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Jag har under sommaren blivit 
kontaktad av flera medlemmar som 
skall gå nivåhöjande utbildning i 
höst och fått frågan vad som gäl-
ler för obligatoriet. De har erhållit 
information via EMIL att de måste 
underteckna ett nytt anställnings-
avtal där obligatorisk utlandstjänst 
är inskrivet. Annars bereds de ej 
möjlighet att genomföra utbildning-
en. Det jag reagerar på är att våra 
kollegor erhåller informationen via 
EMIL i semestertider. Hur många har 
tillgång till EMIL under semestern? 
Risken är att flera kommer till skolan 
i augusti och då möts av beskedet – 
skriv under eller åk hem!

Är det inte rimligt att alla antagna elever er-
håller personlig information i god tid innan 
kursstart så att de får möjlighet att fundera 
och diskutera med nära och kära innan man 
tar ställning till ett nytt anställningsavtal. 
Försvarsmakten skall ju vara ett föredöme 
som arbetsgivare. Lev upp till detta!

Oklart krav
Är det inte rimligt att arbetsgivaren 

presenterar ett sammansatt paket för hur 
obligatoriet ska fungera innan kravet att 
underteckna ställs? Jag är övertygad om att 
näst intill alla av våra medlemmar ser det 
som naturligt att delta i en av Försvarsmak-
tens huvuduppgifter, internationell tjänst. 
Jag tycker dock att man från arbetsgivarens 
håll tydligt måste definiera vad obligatoriet 
innebär innan man kräver att officerare skall 
skriva under. För det finns faktiskt flera 
frågor som kräver ett svar.

Vad händer om jag inte kan/vill åka ak-
tuell period på grund utav olika omstän-
digheter?

Är det skäl för uppsägning, personalan-
svarsnämnd eller vad kommer att hända?

Vilket stöd får hemmavarande från För-
svarsmakten?

Om något händer i US och jag behöver 
stöd i form av rehabilitering, sjukvård eller 

annan form av stöd? Vem står då för denna, 
se förra numret av OT och läs om vår kol-
lega kapten Pontus Hübinettes öde. Är det 
bra reklam för obligatoriet? 

Inget föregångsmannaskap
Det finns många aspekter av ordet likabe-
handling. För mig innebär det bland annat 
att alla medarbetare i Försvarsmakten skall 
behandlas lika och då återkommer jag ånyo 
till obligatoriet. Skall du gå nivåhöjande 
utbildning måste du skriva under ett nytt 
anställningsavtal, det är inte frivilligt om 
du vill genomföra kursen. Men de som i 
närtid har eller kommer att utnämnas till 
Kommendör/Överste, Flaggman/General 
har de skrivit under obligatoriet? Nej för 
dem är det frivilligt att skriva under.

Under min tid i Försvarsmakten har alltid 
föregångsmannaskapet varit en central del 
av ledarskapet. Torde det inte då vara så 
att ett gott ledarskap från Försvarsmaktens 
ledning är att de först av alla skriver under 
ett nytt anställningsbevis där det framgår 
att obligatoriet gäller för dem. Ett krav för 
att bli befordrad!

När och om Försvarsmakten har klarat 
ut dessa frågor är åtminstone jag övertygad 
om att obligatoriet inte kommer att vara 
någon stor fråga för våra medlemmar utan 
internationell tjänst kommer att ses som en 
naturlig del av officersyrket. Bara alla förut-
sättningar med rättigheter och skyldigheter 
är utklarade. 

Och framför allt – Det finns ingen anled-
ning att skynda på processen innan allt är 
utklarat. Hitintills har det aldrig varit några 
problem för FM att rekrytera officerare till 
US. Analysera vad som krävs av den enskilde 
och FM, det vill säga rättigheter och skyldig-
heter innan man inför ett obligatorium.

Utbildning i ny lag
En ny diskrimineringslag infördes i Sverige 
2009. Den innebär att det bland annat in-
förs två nya diskrimineringsgrunder, ålder 
och könsöverskridande identitet.

Vi i officersförbundets styrelse har beslutat 
att vi under 2009 och del av 2010, som en 

del av AG RESPEKTs arbete, kommer att 
lägga en del krut på att informera och ut-
bilda om den nya lagstiftningen. Det kom-
mer vi främst att göra vid centrala kurser och 
andra arrangemang i Officersförbundets regi. 
Vi kommer också att delta i MR-dagarna 
(mänskliga rättigheter) i höst för att påvisa 
för övriga samhällsmedborgare att detta är 
viktiga frågor för oss i Officersförbundet och 
att vi anser att det är viktigt att vi officerare 
har en bra syn i dessa frågor. Inte minst då 
vi deltar i internationell tjänst.

Några medlemmar har tidigare varit skep-
tiska till respektarbetet. Men det handlar, 
förutom om alla människors lika värde, 
också om arbetsmiljö och säkerhet. Upplever 
alla att de respekteras och kan vara öppna 
med sina värderingar och livsval kan de 
bättre koncentrera sig på ålagda uppgifter.

När du läser detta är det augusti-månad 
och jag hoppas att ni alla har haft en riktigt 
skön och avkopplande semester med nära 
och kära.

Johnas Mård
2.e vice ordförande Officersförbundet

Obligatorium och likabehandling
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Den 25 juni beslutade Försvarsmakten 
att de officerare som blivit antagna 
till kompetenshöjande utbildning 
senast vecka 35 måste teckna om sitt 
anställningsavtal för att få gå kursen. 
Det nya anställningsavtalet innefat-
tar internationell arbetsskyldighet. 
Officersförbundet anmälde att det var 
oenigt med beslutet.

Vid samverkan anmälde Officersförbundet till-
sammans med Saco försvar bland annat att 
man anser att villkoren och spelreglerna borde 
vara utredda innan Försvarsmakten tvingar 
anställda att omreglera anställningsavtal.

– Officersförbundet förstår behovet av en 
tjänstgöringsskyldighet inom Försvarsmakten, 
men vi anser att detta beslut har hastats fram 
på tok för snabbt, säger Peter Löfvendahl, 
förbundsdirektör på Officersförbundet. 

Goda ledarskapet
Brigadgeneral Patrik Dahle, Försvarsmaktens 
tillförordnade personaldirektör, delar inte de 
fackliga farhågorna. 

– Även om man har skrivit in internationell 
arbetsskyldighet i anställningsavtalet innebär 
det inte fritt fram för rovdrift. Det finns ju ett 
liv vid sidan av tjänsten för de anställda som 
vi måste ta hänsyn till också. Vi måste vara 
goda chefer som använder ett gott ledarskap, 
säger Patrik Dahle.

Utarbeta villkor
Patrik Dahle anser det också viktigt att poäng-
tera att Försvarsmakten i detta beslut följt det 
samverkansavtal som finns mellan arbetsgivare 
och arbetstagarorganisationer och samverkat 
beslutet med de fackliga organisationerna. 
Officersförbundet nekar inte till att samverkan 
har genomförts, men svarar att samverkan inte 
skett i avtalets anda:

– En arbetsgrupp [FM utvecklingsgrupp 
– internationell tjänst] skapades av Försvars-
makten för att, tillsammans med arbetstagar-
organisationerna, försöka bena ut alla de frågor 
som omgärdar ett obligatorium, men under 
mer än sex månader har FM valt att inte fort-
sätta arbetsgruppens verksamhet, säger Peter 
Löfvendahl.

Försvarsmakten håller med om att den ar-
betsgruppens arbete inte blev riktigt lyckat.

 – På grund av att några medarbetare slu-
tade eller bytte arbetsuppgifter under våren 
blev det stando, men precis innan semestern 
skapades Införandegruppen för frivillig personal-
försörjning genom ett Högkvartersuppdrag. I 
införandegruppen kommer ATO att ingå och 

där kommer frågorna att tas om hand, säger 
Patrik Dahle. 

Chefsfrågor
Något annat som Officersförbundet och Saco 
försvar har anmält är att de i sina anmärkningar 
hävdar att Försvarsmakten inte lever som den 
lär då den tvingar den som vill gå kurs att skriva 
om anställningsavtalet, men låter det vara fri-
villigt för Försvarsmaktens chefer. Ett flertal 
generaler och överstar har utnämnts utan att 
de tvingats skriva om anställningsavtalet.

– Jag förstår den reaktionen. När vi föredrog 
beslutsavsikten för chefskretsen var det en av 
dem som sade: ”Varför börjar vi inte med oss?” 
och påpekade vikten av föregångsmannaskap, 
säger Patrik Dahle och fortsätter

– Jag har fått ett antal mail redan från chefer 
som vill teckna om sina avtal. ÖB:s mail var 
ett av de första. Själv skrev jag på, tillsammans 

med några ur min personal på personalstaben, 
samma dag som beslutet fattades. 

Patrik Dahle pekar inte på några direkta bris-
ter i rekryteringen till internationell tjänst som 
gör att beslutet fattats just nu, men han pekar 
på att regeringen vid flera tillfällen framhållit 
betydelsen av en arbetsskyldighet som inklude-
rar tjänstgöring även i utlandsstyrkan. Någon 
gång måste myndigheten agera och att göra det 
nu, i samband med omstruktureringen, är det 
bästa tillfälle som bjuds, anser han. 

– Jag anser att det är rimligt att ställa kravet 
om internationell arbetsskyldighet på dem 
som nu ska påbörja kompetenshöjande ut-
bildning. Att kompetensutveckla medarbetare 
som vi sedan inte kan nyttja för lösande av 
våra uppgifter är inte rätt resursutnyttjande, 
säger han.

Daniel Skoglund

Beslutet från den 25 juni om obligatorium för utlandstjänst vållar oenighet.
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Detaljerna i ett fungerande 
yrkesförsvar ska utredas
Den 16 juni tillsatte regeringen en utredning 
som ska klarlägga vilka detaljregleringar som 
krävs för att ett helt anställt försvar ska kunna 
fungera. Bland annat ska utredningen föreslå 
åtgärder för att: åstadkomma säker beman-
ning av insatser, överväga olika möjligheter 
att tidsbegränsat anställa vissa personalkate-
gorier, samt se över anställningsskyddet för 
tidvis tjänstgörande militär personal i deras 
huvudsakliga anställning. Även villkor för en 
eventuell tjänstgöringsplikt ska utredas samt 
när sådan skulle kunna brukas.

 – Huvudansvaret för att forma de nya tids-
begränsade kontrakten för personal i stående 
och kontrakterade förband bär parterna. Där-
för är utredarens dialog med dem viktig. Med 
den nya utredningen läggs den sista biten av 
personalförsörjningen på plats, i och med att 
frågan om tjänstgöringsvillkor för de anställda 
i de stående och kontrakterade förbanden 
blir grundligt utredda, sade försvarsminister 
Sten Tolgfors när utredningsdirektivet pre-
senterades.

Utredningen ska vara klar senast den första 
december 2010, utredare är Thomas Rolén.

(DS)

Riksdagen biföll  
avskaffad värnplikt
Tisdagen den 16 juni biföll Riksdagen försvars-
utskottets betänkande om försvarets framtida 
inriktning. Försvarsutskottets betänkande hade 
endast enstaka tillägg jämfört med regeringens 
proposition, (se OT nummer 5). Röstetalen i 
kammaren var 153 för och 150 mot betänkan-
det, samt 46 frånvarande. Samtliga närvarande 
ledamöter från allianspartierna röstade för och 
samtliga närvarande ledamöter från de tre op-
positionspartierna röstade mot. 

Beslutet innebär bland annat att värnplikten 
avskaffas i fredstid, att försvarets personal ska 
bestå av anställd personal och frivilliga, samt 
att inga förbandsnedläggningar kommer att 
ske innan nästa val. 

– Vi anser fortfarande att propositionen är 
underfinansierad och att hanteringen av för-
svarsfrågan inte hänger ihop. Samtidigt är det 
olyckligt att det inte finns en bredare politisk 
samsyn kring försvarets framtida inriktning. 
Det är också tråkigt att inte något av riksdags-
blocken har en försvarspolitik som hänger 
ihop från finansiering till genomförande på 
ett seriöst sätt, säger Lars Fresker.

Fredagen den 12 juni debatterade riksdagen 
försvarsbetänkandet. Inför debatten lyckades 
Officersförbundet få en debattartikel publi-
cerad på DN-debatt. (För mer info om de-
battartikeln, se Förbundsnytt i detta nummer 
av OT.).

(DS)

Officersförbundet har lämnat in ett 
första remissvar rörande stödutred-
ningen. Officersförbundet är kritiskt 
till huvuddelen av de förslag som tas 
upp i svaret.

– Vi har utarbetat det här svaret i samarbete med 
de berörda officersföreningarna för att få god 
kvalité i innehållet, säger Peter Löfvendahl, 
Officersförbundets förbundsdirektör.

I detta första remissvar ges synpunkter på 
de delar av stödutredningen som handlar om 
forskning, materielförsörjning och tester av mi-
litär personal. Övriga delar av stödutredningen, 
bland annat de som rör försvarshögskolan och 
den framtida officersutbildningen, kommer 
att besvaras i en andra remiss som lämnas in 
i september.

Officersförbundets svar är kritiskt till hu-
vuddelen av de förslag som lämnats av ut-
redningen.

– Utredningen och dess syfte är korrekt. 
Resurser måste frigöras om regeringens nuva-
rande plan ska hålla. Men utredningen har valt 
en för enkel väg. Istället för att säga: ”det här 
ska prioriteras” har man inte prioriterat något. 
Endast i ett stycke har utredningen gett en 
prioritering och det är genom att ge en mycket 
negativ syn på forskning och utveckling, säger 
Peter Löfvendahl.

Forskning i ny myndighet
I utredningens förslag föreslås att Totalförsva-
rets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets 
materielverk (FMV) läggs ned och slås ihop 
i en ny myndighet. Besparingen beräknas bli 
över 1,3 miljarder kronor. Vidare föreslås att 
forskningsfinansieringen styras hårdare av re-
geringen genom direktiv i försvarets budget. 
Samtligt kritiseras av Officersförbundet.

– Vi tror på myndigheternas egen förmåga 
att styra sin verksamhet. Vi tror på avgiftsfi-
nansiering, det vill säga att myndigheterna tar 

betalt för beställda uppdrag från de delar de ska 
stödja. Låter man bara de nu givna politiska 
besluten verka ut kommer kostnaderna att 
nedgå, säger Peter Löfvendahl. 

– Nu har Försvarsmakten lagt om sina prin-
ciper för materielförsörjning och det kommer 
att ge mindre kostnader på sikt. Men just nu 
finns cirka 3–4 miljarder i beställda forsknings- 
och utvecklingsprojekt som måste klinga av 
och det kommer att ta ett till fem år, säger 
Peter Löfvendahl.

I utredningen föreslås att de av FMV:s prov-
platser som inte kan erhålla full kostnadstäck-
ning bör avvecklas, samt om någon av prov-
platserna ska bevaras bör det ske i konkurrens 
med andra provplatser i Europa. 

Officersförbundet delar inställningen att 
provverksamhet ska upphandlas i konkur-
rens, men skriver i sitt svar att: ”men precis 
som vid … samverkan med andra nationer 
måste faktorer som långsiktig trygghet, egen 
handlingsfrihet, nationell handlingsfrihet vä-
gas in.” Förbundet hävdar också i sitt svar att 
möjligheterna att köpa provplatser i Europa 
minskar. 

Pliktverket
I stödutredningen föreslås att även Pliktver-
ket ska läggas ned och dess verksamhet tas 
över i sin helhet av Försvarsmakten. Efter att 
stödutredningen presenterades kom pliktut-
redningens slutbetänkande. Där ansågs att 
Pliktverket ska bevaras då verket har en roll i 
totalförsvaret, samt kan behövas om plikten 
ska kunna återupptas vid försämrat omvärlds-
läge. Regeringen har ännu inte sagt vilken av 
linjerna den väljer. Officersförbundet går i sitt 
remissvar på pliktutredningens linje att bevara 
pliktverket. Vidare hävdar förbundet i sitt svar 
att en förbättrad uttagningsprocess blir ännu 
mer central i framtiden då Försvarsmakten ska 
rekrytera lämplig personal på frivillig grund. 

Daniel Skoglund

Stödutredningens förslag 
ges kritik i remissvar

Officersförbundets remiss kritiserar förslaget att lägga ner FMV och FOI.
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Försvarsmaktens nedsatta helikop-
terförmåga kommer att bestå fram till 
2017 för armésidan och till 2020 för 
marinsidan. Det konstaterade reger-
ingens helikopterutredare i utred-
ningen om avvecklingen av Helikopter 
4 (HKP4) som presenterades i början 
av juli. Att återuppliva HKP4-systemet 
skulle kosta cirka 780 miljoner kronor, 
bedömer utredaren. Eftersom de mar-
ginalerna inte finns inom nuvarande 
ekonomiska ram, föreslår utredaren 
att HKP4 avvecklas.

– Det tar mellan tre och sex år att bygga upp 
systemet igen. Kostnaden kan bli så stor som 
780 miljoner kronor och det skulle påverka 
anskaffningen och utvecklingen av andra heli-
koptersystem. Mot den bakgrunden bedömer 
jag att det saknas tillräckliga skäl för att behålla 
Helikopter 4, säger Jan-Olof Lind, regeringens 
försvarshelikopterutredare.

Omfattande modernisering 
Enligt utredningen skulle HKP4 behöva 
moderniseras, både helikoptern i sig och va-
pentyper och kringutrustning, för att nå full 
operativ effekt.

– Det krävs flera och omfattande åtgärder 
inom helikopterflottiljens totala verksamhet 
för att göra en fortsatt drift av helikopter 4 
möjlig. Helikopter 4 saknar i dagsläget både 
utrustning för att kunna verka i internationella 
insatser och tillräcklig, grundläggande säker-
hetsutrustning, säger Jan-Olof Lind. 

Om helikoptersystemet istället endast ges en 
sjöoperativ inriktning krävs en något kortare 
återuppbyggnadsperiod och systemet bedöms 
kunna ge operativ effekt omkring 2013 till 
en beräknad kostnad av 550 miljoner kronor 
fram till 2020.

”Resursbrist”
Utredningen skriver även att: ”/…/varken 
Försvarsmakten eller Försvarets materielverk är 
idag organisatoriskt eller personellt dimensio-
nerade inom helikopterområdet för att utveck-
la och vidmakthålla ytterligare ett medeltungt 
helikoptersystem. Utredningen konstaterar 
att åtgärder för att vidmakthålla HKP 4-sys-
temet i det korta perspektivet allvarligt skulle 
påverka anskaffningen och utvecklingen av 
Försvarsmaktens övriga helikoptersystem på 
grund av de båda myndigheternas resursbrist 
inom detta område. Militärhelikopterutred-
ningen bedömer dessutom att kostnaden för 

För dyrt att återta Helikopter 4
att vidmakthålla HKP 4-systemet får sådana 
ekonomiska konsekvenser att en omavvägning 
av Försvarsmaktens förmågor bör ske vid beslut 
om vidmakthållande.” 

Tre helikoptertyper
Försvarsmakten har idag tre helikoptersystem 
i drift: HKP 9, HKP 10 och HKP 15. 

Helikopter 9, som under 2008 står för hu-
vuddelen av helikopterflygtiden i försvars-
makten; Den medeltunga Helikopter 10, 
som används bland annat för flygräddning, 
trupptransport, sjukvårdstransport. HKP 10 
ska avvecklas 2017, men enligt utredningen 
kan det finnas anledning att senarelägga av-
vecklingen med tre till fem år på grund av 
leveransförseningarna för HKP14. 

HKP 15 är en lätt helikopter avsedd främst 
för utbildning, men som även kan lösa skarpa 
uppdrag till lands och sjöss. Helikoptertypen 
är Försvarsmaktens modernaste och började 
levereras 2006.

HKP 14 är inte i operativ drift i nuläget. 
Enligt utredningen räknas systemet uppnå 
efterfrågad förmåga först omkring 2017 avse-
ende markoperativ verksamhet och sjöoperativ 
förmåga omkring 2020.

Daniel Skoglund
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Cirka 780 miljoner kostar det att få Helikopter fyra i luften igen, enligt statens utredare.
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Just nu, i bergrum någonstans i 
Sverige, sitter det militär personal 
som via datorskärmar övervakar 
både luftrummet och sjöhavet inom 
och utanför Sveriges gränser. Bilden 
av omvärlden är beroende av att en 
rad datorer kan tolka ett stort antal 
inströmmande digitala ettor och nol-
lor. Den digitala strömmen kan vara 
Försvarsmaktens känsligaste flöde.

– Från radarstationer, via 
relästationer och radiokullar, går 
signalerna genom servrar fram till 
övervakningscentralernas datorer. 
Det finns många länkar i kedjan 
där ett eventuellt fel kan uppstå, 
säger major Christer Åstrand på 
Försvarsmaktens telenät och 
markteleförband, FMTM. 

FMTM:s stab ligger i ett modulhus i ett indu-
striområde i utkanten av Örebro. Örebros 
taxichaufförer känner till att en militär an-
läggning finns kvar i staden. Annars vet få 
örebroare att Försvarsmakten fortfarande 
finns kvar i staden, vars sista regemente I3 
lades ner i början av 90-talet. 

– Taxichaffisarna visste faktiskt om att vi 
fanns här förut också, innan det var öppet 
att vi var här, säger Christer Åstrand, som 
tjänstgör som sektionschef på driftenheten 
inom FMTM. 

Försvarets nervknutar
Utöver staben i Örebro bedrivs FMTM:s 
verksamhet ”på sexton platser i Sverige”. 
FMTM:s verksamhet är väldigt central och 
känslig för Försvarsmakten och att dagens 
försvar i högsta grad är beroende av fung-
erande digitala system är ingen hemlighet, 
eller att FMTM sköter det svenska försvarets 
nervknutar. 

– Vi får order från insatsstaben om vil-
ka stridsledningscentraler och sjöbevak-
ningscentraler som ska vara i drift. Sedan 
genomför vi det vi kallar fjärrdrift, säger 
Christer.

Det Christers Åstrands underställda skö-
ter om är insidan av burkarna och data-
kommunikationsnätverken. Sedan är det 
tekniker från FMLOG eller från de företag 
som levererar tekniken som fixar med de 
fysiska delarna om något går sönder. 

Ingen klyfta
De som är skickade att sköta de olika data-
systemen är huvudsakligen civila experter, 
främst rekryterade från civila dataföretag. 
Endast en tiondel av Christers personal är 
officerare, ofta tekniska officerare som job-
bar som chefer, resten är civila. 

Tonen mellan kollegorna är informell 
och språktermerna till stor del civila och 
tekniska. 

– Jag upplever att det inte finns någon 
klyfta mellan civil och militär personal här. 
Det är oftast militärer som är chefer – och 
civila som jobbar – om jag uttrycker mig lite 
vårdslöst, säger Christer och ler lite snett: 

– Tidigare, innan vi blev FMTM, var det 
så att alla gick civilklädda, oavsett bakgrund, 
sedan blev det en liten omvänd övning när vi 
officerare fick lov att ta på oss uniformerna 

igen, säger han.

Bred utbildning
Verksamheten på FMTM bedrivs dygnet 
runt. De anställda skickas med regelbundna 
intervall till Försvarsmaktens tekniska skola 
i Halmstad för att få breddutbildning i För-
svarsmaktens olika system. En anställd måste 
kunna förstå och hantera många av de olika 
system, från olika nationella radarsystem, till 
de digitala beståndsdelarna i satellitkom-
munikationen med utlandsinsatserna.

– Många av mina underställda är lite trötta 
på att tillbringa så mycket tid i Halmstad, 
eller på väg till eller från, säger Christer.

Samtidigt gör bredden att färre behöver 
vara i tjänst samtidigt för att garantera att 
alla system kan hanteras. Verksamheten 
bedrivs i skift, vilket ställer krav på chefernas 
förmåga att personalplanera och ha god 
framförhållning.

– Vi måste vara klara med semesterpla-
neringen redan i mars, annars får vi inte 
ihop verksamheten. Vi lämnar över listorna 
till facket. De har listplanerare spritt bland 
personalen och det brukar fungera bra, även 

Major i nätets mitt
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Christer Åstrand är driftledare inom FMTM som sköter om det svenska försvarets datanätverk.
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om sommarmånaderna ibland är svåra att få 
ihop så att alla blir nöjda, säger Christer.

Nytt avtal för arbetstid
Flera av Christer Åstrands underställda är 
SEKO-medlemmar. SEKO, facket för service 
och kommunikation, har för sina medlem-
mars räkning slutit ett nytt arbetstidsavtal 
med Försvarsmakten. Ett avtal som övriga 
fackförbund inom myndigheten, däribland 
Officersförbundet, har valt att inte teckna. 
Just nu gäller endast ersättningsdelen av 
SEKO-avtalet, vilket är uppskattat då det 
bland annat ger de SEKO-anslutna högre 
OB-tillägg. Men samtidigt finns det farhå-
gor bland Christers personal för hur det blir 
när arbetstidsdelen av avtalet träder i kraft 
den första oktober i år.

– Där är mina underställda inte jätteim-
ponerade. Då är de ju nästa livegna. Jag kan 
peka på dem fem dagar innan och säga att: 
Nu ska du jobba, men du får ingen övertid, 
säger Christer. 

Fast samtidigt anser han att det inte kom-
mer att vara möjligt att leda verksamheten 
med så kort framförhållning: 

– Det kommer inte att skapa bra stämning 
mellan arbetsledande chefer och personal. 

När Christer var på utbildning för att, 
som arbetsgivarföreträdare, kunna tillämpa 
avtalet frågade han hur förarbetet gått till 
och fick svaret att det var Livgardet som 
avtalet baserats på: 

– Vi fnissade lite i bänkarna när de sade 
att de hade gjort en verksamhetsanalys, men 
bara besökt Livgardet. Jobbar man huvud-
sakligen dagtid fungerar avtalet säkert bra, 
men vår personal jobbar ju skift, dygnet 
runt, då blir det lite andra förutsättningar, 
säger han.

Vidare hade Christer frågor kring nyhe-
ten ”insatsarbetstid” som finns i SEKOs 
nya avtal. 

– När vi frågade vad som gällde under 
insatsarbetstiden och fick svaret att ”inga 
regler gäller, det är bara sunt förnuft som 
styr” undrade vi om det verkligen var sant. 
Vi menade, några regler måste det väl fin-
nas, men tydligen är det bara att köra på 
då, säger Christer.

Händelserik tjänst
Christer trivs med sin tjänst. Att han sökte 
sig hit från sitt tidigare förband S1 i Enkö-
ping handlade om familjeskäl. I Örebro är 
han närmare familjen. Men samtidigt trivs 
han med sin tjänst. Det är en skrivbords-
tjänst, men en väldigt central sådan, vilket 
märks när något fel uppstår: 

– Det händer ju saker här. Jag vet aldrig 
hur dagen ska sluta. Om vi får stora fel är 
det mycket att stå i. När insatsstaben på 
Högkvarteret ringer och säger ”fixa!”, job-
bar vi tills det är klart. Då kör vi med extra 
personal dygnet runt utöver ordinarie, men 
då kan jag som chef också behöva tänka på 
att skicka hem folk för att det ska finnas 
bemanning även på sikt, säger Christer och 
fortsätter: 

– I sådana lägen är vi beroende av FM-
LOG och de har tidigare inte haft repara-
tionspersonal i beredskap. Men det fung-
erar där som överallt annars. Det finns lojal 
personal. Man får tag på någon på telefon 
och denne någon går in och jobbar trots 
att den egentligen skulle vara ledig. Men 
jag vill inte vara orättvis mot FMLOG, 
jag vet att det jobbas just nu med att sätta 
reparationspersonal i beredskap.

Digital framtid
Avseende framtiden ser Christer ingen oro. 
Att FMTM skulle få mindre betydelse verkar 
inte troligt. Men däremot är han lite förbluf-
fad över diskussionerna om en gemensam 
nätoperatörscentral (NOC) och en gemen-
sam ledningscentral (GLC).

– Min personal jobbar redan i dag i det 
som i internationella sammanhang kallas för 
en NOC. 75 procent av min personal idag 
är relativt nyanställd. Det har tagit två till 
tre år att få dem att uppnå full kapacitet. 
Det är inte bara att säga att: Nu har vi skapat 
en NOC i Enköping och tro att alla flyttar 
med, om det är så man tänkt sig. Fattar man 
det beslutet kommer det att ta ett antal år 
innan vi har fungerande system igen, säger 
Christer Åstrand.

Daniel Skoglund

Major i nätets mitt
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Försvarsmaktens datanätverk består av ett stort antal system vilket tvingar personalen till 
ständig vidareutbildning.
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F Ö R B A N D S B E S Ö K O F  FM T M

Tempot i förändringsarbetet 
inom Försvarsmakten har 
skruvats upp till en sådan 
grad att kvalitén blir lidande. 
Men lokalt är klimatet mellan 
arbetsgivare och officersförening 
fortfarande konstruktivt. 
Det anser Håkan Backlund, 
ordförande för officersföreningen 
på Försvarsmaktens telenät och 
markteleförband, OF FMTM.

Omstruktureringen, införandet av HR-Cen-
trum och effekten av införandet av ny teknik 
är frågor som OF FMTM jobbar med för 
närvarande. Speciellt planerna på en för-
svarsmaktsgemensam datanätverkscentral 
(NOC/GLC) är något som påverkar FMTM 
i allra högsta grad.

– Det finns alldeles för mycket fråge-
tecken kvar i de beslut som fattas just nu. 
Vissa beslut tas inte efter förhandling och 
samverkan utan fattas bara av arbetsgiva-
ren, i enlighet med Thomas Malmströms 
ledare i förra numret av Officerstidningen. 
Jag känner igen mig i det i alla fall, säger 
Håkan Backlund, ordförande för Officers-
föreningen på FMTM.

Håkan Backlund har varit förtroendevald 
sedan 2002 och upplevde genomförandet av 
försvarsbeslutet 2004 i egenskap av fackligt 
engagerad. 

– Jag uppfattar att arbetet med att ge-
nomföra försvarsbeslutet 2004 var bättre. 
Skillnaderna är tempot idag och att arbets-
givaren inte riktigt kan redovisa skälen till 

det högre tempot eller konsekvenserna av 
besluten, säger han.

Utspridd förening
FMTM är ett förband vars arbete är spritt 
över hela Sverige och där det finns inte en 
central förbandsort som på många andra 
förband. Förbandets uppbyggnad speglas i 
officersföreningens inre arbete. 

– Vi har satsat på att ha många plats-
ombud runt om på våra orter. De är också 
listförhandlare, säger han.

Styrelsen består av ordförande, två leda-
möter, samt representanter från förbandets 
tre större verksamhetsplatser.

– När vi har styrelsemöten samlas vi på 
staben i Örebro. Arbetsgivaren stödjer oss 
med lokaler, säger Håkan Backlund.

Samtidigt som klimatet mellan föreningen 
och arbetsgivaren är bra utmärks förbandets 
frågor av en stor komplexitet och är tidsö-
dande att lösa, tillkommer gör medlem-
marnas geografiska spridning. Därför löses 
huvuddelen av förbandets frågor via mejl 
till de olika platsombuden som i sin tur har 

uppgiften att sprida eller söka information 
på sin arbetsort. 

Redo för Rals
I den information som styrelsen får från 
Officersförbundet och som arbetsgivarens 
företrädare får från Högkvarteret verkar 
klimatet på den centrala nivån ha hårdnat 
mellan de två parterna. 

– Men det råder fortfarande ett bra klimat 
lokalt. Vi känner inte riktigt igen oss i läget 
centralt, säger Håkan Backlund. 

Lokalt står just nu nya löneförhandlingar, 
ralsen, inför dörren, men där är arbetet på god 
väg på FMTM. Föreningen följer även för-
handlingarna om ett nytt arbetstidsavtal mel-
lan förbundet och Försvarsmaktsledningen. 

– Resultatet av de förhandlingarna är av 
intresse både för hela Försvarsmakten och 
hela officerskåren. Samtidigt har vi ett avtal 
idag där vi vet vad vi har och vet vad vi får, 
säger Håkan Backlund. 

Flera av OF FMTM:s medlemmar är 
arbetsledare över personal som lyder under 
det nya arbetstidsavtalet som slutits mellan 
SEKO och Försvarsmakten, med det har 
inte gett några effekter ännu.

Vi märker inte av det avtalet. Vi konsta-
terar att det finns och kommer det frågor 
från våra medlemmar får vi försöka undvika 
att svara. Om det uppstår frågor kring det 
avtalet får våra medlemmar [i egenskap av 
arbetsgivarföreträdare] försöka lösa dem 
med den avtalsslutande parten då, säger 
Håkan Backlund.

Daniel Skoglund

”Försvarsbeslutet 2004 
genomfördes bättre”
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Håkan Backlund, ordförande.
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CT-DECT 
basenhetsväska

ATEX-godkänt headset

JetCom

Säker kommunikation kan betyda 
att den är avlyssningsskyddad 

samt störnings- och avbrottsfri. Det 
kan också betyda att den håller 
säkra ljudnivåer så att man tydligt 
uppfattar vad som sägs och skyddar 
sin hörsel mot högt buller. Våra DECT-
lösningar styrs från en praktisk väska. 
Systemen kan användas av 2 – 12 
personer och kommunikationen går, 
tack vare den digitala tekniken, inte 
att avlyssna. Givetvis sker alla samtal 
i full duplexkommunikation.  
 
Till systemen kan man koppla fler 
olika typer av headset bland andra:

• Hjälmkommunikation JetCom för 
miljöer med  buller över 140 dbA, upp 
till åtta användare. Lämplig i flygar-
miljö eller lokaler för motortester.
• CT-DECT ATEX för explosionsklassa-
de områden, upp till fem användare. 
Lämpliga användningsområden är vid 
olje- och gastankers, pipelines och 
drivmedelsdepåer.

Bullrigt på jobbet?
    Vi har lösningen! I samarbete med
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R E P O R TAg E T y S K L A N D  H E M KO M S T

Efter sjutton år av militära utlands-
uppdrag varav tretton år med hem-
komstprogram har Tyskland utvecklat 
ett program som är lika hatat som 
älskat. Psykologer och terapisamtal i 
all ära, men det är i avslappnad miljö 
mellan ölstopen som de verkliga pro-
blemen grävs upp.

Det har kallats ett ”onödigt psyk-program” 
och det är med suckar som de tyska solda-
terna återvänt från tre veckors semester efter 
insatsen i Mitrovica i Kosovo för att delta i 
hemkomstprogrammet. 

I den stekande solen mitt bland Schwarz-
walds berg, är det svårt att förstå att någon 
kan vara motvillig till att tillbringa tre civila 
återhämtningsdagar bland de idylliska trähusen 
nästan 700 meter över havet. Soldaterna från 
den tysk-franska brigaden har lämnat kasernen 
för dalen Todtnau-Fahl i södra Tyskland. De 
har precis avslutat eftermiddagstjänsten, som 
idag bestått av rodelåkning i Tysklands största 
sommarrodelbana.

– Många säger att det är bortkastad tid. 
Igår sa min son till mig ”pappa ska du redan 

gå iväg igen”. På det 
sättet är det ett illa 
omtyckt program, 
säger fanjunkare Jür-
gen Wermke, en av 
femton soldater som 
deltagit i insatsen. 

Själv tycker han 
inte att han slösar 
bort tiden. Hans för-
sta insats var under 
en Nato-operation 
på Balkan – på den 

tiden när det ännu inte fanns något hem-
komstprogram. 

– Jag kom tillbaka, hade semester och satt 
vid skrivbordet. Då tyckte jag att det var synd 
att något sådant inte fanns, från den opera-
tionen är det säkert något obearbetat som 
sitter kvar. Fyra månader är ett avsnitt i ditt 
liv som nu tar slut – nu kan jag äntligen slå 
ihop boken och gå vidare. Annars skulle jag 
kanske inte finna någon ro över huvud taget, 
säger Jürgen Wermke. 

– Jag trodde att det skulle bli krampaktigt, 
men det är det inte. Jag tror att det är för att 

vi känner varandra så bra. Jag har märkt väl-
digt tydligt att jag egentligen inte haft någon 
lust att gå tillbaka till tjänsten sedan jag kom 
hem. Jag måste säga att jag tror att jag hade 
fått mitt avslut även utan detta seminarium, 
men nu känns det som att jag har kraft igen att 
fortsätta, säger löjtnant Antje Jungmann.  

”Soptipp” för tankarna
109 tyska soldater har blivit skadade i insat-
ser sedan 1992. Men även soldater som inte 

varit i skarp insats 
kan återvända med 
sömnsvårigheter och 
mardrömmar och få 
alkoholproblem. Pro-
blemet med soldater 
som lider av post-
traumatisk stress har 
blivit uppmärksam-
mat först på senare 
år, berättar kapten 
Rolf Kiessling, som 
är huvudansvarig för 

hemkomstprogrammet. 
– Oavsett hur många missioner soldaterna 

”Eftersnack” om utlandstjänsten 
obligatoriskt i Tyskland
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I tyska hemkomstprogrammet följer psykologerna med soldater och officerare ut på krogen för att se vad som diskuteras över sejdlarna.

Fanjunkare Jürgen 
Wermke.

Kapten Rolf Kiessling.
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Den tyska krigsmakten kallas Bundeswehr 
och består av 250 000 soldater , varav åtta 
procent är kvinnor. Sedan 1992 har sam-
manlagt 260 000 tyska soldater deltagit i 
utlandsmissioner. 81 av dem har dött under 
insatsen. I år gör 7300 soldater utlandstjänst 
i Afghanistan, Uzbekistan, Kosovo, Bosnien 
och Herzegovina, Sudan, Libanon, georgien 
och vid Operation Atalanta vid Somalias 
kust. 

Missionerna är fyra månader långa för 
armé och flygvapen oavsett i vilket land in-
satsen sker. Marinen genomför sex månader 
långa insatser. Det tyska försvarsministeriet 
har angett som riktlinje att missionerna bör 
genomföras med två års mellanrum, men 
den soldat som vill tillåts förlänga insatsen 
eller åka på en ny insats dessförinnan. 

Värnpliktiga som gör den obligatoriska 
grundutbildningen på nio månader deltar 

inte i en insats. För de värnpliktiga som 
förlänger sin tjänst från 23 månader upp till 
femton år, samt för yrkessoldater, är insatser 
obligatoriska. 

Ersättning
Ersättningen är lika stor för soldater och 
officerare och utgörs av farlighetsgrad i det 
land missionen pågår. Länderna är indelade 
i en skala från 1-6, där nivå 6 räknas som far-
ligast. I Afghanistan, nivå 6, är den dagliga 
ersättningen 110 euro. I Bosnien, nivå 2, är 
den dagliga ersättningen 43 euro. 

Hemkomstprogram
Hemkomstprogrammet började genom-
föras 1996. Dessförinnan har erfarenhe-
terna under insatsen inte efterbearbetats. 
Bundeswehr har skolat diskussionledare i 
att leda hemkomstprogram sedan år 2000. 
Diskussionsledarna är i regel officerare som 

själva varit på insats och de utbildas under 
fem dagar i samtalsföring, kommunikation, 
social observation och hur följder av extrem 
belastning förmedlas. Utbildningen ge-
nomförs på ”Centrum för inre Vägledning”, 
en instans som tillhör krigsmakten. Varje år 
genomförs en repetitionsutbildning. 

Stöd
Anhöriga får inget finansiellt stöd, men 
så kallade instanser för familjevård finns 
tillgängliga för frågor dygnet runt. Dessa 
arrangerar regelbundna familjedagar, där 
de anhöriga informeras om arbetet i insats-
landet. Social rådgivning, militärpräster och 
gruppsykologer finns också till förfogande. 
De senaste åren har även flera privata 
föreningar och institutioner grundats, som 
är oberoende av den tyska krigsmakten och 
ställer upp för samtal.

har varit på är de förpliktigade att genomföra 
ett bearbetningsseminarium efteråt. Man blir 
aldrig proffs, säger han. 

Många problem dyker upp efter flera måna-
der, eller till och med år. Den soldat som vägrat 
delta i ett hemkomstprogram får då betala 
all form av hjälp själv. Därför är deltagande 
obligatoriskt, berättar diskussionsledaren fan-
junkare Stefan Fischer.

– Du kan inte stänga in dig på rummet, det 
är fortfarande tjänst. Men ju mer avslappnat, 
desto bättre. Alla är civila och det är ingen 

militär befälston, säger Rolf Kiessling. 

Samtalen fortsätter på krogen
En stor del av de tre dagarna tillbringas på fem-
ton stolar som omringar en gul brevlåda i en 
av stugorna. På golvet står femton namnskyltar 
och runt om ligger godis, en leksakshund, 
en kaffekopp, mobiltelefoner, en kortlek, en 
vinkork och cigarettändare på golvet i stugan. 
Dekorationerna är till för ge inspiration under 
samtalen. 

– Det här är som en soptipp för tankarna 

– och alla förstår vad du menar. Programmet 
ger soldaterna en möjlighet att avsluta mis-
sionen, för att undvika känslan av att ”jag 
ligger här i soffan med folk som inte förstår”. 
Många börjar berätta vad de upplevt hemma, 
men märker att ingen förstår och deras vänner 
slutar lyssna. Ett foto räcker inte för att visa 
dina närstående vad du varit med om. 

Klockan är sju och det är dags för förflyttning 
till lokalkrogen. Trots den lediga stämningen är 
arbetsdagen inte slut för moderatorerna – men 
det vet inte soldaterna om. 

– Det är precis då som vi hittar de viktigaste 
samtalen, när man har druckit en eller två öl 
och är avslappnad. Den som inte vågar säga 
något under seminariet öppnar sig, där är det 
mycket som kommer upp. Moderatorerna 
håller sig tillbaka, men insatsen kommer alltid 
upp som tema även efteråt på krogen, säger 
Rolf Kiessling och fortsätter: 

– En bra moderator håller öronen öppna och 
tar upp frågorna som diskuterats på kvällen 
dagen efter, trots att de kanske inte vill det. 
Med det behöver bearbetas. 

Förste sergeant Heinz-Jürgen Ludwig har 
jobbat som moderator i tre år. Han åker runt på 
olika förband och håller i hemkomstprogram. 

– I början är alla skeptiska. Man måste fråga 
soldaten på ett sätt så att han inte märker att 
jag frågar. Jag låter dem helt enkelt prata, säger 
han och fortsätter:

– 100 procent säkra kan vi aldrig vara på 
att programmet fungerar. När de pratar med 
varandra har vi uppnått vårt mål. 

Li-Lian Ahlskog Hou

Fakta / Tysklands insatser
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Löjtnant Antje Jungmann upplever att hemkomstprogrammet påskyndat hennes bearbetning av 
utlandstjänsten.
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Rörig information, samverkanspro-
blem och otydlig ansvarsfördelning. 
Det har brustit i flera avseenden i 
omhändertagandet av kapten Pon-
tus Hübinette, som är förlamad efter 
en olycka i Afghanistan. 

– Formellt sett och enligt regelboken har 
ärendet skötts som det ska. Det har snarare 
gjorts mer insatser än vad regelverket kräver. 
Med det inte sagt att systemet är bra, säger 
major Tor Cavalli-Björkman, chef för För-
svarets överlevnadsskola (FÖS) vid K3. 

System som haltar
För två år sedan råkade kapten Pontus Hü-
binette ut för en bilolycka under en mission 
i Afghanistan. Han överlevde men förla-
mades från halsen och neråt, har skador på 
närminnet, svårigheter med talet och lider 
av kroniska smärtor. Hans situation har satt 
Försvarsmaktens och samhällets förmåga 
att ta hand om svårt krigsskadade på prov, 
och resultaten blottlägger ett system som 
haltar betänkligt. 

– Vi har ett system som, vad jag förstår, 
fungerar bra för dem med lindrigare ska-
dor. Men det här är första gången vi på 
K3 har en person med ett så här långt och 
allvarligt sjukdomsförlopp och det kräver 
helt andra insatser. Vi har fått lösa bug-
garna efter hand, men det är mycket som 
behöver utvecklas och förbättras, säger Tor 
Cavalli-Björkman. 

Samarbetsrutiner saknas
Ett problem är brister i samarbetet mellan 
dem som delar ansvaret för kapten Hü-
binette. Minst fem parter är inblandade: 

landstinget som står för den medicinska be-
handlingen, kommunen som sköter vården 
i hemmet, Försvarsmakten som ansvarar för 
arbetslivsrehabiliteringen samt Försäkrings-
kassan och olika försäkringsbolag som sva-
rar för biståndsåtgärder, sjukersättning och 
andra ekonomiska frågor. De inblandades 
insatser och uppdragsområden går delvis i 
varandra men det saknas rutiner och inar-
betade kanaler för hur kontakterna mellan 
de olika aktörerna ska skötas. Det leder i sin 
tur till missförstånd och felbedömningar. 
Kapten Leif Svensson är ställföreträdande 
chef för personalavdelningen vid K3 samt 
Pontus Hübinettes gode man. Han säger att 
det finns många ovissheter i sjukvårdskedjan 
och att det saknas tydliga ansvarsområden 
mellan sjukhus och kommun vilket leder till 
missförstånd och att uppgifter faller mellan 

stolarna. 
– Exempelvis 

ringde de en ons-
dag från sjukhuset 
och sa att Pontus 
skulle skickas hem 
på fredagen. Men 
det var ingen som 
ordnade så att 
hans permobil 
kom med, och 

den är han ju helt beroende av för att kunna 
förflytta sig. Medicinerna som skulle hämtas 
vid hemkomsten i Karlsborg fanns inte på 
apoteket här så vi fick åka till Mariestad och 
hämta dem, säger Leif Svensson.  

Okänd terräng
För de inblandade vid K3 har det blivit 
uppenbart hur lite de egentligen känner 

till om det svenska sjukvårdssystemet. Leif 
Svensson säger att han lagt ner mycket tid 
på att ta reda på vem som ansvarar för vad 
och att arbeta upp kontakter med kommun 
och landsting: 

– Från början var det mängder av saker 
att försöka få klarhet i, som vem som håller 
i färdtjänsten, vad som gäller vid sjukresa 
och ensamresa, vem som beslutar i olika 
biståndsåtgärder, vilken specialitet det regio-
nala sjukhuset har och hur stora resurser det 
finns i kommunen och övriga landsting. 

– I egenskap av god man är jag också med 
och beslutar om hemgång och har deltagit 
i rekryteringen av Pontus assistenter. Det 
har varit ett jättejobb som jag utfört på 
kvällar, men också till viss del på arbetstid 
med chefens goda minne. 

Leif Svensson tycker att informationen 
om vad det innebär att vara god man var 
väl knapphändig då han tackade ja till upp-
draget: 

– Krisstöd under ett långt sjukdomsför-
lopp är något mycket speciellt och det hade 
varit bra att få mer kött på benen om det 
innan. Det hade också varit bra att få veta 
hur det fungera rent praktiskt inom lands-
ting och kommun, säger han. 

Huvudansvaret borde centraliseras
Huvudansvaret för kapten Hübinette inom 
Försvarsmakten faller enligt regelverket på 
hans hemmaförband vid K3. De är skyldiga, 
att med stöd av HR-centrum i Stockholm, 
hjälpa honom med sin arbetslivsrehabilite-
ring när en sådan är möjlig. 

– Vi har specialanpassat ett arbetsrum åt 
honom här och löst problemet hur han ska 
ta sig upp hit. Men han har varit för dålig 

Oklara gränslinjer 
försvårar rehabilitering
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Tor Cavalli-Björkman.



O f f i c e r s t i d n i n g e n  6 / 2 0 0 9 15

S K A DA D  I  U T L A N D S TJ ä N S T R E P O R TAg E

Kommunikationsproblem, dålig 
kunskap om varandras verksamhet och 
patienter som hamnar i kläm. 

Problem i samarbetet mellan kom-
muner och landsting har fått regering-
en att agera. Den första januari 2010 
påbörjar en nyinrättad avdelning inom 
Socialstyrelsen att kontrollera samarbe-
tet mellan kommuner och landsting för 
att förbättra patientsäkerheten. Någon 
kontroll av deras samarbete med andra 
myndigheter, som exempelvis Försvars-
makten, är dock inte aktuell.  
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Pontus – skadad i rikets tjänst

den första augusti 2007 totalförla-

mades kapten Pontus hübinette i 

en trafikolycka i afghanistan. Sedan 

dess har hans och flickvännen anna 

Woxlins liv bestått av en konstant 

kamp för att Pontus ska kunna få 

rehabilitering och återvända till ett 

värdigt liv. Ingen har tagit på sig 

det övergripande ansvaret, utan allt 

ansvar för kontakter med hjälp-

medelscentralen, Försvarsmakten, 

kommun och landsting har hamnat 

på anna. 

– Innan man åkte iväg lät det ju så himla bra, 

att man skulle bli omhändertagen om något 

hände. Men det var ju bara skitsnack. Att 

vi ska behöva kontrollera allting när det ska 

finnas en person som sköter det här jobbet 

är helt ofattbart. Som om man inte hade 

nog med skit att stå i ändå, säger Pontus 

Hübinette. 

Väjningsolycka

De var nykära när han reste. Pontus Hü-

binette, 34, skulle vara i Afghanistan lika 

länge som de hade varit tillsammans – tre 

månader. Hon kände olust inför resan, men 

uppdraget som räddningssamordnare och 

utbildare i norra delen av landet verkade 

ändå relativt säkert. Han såg uppgiften som 

en självklar del i sin tjänstgöring inom FÖS 

(Försvarets överlevnadsskola) och var väl 

förberedd inför avresan. 

I början av juli anlände han till den cen-

tralasiatiska republiken. På campen var det 

lugnt. Några räddningsuppdrag var inte 

aktuella och Pontus hade gott om tid att 

slipa på detaljerna i de utbildningar han 

ansvarade för. Men den första augusti, 23 

dagar efter ankomst, förändrades allt. En 

militärpolis skulle köra till en annan camp 

för att hämta några dokument och Pontus 

bestämde sig för att hänga med. Polisen 

körde. På håll såg de en man korsa vägbanan. 

I hög fart gick de ut i vänster körfält för att 

väja undan. Men mannen fortsatte att gå 

och för att undvika en krock tvingades de 

till en häftig undanmanöver. Bilen sladdade 

av vägbanan, voltade flera varv och blev lig-

gandes på sidan. Militärpolisen var oskadd; 

Pontus illa tilltygad. Innan han svimmade 

lyckades han tala om för räddningsteamet 

att han inte hade någon känsel i benen. 

Sedan skulle det dröja nästan tre månader 

innan han återfick medvetandet. 

– Jag kommer inte ihåg någonting av 

själva olyckan, berättar Pontus. De första 

minnena jag har är från Sahlgrenska någon 

gång i november. 

två månader på intensiven

Samma dag som olyckan inträffade fick 

flickvännen Anna Woxlin, 40, reda på vad 

som hade hänt genom ett samtal från Pontus 

bror. Hon blev chockad, men informatio-

nen var knapphändig och ingen visste hur 

allvarligt läget var. Den andra augusti kom 

Pontus till Sahlgrenska universitetssjukhuset 

i Göteborg. Anna var först av de anhöriga på 

plats. En representant från Försvarsmakten 

bad henne att identifiera pojkvännen som 

låg medvetslös, svullen och illa tilltygad. 

– Ingen hade förberett mig på att jag 

skulle identifiera honom och jag hade ingen 

aning om hur han såg ut. Det var väldigt 

otäckt att se honom ligga där uppkopplad 

till en massa apparater. 

Anna stannade en vecka. Resten av hösten 

reste hon till sjukhuset varje onsdag och 

varannan helg de 20 milen från Karlsborg till 

Göteborg. De första månaderna drabbades 

Pontus av upprepade infektioner och var i 

stort sett helt okontaktbar på grund av en 

hjärnskada och omfattande medicinering. 

– Han låg på intensiven i nästan två må-

nader och första tiden trodde läkarna inte 

att han skulle överleva. Det var tungt att se 

honom ligga där, men jag hade en känsla 

av att han visste att jag var hos honom. Jag 

minns särskilt en kväll när jag var på väg att 

gå ner till sjukhusets anhörigboende. När 

jag sa god natt så formade han munnen 

till en puss. 

Lär sig leva med smärtan

Mot alla odds så återhämtade Pontus sig och 

sedan i maj förra året bor han åter hemma 

på sin gård strax norr om Karlsborg. Vi 

sitter i köket. Jenny, assistenten, har just 

lutat ryggen på permobilen lite bakåt för 

att försöka mildra de konstanta ryggsmärtor 

som Pontus ryggmärgsskada orsakar honom. 

Morfinpumpen hjälper inte. 

– Man får anstränga sig för att tänka på 

annat, kolla på teve eller läsa. Smärtan för-

svinner inte så jag måste lära mig att leva 

med skiten, säger han med sin lite lång-

– En historia om två människors kamp för att få hjälp

Kapten Pontus Hübinette innan olyckan i Afghanistan.
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samma och skrovliga röst.

Olyckan orsakade också två blödningar i 

hjärnan vilket har skadat hans kortids- och 

arbetsminne rejält och påverkat talförmå-

gan. Händelser från längre bak i tiden, före 

olyckan, är tydliga men han har svårt att 

redogöra för vad som hände igår eller förra 

veckan. Pontus tillvaro har förvandlats från 

ett aktivt naturliv med jakt, fiske, mycket 

träning och stort umgänge till en vardag 

där varje litet moment förvandlas till ett 

nästintill oöverstigligt projekt. 

– Bara att duscha, klä på sig och äta tar 

väldigt mycket tid så det är ju inte direkt 

några problem att få dagarna att gå, säger 

han. 

känner sig svikna

Deras berättelse är tragisk, men också fylld 

av värme och stor respekt för varandra. De 

har nära till skratt och pratar gärna om 

händelser från månaderna före Afghanistan. 

Men frustrationen och bedrövelsen finns 

strax under ytan, och stunderna är många 

då Pontus önskar att han aldrig hade vaknat 

upp efter olyckan. De säger att det enda de 

vill är att han ska få den hjälp han behöver 

och att de två ska få chans att ägna sig åt 

varandra. Men dit verkar det vara långt. För 

trots att det snart är två år sedan olyckan 

inträffade är det fortfarande ingen som ve-

lat ta det övergripande ansvaret för Pontus 

rehabilitering, berättar de. Istället är det 

Anna, som förutom sorgen över det inträf-

fade, också tvingats kämpa för pojkvännens 

tillfrisknande och rättigheter. Något de båda 

är oerhört besvikna över.

Samordning saknas

Eftersom Pontus dels är förlamad, dels har 

omfattande skador på närminnet samt tal-

problem, är det Anna som fått lägga ner tid 

och kraft för att pojkvännen ska få hjälp. 

På det rustika furubordet bredvid henne 

ligger en rejäl trave med anteckningsböck-

er, rapporter och platsmappar fyllda med 

dokument som vittnar om allt det arbete 

hon hittills utfört. Hon började tidigt göra 

anteckningar för att Pontus skulle få chans 

att förstå vad som hade hänt honom under 

tiden han låg medvetslös på Sahlgrenska. 

Men efter hand har hennes dokumentation 

också blivit ett tragiskt bevis på ett system 

som inte fungerar, på tjänstemän som inte 

tar sitt ansvar och på ett samhälle som inte 

lyckas ta hand om en medborgare i ett yt-

terst utsatt läge. 

– Det är så otroligt många människor och 

instanser runt Pontus, men ingen som tar 

det övergripande ansvaret. Det finns ingen 

som samordnar insatserna, ser till att han får 

den vård han behöver eller som informerar 

om vad som händer. Den biten har jag fått 

sköta, säger Anna. 

Hon har haft kontakter med Hjälpmedel-

centralen, kommunen, landstinget, Hjärn-

skadeteamet, psykologer, sjukgymnaster, 

assistenter, läkare, terapeuter och en rad 

personer inom Försvarsmakten och många 

Pontus Hübinette och Anna Woxlin är djupt besvikna över att inte ha fått något sammanhållet stöd eftter att Pontus skadades under 

tjänstgöring i Afghanistan.
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för att börja jobba och vi var 
kanske lite väl snabba med insatser i början, 
säger Tor Cavalli-Björkman. 

Han tycker dock inte att huvudansvaret 
för rehabiliteringen bör ligga på enskilda för-
band, utan centralt, möjligen hos HRC: 

– Det är inte rimligt att varje förband ska 
ha den djupa kunskap om sjukvårdssystemet 
som ett sådant här fall kräver. Förbanden 

kan få uppdrag att 
genomföra, men 
huvudansvaret 
bör ligga centralt. 
I det här fallet har 
HR-centrum med 
sin kompetens 
lämnat K3 massor 
av stöd, mer än de 
hade behövt. 

Att flytta hu-
vudansvaret är också befogat ur ett ekono-
miskt perspektiv, menar Cavalli-Björkman. 
Om antalet svenskar i mission inom några år 
ska fördubblas ökar också risken för skador. 
Då behövs ett välorganiserat omhänderta-
gande på hemmaplan. 

– Nu har vi en som är svårt skadad, men 
tänk om förbandet hade 25 som behövde 
hjälp. Hur skulle det gå då? Olika kommu-
ner och landsting har också olika stark eko-
nomi vilket innebär att vården med dagens 
system kan variera för vår personal beroende 
på var man bor. Så får det inte vara. En 
central ledning skulle kunna säkerställa att 
alla får en likvärdig behandling och vård, 
säger Tor Cavalli-Björkman. 

– Vi kommer att få se 
fler psykiska och fysiska trauman och då 

måste vi ha ett system som fungerar i alla led, 
från a till ö. Det är en moralisk fråga mot 
såväl våra anställda som deras anhöriga. 

Fler kockar – sämre soppa
Leif Svensson håller med om att samord-
ningsansvaret för rehabiliteringsinsatser bör 
ligga centralt. Han tillägger att det även 
handlar om att tillvarata och förvalta den 
kunskap som varje enskilt fall genererar. 

– Annars sprids ju inte lärdomarna vidare 
i övriga Försvarsmakten utan stannar hos 
enstaka individer på förbanden. I Pontus fall 
har vi lärt oss otroligt mycket om den typ av 
skador han har och vilka resurser som finns 
att tillgå hos kommunen och i hela Västra 
Götalandsregionen för att förbättra hans 
livssituation och skada. Denna kunskap 
måste vi ta tillvara, säger Leif Svensson. 

Ett annat område som behöver förbättras, 
enligt K3, är kommunikationen med de 
anhöriga. Förbandet saknar rutiner för vem 
som ansvarar för att informera närstående 
om vad som händer och vilka insatser som 
planeras. Det kan leda till förvirring och 
missnöje helt i onödan. 

– Vi måste ha en person som sköter kon-
takten med de anhöriga för att undvika att 
olika personer säger olika saker. Men det är 
också viktigt att vi har en person bland de 
anhöriga som vi informerar och som i sin 
tur kan meddela de andra runt den skadade. 
Ju fler personer som är inblandade desto 
större är risken för missförstånd, säger Tor 
Cavalli-Björkman. 

Linda Sundgren

Fotnot: Efter intervju med ansvariga på HR-
Centrum har klarhet inte nåtts i vilka beslut 
som fattas på central nivå rörande omhän-
dertagandet av Pontus Hübinette, eller exakt 
hur rutiner och ansvarsfördelning ser ut inom 
myndigheten. 

Officerstidningen har i dialogen med HRC 
nekats att ta del av några handlingar rö-
rande Högkvarterets beslut och hantering av 
Pontus Hübinette. Därför har det inte varit 
möjligt att, tillsammans med HRC, klargöra 
vilka beslut myndigheten centralt har fattat 
i ärendet, eller vilka rutiner som funnits. En 
skriftlig begäran om utlämnande av de all-
männa handlingar som finns i ärendet har 
därför inlämnats i syfte att försöka erhålla 
en tydligare bild.

Oklara gränslinjer 
försvårar rehabilitering
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Leif Svensson.

Ny avdelning för 
kontroll av kommuner 
och landsting
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Efter det att USA under hösten 2008 
råkat in i en allvarlig ekonomisk re-
cession började alltfler ställa frågan 
om denna utveckling, tillsammans 
med de problem som Washington 
råkat ut för i Afghanistan och i Irak, 
kunde komma att hota landets ställ-
ning som militär stormakt. Denna 
fråga kan formuleras: innebär de 
kriser som USA genomlever början 
till slutet på landets ställning som 
den militärt dominerande staten i 
världen? 

Hösten 2008 stod det klar att USA:s ekonomi 
hade betydande problem, vars ursprung låg 
inom bostadssektorn. Under decennier hade 
amerikanska politiker inom båda partierna 
uppmuntrat ett utökat privat ägande av 
främst egna hus. 

Två stora finansieringsinstitut kontrol-
lerade av den federala regeringen var helt 
centrala vid uppkomsten av denna pro-
blematik. Under senare år hade dessutom 
andra finansieringsinstitut gett sig in i fi-
nansieringen av bostadsbyggande genom att 
mycket kraftigt utöka lånemöjligheterna för 
människor som tidigare inte hade bedömts 
ha tillräckligt stark kreditvärdighet för att 
kunna ta egna bostadslån. 

Skulder i andra hand
Det tredje elementet i den komplicerade 
bakgrunden till finanskrisens utbrott var att 
olika finansinstitut under senare år, främst 
baserade i USA, hade refinansierat dessa 
bostadslån vidare inom det nationella och 
internationella finansiella systemet. 

De summor detta totalt handlade om 
exploderade under 1990-talet och det första 
decenniet under 2000-talet, samtidigt som 
komplexiteten i dessa lån var så stor att deras 
verkliga värde, särskilt i tredje eller fjärde led 
från ursprungstransaktionen, var i praktiken 

omöjlig att bedöma. När värdena på dessa 
tillgångar började ifrågasättas på allvar spred 
sig osäkerheten snabbt genom det finansiella 
systemet, främst i USA.

Måste agera
Snart stod det klart att den federala reger-
ingen i USA var tvungen att agera. Bush-
administrationens förslag innebar att den fe-
derala staten skulle satsa i storleksordningen 
$700 miljarder (omkring 5000 miljarder 
svenska kronor) för att stabilisera landets 
finansiella system. 

I september 2008 röstades detta förslag 
ned i representanthuset, i en omröstning 
som skakade tilltron till USA som global 
ekonomisk aktör. Några dagar senare, efter 
några mindre förändringar i lagförslaget, an-
togs det emellertid först i representanthuset 
och sedan i senaten. 

Budgetunderskott
När president Obama tillträdde lade han 
fram ett nytt förslag till ett allmänt ekono-
miskt stimulanspaket, även detta på drygt 
$700 miljarder. 

När alla ekonomiska åtgärder mot den 
ekonomiska nedgången har genomförts 
kommer underskottet i den federala ame-
rikanska budgeten under budgetåret 2009 
att vara 13 % av bruttonationalprodukten. 
Detta är ett mycket betydande underskott. 
Jämförelsevis så är tanken i EMU att staterna 
som deltar där högst skall ha ett budgetun-
derskott som motsvarar högst 3 % i normala 
ekonomiska tider. Som en engångsförete-
else är budgetunderskottet på 13% av BNP 
hanterbart, men problemet blir större när 
det, som här, rimligen kommer att bli flera 
år med mycket stora federala amerikanska 
budgetunderskott. Detta är ett allvarligt 
problem för USA. 

Ömsesidigt beroende
En del bedömare pekar också på att USA:s 

offentliga skuldsättning till betydande del 
under senare år är till utländska långivare 
som ett tecken på att Washingtons ekono-
miska position försvagas. Mot synen att 
detta enbart tyder på en svagare interna-
tionell ställning för USA kan två argument 
anföras. Det ena är att det faktum att ut-
ländska långivare alltjämt är beredda att 
köpa statspapper från USA i oerhört stora 
mängder är ett tecken på fortsatt förtroende 
för landets ekonomiska styrka. 

För det andra innebär USA:s utländska 
belåning inte dependens som man kan tro 
– det vill säga att USA är ensidigt i långivar-
nas våld – utan interdependens, ömsesidigt 
beroende. Kina – som är den största enskilda 
utländska långivaren till USA – kan inte sälja 
sina amerikanska statspapper på marknaden 
utan att värdet på dylika tillgångar går ned, 
vilket direkt skulle skada Kinas ekonomi. 
Dock finns givetvis en bortre gräns någon-
stans för hur stora värden i statspapper som 
USA kan sälja på den internationella mark-
naden, men inget tyder ännu på att denna 
gräns är nära. 

Skattefrågan central
Som varit fallet flera gånger tidigare i 
USA:s moderna historia, senaste exemplet 
var under början av 1980-talet, målas nu 
ekonomiska domedagsscenarior – liknande 
den som bedöms ovan – ut för landet. Om 
trenderna fortsätter med statlig och kan-
ske rentav privat skuldsättning, säger dessa 
röster, då riskerar USA närmast bankrutt 
inom en överblickbar framtid. Om det är 
något som vi lärt av studiet av USA är det 
emellertid att landets politik karakteriseras 
av en förmåga att hantera politiska kriser 
innan de blir verkligt fundamentala. Det 
finns ingen anledning att tro annat än att 
denna förmåga kommer att visas än en gång 
om de ekonomiska underskotten verkligen 
riskerar att leda till en urholkning av USA:s 
ekonomiska styrka.

Är USA:s ställning som 
militär stormakt hotad?
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En brasklapp bör emellertid lämnas. Den 
gäller den oerhörda oviljan hos främst re-
publikanska politiker att höja skatterna, 
oavsett vilken orsaken till behovet av skat-
tehöjningar än kan vara som blivit allt tydli-
gare. Om ett av båda stora partierna i landet 
driver denna handlingslinje in absurdum 
finns risken att det politiska systemet inte 
kan bemästra problemen med budgetun-
derskotten. 

De väldiga ekonomiska problem som 
USA:s största delstat, Kalifornien, har un-
der 2009 beror bland annat på just denna 
republikanska ovilja att acceptera skatte- 
eller utgiftshöjningar. President Obamas 
upprepade löfte om att inte höja skatterna 
för familjer som har under 250 000 dol-
lar i årsinkomst bidrar till denna låsning 
av möjligheter att finansiera det federala 
budgetunderskottet över tid.

Stark dollar
Inte heller underskotten i betalningsbalan-
sen, som varit relativt stora under ett antal 
år, är så allvarliga att de hotar Washingtons 
internationella ställning. Vi bör, då vi söker 
bedöma allvaret i USA:s ekonomiska belä-
genhet, betänka att det faktum att USA-dol-

larn alltjämt är världens ledande reservvaluta 
ger den amerikanska regeringen större eko-
nomiskt handlingsutrymme än alla andra 
regeringar i världen. De antydningar som 
gjort på bland annat kinesiskt håll om att 
USA-dollarns ställning borde urholkas till 
förmån för någon annan reservvaluta kan 

för närvarande inte tas på allvar.
Slutsatsen blir att USA:s ekonomiska si-

tuation rimligen inte på kort till medellång 
sikt påverkar landets ställning som en militär 
supermakt. 
 Jan Hallenberg

Professor, Försvarshögskolan
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Hangarfartyget George Washington stävar genom stilla havet på väg mot en samövning med den australiensiska flottan. Foto: John M Hageman/US Navy

USA:s statsskuld beräknas uppgå till nästan 100 procent av landets BNP inom en snar framtid.
Nästan hälften av skulderna ägs av icke-amerikaner. Men farhågorna om att detta skulle ur-
holka USA:s stormaktsstatus är överdrivna. Skulderna skapar inte en sårbarhet för USA, utan
ett ömsesidigt beroende mellan lånegivarna och USA, enligt analysen.
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Yrkessoldater på svensk arbetsmark-
nad var titeln på det arrangemang 
som Officersförbundet och Reserv-
officersförbundet arrangerade till-
sammans den 29 juni i Visby under 
politikerveckan. Den tidigare danske 
överbefälhavaren Christian Hvidt 
berättade om hur Danmark ställt om 
sitt försvar till ett anställt försvar med 
värnplikt i grunden. 

– Den danska modellen är det billigaste sättet 
att behålla vänpliktssystemets fördelar, sade 
Christian Hvidt under sitt föredrag. 

Danmark har behållit plikten som grund 
men tar huvudsakligen bara ut frivilliga. Dan-
mark kallar årligen in 5500 till armén, samt 
500 vardera till marinen och flygvapnet. I 
början av sommaren beslutade dock Danmark 
att utreda om det kan finnas anledning att helt 
slopa värnplikten, även om resultatet av den 
utvärderingen inte är känd ännu, förklarade 
Christian Hvidt.

”Inte lönt att protestera”
Ordförande Lars Fresker representerade Of-
ficersförbundet och Reservofficersförbundets 
ordförande Jörn Holmgren representerade sin 
organisation.

General Anders Brännström, ställföreträ-
dande chef insatsstaben var den företrädare 
som Försvarsmakten lät presentera det nya 
personalförsörjningssystemet. 

– Som jag ser det är de politiska besluten 
nu fattade och Försvarsmakten har inget att 
vinna på att inte gå i befalld riktning, sade han, 
när diskussionen och frågorna från åhörarna 
började handla om värnpliktens bevarande. 

Samtidigt betonade Anders Brännström att 
han själv såg att det fanns flera fördelar med 

värnpliktssystemet, men att det nu var ett an-
nat personalförsörjningssystem som var beställt 
och att det med rekrytering och insatser går 
att skapa ett hållbart system.

Diskussion om näringslivets intåg 
En fråga som diskuterades av samtliga in-
blandade var om, när och hur det privata nä-
ringslivet kan ha intresse av att låta anställa 
deltidsanställda soldater och officerare i det 
framtida försvaret. Christian Hvidt berät-
tade om Danmarks system där företag som 
är positivt inställda till att låta anställda del-
tidstjänstgöra inom försvaret får tillåtelse att 
använda en symbol som visar att de stöttar 
försvarsmakten med personal. Men hur lik-
nande åtgärder skulle kunna utformas i Sverige 

uppfattade panelen som en svår fråga. Samtliga 
trodde att det skulle behövas en stark politisk 
uppbackning. 

De fackliga representanterna uppmärksam-
made även vilka krav omställningen ställer på 
Försvarsmakten som arbetsgivare. 

– Vår förhoppning var att via seminariet få 
en bredare allmänhet att förstå vad som håller 
på att hända med försvarsmaktens personal-
försörjning. Att flera företrädare ur försvars-
maktsledningen deltog som åhörare är också 
positivt. Förhoppningsvis leder detta till att 
man ser oss som en konstruktiv part. Vi vill 
också att det här ska bli bra, även om vi ibland 
kanske påtalar saker som Försvarsmakten inte 
tycker är så kul alltid, sade Lars Fresker efter 
seminariet.

Yrkesförsvar diskuterades i Almedalen

Ett avtal om prolongering av utlands-
avtalet undertecknades av arbets-
tagarorganisationerna och arbetsgi-
varen den 16 juni. Utlandsavtalet slöts 
i december 2005. Villkoren i avtalet 
har därefter inte justerats. Ett stort 
antal ersättningar anges i krontal och 
är således inte justerade för löne- och 
prisutveckling.

– Vi väljer prolongering istället för att låta avtalet 

löpa ut. Det är bättre för våra medlemmar att 
vi har ett utlandsavtal än att vi har ett avtalslöst 
tillstånd. Men det är viktigt att poängtera att vi 
förlänger avtalet på grund av att de ansvariga 
inom Försvarsmakten just nu inte är beredda 
att förhandla om det, säger Niklas Simson, 
förhandlingschef på Officersförbundet.

Ser gärna omförhandling
Officersförbundet anser dock att avtalet måste 
förhandlas om för att anpassas både till indi-

vidernas och till verksamhetens nuvarande 
behov. 

– Vi ser gärna att Försvarsmakten under 
hösten kallar till förhandlingar om villko-
ren. Jag tror att både Officersförbundet och 
Försvarsmakten är överens om att villkoren i 
insatsverksamheten måste behållas konkur-
renskraftiga för att myndigheten ska kunna 
lösa sin huvuduppgift. En attraktiv arbetsgivare 
torde börja med att ha attraktiva villkor i sin 
kärnverksamhet, säger Niklas Simson. 

Utlandsavtalet förlängt till den sista december 2009
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Christian Hvidt tidigare dansk ÖB förklarade hur Danmark skapat ett yrkesförsvar med bibehållen 
selektiv värnplikt.
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Ny hemsida för Officersförbundet
Nu är Officersförbundets nya hemsida 
på plats. Hemsidan finns på samma 
adress som förut – www.officersfor-
bundet.se – men med ett helt nytt 
utseende och ett delvis nytt innehåll.

Den stora nyheten på hemsidan är att medlem-
marna, från och med nu, på ett mycket enkelt 
sätt själva kan ändra och uppdatera vissa av sina 
personuppgifter via hemsidan. Medlemmarna 
kan även snabbt få en överblick över vilka 
försäkringar de tecknat genom förbundet.

Inloggning
För att komma åt sina personliga uppgifter 
måste medlemmarna logga in på hemsidan, 
på Min sida. Inloggning sker med det använ-
darnamn och lösenord som medlemmarna i 

dagarna fått hemskickade till den adress som 
är angiven till förbundet. Medlemmarna kan 
själva sedan byta det lösenord de blivit tillde-
lade sig. Instruktioner för hur detta går till 
finns på hemsidan.

– Kansliet får rätt många samtal från med-
lemmar som vill veta vilka försäkringar de en 
gång har tecknat genom förbundet. Nu blir 
det enklare för medlemmen att själv kontrol-
lera dessa uppgifter, säger Peter Löfvendahl, 
förbundsdirektör på Officersförbundet.

Arbetsrätt online
På förbundets nya hemsida finns nu även en 
utökad arbetsrättslig avdelning där medlem-
marna snabbt och enkelt kan få svar på sina 
funderingar kring arbetsrätt och lön. Avdel-
ningen är lösenordsskyddad och endast öppen 
för dem som är medlemmar i förbundet.

Stöd till föreningarna
Medlemmar som har ett förtroendeuppdrag 
har tillgång till en ytterligare sida – Min fören-
ing. På denna sida kan föreningens förtroende-
valda själva utföra mycket av de uppdateringar 
av medlemsregistret som tidigare endast kunde 
göras av medlemsregistret på kansliet. Ytter-
ligare information om sidan Min förening 
kommer att skickas till ordföranden i varje 
förening. Har inte din förening fått någon 
information är det möjligt att kansliet har 
fel kontaktuppgifter. Hör av er till kansliet 
för kontroll. 

– Genom hemsidan får föreningarna en 
bättre överblick och kontroll över medlems-
flödena och förhoppningsvis är detta en tjänst 
som kommer att uppskattas bland de förtro-
endevalda, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundets nydesignade hemsida har samma adress som den föregående: www.officersforbundet.se.
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DEBATT

VAD TYCKER DU? 

BAKGRUND

 

Ur DN Debatt 12 jui 2009.

Försvarspolitiken är underfinansierad 
och hänger inte ihop vilket är något 
som hotar Sveriges säkerhet. Det var 
budskapet i den text som Officers-
förbundets ordförande Lars Fresker 
skrev på DN-debatt inför riksdagens 
omröstning om regeringens försvars-
proposition. 

– Vi valde att skriva texten utifrån den verklighet 
som möter mig, och övriga styrelseledamöter, 
då vi är ute på förband. De snabba föränd-

Officersförbundet på DN-debatt
ringarna inom försvaret har gjort att saker 
inte hänger ihop ute på linan. Varför ha dyra 
flygplan om du inte har robotar att skjuta från 
dem, eller korvetter utan tillräckligt skydd mot 
luftangrepp, säger Lars Fresker.

– Ytterligare en sak som nämndes i debatt-
artikeln, är att den nu antagna försvarspropo-
sitionen är underfinansierad. Kostnaderna för 
det nya personalförsörjningssystemet kommer 
troligen att bli högre och kompensationen för 
kostnadsökningar är otillräcklig, säger Lars 
Fresker. 

Debattartikeln har, efter DN-publiceringen 
den 12 juni, även publicerats och citerats i flera 
landsortstidningar.

– Vi får väl tyvärr tvingas konstatera att nå-
gon djupare påverkan på debatten i riksdagen 
hade vi inte, men många medlemmar har hört 
av sig och uttryckt tacksamhet för att vi stått 
upp i frågan. Vi får försöka se det här som ett 
långsiktigt arbete i att försöka få allmänhet 
och politiker att närma sig försvarsfrågan med 
större insikt, säger Lars Fresker.

Officersförbundet fanns inte med 
bland deltagarna i årets Pridefesti-
val. Långt gångna planer på att delta 
fanns, men på grund av sena föränd-
ringar i planeringen tvingades förbun-
det ställa in sin medverkan.

– Istället för att delta med egna representanter 
i Försvarsmaktens tält deltog vi i år endast 
genom att vara på plats under en dag och gå 
på seminarier som arrangerades av Försvars-
makten, säger Pelle Avelin, ombudsman på 
kansliet

Festivaltält
Förra året deltog Officersförbundet på Pride-
festivalen tillsammans med Försvarsmakten 
och flera andra organisationer med försvars-
maktsanknytning. Samlingsplatsen var För-

svarsmaktens festivaltält som lockade många 
besökare och Officersförbundets representanter 
fick goda möjligheter att informera festivalbe-
sökarna om förbundets arbete i frågor som rör 
mänskliga rättigheter i stort och smått. 

Sena förändringar
Planen var att Officersförbundet även i år 
skulle få dela på Försvarsmaktens plats inne 
på festivalområdet. Men i ett sent skede med-
delade Försvarsmaktens ansvariga att förbundet 
inte hade beretts någon plats i Försvarsmakten 
festivaltält i år. 

– Visst är det tråkigt att Officersförbundet 
inte kunde delta på Pridefestivalen, men Pride 
är bara en av många scener där förbundet 
kan möta medlemmar och allmänhet i frågor 
som rör jämställdhet, respekt och mänskliga 
rättigheter, säger Johnas Mård, 2:e vice för-

bundsordförande.
– Nästa år kommer Pride att flytta från 

Tantolunden till Sjöhistoriska museet. Jag 
har uppfattat att det finns funderingar inom 
ledningen för Pride om festivalens form ska 
stöpas om till nästa år, så det är ännu oklart 
om och hur förbundet kan delta, säger Pelle 
Avelin.

Inget Pride i år för Officersförbundet
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Inget officersförbund i Tantolunden i år.



Personalförändringar  
på kansliet
Mikael Boox har återvänt till kansliet efter tjänst-
ledighet och tjänstgöring i Afghanistan. Även 
Anne-Charlotte Hartman återvänder till sin 
tjänst som ombudsman.

Bjarne Hald, som varit vikarie för Boox, 
lämnar kansliet och återvänder till tjänst inom 
Försvarsmakten. Maria von Below har avslu-
tat sitt vikariat på kansliet och återgått till 
Försvarsmakten samt återupptagit sin post i 
förbundsstyrelsen.

Informationsassistent Sandra Lang tjänstgör 
på deltid (25 %) under hösten.

Nya regler för A-kassa
Riksdagen fattade beslut om förändringar i 
a-kassereglerna den 13 maj. De nya reglerna 
gäller från och med den första juli. Akademi-
kernas erkända A-kassa (AEA) väntar på de 
detaljerade tillämpningsföreskrifterna, men 
redan nu finns vissa kända fakta.

Från och med den första juli behöver den 
som byter A-kassa inte längre intyga arbete. 
De nya reglerna innebär att den som är helt 
arbetslös, studerar, är föräldraledig, eller sjuk 
kan söka inträde hos AEA förutsatt att perso-
nen har arbetat tidigare.

Vidare räknas de månader under 2009 som 
du är medlem i a-kassan dubbelt efter den 1 
juli 2009. Det betyder att medlemsvillkoret 
kan vara uppfyllt redan efter sex i stället för 
tolv månaders medlemskap och att det kan 
vara möjligt att ha rätt till inkomstrelaterad 
arbetslöshetsersättning efter att ha varit med-
lem sex månader.

Den som blir arbetslös kommer från och 
med den 1 juli att få räkna med den eventuella 
ersättning som vederbörande har fått för exem-

pelvis sjukdom och vård av barn i underlaget 
när a-kassan räknar fram dagpenningen. Det 
är den enskildes ansvar att meddela a-kassan 
vilka ersättningar som den har fått.

Kravet på akademiska meriter för inträde i 
AEA kvarstår.

Mikael Boox. Avgiften till a-kassan sänks igen
Den avgift som a-kassan måste leverera in till 

staten för varje sys-
selsatt medlem och 
månad sänks med 50 
kronor. AEA har där-
för beslutat att sänka 
avgiften till 90 kro-
nor för alla medlem-
mar per den 1 juli.

Säkerhetsskåpet har utvecklats av KAMIC tillsammans med 

E.A. Rosengrens AB på uppdrag av försvaret. Skåpet är en 

säkerhetsinvestering för att skydda information på servrar mm 

från intrång. Välkommen att kontakta oss för mer information!

RÖS-skyddat säkerhetsskåp 
för servrar i skalskyddsklass SS1/ EMP

KAMIC  Box 278, 651 07 Karlstad, Tel: 054-57 01 20, www.kamic.se 

ROSENGRENS  Box 315, 192 30 Sollentuna, Tel: 08 587 677 07, www.rosengrens.se

SvenSka 

SoldathemSförbundet

Förbered er inför utlandstjänstgöringen 
- anmäl er till höstens PREP-kurser!
Som en möjlighet till goda förberedelser 
inför utlandstjänstgöring och med syftet 
att stärka relationen, erbjuder Svenska 
Soldathemsförbundet PREP-kurser
i kommunikation och konflikthantering 
för par. 

Kurserna arrangeras under veckoslut 
den 9-11 oktober samt den 13-15
november i Stockholms närområde.

För mer info om anmälan, gå in på
www.soldathem.org eller skicka ett
mail till info@soldathem.org

Välkommen med Er anmälan!
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D E B AT T I N S ä N DA R E

Det militära är främst en social företeelse. 
Kamratskap är dess starkaste kraft, märken, 
beteckningar, grader, namnbrickor, unifor-
mer, kommandon, musik och kroppsrörelser 
är dess ikoner. I farans stund håller vi ut 
för kamratskapets skull inte för pengarna, 
högkvarteret eller den braskande reklamen. 
En officer blir inte rik på sin lön, men han 
blir stolt. Svenska yrkesmilitärer har visat sig 
mycket användbara i näringslivet och civila 
förvaltningar där lönenivån är av annat slag, 
ja rentav som partiledare i Riksdagen. 

Är vi då lurade? I media bävar många 
debattörer inför yrkesarmén. ”Tänk om 
yrkessoldaterna bara är där för pengarna! 
Hur skall det då gå?” Vad debattörerna säger 
är att ingen normal civil människa vill byta 
ut sin bekväma tillvaro mot soldatens. Och 
hur kan vi officerare begära att välavlönade 
civila skall förstå hur stark känslan är för oss 
som motivator – vid en väl genomförd för-
bandsövning, en bordning av ett piratskepp 
utanför Afrikas kust, en parad inför Kon-
ungen eller en militärkoncert då publiken 
stampar i golvet av förtjusning?! 

Är vi då normala? Det nya personalför-
sörjningssystemet är en stark plattform att 
bygga vår gemensamma framtid på. De 
av oss officerare som trivs på trupp för-

nedras inte längre av att ha samma grader 
som andra vars strävan är en annan än att 
skapa soldater och att sätta samman dessa 
till insatsförband. De soldater och förband 
vi truppofficerare skapar är lika bra som 
administrationen omkring oss är dålig. Kan-
ske uppstår en kår av skickliga intendenter 
vars strävan är att bringa ordning i försvars-
maktens sammanrasade bokföringssystem, 
där högkvarteret inte ens kan redovisa 10 
procent av materielen, vare sig i LIFT eller 
i ekonomiska termer och än mindre var 
försvarsanslaget på omkring 40 miljarder 
egentligen tar vägen? 

”Var är pengarna?” är finansminister Borgs 
ständiga fråga. Högkvarteret blir honom 
idag svaret skyldig. I morgon sätts åter yr-
kesskickligheten i främsta rummet och av 
denna stärks vår känsla. Kanske uppstår en 
verklig elit – en generalstabskår? Men borde 
vi då bortse från känslan och istället ta rejält 
betalt för vad vi åstadkommer? Vad de meniga 
yrkessoldaterna beträffar och faktiskt också 
våra värnpliktiga soldater, så verkar denna 
känsla lika starkt på dem, antingen den 
finns där de tjänstgör eller när de ser den 
hos andra. Civila har länge varit främsta 
uttolkare av vår känsla: informatörer och 
personalvårdskonsulenter. 

Ratioarbetet sätter nu stopp för denna 
kostnadsdrivande anomali och för tillbaka 
sysslan till – ja inte till truppofficerarna, vi 
har fullt upp med att utbilda nya soldater 
och sätta samman dessa till förband – utan 
till dem vars strävan är en annan. Om För-
svarsmakten vill fortsätta sin policy att hålla 
dem som utför kärnverksamheten avlönade 
som brevbärare (med all respekt för denna 
strävsamma kår bland vilka jag har arbetat 
som chef ) så borde man beakta de militära 
sociala faktorerna mera systematiskt. 

Hur Försvarsmakten tar hand om oss då vi 
skadas vid insats idag har Officerstidningen 
vittnat om. Inte bara bokföringsystemet har 
rasat samman i högkvarteret, även moralen. 
Truppofficerarnas arbete är bokstavligt talat 
livsfarligt, och om inte Officersförbundet 
funnits och bevakat Arbetsgivaren hade man 
lurat oss som älskar vårt yrke till snart sagt 
vad som helst. Känslan bland oss som gör 
jobbet verkar så starkt att vi ofta bortser från 
våra egna behov. Stöd er officersförening 
mina vänner, och hjälp dem att hjälpa er 
själva. 

Göran Mellblom
Citat: Känslan bland oss som gör jobbet verkar 
så starkt att vi ofta bortser från våra egna 
behov.

Känslan fyller inte 
plånboken

Om Försvarsmakten vill fortsätta sin policy att hålla de som utför kärnverksamheten avlönade 
som brevbärare så borde man beakta de militära sociala faktorerna mera systematiskt, anser 
skribenten. 
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 Läste i senaste OfficersInfo att Officersför-
bundet kapitulerat för arbetsgivaren vad 
avser kraven på att skriva på nya anställ-
ningsavtal för att få gå utbildning. 

Jag anser att OF´s råd till den enskilde 
– att själv avgöra om de skall skriva under 
avtalet eller ej, är att kapitulera för Försvars-

maktens hot. Svagt av Officersförbundet!
Det är ju nu officerarna behöver Offi-

cersförbundets stöd. Det torde inte finnas 
någonting viktigare just nu än att bemöta, 
eventuellt med STARKA fackliga åtgär-
der, arbetsgivarens hotpolitik.

Om Officersförbundet inte markerar mot 

arbetsgivaren nu, tas ett steg motsvarande 
ca 40 år tillbaka.

Med vänliga hälsningar
Lars-Henning Persson

”Gu´skelov pensionär”

Lars-Henning, jag förstår din starka 
reaktion. Officersförbundet har 
också tydligt reserverat sig mot 
beslutet om obligatoriet. Mer än så 
kan vi inte göra i nuläget, trots att 
vi anser att det hela kunnat ge-
nomföras på ett mycket bättre sätt. 
Försvarsmakten har rätt att fatta 
beslut om sin egen verksamhet. 
Vi har förklarat för myndighetens 
företrädare att vi anser att de fattar 
ett ytterst olyckligt beslut. Olyckligt 
både för försvarets verksamhet och 
för våra medlemmar.

Anledningen till att vi inte uppmanar våra 
medlemmar att inte teckna om sina anställ-
ningsavtal är att vi inte kan. Det skulle kun-
na klassas som en otillåten stridsåtgärd.

Däremot har vi försökt att visa för våra 
medlemmar att det inte finns några tydliga 
spelregler för vad det är man undertecknar. 
Det finns inte heller några positiva incita-
ment för individen att underteckna. För 
deltagare i utbildningar på försvarshögsko-
lan, där det tvingande kravet av skriva om 
anställningsavtalen för att få gå kurs nu app-
liceras, innebär utbildningarna med dagens 
befordringssystem inte någon garanti för 
högre grad eller lön, eller andra ersättningar. 
Kännandes dessa begränsningar är det upp 
till den enskilde att fatta sitt beslut.

Regeringen har under sommaren tillsatt 
en utredare som senast den första december 
2010 ska visa vilka lagändringar och andra 
faktorer som kan krävas vid ett obligato-
rium. Försvarsmakten springer alltså långt 
före arbetet på den politiska nivån. Obli-

gatoriet skulle istället kunna införas i För-
svarsmaktens kommande insatsorganisation 
som ska stå klar 2014. Om Försvarsmakten 
önskade uppvisa tålamod, samt inbjuda till 
dialog, torde villkor, ersättningar, sanktioner 
och kringåtgärder och övrigt kunna vara 
utrett och färdigförhandlat till kontrakt 
måste tecknas för att ingå i insatsorganisa-
tionen 2014. 

Det finns en arbetsgrupp på central nivå 
för obligatoriet där alla arbetstagarorga-
nisationer ingår. (Gruppen benämns FM 
utvecklingsgrupp – internationell tjänst.) 
Den arbetsgruppen sammankallas inte av 
Försvarsmakten.

Lars Fresker, 
förbundsordförande Officersförbundet

Officersförbundet totalkapitulerar!

Officersförbundet svarar:

Sedan kalla krigets slut har Sveriges försvar 
förvandlats från ett värnpliktsförsvar av 
landets gränser till ett professionellt insats-
försvar baserat bland annat i Afghanistan 
och Adenviken. Våra politiker har fått 
ett lätt gripbart politiskt slagträ för den 
internationella scenen som knappast kan 
försvara våra gränser mot yttre hot. Efter 
drygt femton år av avspänning så utmålas 
denna dramatiska förändring som självklar 
och den enda möjliga.

Sverige saknar en nyanserad offentlig de-
batt i försvarsfrågan: Vad är syftet med vårt 
försvar och vad får vi för skattepengarna? 
Den debatt som finns är ensidig med mycket 
få aktörer som ifrågasätter den eviga fred som 
våra politiker bygger vårt försvar för, vilket 
borde vara den naturliga ståndpunkten för 

de som jobbar med frågan. Sveriges officers-
kår borde bidra till den offentliga debatten 
genom att sakligt och öppet informera om 
hotbilder, alliansalternativ och förmågor ur 
ett militärt och säkerhetspolitiskt perspektiv. 
Det borde vara naturligt för officerskåren att 
resonera kring långsiktigheten i den eviga 
freden. 

Sveriges officerare, ni behöver påminnas 
om att ert jobb inte är att försvara politi-
kerna utan Sverige och det svenska folket. 
Ert bidrag behövs i debatten för att vi väljare 
skall kunna betygsätta våra folkvalda samt 
välja rätt väg i försvarsfrågan. Sveriges offi-
cerskår måste ta sitt demokratiska ansvar. 

Johan Viktorsson, 
Sundbyberg

Sveriges officerskår måste ta 
sitt demokratiska ansvar
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Officerare: Försvara Sverige – inte 
politikerna! skriver skribenten.

I N S ä N DA R E D E B AT T
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