”vaskade” fram bra officerskandi
utbildning och forskning ha ett
Så ta ett krafttag, återinför be
dater. Jag tror att även i denna frå
tydligt officersperspektiv. Officers riga delämnen. Tillämpning sker
manningsuppdrag med pendling –
ga (som så många andra frågor
via stabsövningar, fältövningar,
professionens särart; att på legala
inom Försvarsmakten just nu) mås då förnyas kunskapen på både för
grunder, utöva våld till landets för krigsspel och förbandsövningar.
te man fundera på vad som var bra band och centrala staber och det är
Progressionen består i att detta
svar, grundat på förmågan att leda
i sig ett viktigt mål.
i NBO, nya befälsordningen, och
sker med professionens olika
väpnad strid, ska stå i centrum.
backa ett eller två steg.
ledningsnivåer som ledstång: leda
Här bör påminnas om att stri
Ska alla läsa Officersprogrammet
den är krigets viktigaste medel och grupp, pluton, kompani, bataljon,
MJ THOMAS JOHANSSON
under tre år direkt? Eller ska vi ha
att det är taktiken som har att leda brigad, gemensamma operationer
Södra militärregionen
ett urval senare och spara vissa
striden, och att det är strategins an och landets försvar.
Södra skånska regementet , P7
Av detta följer att endast office
svar att dra nytta av stridens effek
rare kan utbilda officerare och
ter. Likaså är det strategins vikti
militära förband.
gaste uppgift att under fredstid
bygga högsta möjliga krigförings
förmåga.
P/A ÖVLT ARNE BAUDIN
Principen att Officersutbildning
Före detta huvudlärare i
Har du några tankar om vår serie om officersprofessionen?
en har ett ämne som ryggrad, inne
markoperationer vid
Hör gärna av dig till oss på info@officersforbundet.se. Om du
bär inte att ämnets olika delar
Försvarshögskolan
har missat serien finns alla tidigare nummer att läsa i digital
spjälkas upp och genomförs samt
form på Officersförbundets webbplats.
examineras vart och ett för sig.
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JUBILEUMSBOK OM FÖRSVARSHÖGSKOLAN:

Från militär högskola till akademiskt lärosäte
2018 är ett märkesår för Försvarshög
skolan av tre olika anledningar. Det är
200 år sedan den första skolan för högre
militär utbildning inrättades, Högre
A rtilleriläroverket vid Marieberg. Det är
10 år sedan FHS intogs som statlig
högskola. Och i år har regeringen gett
FHS tillstånd att bedriva master- och
forskarutbildning inom vetenskaps
området ”Försvar, krishantering och
säkerhet”. FHS har därmed ”fulla rättig
heter” inom sitt verksamhetsområde.

fram till dagens Försvarshögskola,
en skildring av 200 års verksamhet,
samt en noggrann beskrivning av
den utveckling som skett de senaste
tjugo åren då officersutbildnings
systemet, både till officer (Officers
programmet, OP) och den högre
utbildningen (Högre Officerspro
grammet, HOP) har blivit en
a kademisk utbildning.

Till jubileet har Föreningen FHS tagit
fram en jubileumsbok.

Priset för boken är 355 kr. Den kan
beställas via FHS hemsida, adress
www.fhs.se/jubileumsboken

Boken innehåller två viktiga delar; dels
historiken från Högre Artilleriläroverket

Boken omfattar 342 sidor och inne
håller många intressanta fotografier.

”Det är svårt
att sova när
bombplanen
kommer”

Otänkbart här.
Vardag i Afghanistan.
Hjälp de mest utsatta i Afghanistan
på sak.se eller swisha till 900 78 08.

RÖS-skyddat säkerhetsskåp
för servrar i skalskyddsklass SS1/ EMP

Säkerhetsklass

SS3492!

Säkerhetsskåpet har utvecklats av KAMIC tillsammans med
Gunnebo på uppdrag av försvaret. Skåpet är en säkerhetsinvestering för att skydda viktig information på servrar m.m. från
intrång. Välkommen att kontakta oss för mer information.

KAMIC COMPONENTS l 054 - 57 01 20 l www.kamicemc.se
GUNNEBO NORDIC AB l 010 - 209 51 00 l www.gunnebo.se

I nationens tjänst.
För skydd av hemliga och sekretessbelagda uppgifter.

VPN och
brandväggar

Säker krypterad
smartphone

Kryptering av filer
och kataloger
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