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Lön är något som, ganska naturligt, är 
viktigt för alla arbetstagare. Dels för 
att det är det som man lever av, men 

också som ett synligt bevis på den uppskatt-
ning arbetsgivaren ger för det arbete man 
utför. Löneökningar är en av de metoder 
som finns för att på ett reellt sätt kunna 
stimulera arbetstagare att göra bra presta-
tioner. Prestationer som på olika sätt bidrar 
till att de uppsatta målen för verksamheten 
nås. Personalkostnaderna utgör dessutom 
en förhållandevis stor del av kostnaderna i 
en personalintensiv verksamhet. 

Gagna verksamheten
I Försvarsmakten utgör personalkostnaderna 
drygt en tredjedel av de totala utgifterna. Det 
borde då ligga i allas intresse att denna process 
sköttes på ett strukturerat och transparant 
sätt så att man verkligen satsade pengarna 
för att kunna rekrytera, behålla och utveckla 
den personal som bäst gagnar verksamheten 
på såväl på kort som lång sikt.  

Det ligger också ett intresse i att kunna 
förklara att satsade pengar verkligen hamnar 
där de gör störst nytta. Lönebildnings- och 
lönesättningsfrågor har därför en särskild 
ställning inom varje organisation, oavsett 
om det är på arbetsgivare eller arbetstagarsi-
dan – Officersförbundet utgör inget undan-
tag. Det verkar dock finnas en organisation 
där frågorna inte har denna särställning: 
Försvarsmakten.

Överenskommelse
Vid förra RALS-förhandlingarna konstatera-
des att Försvarsmakten inte kunnat motivera 
på vilken grund löneökningsutrymmet skul-
le differentieras mellan förbanden och inte 
heller kunde ange på vilket sätt lönebildning 
och lönesättning skulle medverka till att 
målen för verksamheten skulle uppnås. Av 
denna anledning yrkade Officersförbundet 
på åtgärder i syfte att höja kvalitén inom det 
här området. Vårt yrkande gillades av För-
svarsmakten och en överenskommelse om 
partsgemensamt arbete upprättades. Detta 
arbete utmynnade i ett antal gemensamma 
slutsatser om fortsatt arbete.

I inledningen av innevarande RALS-
period konstaterade parterna gemensamt 
att arbetet inte hade genomförts, varför 
förutsättningarna för en lönebildning- och 
lönesättning inom Försvarsmakten med 
acceptabel kvalité inte fanns. I den slutliga 
överenskommelsen kom därför antalet re-
visionstidpunkter att minska från tre till 
två i syfte att hinna med det överenskomna 
arbetet före årets förhandling.

Ingen kvalitetshöjning
Eftersom vi i dag skriver den 16 oktober 
och vi inte har sett något av detta kvali-
tetshöjande arbete varken i praktiken eller 
i något yrkande från Försvarsmakten kan 
jag inte tolka det på något annat sätt än 
att det inte är genomfört. Detta innebär 
vidare att då vi inte nått någon annan över-
enskommelse och vi nu har passerat den 1 
oktober så har förbandens parter vidtagit 
de åtgärder som framgår av avtalet och slu-
ter nu kollektivavtal om fördelning av det 
tidigare överenskomna löneutrymmet där 
varje medlem bidrar med 2280kr till det 
gemensamma löneutrymmet.

3,51 miljoner kronor
Samtidigt som förhandlingarna nu kan av-
slutas på förbandsnivå, fortsätter förbundet 
förhandlingarna på försvarsmaktsnivå.

Officersförbundet anser inte att Försvars-
makten, under denna Ralsperiod, har levt 
upp till de krav vi som facklig motpart kan 
ställa på en statlig myndighet. Vi anser inte 
att Försvarsmakten har gjort ett arbete som 
varit förmöget att ta hand om det underlag 
som vi presterat. 

Vi inom Officersförbundet har vid fem 
avtalskonferenser inom Officersförbundet 
avhandlat våra ställningstaganden, förberett 
den nu inledda förhandlingen om ytterligare 
utrymme och hoppats på att arbetsgivaren 
skulle lägga större vikt vid dessa för persona-
len och organisationen så viktiga frågor.

Våra lokala officersföreningar har yrkat på 
ytterligare 3,51 miljoner kronor. Yrkandet 
utgår från de gemensamma löneprinciper 
mellan förbundet och Försvarsmakten som 
bifogats till Rals-avtalet fram till 2010. Yr-
kandet är tydligt nedbrutet på lönebehovet 
per förband för att nå de överenskomna 
delmålen – att rekrytera, motivera, utveckla 
och behålla – arbetstagare. 

Som ett hån
När Försvarsmakten inte har förberett sig 
och kommer till en första, försenad, förhand-
lingsträff utan mandat och utan lönepolitik 
känns det inte bra. Det känns oprofessionellt 
och som ett hån mot det arbete som våra 
förtroendevalda har lagt ner, ofta på ideell 
basis, för att gynna medlemmarna och – 
faktiskt – även Försvarsmakten. 

Den som säger sig vilja vara en attraktiv 
arbetsgivare bör nog tänka till över var i 
organisationen det brister när verksamheten 
kan få skötas på detta sätt.

Vägen framåt
Vägen framåt efter denna avtalsrörelse kan 
bara vara en, och det är att ta upp det parts-
gemensamma arbete som vi tidigare kommit 
överens om och som inte kommit till stånd. 
Alternativet kommer nämligen aldrig att 
leda till högre kvalitet då det är att även 
fortsatt arbeta som att lönebildningsfrå-
gorna är något som enbart är kopplat till 
revisionstidpunkterna och inte är en ständigt 
pågående process där kopplingen mellan 
utfört arbete, ansvar inom olika områden 
och den lön man erhåller tydliggörs. 

Att se lönefrågor – både lönerevisioner 
och den löpande lönebildningen – som en 
investering i verksamheten borde vara lika 
naturligt för alla parter.

Lars Fresker
Förbundsordförande

Stockholm den 16 oktober 2009

Lönen – en investering eller en utgift?
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Enligt regeringens budgetproposition 
ska Försvarsmaktens budget under 
det kommande året ökas med cirka 2,7 
procent jämfört med 2009. Ökningen 
ska bland annat bekosta inköp av flera 
nya materielsystem. 

Ulf Bengtsson, Försvarsmaktens generaldirektör, 
anser att budgetproppen i stort ligger i linje 
med de underlag som levererats tidigare från 
Försvarsmakten till regeringen.

– I huvudsak baserar sig propositionen på 
de underlag som vi lämnade in för snart ett 
knappt år sedan, säger han. 

Enligt Officersförbundet innehåller un-
derlaget inte några större överraskningar och 
synpunkterna på propositionen liknar dem 
som getts tidigare: 

– Det som vi sagt tidigare gäller fortfarande. 
Vi finner det troligt att kostnaderna för den nya 
personalförsörjningen kommer att bli högre 
än beräknat. Dessutom är Försvarsmaktens 
kompensation för prisökningar för låg, säger 
Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Of-
ficersförbundet.

Ulf Bengtsson anser att statens priskompen-
sationsmodell är bra.

– Tittar du på pris och löneomräkningen 
[för Försvarsmakten] för 2010 så är den både 
vad avser förbandsanslaget och materielansla-
get historiskt sett en mycket hög omräkning, 
säger han.

Materielinköp
I budgetpropositionen föreslås att 41,4 miljar-
der anslås under 2010 till Försvarsmakten samt 
andra myndigheter och verk inom försvars-
sektorn, bland andra Försvarshögskolan och 
Försvarets materielverk. Det är en ökning med 
nästan 1,2 miljarder mot 2009 års budget. 40,1 
miljarder av budgeten tilldelas Försvarsmakten, 
vilket är en ökning på ungefär en miljard jäm-
fört med 2009, eller cirka 2,7 procent.

Den största enskilda budgetökningen ges till 
anslaget för anskaffning av materiel och an-
läggningar inom Försvarsmakten, bland annat 
utifrån de större materielinköp som planeras 
för 2010, om riksdagen ger sitt bifall. 

Miljarder i genomförda besparingar
Under 2009 beräknas försvaret ha kostat 37,6 
miljarder kronor, enligt propositionen, vilket 
är 2,6 miljarder mindre än givet budgettak. 
Enligt regeringen beror underutnyttjandet på 
ett planerat anslagssparande på förbands- och 
beredskapsverksamheten under 2009. Ännu 
har Försvarsmakten inte fått något beslut om 

Budgetpropositionen 2010: 

41,4 miljarder till försvarssektorn

vad som sker med de pengar som inte nytt-
jats.
– Men vi har antagit att vi får behålla de cirka 
700–800 miljoner kronor som vi sparat på för-
bandsanslaget för att använda de pengarna till 
att bekosta omställningen av Försvarsmakten, 
säger Ulf Bengtsson. 

Minskade kostnader
Enligt statskontorets utredning, som refereras 
i budgetförslaget, har försvarets olika myndig-
heter under perioden 2004–2008, minskat 
sina kostnader med 2,18 miljarder. 

Samtidigt visar 
Statistiska central-
byråns konsument-
prisindex (som inte 
mäter försvarspriser 
utan den allmänna 
konsumentprisut-
vecklingen), att den 
allmänna prisnivån 
stigit 7,67 procent 
sedan 2004.

Besparingarna är 
något som ges be-
röm. Regeringen 
skriver att man: ”ser positivt på myndigheter-
nas [inom försvarssektorn] omställningsarbete 
[sedan 2004] som totalt sett både gett en större 
besparing och gått snabbare än vad regeringen 
krävt.” Men Försvarsmakten ges även ris då 
myndigheten inte kunnat styra och kontrollera 
sina utgifter och besparingar.

Karriärväxling
Enligt försvarsbeslutet i somras kommer För-
svarsmaktens behov av officerare 2014 att vara 
cirka 3300 officerare och 5200 specialistoffi-
cerare, vilket är en minskning av dagens antal 
officerare med cirka 1000 individer.

I budgetpropositionen skrivs: ”Omställ-
ningen förutsätter även att personal lämnar 
Försvarsmakten. Karriärväxlingsverktyget kan 
här spela en betydande roll.” 

Dessutom skrivs: ”I den fortsatta uppbygg-
naden av specialistofficerskåren bedömer re-
geringen att det är angeläget att så långt som 
möjligt fylla specialistofficersbefattningar med 
redan anställda officerare.”

– Vi uppfattar regeringens syn att använda 
sig av befintlig personal som positiv. Karriär-
växling och skifte till specialistofficersbefatt-
ningar är de bästa alternativen i det läge som 
nu finns, säger Peter Löfvendahl.

Vidare skrivs att de nya insatsförbanden bör, 
enligt regeringen, kunna vara utformade innan 
2010 är slut och därefter kunna bemannas med 
både pliktig och frivillig personal.

– Det är ett högt ställt krav från den po-
litiska nivån. Vi undrar om det går att gå 
iland med det. Politikerna har själva skrivit 
att omställning ska gå i den takt som resurser 
frigörs. Från förbundets håll är det viktigt att 
påpeka att omställningen inte får leda till att 
verksamhetssäkerheten äventyras, säger Peter 
Löfvendahl.

Daniel Skoglund

Regeringen ger beröm till försvarsmyndigheterna för att de sparat mer och snabbare än vad reger-
ingen krävt.

Ulf Bengtsson, FM 
Generaldirektör.
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FMTM vill slippa skadestånd
I syfte att slippa framtida skadestånd 
och ta sitt ansvar som arbetsgivare 
har Lars-Olof Johansson, chef för 
Försvarets tele- och markteleförband 
(FMTM) skriftligen hemställt om stöd 
att tillämpa arbetstidsavtalet mellan 
Försvarsmakten och SEKO.

Hemställan har skrivits efter att ansvariga i 
förbandet trots upprepade försök inte kun-
nat få klargörande svar från HR-centrums 
telefonsluss för personalfrågor (HR-direkt) 
och Högkvarteret om SEKO-avtalet. 

I skrivelsen, som kom till Högkvarteret den 
femte oktober, konstateras att chefer inom 
FMTM, i enlighet med det nya arbetssättet 
för personaltjänst, inledningsvis kontaktat 
HR-direkt. 

Svaren från HR-direkt har varit olika eller 
otydliga och ibland har svar inte kunnat ges, 
vilket lett till oro både hos arbetstagare och 
arbetsgivarföreträdare. FMTM har då, enligt 
skrivelsen, sökt centralt ansvariga inom För-
svarsmakten, men utan att få kontakt.

De frågor som FMTM ställt är, enligt svaren 
från HR-direkt, ännu inte reglerade i avtal, 

varför de faller utanför HR-direkts mandat. 
Frågorna är förhandlingsfrågor och hamnar 
därför på Högkvarterets personalstab.

Principfrågor
Bland annat rör FMTM:s frågor hur övnings-
dygn ska hanteras, då de inte finns definierade 
i SEKO:s arbetstidsavtal.

Då det till följd av avtalet numera inom FM 
finns arbetstagare som ges olika ersättning, vid 
olika tidpunkter, bland annat eftersom SEKO-
avtalet ytterst sällan ger SEKO-medlemmar 
övertidsersättning, men å andra sidan ges 
SEKO-medlemmar högre OB-ersättning än 
övriga, ställs även följande fråga i skrivelsen: 

”Kan arbetsgivaren fritt välja mellan vilken 
av flera kompetenta medarbetare som sätts 
in i arbete utifrån den för tillfället billigaste 
lösningen för FM – utan att diskriminering, 
mobbning eller föreningsrättskränkning sker? 
Kan revisionen rikta kritik mot att inte den 
billigaste lösningen väljs?”

Skrivelsen bär diarienummer HKV 
16 115:283 01

Daniel Skoglund

Utredning om  
basbataljoner inte klar
Den konsultutredning om flytt av flygbasbatal-
jonerna som skulle ha presenterats i slutet av 
september har försenats. Detta på grund av 
svårigheter för det anlitade företaget Arbets-
tagarkonsult (ATK) att få ut heltäckande un-
derlag för beslutsavsikten att samlokalisera de 
två basbataljonerna. ATK har hittills intervjuat 
företrädare för arbetsgivare och arbetstagar-
organisationer både på de berörda förbanden 
och på Högkvarteret. ATK:s utredning ligger 
därför på is just nu, i väntan på ytterligare 
underlag från Högkvarteret. 

Förutom OFR/O FM (Officersförbundet 
och Ledarna) står följande fackförbund bakom 
uppdraget till ATK: Saco försvar, OFR/S och 
SEKO Försvar. (DS)

Stödets innehåll är utformat med hänsyn till de för-
ändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens 
familjemedlemmar, partner, släktingar och nära vänner i 
samband med en utlandstjänstgöring.

Vi erbjuder:
• Individuell telefonrådgivning och stödsamtal
• Familjerådgivning och parsamtal
• Kurser för par (s.k. PREP) i syfte att stärka  

relationen i samband med utlandstjänstgöring. 
Kursdatum: 9/10–11/10, 13/11–15/11, 22/1–24/1, 
19/3–21/3, 28/5–30/5.

• Hjälp att genomföra träffar och andra aktiviteter  
för anhöriga på soldathemmen

• Informationsskrift för anhöriga, möjlig att beställa  
gratis eller ladda ned på vår hemsida

För anmälan till höstens PREP-kurser, telefonnummer 
till rådgivning eller annan information, läs mer på:  
www.soldathem.org

Svenska Soldathemsförbundet 
The Swedish Soldiers Homes Association

Svenska Soldathemsförbundet 
stöttar anhöriga till soldater i  
utlandstjänst!

Förbandstvister gav 50 000 i 
skadestånd
Två tvister som påkallats på I19 av OF Bothnia 
och på P4 av OF Skaraborgarna har lösts. 
Officersförbundet erhöll efter förhandling 
sammanlagt 50 000 i skadestånd för de båda 
tvisterna. 

De båda tvisterna handlade om att samman-
lagt 83 medlemmar hade mer än 64 timmar i 
innestående komptid. 64 timmar utgör taket 
enligt gällande förbandsavtal.

– Ledighetsbergen är ett resultat av att våra 
medlemmar vill lösa ålagda uppgifter och att 
vi är för få, säger Niklas Schöld, ledamot i Of-
ficersförbundets förbundsstyrelse. (DS) 
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Officersförbundet: 
Pliktutredningen håller ihop
Pliktutredningens analys håller ihop, skriver 
Officersförbundet, i ett remissvar som lämna-
des till regeringen den 6 oktober. Samtidigt 
varnar förbundet för att Försvarsmakten kan få 
problem i att klara av att rekrytera tillräckliga 
mängder frivillig personal, men den bredd som 
försvaret kräver. 

Officersförbundet välkomnar kommitténs 
uppfattning att formerna för kontraktering och 
anställning bör vara en fråga för parterna. 

– Ett avtalsbaserat system är betydlig flexi-
blare för försvarsmakten. Dessutom kan vi 
den vägen enklare anpassa villkoren för att 
de ska vara attraktiva för arbetstagarna, säger 
Mikael Boox, ombudsman på Officersför-
bundet. (DS)
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Ansökningsförfarandet till den verk-
samhetsförlagda utbildningen (VFU) 
på Officersprogrammet kritiseras av 
minst två kadetter på 217 kursen. 
Ledningen för programmet känner till 
kritiken och avser att överse systemet.

– Det du konkurrerar med är dina gymnasie-
betyg och ditt tjänstgöringsbetyg från värn-
plikten. Men för mig som har en examen från 
högskolan, eller för min kadettkollega som har 
gjort utlandstjänst med goda vitsord, speglar 
inte det vad vi faktiskt kan, säger kadetten 
Daniel Karlsson. 

Engagemang för urval
Officersutbildningen inleds med ett och ett 
halvt års utbildning på Militärhögskolan Karl-
berg. Den första delen är i huvudsak teoretisk 
men har praktiska inslag. Därefter går ka-
detterna ut på ett år av verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) på olika förband, skolor 
eller centra. Därefter avslutas utbildningen 
med en termin på Karlberg.

Det var tisdagen den sjätte oktober som 
den nyinryckta 217 kursen erhöll information 
kring hur antagningsförfarandet för VFU går 
till. Enligt Daniel Karlsson har minst två av 

kadetterna reagerat på hur urvalskriterierna 
ser ut. 

– Jag har i det civila pluggat personal och 
arbetsliv och tycker att rekrytering och urvals-
förfarande är intressant och viktigt, därför har 
jag ett stort engagemang i de här frågorna och 
därför reagerar jag, fortsätter han.

Översyn på gång
Christer Mildenberger på Försvarshögskolan 
var den som informerade kadetterna om ur-
valskriterierna. Han bekräftar att kadetterna 
har uppfattat systemet på ett korrekt sätt, men 
säger också att kursledningen är medvetna om 
att systemet har sina brister. 

– Hittills har vi valt att gå på värnpliktsbe-
tyg och gymnasiebetyg för att det är det som 

vi har sett som tillräckligt rättssäkert så att 
alla kadetter bedöms utifrån samma grunder, 
säger han.

– Men vi vet att flera kadetter uppfattar sys-
temet som orättvist och vi vill skapa ett system 
för att väga in andra meriter vid ansökan till 
VFU:n, men vi har inte mäktat med det än. 
Målsättningen är att det ska bli klart till 2010, 
när nästa kadettkurs rycker in, säger Christer 
Mildenberger.

Det nya systemets utformning är inte klart, 
men det finns flera möjliga faktorer att ta in, 
säger Mildenberger, bland annat tidigare erfa-
renhet av den förbandstyp som kadetten söker, 
erfarenhet av utlandstjänst och andra relevanta 
utbildningar. Nuvarande antagningssystem 
till VFU har använts för kadettomgångarna 
2009 och 2008.

Kadetterna på den 217 kursen har redan 
anmält preliminärt intresse för de olika VFU-
inriktningarna, men kommer att kunna göra 
en definitiv intresseanmälan i början av nästa 
år, efter att de olika förbanden och inrikt-
ningarna kommer att ha presenterat sig för 
kursen.

Daniel Skoglund

Kadetter ifrågasätter urvalskriterier 

Ungefär 220 personer är uppsäg-
ningshotade inom stödtjänsterna för 
ekonomi, HR, info och miljö, enligt 
Försvarsmakten. Samtidigt finns 
ett 80-tal vakanta tjänster som ska 
bemannas. I mitten av november blir 
det klart hur många som faktiskt sägs 
upp.

– Det är troligt att någon medlem berörs, men 
jag har inte haft tid att gå igenom listorna och 
vet därför i nuläget inte om och hur många 
medlemmar som faktiskt berörs, säger Conny 
Jansson, den ombudsman på Officersförbun-
dets kansli som sedan 2008 ansvarat för sam-
verkan kring reduceringarna.

Två listor
Vad som har skett hittills är att förbanden har 
undersökt hur många på respektive garnison 
som har ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgif-
ter” och rangordnat dem utifrån anställnings-
tid. Dessa listor har därefter sänts in till Hög-
kvarteret. Samtidigt har förbanden fått skicka 

in en lista med vakanser. Det som nu ska ske 
på högkvarteret är att de uppsägningshotade 
ska jämföras mot listorna för att se om någon 
har tillräckligt snarlika kvalifikationer för att 
kunna bemanna någon av vakanserna. 

– Listan med vakanser rör hela riket så det 
kan innebära att någon uppsägningshotad i 
Boden erbjuds jobb i Eksjö till exempel, men 
självklart försöker vi hitta vakanser i närheten 
av där personen är verksam idag, säger kom-
mendörkapten Göran Kaijser på Försvarsmak-
tens produktionsstab och som leder arbetet 
med reduceringarna. 

Oenighet
Officersförbundet anser att just vakanslistorna 
är den svaga punkten i arbetet. 

– Vi tycker inte, utifrån vad vi sett, att det är 
tillräcklig kvalité i listorna för att vi ska kunna 
vara säkra på att detta verkligen är alla tillgängliga 
vakanta befattningar, säger Conny Jansson.

Samverkan
Både Göran Kaijser och Conny Jansson är 

dock överens om att samverkan under hela 
arbetet varit bra. 
– För att ATO (arbetstagarorganisationerna) 
inte ska uppfatta att det finns någon dold 
agenda har de varit inbjudna till varje möte. 
Vi har kört med helt öppna kort och Officers-
förbundet har varit mycket delaktiga. Conny 
har varit deltagande på näst intill varje möte, 
säger Göran Kaijser.
– Samverkansprocessen har varit bra och jag 
upplever att det funnits en öppenhet, säger 
Conny Jansson

De uppsägningshotade ska redan ha delgivits 
information från Trygghetsstiftelsen, i enlighet 
med artikel i förra numret av Officerstidningen 
(OT nr 7), kring vilka stödåtgärder som kan 
komma ifråga om någon skulle bli uppsagd. 

Tre möten återstår innan det står klart vilka 
som faktiskt kommer att sägas upp, möten 
kommer att ske den 21 oktober, den 4 no-
vember och slutligen ytterligare ett möte i 
veckan därpå.

Daniel Skoglund

220 hotas av uppsägning

Vissa kadetter vill att fler meriter ska räknas.
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Regeringens inriktning, framlagd 
bland annat i budgetpropositionen, 
är att vakanta specialistofficersbe-
fattningar så långt det är möjligt bör 
fyllas med redan anställda officerare. 
Men exakt hur detta ska ske, och vill-
koren kring eventuella övergångar är 
ännu ej beslutade av Försvarsmakten.

– Flera medlemmar har den senaste tiden hört 
av sig med frågor utifrån ett stort antal rykten 
som cirkulerar i organisationen kring villkoren 
vid eventuell övergång till specialistofficers-
befattning. Min tolkning är att det är ett ut-
tryck för den oro som finns i organisationen 
inför alla de förändringar som pågår parallellt 
i Försvarsmakten just nu, säger Lars Fresker, 
förbundsordförande i Officersförbundet.

Inga beslut
Sanningen är dock att inga beslut är fattade 
kring bemanning av specialistofficersbefatt-
ningar, eller kring villkoren kring en eventuell 
övergång. En utredning om specialistofficerar-
nas karriärvägar och karriärutveckling pågår 
inom ramen för arbetsgruppen Kompetens, 
kurser och karriär (Ag K3). Arbetsgruppen 
ska redovisa sitt resultat under sista kvartalet 
2009. Under första kvartalet 2010 ska villkoren 
utarbetas och under 
andra kvartalet ska 
inplacering i den 
nya organisationen 
inledas. Tidslinjalen 
kan justeras framåt i 
tiden om det skulle 
behövas för att ar-
betet ska takta mot 
införandet av data-
systemet Prio. 

– Det som har 
skett är att ÖB, på 
ÖB-chefsmöte, frå-
gade förbandscheferna om råd kring hur de 
ansåg att bemanningen av specialistofficersbe-
fattningarna ska gå till i insatsorganisationen 
2014 och prod-organisationen 2010, säger 
Patrik Dahle, tillförordnad personaldirektör 
i Försvarsmakten.

Patrik Dahle betonar flera gånger att detta är 
råd givna av förbandscheferna till ÖB och inga 
beslut. Råden från en majoritet av förbands-
cheferna var att man bör bemanna vakanta 
specialistofficersbefattningar med officerare, 
samt på sikt se till att officerare på speciali-
stofficersbefattningar också bär specialistof-
ficersgrader: 

– Rådet som ÖB fick av flera av förbands-

cheferna var att, ja, det [byte av grad] ska vi 
också göra, men på sikt, först måste vi klara 
ut specialistofficerarna utvecklingsvägar. Men 
återigen: Det här är råd till ÖB; inte beslut, 
säger Patrik Dahle.  

Officersförbundet anser att gradbyte ska 
vara frivilligt för de officerare som bemannar 
specialistofficersbefattningar i insatsorganisa-
tionen 2014. 

Rykten
Enligt Lars Fresker har de senaste ryktena 
kommit i svang sedan ÖB-chefsmöte och att 
det sannolikt är andrahandstolkningar av dis-
kussionerna där som har vållat oro.

– Några av de rykten som nått mig är att 
det skulle förekomma diskussioner kring löne-
sänkningar för de individer som blir speciali-
stofficerare. Inga sådana förslag har lagts, eller 
ens antytts, av arbetsgivaren och förbundet 
skulle inte acceptera 
lönesänkningar vid 
byte av befattning. 
För att specialistoffi-
cerssystemet ska bli 
livskraftigt måste 
specialistkompe-
tensen premieras 
lönemässigt, men 
här uppfattar jag 
att vi och Försvars-
makten har samsyn, 
säger Lars Fresker.

I Försvarsmaktens 
underlag till regeringen från den 30 januari 
beräknas exempelvis kostnaden per individ och 
år vara lika för en officer och en specialistof-
ficer. Vilket är något som förbundet anser är 
ett klokt antagande, enligt Fresker.

Många frågor
Samtidigt finns det många frågor som måste 
lösas inför en övergång till specialistofficers-
befattning: Gradfrågan är bara en av flera. 
En annan är vilka villkor som ska gälla för 
utbildning för en officer som bemannar specia-
listofficersbefattningar. Samma frågor går för 
övrigt även att ställa för specialistofficerarna: 
hur och om de ska kunna skifta över till en 
officerskarriär om behov skulle uppstå. 

– Förbundet anser att det viktigaste är att 
medlemmen får en acceptabel placering och 
därmed har kvar sitt jobb. Samtidigt anser vi 
att förutsättningarna och villkoren vid ett byte 
måste vara tydligt definierade för individen 
innan han eller hon ställs inför valet, säger 
Lars Fresker.

 Daniel Skoglund

Oro inför IO14 skapar rykten
Personalspel prövar framtidens 
organisation
Försvarsmakten har den 21–24 september samt 
den 13–15 oktober genomfört två personalspel 
i syfte att pröva den framtida Försvarsmaktens 
utformning. 

Vid båda tillfällena deltog personal från 
Högkvarterets olika staber, samt även repre-
sentanter för Officersförbundet. Spelens mål 
är att tydliggöra vilket behov av personal som 
finns i insatsorganisation 2014 och dess stöd-
organisation, konsekvenser för befattningar i 
de båda organisationerna, samt att tydligare 
syna kraven på personalförsörjningen och i 
tydligare drag utarbeta övergången från dagens 
organisation till insatsorganisationen.

Slutligen behandlades även vilka grund-
behov som kan krävas för att vidmakthålla 
nationell beredskap.

– Förbandscheferna kommer att informeras 
om spelen via videokonferens kring den 21–22 
oktober, säger Kristina Åstrand-Bohman på 
Försvarsmaktens informationsstab.

Hon förklarar att arbetet i huvudsak har 
varit uppdelar på de sex täterna: Armé, marin, 
flygvapen, ledning, logistik och hemvärn men 
att konstellationerna varierat lite beroende på 
vilken frågeställning som analyserats. 

Officersförbundet har deltagit vid båda spel-
tillfällena och dragit slutsatsen att en lång lista 
med frågor måste lösas innan Försvarsmakten 
kan starta omorganisationen, enligt Peter Löf-
vendahl, förbundsdirektör på Officersförbun-
det. (DS)

Patrik Dahle, TF perso-
naldirektör

Lars Fresker, ordföran-
de Officersförbundet.
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Regeringen vill kunna ge klar
tecken till ny försvarsmateriel
I hösttilläggsbudgeten föreslår regeringen att 
den ska ges bemyndigande av riksdagen att 
under 2009 besluta om ytterligare materiel-
beställningar för Försvarsmakten.

Bemyndigande rör anskaffning av 115 split-
terskyddade hjulgående fordon samt beslut om 
att ersätta signalspaningsfartyget HMS Orion 
med ett nytt fartyg. 

De splitterskyddade fordonen ska, enligt 
propositionen ingå i en lätt mekaniserad ba-
taljon med utrustning och stöd för underhåll 
och utbildning. Det är upphandlingen av de 
115 splitterskyddade fordonen som överklagats 
till länsrätten av företaget Hägglunds. Bemyn-
digandet har ingen koppling till beslut i frågan 
om själva upphandlingen, utan handlar om att 
regeringen, vid behov, ska kunna ge klartecken 
till Försvarsmakten om beslut om inköp.

Bemyndigandet föreslås uppgå till en summa 
om maximalt 29,5 miljarder kronor inklusive 
redan gjorda åtaganden. (DS)
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Sven Lindow, Carl Teckerstrand, 
Martin Pålsson och Johanna Nilsson 
är fyra av de 395 kadetter som just nu 
läser Officersprogrammet på Karlberg. 
Hittills anser de att Officersutbildning-
en har hållit vad den lovat, även om 
några anser att mängden teori hittills 
har varit större än förväntat. 

De fyra kadetterna som Officerstidningen möter 
hör till den 216:e kursen på Karlberg. De är 
mitt i sin tre-åriga utbildning och genomgår 
just nu utbildning i fallskärmshoppning på 
Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. 

– Det här är en viktig del i utbildningen. 
Dels ger det en upplevelse av hur du reagerar 
under stress, dels visar det vikten av drill. Trots 
att du är rejält stressad första gången du hoppar 
kommer du ihåg hur du ska göra eftersom du 
nött in det tiden innan första hoppet, säger 
Mats Meibäck, chef för 216:e kadettkompaniet 

som består av den 216:e kursen.

Mannen i skogen
Tre av de fyra kadetterna som möter Officers-
tidningen har tidigare varit anställda inom 
Försvarsmakten som befälförstärkning, eller 
soldater. Undantaget är Johanna Nilsson, 21 
år, som gått in på utbildningen direkt efter 
värnplikten. 

– Min syn på vad en officer är har ändrats 
under utbildningen. När jag valde att bli of-
ficer var det mest ’mannen i skogen’ jag såg 
framför mig. Men nu har jag insett att det är 
mer teoretiskt kring jobbet än jag först trodde, 
säger Martin Pålsson. 

Tjenis med överstar
Martin Pålsson, 23 år, gjorde lumpen på Led-
ningsregementet och var därefter anställd ett 
år i NBG innan han ryckte in på officerspro-
grammet. 

– Det här har 
blivit min livsstil. 
Sedan jag gjorde 
lumpen har jag varit 
utan uniform i 23 
dagar, säger han. 

Samtidigt är kli-
matet på Karlberg 
annorlunda är Mar-
tin varit van vid från 
sitt förband. 

– Här på Karl-
berg, är man tjenis 
med överstelöjtnan-
ter och överstar, så är det inte ute på förbandet 
och det har också varit en stor omställning. Här 
kan man tro att man håller på att utbilda sig 
till major så det kan vara viktigt att påminna 
sig själv om att man ska ut och tjänstgöra 
som fänrik, längst ner, säger Martin Pålsson 
och tillägger samtidigt att han längtar efter 

Kadettutbildning med armébetoning
Synen på officersyrket har ändrats av utbildningen, säger kadetten Martin Pålsson, när Officerstid-
ningen möte honom under fallskärmskursen på Karlsborg.

Officersutbildningen bjuder på oförglömliga 
upplevelser, säger kadetten Johanna Nilsson.
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utbildningens mer 
praktiska delar. 

Utlandsinsatser
Att utlandstjänst är 
en av Försvarsmak-
tens huvuduppgifter 
är väl känt och tre av 
de fyra kadetterna är 
inställda på utlands-
tjänst.

– De flesta vill 
ut på utlandstjänst, 
frågan är om man 
får åka ut, om man får en plats, säger Sven 
Lindow, 23 år. 

Sven har varit anställd på beredskapsenheten 
IA 06 som sattes upp av P7 och även hunnit 
med ett år på civilt jobb innan längtan tillbaks 
till försvaret blev för stark. ”Den gröna ådran 
gjorde sig påmind” som flera av dem säger. 

Endast för Carl Teckerstrand – som med sina 
26 år och bakgrund på nedlagda P10 är äldst i 
gänget – är frågan om utlandstjänstgöring lite 
mer komplicerad: 

 – Jag har en fästmö och vi planerar barn 
så det får bli när och om familjesituationen 
tillåter. Det går inte i linje med mina åsikter 
att det är rätt att lämna ett barn hemma utan 
vidare, säger han. 

Kadett fråntagen förmåner
En kadett på 216:e kursen har fråntagits sina 
kadettförmåner då kursledningen, samt flera 
av hans kurskamrater, efter diverse handlanden 
och uttalanden, uppfattat att kadetten haft 
brister i sin etiska grundsyn. Samtidigt är inte 
det tillräckligt, enligt högskoleförordningen, 
för att skilja kadetten från sin utbildningsplats. 
Men försvarsmakten kan besluta om indragna 
förmåner, vilket alltså skett.

Kadetten tillåts idag gå kvar på utbildningen, 

men får inte bära 
uniform, eller mili-
tär utrustning. Han 
kan således inte 
delta i de moment 
som kräver militära 
persedlar och kom-
mer inte att få ut nå-
gon officersexamen 
efter utbildningen. 
Kadetten har över-
klagat beslutet och 
just nu behandlas 
överklagan. 

Ingen av kadetterna nämner fallet under 
intervjun, men när frågor om värdegrund 
kommer upp utbyter de blickar och de ver-
kar ha haft anledning att diskutera frågorna 
om värdegrund.

– Det känns relevant tycker jag. Har jag det 
ansvar jag fått som officer måste jag kunna 

Kadettutbildning med armébetoning
Kadetterna tror att det kan bli svårt att få göra utlandstjänst eftersom många vill åka. 
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Martin Pålsson. Sven Lindow.
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agera korrekt. Har du dåliga värderingar riske-
rar de att bryta fram i stressade situationer. Det 
handlar om att kunna ha bra relationer både 
med lokalbefolkningen i ett insatsområde och 
med dina egna soldater, säger Sven Lindow.

Karriär i makten
Ännu kan ingen av de fyra riktigt sätta ord på 
sin framtid inom Försvarsmakten. 

– Jag vill inte spekulera. När jag är klar får 
vi se. Det är lätt att prata när man bara läser i 
böcker. Det är ju först när man kommit ut på 
förband som man ser om man klarar av rollen. 
Därefter kan man ju fundera över framtiden, 
säger Sven Lindow.

– Jag skulle kunna tänka mig att göra karriär 
inom Försvarsmakten, även i högre grader. 
Sedan är frågan om jag då kan det, beroende 
på familjesituationen som jag nämnde tidigare. 
Jag uppfattar det nästan som ett krav på ut-
landstjänst idag för att kunna nå högre grader 
och om jag kommer att kunna göra utlands-
tjänst får vi se, säger Carl Teckerstrand.

Utan fackligt medlemskap
Ingen av de fyra är medlemmar i Officersför-
bundet, men det handlar inte om ovilja mot 
vare sig Officersförbundet eller facket som 
företeelse, utan mer om att ansökningshand-
lingarna blev liggande efter genomgången och 
aldrig postades. Någon har varit medlem i 
förbundet tidigare:

– Jag var medlem förut när jag var anställd 
på IA06. Då hjälpte facket till när vi behövde 

förhandla fram undantag och ersättningar för 
övningar, säger Sven Lindow, vars förbunds-
medlemskap upphörde med den tillfälliga 
anställningen. 

Samtidigt är det känt bland de som jobbat 
i Försvarsmakten ti-
digare att verksam-
heten ibland kräver 
mer tid än det finns 
pengar för. Och där 
kan facket uppfat-
tas som en broms-
kloss. 

– Det känns ju 
inte bra när man 
måste låsa in vap-
nen snabbt utan att 
hinna vårda klart, 
för att arbetstiden 
är slut, säger Martin Pålsson.

Samtidigt finns viss förståelse i gruppen för 
det klassiska fackliga motargumentet att om 
du jobbar ska du ha betalt, och om du arbetar 
några extra timmar utan att få betalt, sänker du 
ju faktiskt din lön, mätt i ersättning per arbetad 
timme. Och att ett fackförbund – som är satt 
att vakta sina medlemmars villkor – har svårt 
att acceptera sänkt lön utan vidare.

Arméinriktad utbildning
Samtliga är nöjda med sin utbildning. Hittills 
har de läst det inledande teorietiska momentet 
där praktiska delar funnits insprängda. Efter 
nyår ska 216:e kursen ut på den så kallade 

verksamhetsförlagda utbildningen, som sker 
ute på de olika förbanden. Carl Teckerstrand 
och Martin Pålsson jämför sina upplevelser. 
Carl är mer lagd åt det teoretiska hållet och 
anser att utbildningen varit tillräckligt varierad, 
medan Martin är mer praktiskt fokuserad och 
längtar efter fler handfasta moment. 

 Av de fyra kadetterna kommer tre från armé-
förband och en från flygvapnet. De är överens 
om att utbildningens moment huvudsakligen 
varit arméinriktade. 

– Vi har varit på studiebesök på marin- och 
flygförband, men vi har inte gjort något mer, 
några direkta övningar med flyg eller marin-
inriktning, säger Johanna Nilsson, som är den 
i gruppen med bakgrund i flygvapnet.

Samtidigt är det ingen av de fyra som upp-
lever det som en störande brist i utbildning-
en, men de skulle förstå om någon av deras 
marin- eller flygvapenkollegor skulle anse att 
utbildningen har en slagsida. 

När de får sammanfatta utbildningen är det 
fyra nöjda blivande officerare som talar. Och 
när de betraktar yngrekursens upplägg uppfat-
tar de att den egna kursens synpunkter på sitt 
första år blivit omhändertagna. Och ingen av 
dem ångrar sitt utbildningsval:

– Under utbildningen har jag fått vara med 
om saker jag aldrig trodde jag skulle få uppleva. 
Som till exempel när vi gick Norrlandsmar-
schen eller den här fallskärmshoppningen, 
säger Johanna Nilsson.

Daniel Skoglund

Ungefär hälften av kadetterna är inte medlemmar i facket. Oftast för att anmälningsblanketten blev liggande. 

Johanna Nilsson.
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Peltors hörselskydd och kommunikationssystem för militär är en del av ett brett 

produktsortiment av högsta kvalitet för professionellt användande. 3M™ skyddsglasögon och 

E-A-R™ hörselproppar är från samma familj av välrenommerade skyddsprodukter från 3M.

För mer information, välkommen att kontakta vår Kundtjänst på telefon 0370-65 65 00.
Referera till ramavtal FM479-U051406 vid beställning

Peltor™ ComTac™ XP

3M™ Maxim Ballistic TacPack
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Patria Helicopters - Sales and Customer Support
customersupport@patria.fi

• Full Customer Service
• Helicopter maintenance & dynamic components overhaul
• Exchange unit programs
• Spare Parts
• Service Support Agreement & PBHR contracts
• Airframe refurbishments and upgrades
• Equipment Integration
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Patria Helicopters AB
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RML Military Approval
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Airframes
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Svår balansgång för svensk styrkechef i Afghanistan

Överste Olof Granander är chef över den svensk-finska Afghanistanstyrkan. Styrkan har varit i strid i 
över 20 tillfällen sedan i juni.
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Det svenska förbandet i Afghanistan 
har varit i stridskontakt ett tjugotal 
gånger sedan den 16 juni i år. Förban-
det har dragit lärdomar av vikten av 
att korta ledtiderna på hemmaplan 
när läget i en insats förändras och vik-
ten av att återvända till grunderna för 
grupps strid. Det förklarar chefen för 
styrkan överste Olof Granander.

Afghanistanstyrkans deltagare uppfattar att 
situationen är värre än under den svenska 
insatsen i Bosnien under 90-talets början där 
svenska förband senast stod under regelbunden 
beskjutning och drar snarare paralleller till den 
beryktade Kongoinsatsen på 60-talet. 

– För här står vi öga mot öga med en an-
gripare och är tvungna att skjuta för att döda 
för att skydda oss själva på ett helt annat sätt, 
säger Olof Granander. 

Part i konflikten
Den svenskledda styrkan i norra Afghanistan 
består av svenskar och finnar. De ingår i ett så 
kallat PRT, ett lokalt återuppbyggnadsteam, 
som har ett ansvarsområde om fyra provinser. 
Ett område ungefär lika stort som Norrbotten. 
PRT:t ingår i den internationella fredsbeva-
rande styrkan Isaf. 

 Angreppen mot den svensk-finska styrkan 
uppstår, säger Granander, på grund av att den 
stör motståndarens verksamhet. Det kan vara 
att styrkan kommer för nära ett läger eller stör 
motpartens förflyttningar. 

Motståndaren utgörs av olika grupperingar, 
alltifrån kriminella, till väpnade rörelser som 
är i opposition mot den Afghanska regeringen 
– en regering som Sverige – och även FN – 
anser är tillräckligt folkvald för att förtjäna 
omvärldens stöd. Den mest kända väpnade 
motståndsgruppen är talibanerna. 

– Det direkta hotet mot oss är högt efter-
som vi är en part i konflikten. Det afghanska 
folket utkämpar ett krig mot talibanerna och 
vi är här för att stödja regeringen, säger Olof 
Granander. 

Lyssna, lyssna och lyssna
Det är en svår balansgång, berättar Olof 
Granander, att ha ett litet förband med stort 
ansvarsområde som under en lång tid ska vistas 
i en miljö där risken för strid är överhäng-
ande: 

– Vilka riktlinjer och resurser ska jag ge till 
mina underställda chefer för att de ska kunna 
lösa de svåra uppgifter som de har, på ett så 
säkert sätt som möjligt. Uppgiften innebär att 
vara i ett område där du vet att: nästa sekund 

kan jag bli påskjuten. Vilken back-up ska de 
ha, i form av understöd och sjukvård, med 
mera säger han och forsätter: 

– Hur balanserar vi det här under flera må-
nader? Hur upprätthåller vi ett viloläge som 
är acceptabelt, för ett förband slits ju ner med 
tiden, efterhand om det upplever saker. Hur 
kan vi återhämta utan att lämna ansvarsområ-
det? Det här är sådana frågor som vi i ledningen 
dagligen brottas med nu. För mig som chef 
innebär det att jag måste lyssna, lyssna och åter 
lyssna på signalerna från förbandet.

Chefen på plats
Det ofta sagda, att chefen måste vara med ute 
i verksamheten, är något som Olof Granander 
återkommer till: 

– Jag råkade ha turen, måste jag säga, att vara 
på plats då när vi fick de första skadade. Jag 
kunde hjälpa kompanichefen på plats genom 
att bland annat prata med soldaterna som 
precis omhändertagit sina skadade kamrater 
och tala med sjukvårdspersonalen. Det var 
bra både för mig som chef och det var bra för 
soldaterna, säger han.

Samtidigt har han fått lära sig att hantera 
att vara långt borta från där det händer – för 
med det stora ansvarsområdet är det omöjligt 
att ständigt vara på plats överallt. Det handlar 

i huvudsak om att lita på sitt förband.

Samtidigt eldöppnande
Den svenska styrkan har dragit en hel del 
lärdomar av sina stridskontakter. 

– En är att de gamla sanningarna är det som 
gäller: Krångla inte till det, håll det enkelt, öva 
ett fåtal typsituationer för att drilla in dem. Det 
är ändå de som kommer att fungera. Ibland 
krånglar vi till det, exempelvis vid skyttegrupps 
agerande i strid, säger Olof Granander och ger 
exempel på det som är viktigast:

– Samtidigt eldöppnande, försvar av tagen 
terräng, att växla mellan olika vapensystem. 
Eller att bara kunna skjuta på något över 300 
meter och träffa är något som vi lagt åt sidan 
för att vi trott att vi ska strida i bebyggelse. I Af-
ghanistan visar erfarenheten att skjutavstånden 
är 300 meter och uppåt, eller 20 meter i mörker 
och då blir det handgranatsavstånd istället.

Han tror att det beror på att Försvarsmakten 
börjat inrikta sig på strid i bebyggelse och då 
har den stridstekniken fått dominera, med 
exempelvis korridorförfarande och blixtlås, 
istället för att träna mer på grundläggande 
stridsteknik. 

Just mörkerstrid är väldigt viktigt, anser 
Granander. Bland annat att kunna röja impro-
viserade laddningar (IED:er) utan belysning 
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Svår balansgång för svensk styrkechef i Afghanistan

Mörkerstrid är en ytterst viktigt färdighet i Afghanistan, är en av alla slutsatser som styrkan dragit. De korta stridsavstånden på natten gör även att 
handgranaten är ett viktigt vapen att behärska till fullo.
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och kunna skydda röjningsplatsen i mörker. 
För styrkans erfarenhet är att den ofta är utsatt 
för ett direkt hot och då ger mörkret ofta det 
bästa skyddet.

Snabbare anskaffning
Mandatet att skaffa materiel till insatsförban-
den borde även ligga närmre förbanden för att 
öka möjligheten att anpassa till snabba vänd-
ningar i läget på plats, anser Granander: 

– Jag kan nämna flera exempel, säger han 
och förklarar att tungroddheten i systemet 
kommer sig av särkopplingen där det finns en 
ägare av materiel i form av Högkvarterets pro-
duktionsstab och en stab som leder insatserna. 
Mandatet för fler frågor borde helst ligga hos 
ATS (den armétaktiska staben i Högkvarteret) 
eller hos chefen på plats, anser han.

Samtidigt som Granander anser att det finns 
fog för kritik, påpekar han också att stödet till 
utlandsförbanden har blivit bättre jämfört med 
för nio år sedan, när han senast tjänstgjorde i 
ett förband i utlandsstyrkan.

Samtal om risk
Grananders styrka har nu en och en halv må-
nad kvar i insatsområdet. Förbandets enhe-
ter har påverkats och svetsats samman av de 
upplevelser de har haft. Speciellt eftersom 

en stor del av förbandet är sprunget ur det 
stående NBG-förband som Sverige hade i 
EU-beredskap förra året. 

– Grupperna är öppnare inom sig och har 
blivit tajtare, säger Granander och fortsätter:

– Sedan har vi också ett antal individer som 
känner att det är svårare att vara här jämfört 
med tidigare på grund av att de blivit mer 
medvetna om riskerna. Och det pratar vi också 
mycket om i plutonerna och grupperna och 
jag försöker lyssna på mina underställda chefer 
som känner sina respektive enheter. 

Hemåt det bär
Samtidigt som förbandet fortsätter sin verk-
samhet och försöker lägga en långsiktig plan 
fram till våren 2010, för att verksamheten inte 
ska tappa tempo när den nya kontingenten tar 
över i november, börjar insikten att det snart 
bär hemåt göra sig påmind: 

– Det känns om att det finns en känsla i 
förbandet av att: Nu har vi kommit så här långt 
och att vi ska nå hela vägen fram utan att få fler 
skadade eller förluster. Den tanken blir starkare 
i förbandet för varje vecka som går. Samtidigt, 
mot det står det en vilja i förbandet att göra så 
mycket vi möjligen kan av den tid vi har kvar 
på plats, säger Olof Granander.

Daniel Skoglund

Fakta:  
Svensk trupp i 
Afghanistan

Uppgift: Den svenska styrkan ingår i den 
internationella Isaf-styrkan. Iaaf står för 
International security assistance force. 
Uppdraget är att stödja den afghanska 
regeringen med att skapa säkerhet, 
bland annat genom att stödja afghansk 
armé, polis och lokala myndigheter.

Ansvarsområde: Sverige ansvarar för 
ett PRT, en enhet för rekonstruktion och 
återuppbyggnad, inom ISAF. Ansvarsom-
rådet består av fyra provinsen i norra 
Afghanistan. Svenska huvudbasen ligger 
i staden Mazar-i-Sharif i provinsen Balhk.

Sammansättning: Truppen består av 
cirka 450 svenska och 50 finska soldater, 
samt civila rådgivare som ska stödja den 
lokala polisen, de lokala myndigheterna 
samt återuppbyggnadsarbetet. 

Mandat: FN:s resolution 1386 startade 
insatsen 2001. Mandatet förnyas årligen. 
Den åttonde oktober i år antog FN:s sä-
kerhetsråd resolution 1890 som förläng-
de Isafs mandat till oktober 2010.
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Svenskar ser ökad talibaninfluens

Runt den nordafghanska staden Mazar-i-Sharif, där den svenska huvudbasen ligger, gror en lokal 
maktkamp som kan försämra säkerhetsläget ytterligare.

Sedan 16 juni har den svenska trup-
pen i norra Afghanistan varit i strid 
mer än ett tjugotal tillfällen. Och mer 
riskerar det att bli, för talibanrörelsen 
synes bli starkare i norr. Samtidigt 
pågår en intern maktkamp mel-
lan två mäktiga lokala makthavare 
vilket ytterligare riskerar att förvärra 
situationen i de svenska truppernas 
ansvarsområde.

De som angriper den internationella Isaf-styr-
kan eller hjälporganisationer, lokal polis eller 
armé, består av olika grupper med olika intres-
sen. Det är alltifrån etniskt inspirerade rörelser 
som talibanerna, till kriminella grupperingar, 
eller diverse lokala makthavare som ser sin 
position hotad av en starkare centralmakt. 

Under ytan
För den svenska styrkan är det ofta svårt att 
veta med säkerhet vilken grupp som ligger 
bakom enskilda incidenter. Afghanistan består 
av ett mångbottnat lapptäcke av allianser och 
oförätter som tar lång tid att penetrera för en 
utomstående: 

– Det är svårt att veta vad som händer under 
ytan i det här landet. Till oss säger de ju bara 
det som behövs, säger överste Olof Granan-
der, chef för den nuvarande svenska styrkan 
i Afghanistan. 

Samtidigt får den svenska styrkan i norra 
Afghanistan alarmerande signaler från sina 
lokala parter: Den afghanska säkerhetspolisen, 
byäldstar, samt guvernörer på distrikts- och 
provinsnivå. 

– Det som är oroväckande är att allt fler talar 
om fler talibaninfluerade grupper och att tali-
banledare kommit till regionen från Pakistan. 
Vilken kan förklara den ökade hårdheten och 
komplexiteten i de angrepp som vi utsatts för 
under de senaste två månaderna, säger Olof 
Granander. 

Lokal maktkamp
Samtidigt finns ytterligare en faktor som 
påverkar utvecklingen i norra Afghanistan. 
Presidentvalet i augusti har ökat risken för en 
politisk urladdning i norr. Centralprovinsen 
Balkh, där den svenska huvudbasen ligger, styrs 
just nu av guvernören Atta Muhammed Noor. 
Atta stödde utmanaren till presidentposten 
Abdullah Abdullah i valet och inte den sittande 
presidenten Hamid Karzai. 

– Det kan säkert ske flera byten av provins-

guvernörer efter valet. Men det som pågår i 
norr är den enda konflikt som jag känner till 
eftersom den har varit så pass offentlig. Just 
Atta har gått emot den president som tillsatte 
honom och det finns en risk för att han tappar 
sin post, säger Torbjörn Pettersson, ordförande 
i Svenska Afghanistankommittén. 

Kapprustning
Enligt det internationella medieinstitutet Insti-
tute for war and peace reporting (IWPR) pågår 
just nu en uppladdning i Balkhprovinsen.

Atta, som är tadjik, har offentligen anklagad 
den sittande regeringen för valfusk och anklagat 
sin rival Juma Khan Hamdard, som är pashtun, 
för att distribuera vapen i pashtunska områden 
i norr. Hamdard har å sin sida anklagat Atta 
för att ligga bakom lönnmord på pashtunska 
klanledare i norr.

IWPR citerar invånare i Balkh som säger att 
båda sidor börjat samla vapen och att stäm-
ningen liknar den under inbördeskriget. Den 
svenska styrkan känner väl till ryktena om att 
de båda rivaliserande grupperna skulle beväpna 
sig, men har inga bekräftelser på att så skulle 
vara fallet. 

– Vi vet att vapen förs in i det här området 
söderifrån, men det är väldigt svårt att veta 
vad det är för kopplingar på dem. Det har 
dessutom pågått under en lång tid och jag 
relaterar inte den införseln till just den här 

maktkampen, säger Olof Granander. 

Begränsade resurser
Samtidigt tror inte Afghanistankommitténs 
Torbjörn Pettersson att rivaliteten kommer 
att gå så långt som till strid: 

– Jag tror inte att det är sannolikt att det 
kommer till en väpnad konflikt, säger han, 
men han menar att det ändå kan uppstå all-
varliga problem i norr, bland annat för att Atta 
idag har inflytande över polisen – och hur den 
agerar vid ett maktskifte är oklart, vissa poliser 
kanske skulle gå över linjen och bli kriminella 
istället, säger han.

Just polisen är redan en svag punkt, enligt 
Olof Granander: 

– Uppbyggnaden av polisen har gått för 
långsamt. Det skapar utrymme för motstånds-
rörelsen att växa till. För armén kan inte vara 
överallt, utan de kan bara vara där det är som 
värst. Och Isaf kan, precis som armén, inte 
heller vara överallt utan måste prioritera sina 
resurser, säger Olof Granander. 

Torbjörn Petterson påpekar också att kon-
flikten, i värsta fall, kan göra att lokalbefolk-
ningen i norr uppfattar centralregeringen som 
svag och därför vänder den ryggen, och istället 
ser talibanerna som ett mer trovärdigt politiskt 
alternativ.

Daniel Skoglund

Mazar-i
-Sharif
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USA och västvärlden skiftar fokus från 
Irak mot Afghanistan. Samtidigt är 
stabilitet i Pakistan kanske den vikti-
gaste faktorn för säkerheten i hela den 
centralasiatiska regionen och i Pakis-
tan förvärras situationen. 

Pakistan har flera parallella problem och de är 
nära sammanflätade med varandra. Det hand-
lar bland annat om ett mycket elitistiskt poli-
tiskt system, om usel ekonomi, om bristande 
säkerhet och om dåliga relationer till Indien. 
Landet har mer än 170 miljoner människor, en 
kärnvapenarsenal och en armé som numerärt är 
större än USA:s. Ledningen för al-Quaida antas 
befinna sig någonstans i gränstrakterna mel-
lan Afghanistan och Pakistan och regeringen 
i Islamabad har begränsad kontroll över stora 
delar av territoriet. Underrättelsetjänsten och 
armén är centrala nationella aktörer och utgör 
landets mest stabila institutioner. 

Fler problem än lösningar 
Pakistan styrs av politiska eliter. De har till-

sammans med armén kontrollerat utvecklingen 

Pakistan  
– mellan kaos och upplösning

i landet alltsedan självständigheten 1947. Den 
nuvarande arméchefen general Ashraf Pervez 
Kayani anses moderat samtidigt som frågan 
om eller när armén kommer att ingripa hänger 
i luften.

Landet dras med enorma ekonomiska pro-
blem som oavsett sittande regim varit en kon-
stant under de dryga 60 år som landet varit 
självständigt. En snabb folkökning adderar 
problemen i form av en ny generation av unga 
frustrerade människor i avsaknad av arbete och 
framtidstro. Sammantaget faktorer som ger 
upprorsrörelserna trumf på hand. Lösningen 
verkar lika naturlig som utopisk. Genomgri-
pande samhällsreformer som gynnar flertalet 
medborgare skulle högst sannolikt vända den 
nedåtgående spiralen. Samtidigt ger Pakistans 
historia mycket få förhoppningar om en sådan 
utveckling.

I en situation med tilltagande inrikespolitisk 
spänning är det svårt att se hur regeringen 
inom rimlig tid ska lyckas komma till rätta 
med politisk marginalisering av stora med-
borgargrupper, ekonomisk misshushållning, 
kriminalitet, korruption och stora etniska 

motsättningar. 
Om president Zardaris regering skulle vidta 

åtgärder för att förbättra flertalet människors 
levnadsvillkor, finns ändå stor sannolikhet 
för ett misslyckande så länge som upprors-
rörelserna har kampvilja och kan hålla igång 
stridsinsatserna. 

 Säkerhetssituationen
Under de senaste tolv månaderna har säker-
hetssituationen utvecklats från att vara pro-
blematisk till att bli akut. Regelrätta strider 
mellan armén och upprorsrörelserna har blivit 
vanligare sedan armén inledde en offensiv i 
början av året. Armén verkar ha lyckats med 
att ta kontroll över flera nyckelområden. Be-
tydelsefullt för den fortsatta utvecklingen är 
indikationerna på att många människor som 
tvingats lämna sina hem och drivits på flykt 
genom striderna ändå stöder regeringens kamp 
för att skapa säkerhet i de utsatta områdena. 

Som om detta inte skulle vara nog existerar 
alltsedan frigörelsen 1947 spända relationer 
med Indien vilka pendlat mellan kylslagen 
misstänksamhet och permafrost samt kom-
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plicerade relationer med Iran. 
Pakistans inrikessituation är en ideal miljö 

för upprorsrörelserna. De kan hela tiden va-
riera intensiteten på sina insatser. När och 
där den Pakistanska armén är för stark finns 
alltid möjligheten att minimera aktiviteterna, 
vänta på gynnsammare tillfällen och gömma 
sig i myllret av människor. Ju längre upproret 
kan hållas igång, ju större blir risken för att 
regeringen och armén successivt utmattas och 
förlorar kontrollen och därmed stödet hos 
befolkningen. Ur upprorsrörelsens synvinkel 
handlar det således om att hålla igång kriget 
under lång tid och på en insatsnivå där man 
inte förbrukar sina krafter. Således klassisk 
gerillastrategi. 

Upprorsrörelserna känner terrängen och 
lever bland människorna. De slåss på hem-
maplan. Men det gör också Pakistans armé 
till skillnad mot deras USA/ NATO-kollegor 
i grannlandet Afghanistan som roterar varje 
halvår. De framgångar som armén haft under 
året väntas följas upp av nya offensiver. Utan 
säkerhet för människorna finns hög risk för 
att eventuella reforminsatser totalhavererar. 

Parrallellt med de militära insatserna måste 
trovärdiga samhällsinstitutioner återskapas i de 
områden där de inte fungerar och det kräver 
att myndigheterna lyckas skapa förtroende 
hos befolkningen. 

Osäker utgång
Pakistans armé är i doktrinärt, utbildnings- 
och utrustningsmässigt hänseende anpassat 
till mellanstaliga krig mer än att bekämpa 
en gerilla. Det upplevda externa hotet från 
Indien får anses som vida mindre oroande än 
det interna. Ändå är det just den tänkta kam-
pen mot Indien som dominerar sinnevärlden 
hos landets militärer och som motiverar dess 
nukleära kapacitet

Situationen i Afghanistan, Irak och Pakistan 
hänger nära samman. Möligheten finns att 
den pakistanska armén misslyckas med att få 
kontroll över den instabila inrikes situationen. 
Det skulle ge svallvågseffekter i Afghanistan, 
särskilt i de södra och östra provinserna.

Två sidor av samma mynt
En utveckling där de pakistanska myndighe-

terna lyckas med en effektiv upprorsbekämp-
ning skulle öka sannolikheten för framgång 
också i Afghanistan. För upprorsrörelserna är 
området viktigt, dels för ledning/koordinering 
av stridsinsatserna inom de båda krigsskåde-
platserna Afghanistan och Pakistan, dels för 
utbildning och återhämtning för de som varit 
insatta i strid liksom att området utgör ett 
naturligt logistiskt basområde med naturliga 
försörjningslinjer mot Afghanistan.  

Framgång i Afghanistan bedöms däremot 
inte väsentligt öka sannolikheten för en lösning 
av den svåra inrikes situationen i Pakistan. 
Oddsen för pakistanska bakslag i kampen 
mot upprorsröelsen är bedömningsvis minst 
lika stora som motsvarande för framgång. Om 
inte västländerna är beredda att öka styrkein-
satsen i Afghanistan är risken stor att man inte 
lyckas reda ut effekterna av ett bakslag i detta 
land, respektive dra fördel av en utveckling i 
Pakistan som innebär framgångar i kampen 
mot upprorsrörelserna.

Överstelöjtnant Tommy Jeppsson 
är lärare i strategi vid  

Försvarshögskolan i Finland

En pakistansk soldat filmar när en privat milis demonstrerar i Swat-dalen den 24 september i år. Milisen frukar talibanernas 
återkomst och svär att skydda sina hem.
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Vid förbanden
Av Kollektivavtal om löner inom ramen för 
RALS 2007-2010 (Försvarsmaktsavtalet) § 
12 framgår 

”Parterna är överens om att det ekonomiska 
utrymmet för steg 2 utgörs av lägst 2 280 kronor 
i genomsnitt per av Försvarsmakten avlönad 
medlem i OFR/O FM…

…Om parterna inte överenskommit om annat 
per 2009-10-01 fördelas utrymme enligt 12 § 
första stycket varvid mandat till förbanden för 
steg 2 redovisas i monetära termer i underbilaga 
2.”

Av underbilaga 2 framgår:
”Mandatfördelning per förband för RALS 

2007-2010 steg 2
Mandatet för respektive förband i steg 2 utgör 

2 280 kronor i genomsnitt per medlem i OFR/O 
FM vid förbandet. Respektive förband samverkar 
med berörd representant för OFR/O FM hur 
många medlemmar som omfattas av revisio-
nen. Genomsnittsvärdet multipliceras därefter 
med antalet medlemmar, vilket summerar till 
förbandets mandat att i förhandling fördela 
individuellt och differentierat.”

Detta innebär att då vi inte nått någon an-
nan överenskommelse och vi nu har passerat 
den 1/10 så ska alltså förbandens parter förfara 
så som framgår av underbilaga 2 och sluta kol-
lektivavtal om fördelning av löneutrymmet.

På Försvarsmaktsnivå
På Försvarsmaktsnivå fortsätter OFRO/FM att 
förhandla om ett ytterligare utrymme utöver de 
2 280 kr. Om vi i de förhandlingarna kommer 

överens om något ytterligare utrymme kan det 
föranleda behov av ytterligare en förhandling 
på förbandsnivå för att fördela det utrymmet 
på medlemmarna. En sådan överenskommelse 
på Försvarsmaktsnivå kommer dock inte att 
påverka fördelningen av de ursprungliga 2 
280 kronorna.

Officersförbundet yrkar ytterligare 
3,51 miljoner i lönemedel
Sedan Försvarsmaktsavtalet slöts 2008-04-24 
har Officersförbundet hållit fem avtalskonfe-
renser vid vilka vi tillsammans med officersför-

eningarna har berett underlagsframtagningen 
för denna förhandling. Det ytterligare behovet 
är framtaget av respektive officersförening för 
respektive förband baserat på respektive för-
bands unika behov och förutsättningar och 
de partsgemensamma löneprinciperna i För-
svarsmaktsavtalet. 

Yrkandet är sedan utformat så att varje för-
bands specifika behov tydligt framgår. Totalt 
yrkar Officersförbundet om ytterligare löne-
utrymme om 3,51 miljoner kronor. Summan 
fördelas på förband utifrån inskickade underlag 
från förbandens Officersföreningar.

RALS steg II – Vad händer nu?

Klart att förhandla lön på förbanden
Trots att förhandlingarna om lönerevi-
sion för medlemmarna inte avslutats 
på Försvarsmaktsnivå ger avtalet om 
Rals nu förbanden och förbandens Of-
ficersföreningar mandat att förhandla 
om lönerevision för sina medlemmar 
på förbandsnivå. Ytterligare löneme-
del kan eventuellt tillkomma, men 
dessa får fördelas i en andra förhand-
lingsomgång när och om så sker. 

Nästan tre månader efter avtalat tidpunkt har 
Försvarsmakten efter upprepade påstötningar 

kallat till förhandling om lönerevision för våra 
medlemmar. I det ursprungliga Rals-avtalet 
skulle lönerevision genomföras årligen av de 
statliga myndigheterna. Officersförbundet och 
Försvarsmakten avtalade dock om att slå sam-
man de sista två revisionstillfällena till ett. Det 
skedde eftersom Försvarsmakten ville ha mer 
tid på sig att skapa ett bra underlag för fort-
satta förhandlingar, något Officersförbundet 
välkomnade då det skulle leda till tydligare 
lönesättning för medlemmarna. 

Men något resultat av de två årens arbete 
har inte visats för Officersförbundet.

– Vi tolkar Försvarsmaktens agerande som 
att de inte genomfört det arbete som var mo-
tivet till att minska antalet revisionstidpunkter 
från tre till två, säger Niklas Simson, förhand-
lingschef på Officersförbundet.

Nu har förhandlingar inletts på Försvars-
maktsnivå. Men eftersom de inte är avslutade 
faller mandatet för förhandlingar ner på för-
banden och Officersföreningarna. Skulle ett 
ytterligare löneutrymme skapas i de pågående 
förhandlingarna på Försvarsmaktsnivå kom-
mer de medlen att fördelas i en ny förhand-
lingsomgång på förbanden.
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RÄTTELSE: 
En notis om äldremedlemskap publicerades 
i förra numret av Officerstidningen. Den 
var oklart skriven, vilket lett till frågor från 
medlemmar. Redaktionen ber om ursäkt 
och publicerar härmed en, förhoppningsvis, 
klargörande text.

Info om äldremedlemskap
Vid 68 års ålder tillhör man troligtvis 
medlemskategorin äldremedlem. Rätt 
att tillhöra Officersförbundet som äld-
remedlem tillkommer aktiv medlem, 
som avgått med pension. Hela med-
lemsavgiften för äldremedlemmar 
betalas i januari

Medlemsavgiften för äldremedlemmar, som är 
68 år eller äldre, är 120 kr och dras en gång 
om året, i januari månad. Om du inte vill vara 
med i Officersförbundet längre ber vi dig att 
kontakta förbundet. 

Medlemsavgiften för pensionärer till och 
med hela det år då medlemmen fyller 67 år är 
30 kronor per månad plus eventuella försäk-
ringar och eventuell medlemsavgift i OF/Ä. 
Denna avgift dras en gång i månaden om du 
har autogiro. Vid postgiro aviseras avgiften 
kvartalsvis. 

Du som inte längre vill vara medlem i för-
bundet, kontakta kansliet före årsskiftet så dras 
inte avgiften från ditt konto (om du valt att 
betala dina avgifter till förbundet via autogiro) 
alternativt så slipper förbundet skicka ut avier, 
vilket underlättar både för kansliets personal 
och för dig. 

Medlemsförmåner
Som äldremedlem får du Officerstidningen, 
som kommer ut 9 gånger per år.

Som äldremedlem har du också:
rätt till medlemskap i en rikstäckande •	
förening för äldre officerare (OF Ä. Lokal-
föreningsavgift 3 kronor per månad), 
rösträtt vid förbundsmöte genom sådan •	
förening,
rätt till anslutning till Officersförbundets •	
försäkringar enligt för dessa fastställda 
normer, 
rätt till upplysning eller bistånd i pen-•	
sions- och försäkringsfrågor, 

Tidslinjal RALS steg II
Försvarsmakten har enligt Officers-
förbundet brutit mot ingånget avtal. 
Nedan presenteras de olika skedena i 
förhandlingarna inför lönerevisionen 
steg två som lett fram till nuvarande 
situation och ett yrkande från Offi-
cersförbundet om att Försvarsmakten 
ska utbetala skadestånd på 150 000 
kronor.

Hösten 2007 
Påkallar Officersförbundet (OFRO/FM) för-
handling om lönerevision i syfte att komma 
igång så fort som möjligt efter det att det cen-
trala avtalet blev klart. Försvarsmakten ville då 
inte inleda förhandlingar med hänvisning till 
de pågående centrala förhandlingarna. 

2007-11-23 RALS-avtalet för perioden 
2007-2010 sluts på central nivå 
Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O  är avtalsslu-
tande parter. Det ursprungliga avtalet innehöll 
tre revisionstidpunkter, en per år. Möjlighet 
fanns dock att omförhandla delar av avtalet 
ute på myndighetsnivå.

2008-04-24 Försvarsmaktsavtalet om 
RALS klart 
Innehåll: Arbetstagarorganisationerna och För-
svarsmakten avtalar bland annat att minska 
antalet revisionstidpunkter från 3 till 2. För-
handlingar för steg två skulle inledas senast 
1/8 2008. 
Motiv: Försvarsmakten angav att de hade be-
hov av mer tid för att kunna göra ett grundligt 
arbete inför kommande lönerevision. Inga 
pengar går förlorade utan de pengar som skulle 
ha fördelats vid mittentillfället slås samman 
med den sista revisionstidpunkten. Officers-
förbundet accepterade lösningen då förbundet 
ansåg att ett bättre underlag för förhandling, 
bland annat en lönepolicy för Försvarsmakten, 
skulle gynna medlemmarna.
Om den gemensamma delen av arbetet inför 
steg II fram till 1/8 2009
En del av arbetet inför lönerevisionen skulle 
genomföras enskilt av Försvarsmakten och en 
annan del skulle göras partsgemensamt i det 
så kallade avtalsrådet. 

Det partsgemensamma arbetet i avtalsrådet 
kom aldrig till stånd då Försvarsmakten i maj 
2009 via mail meddelade samtliga ATO att 
avtalsrådet skulle ställas in tillsvidare och att 
Försvarsmakten skulle återkomma med besked 

före sommaren om hur hantera avtalsråd i 
framtiden. Officersförbundet har ännu inte 
erhållit något sådant besked.  
Om FM:s förberedelsearbete inför Steg II fram 
till 1/8 2009
Det förberedelsearbete Försvarsmakten skulle 
genomföra beskrev de själva i en skrivelse till 
förbanden enligt följande: ”Personalstaben har 
för avsikt att snarast påbörja ett arbete med 
en löneanalys. Inledningsvis ska en modell för 
analysarbetet tas fram och därefter ska en ana-
lys genomföras. Löneanalysen omfattar För-
svarsmaktens lönestruktur och tillämpningen 
av myndighetens löneavtal och lönepolicy. 
Syftet med analysen är bl a att skapa ett bättre 
underlag inför kommande lönerevisioner.”

2009-05-27 Officersförbundet påkallar 
omförhandling av Rals steg II
Officersförbundet påminner i skrivelse till 
Försvarsmakten om att omförhandlingen av 
revision steg II enligt avtalet skulle inledas 
senast den 1/8 2009. Samtidigt begärde för-
bundet att Försvarsmakten skulle ange tid och 
plats för förhandlingarnas uppstart. 

2009-06-10 samt 2009-06-24 Officers-
förbundet påkallar uppmärksamhet i 
Ralsfrågan i central samverkan
Då Officersförbundet inte fick någon respons 
på skrivelsen från den 27 maj tog förbundet 
vid två tillfällen upp frågan i Personalstabens 
samverkansgrupp där vi fick svaret att arbete 
pågår och att kallelse kommer.

2009-08-13 Officersförbundet påkallar 
tvist för brott mot avtal
Officersförbundet har i mitten av augusti ännu 
inte fått någon kallelse till förhandling om 
Rals. Förbundet påkallar tvist för brott mot 
överenskommelsen i kollektivavtalet. Tvisteför-
handlingen är nu inledd och Officersförbundet 
har yrkat 150 000 i skadestånd.

2009-09-30. Det första förhandlings-
mötet hålls mellan Officersförbundet 
och FM
OFRO/FM lade då yrkande till Försvars-
makten om ytterligare utrymme utöver de 
redan överenskomna i genomsnitt 2 280 kr 
per medlem. 

Försvarsmakten presenterade dock inte nå-
got yrkande för Officersförbundet.
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Den 7–9 oktober möttes de nordiska 
militärfacken i Nordisk officersallians 
(NOA) i Köpenhamn. Från den danska 
försvarsmaktens föredragningar kunde 
flera intressanta slutsatser dras, bland 
annat om arbetet med fysiskt strids-
värde hos soldater i utlandsinsatser.

– Danskarna upptäckte att när soldaterna kom 
tillbaks till Afghanistan eller Irak från lea-
ve (permission) skadade de sig i en mycket 
högre grad än de soldater som varit kvar i 
insatsområdet, säger Mikael Kenttälä, den 
ombudsman på kansliet som är ansvarig för 
NOA-samarbetet.

Kartläggning av fysik
Insikten ledde fram till en årslång studie där 
en idrottsofficer följde ett antal plutoner i olika 
insatsområden och kartlade styrka, kondition, 
och arbetsmiljö.

– Det man kom fram till var att den fysiska 
förmågan föll drastiskt under leaven, eftersom 
de flesta då åkte hem och minskade sin fysiska 
aktivitet drastiskt. Vid återkomst till förbandet 
var kroppen inte längre redo för ansträngning-
arna, säger Mikael Kenttälä.

Vidare har ett bredare arbete genomförts 
för att se hur snabbt olika delar av kroppen 
byggs upp. Ett test har införts som soldaterna 
måste gå igenom för att man ska kunna mäta 

deras fysiska status.
– I Danmark kallar man nu soldaterna för 

militära atleter och kräver att de ska nå vissa 
nivåer. Nu har varje dansk plutonsofficer ett 
kort i benfickan med respektive soldats fysiska 
förmåga och är ansvarig för att soldaterna 
tränas till rätt nivå i de fysiska övningar där de 
inte har tillräcklig styrka för att minska risken 
för skador, säger Mikael Kenttälä.

Minskar flygvapnet
Vid det senaste mötet genomfördes förutom 
föreläsningarna av danska försvarsmaktens 
fysiska träningscenter även en presentation av 
det senaste danska försvarsbeslutet. 

– Man har helt enkelt upptäckt att det här 
med utlandsinsatser kostar en herrans massa 
pengar och sedan en tid valt att skära bort 
förmågor. Nu har danskarna valt att minska 
sitt flygvapen, vilket innebär att förmågan att 

skydda luftrummet minskar. Men man måste 
då ta med i beräkningen att de är med i Nato 
och kan få stöd av andra länder, säger Mikael 
Boox, ombudsman på Officersförbundet som 
också deltog på mötet i Köpenhamn.

Kartläggning
Syftet med Nordisk officersallians är att över-
föra erfarenheter från de olika försvarsfacken 
och deras respektive försvarsmakt till grann-
länderna. NOA genomför två möten per år 
där olika områden gås igenom. Just nu finns 
arbetsgrupper för följande områden: inter-
nationell tjänst, personalpolitik, löner och 
omstruktureringar, samt arbetsmiljö.

– Vi försöker kartlägga hur de olika län-
dernas system fungerar. Målet är att vi ska få 
fram ett underlag där vi kan jämföra de olika 
försvarsmakternas villkor och sätt att hantera 
samma företeelse, säger Mikael Kenttälä.

Erfarenhetsöverföringen gör också att res-
pektive lands fackförbund kan peka på goda 
exempel hos grannländerna i dialogen med 
sina respektive arbetsgivare.

– Jag har redan påpekat för Försvarsmakten 
hur Danmark bedriver sitt systematiska arbete 
med fysiskt stridsvärde och hur mycket vi kan 
lära av dem, säger Mikael Kenttälä. 

Vid nästa NOA-möte i Finland i mars 2010 
ska bland annat de nordiska ländernas veteran-
politik jämföras.

Vanligt med skador efter permisson

Kollegor brast i säkerhetstänkandet
FPAN har beslutat att avskeda två personer 
från deras anställningar i Utlandsstyrkan. 
Den ene mannen var gruppchef och skälet 
till att han blir avskedad är bland annat att 
han drack alkohol – flera snapsar – hemma 
hos en lokal samverkanspart i dennes bostad. 
Han lämnade även sin bil med vapen obevakad 
under en period under kvällen. Med sig hade 
han även ställföreträdande gruppchef och en 
tolk, som deltog under en del av middagen. 
Efter middagen fortsatte sällskapet till en lokal 
nattklubb. Gruppchefen besökte nattklubben 
iförd sin uniform. På natten avlossades skott i 
närheten av nattklubben. Mannen beordrade 
då sin ställföreträdare samt tolken att sätta på 
sig sin skyddsutrustning samt hänga på sig 
sina vapen. 

FPAN anser att mannen visat stora brister 
i sitt säkerhetstänkande samt agerat omdö-
meslöst. 

Även den ställföreträdande gruppchef som 

deltagit vid middagen, berusat sig och där-
efter uniformerad besökt nattklubben blir 
avskedad. Denne man ska också ha uttalat sig 
kränkande mot en person ur lokalbefolkningen 
under kvällen. Mannen hanterade även vapen 
i alkoholpåverkat tillstånd efter ovan nämnda 
skottlossning. 

Omdömeslös officer uppsagd från 
Utlandsstyrkan
En officer har sagts upp från sin anställning i 
Utlandsstyrkan. Bakgrunden är att han efter 
ett barbesök under tjänstgöring i Kongo tagit 
med sig en kvinna ur lokalbefolkningen till 
sin bostad, som han delade med sin chef. Of-
ficerens chef hittade kvinnan i officerens säng. 
Officeren menar att han inte haft för avsikt 
att ha någon sexuell relation till kvinnan, som 
enligt officeren tvingat sig med till huset. 

FPAN anser att officerens agerande är myck-
et omdömeslöst och att han dessutom brustit 
i sitt säkerhetstänkande. 

Löneavdrag för felaktigt uppträdande 
mot värnpliktig
En officer som FPAN anser uppträtt omdö-
meslöst mot en värnpliktig får löneavdrag med 
25 procent i tio dagar. Officeren kände sig 
felaktigt utpekad av en värnpliktig militärpolis 
efter en misstänkt fortkörningssituation och 
argumenterade mot den värnpliktige, i stället 
för att begära att få tala med militärpolisens 
chef för att reda ut situationen. 

Använde Försvarsmaktens betalkort 
privat
En officer har vid två tillfällen tankat sitt priva-
ta fordon med ett bensinkort han tilldelats för 
tjänstebruk. Officeren uppger att han använt 
kortet av misstag och har i efterhand betalat 
tillbaka kostnaden till Försvarsmakten. FPAN 
ger honom ändå löneavdrag med 25 procent 
i fem dagar. 

Från Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Danskarna visade hur permissionen under 
utlandstjänst sänker den fysiska statusen.
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D E B AT T I N S ä N DA R E

Yrkessoldaternas tillvaro kommer 
att formas av domar i PAN mot 
truppofficerare. Om något år säger 
yrkessoldaterna, liksom soldaterna 
i utlandsstyrkan före dem: ”Vi klär 
oss som vi vill, vi är lika mycket 
anställda som ni”. ”Det är inte vårt 
jobb att städa logementen det får 
nånannan göra” eller: ”Vi behöver 
inte raka oss. Vi är yrkessoldater 
inga beväringar”. 

De truppofficerare som då konfronterar dem 
kommer att straffas av personalansvarsnämn-
den. I näringslivet är sådana profilfrågor av 
yttersta vikt för koncernens ansikte utåt 
och trovärdighet mot kund och hanteras 
på högsta koncernchefsnivå. I högkvarte-
ret vågar ingen göra sådana jämförelser. 
Hur skulle det gå? Då måste ju vi skriva in 
i anställningsavtalen att de skall raka sig, 
städa logementen och marschera i takt? 
Vad skall Expressen säga? Eller SvT? Kar-
riärer är i fara. 

En skräck för 1968 finns alltjämt i hög-
kvarterets korridorer och Försvarsmaktens 
regelverk så hur detta kommer te sig på 
trupp ägnar man ingen tanke. Det får nå-
nannan göra.  

Enstaka generaler gör förnuftiga utta-
landen vid informella träffar med trupp-
officerarna men Arbetsgivaren har ännu 
inte meddelat hur de unga yrkessoldaterna 
skall hanteras. Skall de vara yrkessoldater på 
truppofficerarnas villkor eller på massmedi-
as? Var sätts normen? Den enda förutsägbara 
instansen hos arbetsgivaren är PAN.

Domar mot truppofficerare i PAN kom-
mer med kraft visa hur Försvarsmaktens 
bestämmelser skall tillämpas på yrkessol-
dater. Vore det inte bättre att fråga dem som 
skall göra jobbet – truppofficerarna? Nej, det 
skulle flytta fokus från administrationen till 
genomförandenivån i Försvarsmakten. 

När Försvarsmakten ominriktades förra 
gången 1901 så slutade huvuddelen av 
truppofficerarna en kort tid därefter. Det 
var när personalförsörjningen skulle säkras 
genom värnplikt. Varför slutade huvuddelen 
av truppofficerarna? Denna gång ser det inte 
bättre ut: Hot är högkvarterets metod att 
få oss att underteckna nya anställningsavtal 
med obligatorisk utlandstjänstgöring. Skriv 
på! Annars… 

När vår hängivenhet, vår kraft och vårt 
föredöme belönas med ett hånfullt hot från 

Hafström visar var pengarna finns

högkvartersbyråkratin, så brister något inom 
oss. Vi var villiga att gå i väpnad strid när 
som helst och var som helst utan tanke på 
egen säkerhet, familjens fortlevnad eller lön 
om man bara ärligt och uppriktigt bad oss 
om hjälp. Istället hotar man oss.

Truppofficerare konfronterar varje dag 
nyvakna och morgonsura soldater som de 
överallt får att villigt gå framåt i Afghanistan, 
Adenviken eller Kungsängen. Det lyckas 
oss just genom vår kraft, vår hängivenhet 
och vårt föredöme. Högkvarterets byrå-
krater beter sig å sin sida som tjuvar om 
natten. ”Vi lyder bara order” är ursäkten. 
Den som ger dessa order och de som lyder 
dem kränker sina officerskamrater och ho-
tar därmed Försvarsmaktens ominriktning. 
Kan PAN stillatigande låta detta ske? Ja, det 
rör sig om högkvarterspersonal och inte 
truppofficerare. 

Generaldirektören fru Hafströms utred-
ning om rationalisering av Försvarsmak-
tens stödmyndigheter visar var pengarna 
för militära lönemedel finns. Tjänstemän 
och stabsofficerare skall äntligen avlösas av 
kulspruteskyttar och stridsfordonsförare, 
vilket upprör dem vars intresse för För-
svarsmakten är ett annat än att ställa upp 
insatsförband och utbilda soldater. Arbets-
givaren kommer emellertid inte frivilligt höja 
officerarnas löner när yrkessoldaterna anställs.  

Skall löneläget förbättras för dem som skall 
leda yrkessoldaterna i strid i fjärran länder 
till en nivå som gottgör officersfamiljer för 
att mamma kan stupa eller förvandlas till 
invalid eller nervvrak? Om en officer blir 
invalid får nånannan ta hand om det, vilket 
Officerstidningen vittnat om. 

Lönemedel frigörs nu i den militära by-
råkratin genom avveckling av bataljoner 
av tjänstemän, stabsofficerare och chefer, 
handläggare och andra. Med dem försvinner 
kostnader: verksamhetsbudgetar, nätverk, 
deras kontorslokaler, konferenser, trakta-
menten, pendlingsersättningar, sekreterare 
och annat. 

Att höja försvarsanslaget för att rädda 
högkvartersbyråkratin verkar inte aktuellt, 
så någon annan väg finns inte. När striden 
om löneläget efter yrkessoldaternas ankomst 
står skall vi stå bakom Officersförbundet 
som en man! säger alla truppofficerare. Men 
nån-annan-ismen griper omkring sig även 
bland oss, inte bara i högkvarteret. Offi-
cersförbundet är inte starkare än din egen 
Officersförenings styrelse. När uppmuntrade 
du dem senast? När fick de ditt tack efter 
RALS-arbetets sena kvällar? Stöd dem åt-
minstone genom närvaro på ett årsmöte. Låt 
inte nån-annan-ismen segra här också.

Göran Mellblom
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Skribenten hoppas att lönemedel ska omdirigeras från staber till insatsförband genom stödut-
redningens förslag.



Låt chefen göra jobbet lättare
För att kunna göra ett bra jobb måste man se bra. Vi på Synsam har kunskap om kraven på 
arbetsglasögon i olika arbetsmiljöer – från verkstad till kontor. Vi ger råd om belysning och tar fram 
arbetsglasögon som är anpassade till just din miljö. Här ser du ett urval bågar, du hittar givetvis 
fler att välja mellan, i våra butiker. Mer information om vad lagen säger om företagsglasögon hittar 
du under fliken ”Om Synsam” på www.synsam.se. Prata med din arbetsgivare om vilka regler som 
gäller för arbetsglasögon på ditt företag. Välkommen in till oss så berättar vi mer! företagsservice

Bågmodell stiNa c4
Militär, Journalist, Psykolog, Brandman, Snickare eller Sjuksköterska

Bågmodell Leif c1
Kirurg, Advokat, Förskollärare, Pilot eller Snabbköpskassörska

Bågmodell rOBYN c2
Lokalvårdare, Programledare, Arkitekt, Projektledare eller Idrottslärare

Bågmodell UNO c2
It-konsult, Byggnadsingenjör, Idol, Lärare eller El-montör

Nya svenska stridsportioner!
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-24hmeal-

•Köps idag av P7, Amf 1, LG, LedR, UndsäkC, LSS, 
Lv6, FMTS m.fl.

•Uppfyller Försvarsmaktens kravspecifikation för 
stridsportioner.

•Stridsportionens innehåll sammansätts efter 
önskemål och verksamhet.

•Standardpackas som två, tre eller fyra rätters 
versioner med sju menyer. 

Önskas presentation kontakta 
scandinavian food managment ab 

0703-756005
info@24hmeal.se

Exempel rätter

Viltgryta med skogssvamp 

Potatis nötkött och bearnaisesås

Pasta skagen

Äpple och kanelgröt

Risgrynsgröt med hallon

samt ytterligare 16 rätter!
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Officersförbundet söker ombudsman
Att arbeta på Officersförbundets kansli ger dig en unik möjlighet att vidareutveckla din kunskap om 

Försvarsmakten, speciellt Försvarsmaktens personalförsörjning. Du kommer att arbeta tillsammans med 
förtroendevalda från alla förband. Du kommer träffa och umgås med medlemmar på alla nivåer. Du kommer 
delta i kansliets beredning av ärenden i allt från hur många anställda det ska finnas i Försvarsmakten till hur 
mycket vi bör yrka i ersättning för övningsdygn. Du kommer lära dig hur regering och riksdag arbetar med 
att styra Försvarsmakten. Efter några år hos oss har du ett ännu intressantare CV och våra medlemmar har 
fått hjälp med att bevaka och förbättra anställningsvillkoren.

Du kommer arbeta tillsammans med de andra ombudsmännen med att ge råd och stöd till Officersföreningarna 
avseende enskilda medlemsärenden och medlemsrekrytering. Du kommer få eget ansvar att bevaka frågor 
och förväntningar från dem som har begränsad erfarenhet av anställning som militär: i huvudsak aspiranter, 
gruppbefäl, soldater, sjömän och yngre yrkesofficerare.  

Du som söker ska ha
Ett starkt engagemang för den anställda militära personalens villkor 
Kännedom om försvaret och de olika militära yrkena 
Vilja att arbeta för andra

Du som söker bör ha
Någon erfarenhet från fackligt arbete, medinflytandearbete eller personalarbete
Nyligen tillhört eller fortfarande tillhöra någon av kategorierna aspirant, gruppbefäl, soldat, sjöman eller 
nybliven yrkesofficer.

För att lyckas med jobbet måste du vara intresserad av att arbeta för andra och att dela med dig av dina 
kunskaper. Att uttrycka sig väl i tal och skrift är en förutsättning för arbetet. 

Vi är idag 16 anställda och har våra lokaler på Sturegatan 15 i Stockholm. 

Tillträde i januari eller efter överenskommelse. Anställningen kommer inledas med en provanställning.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av förbundsdirektör Peter Löfvendahl. Fackliga representanter är 
Conny Jansson, SACO-föreningen respektive Barbro Kristiansson, Unionen.

Samtliga nås på telefon 08-440 83 30, Peter nås även på telefon 070-580 51 07. 

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för officerare och andra som är anställda för militär tjänstgöring 
inom Försvarsmakten

Ansökan insändes senast den 16 november till 
Kansliet@officersforbundet.se 

eller

Officersförbundet Box 5338 102 47 STOCKHOLM
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Officersförbundet söker 
vikarierande ombudsman
Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för yrkesofficerare.
Med hänsyn till ordinarie ombudsmans tjänstledighet, som gäller tillsvidare,  
söker vi en vikarierande ombudsman. 

Som ombudsman ska du ta emot och besvara medlemmarnas frågor, besöka 
medlemmarna på deras arbetsplatser samt ge stöd och service till förbundets 
lokala föreningar. 

Du kommer att arbeta tillsammans med de andra ombudsmännen i arbetet med
att ge råd och stöd till Officersföreningarna avseende avtalsfrågor, samverkansfrå-
gor och förhandlingsfrågor. I arbetet ingår också att biträda Officersföreningarna
med enskilda medlemsärenden. 

Du som söker ska ha
Ett starkt engagemang för officerarnas sak
God kännedom om försvaret och officersyrket

Du som söker bör ha
Erfarenhet från personalarbete och/eller fackligt arbete
Erfarenhet från något eller några av områdena arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald.

Officersförbundet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kul-
turell mångfald.

Vi är idag 20 anställda och har våra lokaler på Sturegatan 15 i Stockholm.
Tillträde snarast.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av förbundsdirektör Peter
Löfvendahl. Fackliga representanter är Conny Jansson, SACO-föreningen
respektive Barbro Kristiansson, HTF.

Samtliga nås på telefon 08-440 83 30, Peter nås även på telefon 070-580 51 07.

Ansökan insändes senast den 8 januari till:
kansliet@officersforbundet.se

eller

Officersförbundet
Box 5338
102 47 STOCKHOLM
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