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röstat för Sveriges närvaro i Afghanistan. 
Fler av dem tycker jag tydligt och offentligt 
borde stå för den åsikt de uttryckt med ett 
finger på röstningsknappen i riksdagens 
kammare. 
Stöd våra soldater!

Lars Fresker
Förbundsordförande

Stockholm 30 november
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En svensk snuttefilt i Afghanistan
Återigen har kraven som vårt yrke stäl-

ler gjort sig påminda. Fem svenska 
soldater skadade i Afghanistan. En 

lokal tolk dödad när en nedgrävd laddning 
detonerade. Återigen tvingas vi uppleva hur 
svensk media och politiker vaknar upp som 
om detta är något nytt. Återigen reses frå-
gorna om Sverige bör vara i Afghanistan.

Yrvakna reaktioner
Samtidigt är det inte någon hemlighet att 
den svenska styrkan varit i strid och ut-
satts för eldöverfall och mineldöverfall vid 
upprepade tillfällen sedan i somras. Vi har 
haft flera skador detta år. En soldat har 
exempelvis träffats av splitter när en granat 
med riktad sprängverkan slog in i sidan på 
stridfordonet han befann sig i. Trots en som-
mar av strider står huvuddelen av Sveriges 
politiker och massmedia yrvakna när nu fem 
personer skadas och en dödas vid ett och 
samma tillfälle. Det är konstigt. 

Nästa konstighet är vad som debatten om 
händelsen i sig nästan uteslutande kommit 
att handla om: Helikoptrar och sjukvård-
skedjan. Missförstå mig inte. Det är viktiga 
frågor. Officersförbundet har tidigare uttalat 
sig starkt för att förbandet i Afghanistan ska 
få en sjukvårdskedja som håller. Förbundet 
har välkomnat att Försvarsmakten, om än 
något senfärdigt, tillfört splitterskyddade 
fordon i form av Galten och Stridsfordon 
90. Förbundet anser naturligtvis att sjuk-
vårdskedjan måste fungera och det hela 
vägen. Från den enskilde soldaten som gör 
det första, ofta avgörande, omhänderta-
gandet och hela vägen tills att kvalificerad 
vårdplats nås. 

Strid och motståndare
Med detta väl sagt vill jag återvända till 
helikoptrarna. Små barn håller sig med snut-
tefilt att kunna greppa efter när verkligheten 
blir för hotfull. På liknande sätt agerar vi 
i Sverige inför Afghanistan, vi griper efter 
snuttefilten – vars vuxna motsvarighet är 
helikoptrar. 

Det är jättebra om Sverige tillför heli-
koptrar, men de kommer inte att lösa alla 
problem – och de kommer inte att ta bort 
risken för att svenska soldater och officerare 
skadas eller dödas i strid. En helikopter kan 

bekämpas, den kan inte landa varsomhelst 
och den kan inte flyga i alla väder. 

Slutligen ingår helikoptrarna i Isafs he-
likopterkedja, de kommer med andra ord 
inte att vara en exklusiv svensk resurs. Vilket 
innebär att de fortfarande kan vara upptagna 
när olyckan, eller fienden, är framme. 

Följden är därför sannolikt att fler svenska 
förluster kommer i Afghanistan. Och det 
beror inte bara på våra egna handlingar, 
utan även på motståndarens. Därför att de 
som skjuter och spränger svenska soldater 
i Afghanistan är ingen naturkraft. Det är 
levande människor av kött och blod som 
använder all sin kreativitet för att lyckas 
med sin uppgift – att ge oss förluster. Ofta 
låter det i debatten som om det varit en 
olycka som inträffat. Det är det inte. Det 
är en fientlig motståndares handling. Det 
är strid.

Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Men 
jag uppfattar inte att den lärdomen trängt 
in ännu i det svenska hjärtats djup. 

Bra med debatt
Samtidigt rasar debatten kring om Sverige 
ska vara i Afghanistan eller inte. Övervik-
ten för de som anser att vi bör vara där är 
liten, kanske är det en minoritet som är 
för insatsen i opinionen. Det är bra att den 
debatten förs. Det är djupt omoraliskt om 
vi utsätter soldater och officerare för risken 
att skadas, dödas och strida i Afghanistan 
om vi gör det bara för att landet Sverige 
ska få reda på var den svenska tröskeln för 
antalet acceptabla förluster går.

En sak som gång på gång förundrar mig 
är att det är militären som ska förklara vad 
Sverige gör i Afghanistan. Det finns ett 
politiskt beslut att Sverige skall delta i den 
gemensamma insatsen och då borde det 
rimligen vara flera olika politiker som tar 
den diskussionen och står upp för det beslut 
som riksdagen har fattat. Att militära före-
trädare gång på gång svarar upp mot det gör 
att allmänheten får uppfattningen att detta 
enbart är en militär angelägenhet. 

Jag måste i rättvisans namn säga att för-
svarsministern Sten Tolgfors faktiskt tydligt 
har försvarat insatsen. Samtidigt finns det 
flera politiker och riksdagspartier (sex av 
samtliga sju riksdagspartier faktiskt) som 
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Den sista mars nästa år stängs sjöin-
focentralerna i Malmö och Visby. Sista 
november 2010 stängs även sjöinfo-
centralen i Karlskrona. I december ska 
de första turordningsförhandlingarna 
inledas. I ett första steg berörs åtta 
officersbefattningar.

Enligt förbandet Marinbasen berörs sammanlagt 
cirka 45 befattningar av nedläggningarna, varav 
två tredjedelar är civila. Samtidigt kommer det 
att behövas mer personal på de två kvarvarande 
sjöbevakningscentralerna. I mitten av november 
hade 12 personer anställts, varav sex stycken 
kommit från de platser som ska läggas ned. 

– De anställda vid Malmö och Visby har 
kunnat söka de nya befattningarna vilket är 
bra. Trots att Karlskrona avvecklas från den 30 
november 2010 kommer även anställda där 
att kunna söka befattningar i Göteborg och 
Muskö, men tillträder sina befattningar först 
sista november då verksamheten i Karlskrona 
läggs ned, säger Bo Månsson, vid Marinbasens 
officersförening. Det är Månsson som hanterar 

sjöinfoavvecklingen för OF Marinbasen.
Bo Månsson berättar att föreningen fått vara 

med i processen sedan i januari 2009, det vill 
säga sedan verksamhetsuppdraget att lägga ner 
centralerna kom. 

Enligt Joakim Svensson, informationschef 
vid Marinbasen, kommer basen även att be-
höva anställa ytterligare 58 stycken civila be-
fattningar under nästa år, då värnplikten fasas 
ut. Det rör sig bland annat om sjöledare och 
sambandsoperatörer. Ännu finns dock inget 
beslut om att börja rekrytera personal till dessa 
befattningar.

Utebliven kritik
Avvecklingen på sjösidan har hittills bedrivits 
utan att någon kritisk debatt liknande den på 
flygvapensidan utbrutit. 

– Vi har inte fått några reaktioner, från våra 
föreningar inom Marinen på denna utveck-
ling, liknande de reaktioner som kommit från 
flygvapnet avseende flygstridsledningen, säger 
Lars Fresker, förbundsordförande för Officers-
föreningen.

Flera officerare inom Marinen, som Of-
ficerstidningen talat med, menar att denna 
utveckling inom sjöarenan speglar de ned-
läggningar som Flygvapnet redan gått igenom 
och som minskade flygvapnets stridsledning 
till de nuvarande verksamhetsställena och att 
tekniken nu möjliggjort en lösning med färre 
övervakningscentraler. 

– Det finns flera tekniksprång som möjlig-
gör att varje central nu kan ha ansvar för ett 
större område jämfört med tidigare, säger Jan 
Sigurdsson, vid marinavdelningen på Högkvar-
terets produktionsstab (Prod Marin). 

Teknikutvecklingen består bland annat i 
ett nytt digitalt system för att sammanställa 
sjölägesinformation (SjöC 2.0) i de nya sjöin-
focentralerna, en ny radarkedja (PS 640) vars 
information överförs med SENDNET (Sensor 
Data Network) vilket skapar möjlighet att an-
vända radarinformationen på fler ställen. Även 
en ny manöver- och trafikstyrning (ACS) för 
Marinens radiosystem införs i sjöcentralerna, 
förklarar Jan Sigurdsson.

Daniel Skoglund

Avveckling av sjöinfokompanier fortgår

I framtidens försvarsmakt ska huvud-
delen av den militära personalen 
vara tidvis tjänstgörande. Varannan 
arbetsgivare skulle välja bort personal 
som var tvingade att tjänstgöra tidvis 
i Försvarsmakten, visar en första pilot-
studie genomförd av Högkvarteret.

Speciellt företag med färre än 50 anställda och 
företag med specialistkompetenser som ex-
empelvis, IT-konsulter, svetsare, montörer 
och lackerare, upplever svårigheter att an-
ställa medarbetare med tidvis tjänstgöring i 
Försvarsmakten. 

150 000 kronor i månaden
Kortare frånvaro på några veckor skulle kunna 
fungera, men längre frånvaro, exempelvis den 
längre tid som en hel utlandsmission skulle 
utgöra, anser en tredjedel skulle medföra pro-
blem, eller är något som är helt uteslutet.

En IT-firma anger i intervjuer att intäkts-
bortfallet kan uppgå till 150 000 kronor per 
månad och konsult.

Flera företag uppger farhågor för att med-
arbetarna kan komma hem med fysiska el-

ler psykiska men och att det är viktigt att 
medarbetarna kommer hem i god fysisk och 
psykisk form. 

Skattelättnader
Företagarna ser dock flera faktorer som skulle 
kunna underlätta eller förändra deras syn på 
deltidstjänstgörande. Det är bland annat eko-
nomisk kompensation för att täcka inkomst-
bortfall och kompensera för mertidskostnader 
vid rekrytering av ny medarbetare, eller full 
ersättning för att kunna anställa en ersättare 
under bortavaron. 

Vidare nämns möjligheterna av att bli er-
känd som sponsor av Försvarsmakten i någon 
form. Slutligen finns flera kreativa lösningar 
som: skattelättnader för företag med deltids-
tjänstgörande, leveransavtal på varor/tjänster 

med Försvarsmakten, eller att chefer inom 
företaget erbjuds ledarskapskurser inom För-
svarsmakten.

Pilotstudie
Studien baserar sig på intervjuer med 25 av 
55 tillfrågade företag under juli–september 
2009. De intervjuade fick innan intervjun 
en kort föredragning om nuvarande planer på 
kontraktsanställning i Försvarsmakten för att 
veta vad de hade att förhålla sig till. Studien 
är en pilotstudie och dess resultat ska ses som 
”indikativt” på grund av det fåtal tillfrågade 
företag. 

Skrivelsen har diarienummer HKV: 16 100: 
67368 och är daterad 09-11-17.

Daniel Skoglund

Privata företag 
negativa till 
deltidare

Många arbetsgivare är negativa att släppa ifrån sig personal under längre tid, enligt en pilotstudie.
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Riksdagen godkände fortsatt 
ISAF-insats
Torsdagen den 19 november beslutade riks-
dagen att regeringen får ställa en styrka om 
högst 855 personer till förfogande för delta-
gande i den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan (ISAF) till utgången av december 
månad 2010.

Den normala styrkan beräknas dock uppgå 
till cirka 500 personer. Den ytterligare margi-
nalen i personalramen finns för att möjliggöra 
förstärkningar om läget i operationsområdet 
så skulle kräva. Regeringen beräknar att ISAF-
insatsen kommer att kosta 1,48 miljarder un-
der 2010. (DS)

Regeringen avser avveckla 
svenskt Kosovokompani 
Den nionde december ska riksdagen fatta be-
slut om framtiden för den svenska insatsen i 
Kosovo. Regeringen har föreslagit att insatsen 
fram till oktober 2010 ska uppgå till högst 250 
personer. Därefter föreslås att skyttekompaniet 
avvecklas varefter styrkan bör uppgå till högst 
70 personer. 

Neddragningen av den svenska styrkan sker 
som en del i den allmänna neddragningen 
av den internationella Kfor-styrkan. Under 
2010 börjar Kfor reduceringen av styrkan från 
13 000 man mot en slutsiffra på 2250.

Den totala personalramen förslås vara 540 
respektive 360 personer innan och efter ok-
tober 2010. Syftet med den högre personalra-
men är att tillåta tillfälliga förstärkningar om 
säkerhetsläget kräver. Kostnaden beräknas till 
cirka 450 miljoner kronor.(DS)

600 officerare i pension innan 
2014
Enligt Försvarsmaktens nuvarande prognos kan 
nästan 600 officerare komma att gå i pension 
fram till slutet av 2014. Därefter beräknas 
antalet officerare som uppnår pensionsålder att 
öka till nästan 300 per år fram till 2020. 

Samtidigt är prognosen inte helt säker på 
grund av att vissa officerare bland annat kan 
välja att söka ny anställning, åren innan pen-
sion.

– Dessutom finns en osäkerhet om antalen 
eftersom du kan välja att arbeta kvar till 67 
år. Vi ser en klar trend att fler och fler arbetar 
kvar. För några år sedan så återfanns bara ett 
tjugotal yrkesofficerare äldre än 61 år, idag 
återfinns 65 stycken officerare, äldre än 61 år, 
som arbetar kvar, säger Mats Kjäll, analytiker 
på personalstaben på Högkvarteret. 

Pensionåldern för officerare är idag 61 år. 
(DS)

Läget inom Försvarsmaktens flyg-
stridsledning (stril) har försämrats 
sedan februari-mars i år, enligt en ny 
utredning från Försvarsmedicincen-
trum. Vakanser, oro och bristande 
framtidstro har lett till en flygsäker-
hetshotande situation, står det bland 
annat i rapporten. 

– Mitt budskap till högre chefer är att förklara 
för oss på vilka grunder man valt att lägga ner 
Hästveda. Det folk tror här just nu är att det 
inte finns några beräkningar på det här, säger 
kapten Roger Norman, flygstridsledare vid 
F17, till Officerstidningen. 

– Kom hit, sätt er framför oss och förklara: det 
här har vi gjort, så här har vi räknat och så här 
mycket kommer vi att spara, fortsätter han.
I rapporten från Flygmedicin som omfattar 
samtliga stridsledningar har läget försämrats 
sedan i mars-april. Överallt uppges att perso-
nalen saknar framtidstro för stridslednings-
systemet, samt förtroende för FM:s högsta 
ledning. 

Inget sammanhang
Roger Norman tror att det går att få ökad ac-
ceptans för beslutet, bara det förklaras. Han 
berättar att personalen i nuläget har sett en 
utredning från produktionsstabens flygavdel-
ning (Prod Flyg) som visar att om 60 procent 
av personalen flyttar med kommer flygtidspro-
duktionen inom Försvarsmakten att sjunka till 
50 procent av beställda flygpass. I en annan 
utredning bedöms det som sannolikt att högst 
30 procent av personalen flyttar med. Eftersom 
personalen sett de interna rapporterna och 
inte fått en förklaring på hur det hänger ihop 
med beslutet skapas en mycket stor misstro 
mot Försvarsmaktens ledning.

– Det handlar inte om att spela ut olika 
förband mot varandra. Det känns viktigt för 
oss att förstå hur man planerar. Som jag ser det 
kommer detta troligen att få både incident-

flyget och flygtidsproduktionen att krascha. 
Men även det jag förstå, om det är en med-
veten risktagning för att spara pengar. Men 
det viktiga är att någon förklarar så man kan 
förstå, säger Roger Norman.

– Vi hade en nytillträdd chef för Prod Flyg 
här under hösten, men han gav inga klara 
besked, säger Roger Norman.

Även i rapporten från flygmedicin föreslås 
att den omedelbara åtgärden måste vara in-
formation till de anställda som gör att de kan 
förstå framtidsplanerna, samt en förklaring 
av underlagen. 

Söker sig bort
Läget på stridledningscentralen i Stockholms-
regionen är något bättre än på övriga platser i 
norr och söder, men samtidigt präglas miljön 
av ”upplevt kaos och rörighet i systemet.” ”Se-
dan förra mättillfället har ytterligare personer 
tagit beslut om att byta verksamhet. ”Bristen 
på personal gör att systemet är mycket nära 
kollaps” skrivs det i rapporten.

De inom Stril-systemet som har högst välbe-
finnande är de som har en ny anställning eller 
kommit in på ett civilt studieprogram, enligt 
rapporten. En av dem som börjat söka sig bort 
från Försvarsmakten är Roger Norman.

– Jag har kommit in på flygledarutbild-
ningen på Sturup som börjar någon gång efter 
sommaren. Det känns skönt att ta sitt öde i 
egna händer och inte bara vänta och avvakta. 
Samtidigt känner jag inte för att lämna För-
svarsmakten, utan det handlar om skaffa sig 
alternativ för framtiden, säger han. 

Av flygstridsledarna i Hästveda har hälften 
i nuläget sökt till Luftfartsverkets flygledar-
utbildning. I nuläget har två antagits, tre har 
klarat antagningstesterna och ytterligare ett 
antal kommer att genomgå testerna, förklarar 
Roger Norman.

Daniel Skoglund
Fotnot: Rapporten bär FömedC beteckning 
02810:61009

Försämrat läge i stridsledning

Flygstridsledarnas oro påverkar säkerheten, enligt en ny rapport.
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Den löjtnant som tjänstgjorde som 
plutonsövningsledare (PÖL) vid strids-
skjutningen på Utö den 20 maj 2008 
friades av Södertörns tingsrätt den 19 
november. 

Vid den aktuella stridsskjutningen urlastade två 
stridsbåtar den övade plutonen på ön Stora 
Skogsskär. Därefter genomfördes stridsskjut-
ning med handgranatskast på ön. Stridsbåtarna 
lade sig, efter att ha släckt en mindre skogs-
brand, i väntläge i skydd av en ö norr om Stora 
Skogsskär. Därefter fick båtarna order om att 
framrycka till en viss punkt för att ge fingerad 
eld mot en annan.

Besättningarna på de båda stridsbåtarna 
uppfattade att de fick en order av plutonche-
fen som tvingade dem att korsa riskområdets 
vänstra gräns. Efter kontroll av ordern, som 
de uppfattat den, fortsatte de två båtarna in i 
riskområdet. Där träffades en av de värnplik-
tiga besättningsmedlemmarna av eldgivning 
från Stora Skogsskär. Den värnpliktige avled 
av sina skador.

Inte skyldig
Tingsrätten bedömer att plutonsövningsle-
daren inte bär något straffrättsligt ansvar för 
dödsfallet, som åklagaren hävdat. 

Åklagaren ansåg att löjtanten ” uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i 
enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) 
ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller 
olycksfall”. 

Den åtalade plutonsövningsledaren har tyd-
ligt förvissat sig om att lämpligt befäl på platsen 
kände till gällande riskområdesgränser. 

Plutonchefen har uppgett för tingsrätten att 
han gav ordern att båtarna skulle ge eld mot 
en viss referenspunkt i terrängen, kallad B1. 
Stridsbåtspersonalen uppfattade att de skulle 
förflytta sig till B1 och därifrån ge fingerat 
eldunderstöd mot en annan referenspunkt, 
kallad B2. Punkten B1 låg inom riskområdet 
och det var i närheten av den referenspunkten 
som dödsskjutningen inträffade.

Plutonsövningsledaren uppger för rätten 
att han gett plutonchefen godkännande att 
nyttja båtarna utanför angivna riskområdes-
gränser. Tingsrätten bedömer att plutonsöv-
ningsledaren inte kan lastas för att han aldrig 
övervägde ”behovet av någon riskanalys vad 
gällde övningsvisa order till båtarna av det 
aktuella slaget.”

Ingen låtsasorder
Tingsrätten finner inget stöd för att någon 
låtsasorder, eller spelad order, skulle vara det 
kausala skälet till olyckan, något som angi-

vits i nyhetsrapportering. Tingrätten anser att 
förhör visat att vådaskjutningen var en följd 
av att en given order missuppfattades, eller 
misstolkades. 

Fakta: 
Arbetsplatsolyckor och 
arbetsmiljö
Läs mer i skriften Arbetsmiljöansvar och 
straffansvar – två helt olika saker utgiven 
av arbetsmiljöverket. 

Löjtnant friad för skjutolycka

Officerens juridiska ansvar
Varje anställd har ett ansvar att förhin-
dra arbetsplatsolyckor. Ansvaret kan 
delas upp i två delar: arbetsmiljöan-
svar och straffansvar. 

Syftet med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är 
att arbetsgivaren ska se till att inga arbetstagare 
skadas, eller blir sjuk av arbetet. 

Straffansvar kan däremot bara bli aktuellt 
efter att ett olycksfall inträffat. Vem som då 
blir ansvarig kan inte fastställas i förhand utan 
är en sak för domstol att fastställa utifrån varje 
falls omständigheter. Det gäller för åklagaren 
att bevisa att den eller de åtalade personerna 
varit försumliga eller handlat med uppsåt. 

Om det finns någon tvekan gäller den 
grundläggande svenska straffprincipen om 
att hellre fria än fälla. 

För att någon skall dömas krävs att någon 
eller några inte vidtagit de åtgärder som kun-
nat hindra skadan, av oaktsamhet eller med 
avsikt.

En chef, övnings- eller arbetsledare kan åtalas 
vid en olycka för att inte ha upprätthållit en 
säker arbetsmiljö. Men i andra fall kan istället 
den som direkt förorsakade olyckan åtalas. Och 
ibland kan ett åtal riktas mot flera nivåer.

Arbetsmiljöansvar
Däremot är arbetsmiljöansvaret något enklare 

att nagla fast. Det är arbetsgivarens ansvar, 
enligt arbetsmiljölagen, att skapa en säker 
arbetsmiljö för arbetstagarna – (värnpliktiga 
likställs i lagen med anställda) – och följa 
upp att den vidmakthålls. Ansvaret för ar-
betsmiljöuppgifter får dock delegeras neråt i 
beslutskedjan, delegeringen får ske i muntlig 
eller skriftlig form, men den måste vara tydlig. 
Om uppgiftsdelegeringen är otydlig återvänder 
ansvaret till den högre nivån. Dessutom måste 
den som ges ansvaret har utbildning, möjlighet 
och kompetens att bära det. 

I det systematiska arbetsmiljöansvaret ingår 
även att genomföra riskbedömningar vid om-
organisationer för att försöka fastställa om risk 
för olyckor eller ohälsa riskerar att uppstå.

Arbetsmiljöverket, den statliga myndighet 
som är satt att övervaka arbetsmiljöarbetet, 
kan utdöma vite om det systematiska arbets-
miljöarbetet inte sköts. 

Daniel Skoglund

Domen kan överklagas av åklagaren senast 
den 10 december. 

Daniel Skoglund

Fo
to

: K
ap

te
n 

Jo
hn

 L
id

m
an

/C
om

ba
t C

am
er

a 
– 

Fö
rs

va
re

ts
 B

ild
by

rå

En värnpliktig omkom i samband med en stridsskjutning vid Utö i maj 2008.
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Slutsumman av neddragningarna 
inom HR, ekonomi, miljö och informa-
tionstjänsterna är nu klar. Cirka 140 
individer sägs upp, eller avvecklas 
med pensionsersättning. 

95 personer går mot uppsägning och hittills har 
cirka 45 kommer att beviljas pensionsersätt-
ning. Sista november är datum för uppsägning 
för de som blir uppsagda. Det finns ett antal 
ännu ej behandlade ansökningar om pension 
som kommer att behandlas på personalförsörj-
ningsnämnden den 17 december. 

– Information har skickats ut till förbands-
cheferna, säger Conny Jansson, den ombuds-
man på Officersförbundet som genomfört 
förbundets centrala samverkan. 

Inledningsvis berördes sammanlagt 19 of-
ficerare av neddragningarna. Men av dessa var 
nio inte korrekt turordnade och ströks från 
listan. Av de kvarvarande tio har sju erbjudits 
och accepterat nya tjänster. De sista tre har 
sökt pension eller kommer att sägas upp då 
de erbjudits tjänster på annan ort, men inte 
accepterat den erbjudna tjänsten. 

– Processen med LAS-omplaceringar som 
sådan har fungerat bra, det har funnits en vilja 
till pragmatiska lösningar av de stötestenar 
som uppkommit. Det två stora problemen i 
det här är startläget med en otydligt definie-
rad organisation och en otydligt definierad 
arbetsbrist, säger Conny Jansson.  

Daniel Skoglund

140 får gå inom HR-, 
ekonomi-, miljö- och 
infotjänsterna

Avtal ska stärka nordisk 
försvarssamverkan 
Den femte november undertecknade de nord-
iska ländernas försvarsministrar ett samför-
ståndsavtal. Avtalet avskaffar de tre parallella 
nordiska strukturerna: Nordac, Nordcaps och 
Nordsup och slår ihop dem till en enda or-
ganisation.

Målet är att stärka förmågan till gemen-
samma fredsfrämjande operationer, försvars-
materielsamarbete och försvarssamarbeten.

– Vi etablerar nu en helt ny organisation för 
det nordiska försvarssamarbetet. Det ger oss 
goda förutsättningar att effektivisera arbetet 
och stärka samverkan samt kopplingen mel-
lan samarbetet på politisk respektive militär 
nivå, säger försvarsminister Sten Tolgfors, i ett 
pressmeddelande.

Avtalet är ett samförståndsavtal, (MoU  
– memorandum of understanding), och in-
nehåller inga bindande klausuler: ”Nothing 
in this MoU will imply any obligation for the 
participants to commit themselves to partici-
pating in certain activities and projects. Unless 
otherwise agreed, each participant retains the 
right to withdraw at any stage from activities 
and projects conducted under the auspices of 
this MOU” stipulerar avtalstexten. (DS)

Our Core Business

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
• DOA modifications

Patria Helicopters AB

EASA part 145 - FAA Repair Station
RML Military Approval

Components

• Line and Base maintenance
• Fuselage rebuilt and repair, fixture programs

Capability

Life cycle support

Airframes

Service center:  AgustaWestland • Bell Helicopter • Eurocopter • NHI-ICS Service provider

• Dynamic Components Overhaul
• Hydraulics, Electromechanics and Accessories
• Special Repairs &  Blue epoxy recoating

N y H E T E R N y H E T E R



Effektivitet
Ökad

Säkerhet & Tillförlitlighet
För att kunna agera framgångsrikt måste soldatens alla sinnen vara skarpa. Hörseln är lika 

viktig som synen, både i mörker och i dagsljus. Peltor™ ComTac™ XP är det senaste hörande 

hörselskyddet för militärt bruk, med bättre dämpning (SNR 28), ett så kallat proppläge, längre 

batteritid samt mer plats för öronen för en ökad komfort.

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

Våra kunder har behoV aV genomtänkta säkerhets-
lösningar. Det är bland annat myndigheter med 
ansvar för skydd av samhällets flöden, aktörer inom 
flyg, försvar, telekom och hela industrisegmentet.  
För oss är säkerhet alltid en förutsättning.
 
Combitech är ledande inom teknik-, utvecklings- och 
verksamhetskonsulting. Vår spetskompetens finns 
inom informationssäkerhet, systemsäkerhet, logistik, 
systemintegration, systemutveckling, kommunikation 
och mekanik. Genom att kombinera våra kompetenser 
driver vi utvecklingen framåt.
 
Närheten till våra kunder är viktig. Därför finns vi på 
ett 20-tal orter i Sverige, och även internationellt.

www.combitech.se

Säkerhet är bara förnamnet

Vi är alla konsulter på CombiteCh, ett av Sveriges största
konsultföretag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet.
Vi är ca 800 medarbetare på 20 orter.
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En remiss från Helikopterföretaget Pa-
tria har väckt politisk debatt kring att 
återuppväcka Helikopter 4-systemet. 
Men enligt sakkunniga på Högkvarte-
ret innehåller remissen inget nytt. 

Debatten kring helikopter 4 har sin grund i att 
Försvarsmakten (FM) just nu lider brist på 
lämpliga operativa helikoptersystem till följd 
av leveransförseningar på helikoptersystemen 
10 och 14. Frågan om fyrorna är extra het 
till följd av diskussionerna kring behovet av 
ambulanshelikoptrar i Afghanistan. 

Lägre siffror
I en statlig utredning som blev klar i juli 
fastslogs att kostnaden för att återuppväcka 
helikopter 4-systemet skulle ligga över 700 
miljoner kronor. Helikoptrarna skulle då bli 
brukbara tidigast 2013. 

I november fick försvarsdepartementet en en 
så kallad spontanremiss, alltså en remiss som 
inlämnas utan anmodan, från företaget Patria 
Helicopters, där kostnaden istället beräknas bli 
260 miljoner kronor fram till 2020. Kostnaden 
inkluderar enligt Patria både modifieringar 
med VMS (varnings- och motmedelssystem) 
och luftintagsfiler, samt underhållskostnader 
för 3500 flygtimmar på årsbasis.

Personaltillgång är problemet
– Jag tror Patrias siffror för modifiering av-
HKP4 kan stämma ganska bra. I övrigt finns 
det skillnader, de räknar med att en flygtimme 
kostar 10 000 kronor, vår uppskattning ligger 
närmare 25 000, säger Jim Andersson, krigs-
förbandsansvarig på Flygtaktiska staben, som 
även deltog som sakkunnig i delbetänkandet 
om helikopter 4-systemet.

Den punkt där Patrias remiss i huvudsak 
skiljer sig från utredningen, säger Andersson, 
är att de inte har tagit med en kostnad om 
cirka 25 miljoner per år som det kostar FMV 
att vidmakthålla systemet och sköta de intyg 
och certifikat som det är krav på.

Men, menar Jim Andersson, huvudproble-
met är att få ihop personal: 

– Problemet är att det tar tid att få ihop 
tillräckligt mycket folk. Det tekniska går att 
få igång ganska fort, men det tar några år att 
utbilda personal, säger han.

Miljöträning tar tid
Jim Andersson, förklarar att personalläget 
blev väldigt tydligt när Försvarsmakten sökte 
personal till de fyror som myndigheten skulle 
bemanna till EU-stridsgruppen Nordic battle 
group (NBG) under 2008.

– De som har haft kunskapen har fasats 

ut efterhand och inga nya har skolats in på 
systemet. Vi hade fyra maskiner, utan VMS 
(varnings- och motmedelssystem) på. Till de 
maskinerna fick vi ihop tre besättningar, säger 
Jim Andersson. 

– De flesta som har varit influgna på HKP 4 
systemet är idag i åldersspannet 50–55 års ålder 
och många av dem som är i aktiv flygtjänst 
håller på med inskolning på HKP14 och 15 
idag. Själva återinflygningen uppgår till cirka 
sex månader, men sedan ska du missionstränas 
och det kan ta uppemot ett år. Det handlar 
om att kunna flyga i varma miljöer och landa 
i sand – och klara av så kallade brown-outs – 
när ökensanden förblindar piloten. Om vi inte 
utbildar vår personal riskerar vi besättningarna 
istället, säger han.

Även markpersonal krävs
Jim Andersson förklarar vidare att NBG skulle 
kunna verka i upp till 120 dagar, medan en 
Afghanistaninsats, som är det som helikop-
trarna främst efterfrågas för, skulle ske under 
längre tid.

– För den här typen av insats skulle vi behöva 
uppemot 10 besättningar, säger han. 

Utöver flygpersonalen krävs också tekniker 
som kan reparera och underhålla maskinerna. 
Även om det finns ett antal helikoptertekniker 
som tidigare jobbat med fyrorna i Försvarsmak-
ten krävs det vidareutbildning av dem – samt 
även utbildning av nya tekniker – vilket kan ta 
lika lång tid som att få piloterna redo för upp-
drag i stridsmiljö, bedömer Jim Andersson. 

Bloggupprop
Riksdagsmannen Allan Widman (FP) är upp-
rörd över att Försvarsmakten låtit avvecklingen 
av fyrorna pågå utan att påverkas av försening-

arna för de nya helikoptersystemen. Via sin 
blogg har han bland annat lyft fram Patrias 
remiss. I ett upprop för ett återtagande av fy-
rorna har han samlat namn på HKP 4-utbildad 
personal. På bloggen 
uppger han att det är 
”36 färdmekaniker, 
besättningschefer, 
tekniker, sonarope-
ratörer, ytbärgare 
och en rad andra 
kategorier som hör-
sammat uppropet.” 
Han uppfattar att det 
torde finnas tillräck-
ligt med personal för 
att få iväg fyrorna till 
Afghanistan, speciellt eftersom HKP 4 flög 
nyligen som en del av NBG.

– Jag har hört det argumentet [att det inte 
finns tillräckligt med kvalificerad personal] men 
tycker inte att det är ett tungt och hållbart ar-
gument, säger Allan Widman och påpekar han 
har svårt att tro på att FM inte skulle kunna få 
ihop tillräckligt med personal om han kan hitta 
36 besättningsmän via ett bloggupprop.

Avseende personalbristen, anser Widman, 
att det inte torde vara något problem om FM 
måste plocka personal från utbildning av de 
nya helikoptersystemen.

– Just nu har Helikopter 15 flygförbud och 
helikopter 10B har trettio säkerhetsrestrik-
tioner. Varför utbilda helikopterförare till en 
helikopter som inte flyger? säger han. 

Allan Widman uppfattar även att det bland 
de 36 besättningsmän som ställt upp i upp-
ropet finns en mycket större tilltro till HKP 
4 än de nya helikoptersystemen.

Daniel Skoglund

Helikopterremiss skapar debatt
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Allan Widman (FP).
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De avvecklade helikoptrarna förvaras numera i en hangar på Helikopterflottiljen.
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R E P O R TAG E U T L A N D S S T y R K A N

Många svenska soldater i Afghanistan 
avstår från att synas med efternamn 
av rädsla för hot mot anhöriga. Enligt 
John Daniels, chef för säkerhetskon-
toret på den militära underrättelse 
och säkerhetstjänsten, MUST, är oron 
obefogad och några registrerade hot 
finns inte.  

– Teknikutvecklingen i norra Afghanistan är 
mycket låg. När de får kämpa för att få hem-
magjorda bomber att detonera är risken liten 
att de ska spåra upp soldaters anhöriga i Sverige 
och åsamka dem skada, säger John Daniels. 

Ovilja att visa namn
Både MUST och chefen för FS 18 säger sig ha 
varit tydliga med att det inte finns någon hot-
bild mot anhöriga till svenskar som tjänstgör 
i Afghanistan. Ändå finns en utbredd ovilja 
inom förbandet att använda efternamn på 
uniformer och i mediala sammanhang. För-
siktighetsåtgärderna bottnar framför allt i en 
rädsla att lokala kontrahenter ska spåra upp 
anhöriga på hemmaplan och utsätta dem för 
hot eller våld. En av dem som vill vara anonym 
är John, eskortförare i FS 18. Officerstidningen 
pratade med honom strax innan han åkte iväg 
på insatsen. 

– Jag har ett väldigt ovanligt efternamn och 
är därför lätt att identifiera. Det kan finnas 
turister i området som kanske har permanent 
bostad i Europa eller Sverige och som skulle 
kunna leta upp min familj. 

Och Johns anhöriga är tacksamma för hans 
ställningstagande, säger han. 

– De är redan stressade över att jag ska till 
ett område med krigsliknande tillstånd och jag 
vill inte oroa dem ännu mer genom att skylta 
med mitt efternamn.  

Ingen hotbild mot anhöriga
Men enligt John Daniels, chef för säkerhets-

MUST: Inget hot 
mot anhöriga

kontoret på den militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten (MUST), finns ingen hot-

bild mot anhöriga 
till svenska soldater. 
Han säger att MUST 
de senaste fem åren 
har ett enda registre-
rat fall av hot. Den 
gången var det djur-
vänner som upprörts 
över en svensk soldat 
som skjutit hundar 
på en soptipp i Ko-
sovos huvudstad 
Pristina. 

– En lokal tidning skrev om händelsen, och 
så vitt jag minns så var det killen själv som 
blev hotad efter hemkomst av svenskar som 
inte gillade att han skjutit hundar. Ytterligare 
ett par fall av påstådda hot har uppmärksam-
mats i media, men när vi kollat upp dem har 
det visat sig vara falsk information, säger John 
Daniels.  

Obefogad rädsla
Varifrån oron hos svenska soldater kommer 
verkar ingen kunna ge något entydigt svar på. 
Möjligen har andra nationers situation smittat 
av sig på svenskarna. Enligt John Daniels är 
hot mot anhöriga vanligt i både Danmark och 
Storbritannien. 

– Men det är framför allt kopplat till soldater 
i Irak som är ett betydligt modernare land med 
mer utvecklad teknologi än i norra Afghanis-
tan. I några fall har anhöriga till danska sol-
dater i Afghanistan kontaktats på telefon från 
Afghanistan och utsatts för förtäckta hot. 

Men rädslan för hot där svenskarna befinner 
sig nu är obefogad, säger han. 

– För att vi ska anse att det föreligger ett hot, 
ska tre kriterier vara uppfyllda. Steg ett är att 
någon ska inhämta information på nätet, från 
exempelvis mil punkt se. Sedan ska de söka 
rätt på anhöriga och deras telefonnummer och 
dessutom ha intention och förmåga att skada 
dem. Risken för att det här ska ske är liten.

Linda Sundgren

Många tjänstgörande i utlandsstyrkan vill inte skylta med efternamn. Detta trots att det inte finns 
något hot mot enskilda, enligt MUST. Bild från intervju i SVT:s morgonsoffa den femte oktober i år.

John Daniels, MUST.
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MUST:s tio säkerhetsråd till alla anställda 
inom Försvarsmakten:
Dubblera inte. Använd aldrig samma 
lösenord i flera system eller nätverk. Skapa 
abstrakta lösenord bestående av bokstäver 
siffror och tecken. 
Nycklar, koder och lösenord. Förvara nyckar, 
koder och lösenord på ett lika säkert sätt 
som det de är avsedda att skydda. 
Hemliga handlingar. Medför som regel 
aldrig hemliga handlingar utanför militära 
områden och tag aldrig svartkopior. 
Digital lagringsmedia. Hantera ett lagrings-
media med hemliga uppgifter på samma 
sätt som en hemlig handling och anslut det 
aldrig till ett öppet nätverk. Använd aldrig 
privat IT-utrustning i Försvarsmaktens 
datorer. 
Internet. Avstå från att lägga ut bilder och 
texter som beskriver ditt arbete på nätet. 

Avlyssning. Tala aldrig hemliga uppgifter 
på öppna sambandsmedel. Ta ut batteriet 
ur din mobiltelefon på möten där hemlig 
information hanteras. 
Prata bara tjänst i tjänsten. Berätta inte mer 
än nödvändigt om ditt arbete för vänner 
och bekanta. Tala aldrig om ditt arbete i 
offentliga miljöer som vänthallar, restau-
ranger, affärer, bussar etc. Du vet aldrig 
vem som lyssnar. 
Lämna inget obevakat. Lämna aldrig dina 
nycklar, mobiltelefon, USB-minne, laptop 
ect obevakade i bilen, på restaurangen eller 
i ett hotellrum. 
Rapportera alltid. Rapportera hot, inci-
denter och misstänkta verksamheter till 
närmsta chef eller säkerhetschef. 
Håll dig ajour. Håll dig uppdaterad om vilka 
säkerhetsbestämmelser som gäller och den 
aktuella hotbilden. (LS)

U T L A N D S S T y R K A N R E P O R TAG E

Afghanistantjänstgörande 
anonyma trots brist på hot
De flesta tjänstgörande i FS18   den 
styrka som precis rest ner till Afgha-
nistan – väljer att vara anonyma, trots 
att de informerats om att riskerna med 
att vara öppna med sina namn är små. 

Överste Christer Tistam, chef för FS S18, säger 
att han i september fattade beslut om att låta 
varje enhetschef tillsammans med sina un-
derställda avgöra om uniformerna ska bära 
efternamn. 

– Jag tror det är bra att den här valfriheten 
finns. Jag har märkt att huvuddelen av killarna 
och tjejerna bara vill använda förnamn och det 
respekterar jag. Det viktiga är att den enskilde 
känner sig trygg och kan koncentrera sig på 
uppgiften, säger han. 

Enklare med centralt direktiv
Några centrala direktiv för hur namnfrågan 
ska hanteras finns inte. 

– På sätt och vis hade det varit enklare att få 
en order från chefen insats och bara följa den. 
Nu får vi istället ta diskussioner inför varje 
uppdrag. Men hade vi i förhand gått ut med 
information om att både för- och efternamn 
ska användas under insatsen hade vi kanske 
fått problem att rekrytera, säger Tistam. 

Att anonymiteten i medierna kan sända 
oönskade signaler till allmänheten är han dock 
medveten om. 

– Vi vill inte framstå som hemliga eller ge 
sken av att vi ska ut på några konstigheter. Vi 
har vårt uppdrag från regering och riksdag 
och är helt öppna med det vi gör. Men visst 
kan det här påverka allmänhetens syn på För-
svarsmakten och kanske få konsekvenser när vi 
nu ska börja konkurrera om personal på den 
öppna arbetsmarknaden. 

Litar på MUST
Men det är inte alla som väljer att vara ano-
nyma. Kapten Björn Rydbeck, adjutant vid FS 
18, har valt att förlita sig på informationen från 
säkerhetstjänsten och känner sig inte orolig.  

– Så länge MUST säger att det inte finns 
någon hotbild så går jag på det. Men säkerhets-
läget kan förändras och man måste hela tiden 

hålla sig ajour med 
vad som händer. 

– Jag har förstå-
else för att folk kan 
känna sig oroliga för 
att något ska hända 
deras familjer. Men 
jag har också stött 
på enstaka indivi-
der inom Försvars-
makten som verkar 
tycka att det är lite 

spännande att vara hemliga och då är man 
enligt min mening inne på fel spår, säger Björn 
Rydbeck.

Fi på Fejan
Vid två tillfällen har Rydbeck tjänstgjort i 
Kosovo, 2004 och 2007. Då upplevde han 
att det fanns större anledning till oro än i 
Afghanistan.  

– Många flydde från Balkan till Sverige. Flera 
personer med kopplingar till den jugoslaviska 
maffian bosatte sig i Göteborgstrakten och 

då kändes risken för hot mot anhöriga mer 
överhängande. Men jag är försiktig även idag 
och jag skulle aldrig lägga ut information om 
mitt arbete på exempelvis Facebook. Man vet 
inte hur sådana uppgifter kan användas och 
information på nätet är svår att ta bort. 

Just publicering på nätet med bilder och 
texter kopplat till tjänsten är något som MUST 
avråder från, oavsett vart man befinner sig. Ett 
annat av deras säkerhetsråd handlar om att vara 
försiktig med vilken sorts telefonutrusning 
som används. 

– Det är definitivt en risk att ringa hem på 
lokalt köpta mobiltelefoner eftersom telefon-
nummer lätt kan snappas upp. Att danska 
soldater i Irak använt privata mobiltelefoner 
i insatsområdet är sannolikt det som möjlig-
gjort hoten mot deras anhöriga. Under insats 
ska man använda de kommunikationsmedel 
som erbjuds via welfareorganisationen på plats, 
säger John Daniels, chef för säkerhetskontoret 
på MUST, den militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten. 

Linda Sundgren

Björn Rydbeck, FS18.

Faktaruta: MUST:s tio säkerhetsråd
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Nästan 40 officerare jobbar på För-
svarsdepartementet och Utrikesde-
partementet. En av dem är översten 
Bengt Alexandersson. Efter snart åtta 
månader i tjänst har han börjat vänja 
sig vid arbetsmetodiken mitt i reger-
ingsförvaltningen. 

– Första känslan när jag som officer kom in på 
mötena här var: Var är strukturen? Men efter 
ett tag började jag förstå arbetssättet, säger 
Bengt Alexandersson.

Varje anställd på Försvarsdepartementet, 
eller Fö, som det ofta kallas, har ett ansvarsom-
råde, en så kallad portfölj. Vilket ofta är en 
djup sakkunskap inom just det området. 

– Men sakkunskaperna måste bollas och 
det är det som sker på mötena, man bollar 
kunskaperna ganska fritt för att komma framåt, 
säger Bengt Alexandersson.

Militär rådgivare
Bengts befattning är att vara militär rådgivare 
och sakkunnig på insatsgruppen på depar-
tementets enhet för säkerhetspolitiska och 
internationella frågor. Han är tjänstledig från 
Försvarsmakten och är anställd av regerings-
kansliet. Av de 40 officerarna är det femton 
som är direkt anställda av regeringskansliet, 
resten är kommenderade på olika lång tid. 

Insatsgruppen cirka 10 personer arbetar i hu-
vudsak med alla pågående och eventuellt kom-
mande insatser, samt internationella övningar. 
Men den senaste tiden har det varit mycket 
fokus på norra Afghanistan till följd av stri-
derna och skadorna som drabbat den svenska 
truppen och även den efterföljande politiska 
debatten i Sverige. Det har gjort att Bengt, som 
kom hem förra året efter att ha varit chef för 
den femtonde svenska Afghanistanstyrkan, har 
haft god nytta av sina erfarenheter.

– När det händer något nere i Afghanistan 

blir det nästa samma behov av information här 
som när du är i den militära delen av insatsen, 
beroende på trycket från medierna. Men då 
gäller det att ha is i magen så att man säger 
rätt saker och respekterar kommandokedjan, 
säger Bengt. 

Trillar in
Denna onsdag är dagens kalender inledningsvis 
ganska tom. Ett möte på UD på morgonen 
där en amerikansk akademiker redogör för sina 
akademiska slutsatser efter att ha jämfört två 
provinsguvernörer i Afghanistan, en i söder 
i Nangarhar och en i Balkh i norr, där den 
svenska truppen är stationerad. 

Därefter trillar mötena och uppgifterna in. 
Säkerhetsläget i Afghanistan ska diskuteras – 
och då behövs den militära sakkunskapen runt 
bordet för att kunna klara ut eventuella spets-
fundigheter i Försvarsmaktens underlag.

Redan efter det mötet börjar uppgifterna 
för eftermiddagen torna upp sig. Det kommer 
inte att vara sysselsättningsproblem den här 
eftermiddagen heller.

Vana vid officerare
Som den ende militären inom insatsgruppen 
– och dessutom med färsk erfarenhet från 
Isaf – kan Bengt ibland behöva påminna sina 
kollegor om hur den militära beslutskedjan i 
internationella insatser fungerar. I korridoren 
möter han en kollega och de diskuterar hur ett 
annat land frågat Sverige om möjligheterna att 
få bidra med förband i norr. Bengt påminner 
sin kollega om att det måste gå via Isafs och 
Natos kedja så att inte något land vänder sig 
till Sverige och ger ett bidrag bilateralt, mellan 
de två länderna, vilket skulle skapa problem 
när de väl anländer till insatsområdet om inte 
Isaf är involverat i beslutet. 

Officer i politikens mitt
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Bengt Alexandersson och kollegan Cecilia Helander, Isaf-handläggare, diskuterar ärenden.
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Men några kulturkrockar mellan civila och 
militärer på Fö finns det inte, menar han: 

– Nej, handläggarna här är vana att tjänst-
göra med officerare. 

Samtidigt finns det en tydlig beslutskedja 
inom departementet med olika delnivåer som 
tagit en stund att få inblick i.

– En annan sak som är annorlunda för mig 
är att jag är van att ha personal- och eko-
nomiansvar. Och det vet alla som haft det 
ansvaret, att personalfrågor tar tid. Nu är jag 
bara ansvarig för mig själv och för att se till 
att jag gör så bra underlag som möjligt. Vilket 
känns lite annorlunda. 

En politik växer fram 
Det dokument som Bengt Alexandersson 
har sett växa fram hittills är den Afghanis-
tanproposition som antogs av riksdagen den 

19 november. 
– Först kommer ett underlag från Försvars-

makten, sedan bereds det här på Fö och mellan 
departementen, därefter blir det dialog mellan 
de politiska partierna. Det är intressant att se 
alla dimensioner i ett beslut som växter fram, 
säger han.

 Samtidigt som Bengt själv tidigare ibland 
har ansett att den politiska processen tar en 
väldig tid har månaderna på Fö fått honom 
att inse komplexiteten, men också viljan från 
alla inblandande att verkligen leverera ett bra 
beslut. 

 – Det måste tas ett politiskt hänsynstagande. 
Det är demokratins spelregler. Det måste finnas 
en politisk majoritet för att ett beslut ska bli 
långsiktigt. Just i fallet med Isaf-proppen är det 
ju en bred majoritet. Proppen antogs av sex av 
de sju riksdagspartierna, säger han.  

Som rådgivare i regeringskansliet, erkänner 
Bengt Alexandersson att han har viss makt 
att påverka på marginalen samtidigt som han 
värjer sig mot det: 

– Jag är anställd för att vara militärt sak-
kunnig och ge bra underlag, inte för att driva 
politik. 

Samtidigt medger han att det finns formu-
leringar i den nu antagna propositionen som 
han känner igen – eftersom det är han som 
har skrivit dem: 

– Ja, det finns det, men vilka säger jag inte. 
Det är inte det som är det viktiga. Underlaget 
är gemensamt berett och det är många som 
deltagit i framtagandet – i enlighet med vad 
jag sade tidigare. Och det finns enskilda ord i 
den texten som har debatterats intensivt. Att 
propositionen är väl genomlyst, det är en sak 
som är säker, säger han.

Inte bara Sverige
Från sin plats i den politiska insatsplaneringens 
mitt anser han att det finns en sak som ofta 
missas i diskussionerna kring Afghanistan.

– Ibland tycker jag att debatten som förs 
inte ser att Sverige är en del i ett internationellt 
samarbete. Det är mycket Sverige–Afghanistan. 
Men förbandet är inte där i sin ensamhet. Det 
är ett svensk-finskt förband till att börja med 
och så ingår det i region Norr som är tysklett. 
Sammanhanget borde lyftas fram mer, säger 
Bengt Alexandersson. 

Samtidigt som Bengt anser att tjänsten är 
ytterst intressant är ambitionen att återvända 
till en tjänst i Försvarsmakten: 

– Det jag får mig till livs här, hoppas jag 
att jag har nytta av och kan ta med tillbaks 
så att FM kan få nytta av mina erfarenheter, 
säger han.

Daniel Skoglund

Officer i politikens mitt

Ungefär 40 officerare tjänstgör på Försvarsdepartementet, av dem är femton direkt anställda av 
regeringskansliet.
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Från FN i New York, via EU i Bryssel, till 
Jakobsgatan och Arvfurstens palats 
i Stockholm. Officersföreningen på 
Försvarsdepartementet (OF Fö) har 
medlemmar på flera storpolitiska 
adresser. Men den stora stridsfrågan 
för föreningen är något så svenskt 
som inbetalning av kollektivavtalade 
pensionsavgifter.

Officersföreningen har cirka 15 medlemmar 
och består av de officerare som är anställda 
vid regeringskansliet. Styrelsen består av fyra 
personer och mötena sker via telebild eftersom 
en i styrelsen tjänstgör i Bryssel. 

– Eftersom fem av våra medlemmar tjänst-
gör där, antingen inom EU, eller på Natos 
Högkvarter Shape, är det bra att de finns med 
i styrelsen, säger Anders Oltorp, ordförande 
i OF Fö. 

Utan Kåpan Extra
Den stora stridsfrågan just nu för medlem-
marna är inbetalningen av pensionspengar 
till Kåpan Extra. När pensionsåldern för of-
ficerare höjdes 2007 fick de officerare vars 
pensionsålder höjdes till 61 år en procentsats 
av lönen i extra avgift som arbetsgivaren ska 
sätta in på individens pensionskonto. Denna 
avgift har dock inte betalats in för de officerare 
som tjänstgör på regeringskansliet. 

– Medlemmarna är oroliga och förbannade, 
kort sagt, och att pensionsinbetalningen inte 
fungerar underlättar inte rekryteringen till 
myndigheten. De flesta som jobbar här är i det 
åldersspannet mellan 52–60 där du drabbas, 
säger Anders Oltorp. 

Officersförbundet har centralt drivit frå-
gan mot Arbetsgivarverket, Regeringskansliet 
och Försvarsmakten. Förklaringarna till varför 
inga inbetalningar sker har varierat mellan de 
tre olika parterna och argumenten har även 

varierat över tiden. Men idag säger alla tre 
parter sig vara överens med förbundet om att 
detta ska rättas till, men ännu har inte något 
konkret skett. 

Gynnsam rals
Medlemmarna vid OF Fö omfattas inte av 
Försvarsmaktens lönerevisionsavtal (Rals). 
Revisionstidpunkterna för regeringskansliet 
ligger annorlunda varför föreningen precis har 
inlett förhandlingarna avseende det sista steget 
i lönerevisionen under perioden 2007–2010. 
Revisionen ska vara klar senast i april. 

Anders Oltorp menar att regeringskansliet 
verkar premiera det arbete som officerarna 
gör, utifrån resultatet i tidigare Rals-förhand-
lingar.

– Officerskollektivet har traditionellt haft en 
gynnsam Rals-utveckling, säger han.

Men regeringskansliet är nu på väg att gå 
över till lönesättande samtal. Då ska den en-

skilde förhandla sin lönerevision med sin över-
ordnade chef. Men eftersom systemet precis 
ska införas är konturerna, exempelvis mandat 
för lönesättande chef och koppling till centrala 
avtal ännu inte tydligt för föreningen.

Försvarsdepartement bygger på en kärna 
av egna handläggare som kompletteras med 
sakkunniga som på olika lång tid lånas in 
från alla de myndigheter som lyder under 
departementet. Därför tar samverkan kring 
anställningsärenden en del tid för Anders 
Oltorp. Just på grund av den höga personal-
rotationen försöker föreningen också bevaka 
vilka uppgifter som officerare används till inom 
regeringskansliet.

– Det är viktigt att upprätthålla officersyrkets 
särart. Vi är militära experter och företrädare 
för Försvarsmaktens kärnkompetens, säger 
Anders Oltorp.

Daniel Skoglund

”Viktigt upprätthålla 
yrkets särart”

Anders Oltorp är ordförande för officersföreningen på Försvarsdepartementet. Den stora frågan 
just nu är utebliven betalning av pensionspengar till Kåpan Extra.
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Officer svårt skadad i Afghanistan

Svårt att få klarhet i 
hantering av skadad officer
Kapten Pontus Hübinette blev total-
förlamad efter en bilolycka i Afgha-
nistan för två år sedan. Insatsstaben 
bedömer att Försvarsmaktens HR-cen-
trum (HRC) skött ärendet korrekt, men 
eftersom ansvarig avdelningschef på 
HRC vägrar uttala sig förblir flera frå-
gor om Försvarsmaktens förmåga att 
ta hand om sina skadade obesvarade. 

Åsikterna om hur HRC hanterat Pontus Hü-
binette går isär. Vid hemmaförbandet K3 sa 
ansvarig chef i en intervju med Officerstid-
ningen i somras att de fått mycket stöd från 
HRC. Den skadade själv och hans flickvän 
upplever däremot att HRC:s agerande varit 
otydligt och att de fått kämpa hårt för att få 
någon hjälp över huvud taget. 

Pappersspår
För att få en uppfattning om vad som faktiskt 
har gjorts för kapten Hübinette, har OT gått 
igenom de dokument som HRC upprättat 
i ärendet. Av 17 handlingar handlar 13 om 
ekonomisk ersättning, främst beslut om utbe-
talning av sjukpenning. Endast tre dokument 
rör rehabilitering och dessa återges på bara 
några få sidor. Ytterligare ett diarium anger 
datum för genomförda telefonsamtal. Väl tunt 
kan tyckas med tanke på att samtliga Officers-

tidningen talat med beskriver Hübinettes fall 
som både ”unikt” och ”ovanligt komplicerat”. 
Men Maria Jonsson Assander vid Högkvarte-
rets Insatsstab, den enhet som har till uppgift 
att granska HRC:s arbete, kan inte se att några 
felaktigheter begåtts. 

– Jag har tittat igenom underlaget och inte 
kunnat hitta något anmärkningsvärt. Jag kan 
inte se att det uppenbart saknas något i själva 
handläggningen som HRC gjort, säger hon. 

Vägrar svara 
Vad HRC själva anser om sitt agerande går inte 
att få reda på. Sedan i augusti har OT försökt få 
svar på viktiga frågor från ansvarig handläggare, 
tillika avdelningschef för arbetsmiljöavdelning-
en, men hon vägrar att svara. HRC:s stabschef, 
Björn Majberg, är inte insatt i ärendet.

– Jag kan inte svara på vad som skett i det här 
enskilda fallet. Men vad jag vet så fungerar vårt 
system för att hjälpa skadade bra, säger han. 

HRC arbetar efter lagen om utlandsstyrkan. 
Den trädde i kraft 1999 och kom till för att 
ge den som tjänstgjort utomlands och den-
nes närstående ett utökat skydd i händelse av 
skada. Anhöriga ska kunna få både socialt och 
ekonomiska stöd, som exempelvis ersättning 
för uppehälle och resor. Den support som 
lagen ger den skadade handlar framför allt 
om insatser för att underlätta vägen tillbaka 

till yrkeslivet. Men i de fall där någon är så 
svårt skadad att en sådan rehabilitering inte 
är möjlig, brister lagen och ger inte samma 
starka stöd.

– Lagstiftaren har skrivit en ganska fyrkantig 
text och man har nog inte tänkt igenom de 
olika scenarier som kan uppstå. Jag hoppas att 
Veteranutredningen leder till en ny lagstiftning 
som möjliggör andra åtgärder, säger Maria 
Jonsson Assander.  

Lokalt eller centralt
En fråga som både Pontus Hübinette och 
chefer vid K3 lyft, är vart huvudansvaret för 
en skadad bör ligga. Enligt rådande regelverk 
faller det på den lokala arbetsgivaren medan 
HRC har en stödjande funktion. Men eftersom 
man vid årsskiftet flyttade de flesta personal-
stödjande resurserna från de lokala förbanden 
till HRC i Stockholm, tycker vissa att även 
huvudansvaret borde föras över till central 
nivå. Men på Insatsstaben har man en annan 
syn på saken.

– Det finns flera fördelar med att ansvaret 
ligger lokalt där personkännedom, kollegor 
och lokala nätverk finns. Men det finns inget 
som hindrar att man i enskilda ärenden gör en 
uppgiftsfördelning och lägger över uppgifter 
på någon annan, som exempelvis HRC, säger 
Maria Jonsson Assander. 
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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 tills
ammans – 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 sju
khuset 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 sj
ukhusets 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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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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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 tills
ammans – 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 sju
khuset 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 sj
ukhusets 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 e
tt 

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 sk
ratt 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 

tillfrisk
nande 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 u
tfört. 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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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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Fakta:  Pontus Hübinette
Efter omständigheterna mår Pontus 
i skrivande stund ganska bra och bor 
hemma i sitt torp utanför Karlsborg. Men 
han är fortfarande besviken över hur han 
bemötts av Försvarsmakten och det han 
upplever som brist på hjälp, dålig struktur 
och rutiner som inte fungerar. Riksdags-
ledamot Monica Green (S) har engagerat 
sig i fallet och lagt en motion om att 
drabbade ska få en person som har det 
övergripande ansvaret och avlastar de 
anhöriga. 

Motionen debatterades i riksdagen den 
6 november. Försvarsministern sade att 
regeringen tar omhändertagandet på all-
var och hänvisade till att den veteranpro-
position kommer att läggas i riksdagen i 

början av 2010.

Försvarsmaktens  
HR-centrum
Sedan januari finns Försvarsmaktens per-
sonalexpertis samlad på HRC i Stockholm. 
Syftet med bildandet en central HR-avdel-
ning är att samla all HR-administration på 
ett ställe för att få en effektivare och mer 
enhetlig hantering av personalfrågor. För-
bandet, totalt 160 personer, består bland 
annat av före detta INSS PersE US (Perso-
nalenheten för Utlandsstyrkan) samt ett 
antal befattningar som tidigare funnits 
vid förandens personalavdelningar.  

– Förut kunde man ringa sju olika förband 
och få sju olika svar på en och samma 
fråga. Idag ringer man hit och får ett kor-
rekt svar, säger Björn Majberg stabschef 
vid HRC. 

HRC arbetar efter lagen om utlandsstyr-
kan och ska koordinera räddningsinsatser 
vid olyckor i insatsområden och se till att 
skadade återförs hem och tas om hand. 
Men man ska också stödja anhöriga och 
hjälpa förbanden i deras rehabiliterings-
arbete. 

Att den rådande ansvarsfördelningen ställer 
stora krav på hemmaförbanden är hon dock 
medveten om.  

– Försvarsmakten har en stor utmaning i att 
få förbanden att arbete på rätt sätt i sådana här 
ärenden. Men förbanden har också själva ett 
stort ansvar för att få detta att fungera.   

Uppgifter kvar att lösa
Enligt lagen om utlandsstyrkan kan även en 
social utredning av en skadad genomföras. En 
sådan syftar till att skapa en så god livskvalitet 
som möjligt och kan omfatta i stort sett allt 
som rör den personliga situationen. I det här 
avseendet tror Maria Jonsson Assander att 
HRC kan ha vissa uppgifter kvar att lösa.  

– I en social utredning tittar man på hela 
livssituationen. Det kan handla om allt från ut-
bildningar och samtalsstöd till fritidsintressen 
och tekniska hjälpmedel som kan underlätta 
vardagen. Det här är någonting som K3 och 
HRC måste jobba med tillsammans över tid, 
säger hon.

Bollas runt
Ett problem som Pontus Hübinette och hans 
flickvän förde fram i intervjun med Officers-
tidningen under försommaren är att de i flera 
ärenden bollats mellan olika instanser. De 
tycker att ansvarsfördelningen är otydlig och 

att det är svårt att få klara besked. Även Of-
ficerstidningen har i månader hänvisats fram 
och tillbaka mellan Insatsstaben och HRC i 
frågor som rört Pontus Hübinette. 

– HRC startade sin verksamhet i januari och 
vi är en ny organisationsenhet. Alla rutiner har 
inte hunnit sätta sig och vi är ännu inte helt 
överens med Insats om vem som ska göra vad 
i alla delar, säger Björn Majberg. 

Linda Sundgren
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Språket – officerens viktigaste vapen?
Det här reportaget ska handla om 
ord. För ord är makt. Med ord för-
ändrar vi världen och orden hjälper 
oss att tänka. Tack vare dem kan vi 
ljuga och manipulera men också 
avslöja sanningen.

Men känner vi orden – varför 
heter grogg just grogg och vad har 
ordet sergeant med betjänt att göra 
och är infanterister barnsliga?

Kort sagt: Det här reportaget 
handlar om ord och vad orden har 
att berätta.

Människan – har någon påstått – uppfann 
språket för att dölja sin tankar för varandra. 
Det kan vara hur det vill med den saken, 
men att olika yrkesgrupper har sin speci-
ella jargong och sitt speciella språk vet vi. 
Fenomenet är universellt och överallt sker 
samma sak när människor sluter sig sam-
man. Gruppen skapar ett nytt språk. Det 
finns en rad orsaker till det. Inte minst måste 
de sinsemellan kunna prata obehindrat. Den 
egna terminologin fyller luckor i språket 
och minskar risken för missförstånd. Och 
– kanske det viktigaste – orden och språket 
håller samman gruppen och skapar en känsla 
av gemenskap.

Inte krångla till det
Även militären har sitt speciella språk och 
trots att det är fult att tjuvlyssna begav vi oss 
till kaserngården på gamla KA4:a i Göteborg 
en regnig novembermorgon. Under löjtnant 
Martin Halldéns befäl ska en grupp värn-
pliktiga öva strid i bebyggelse. Just den här 
morgonen repeteras sökning av rum.

– Är det någon som minns hur man gör, 
frågar Halldén när beväringarna ställt upp 
i det gamla logementet.

– Jodå, mumlas de i leden och tre frivilliga 
demonstrerar sina kunskaper. 

Strax därefter konstaterar Halldén att de 
inte minns mycket och går igenom alltihop 
igen. Han använder ett enkelt språk. Korta, 

tydliga, distinkta men framför allt begripliga 
ord. Även en militärt oskolad beredes inga 
som helst svårigheter att hänga med. 

– Man ska inte krångla till saker i onödan, 
menar Halldén och konstaterar samtidigt att 
han inte tänker så mycket på vilka ord han 
använder. Men, vare sig Halldén vill eller 
inte, orden är ett av hans arbetsredskap. 
Och han nyttjar redskapet väl. Inga onödiga 
åthävor. Han låter de enkla orden jobba. 

Militärer i tv-rutan
På andra sidan Göteborg har professorn i 
modern svenska, Lars-Gunnar Andersson i 
sitt arbetsrum och han ler igenkännande när 
han får höra hur Halldén nyttjar språket.

– Jo, jag fascineras alltid lite grand när jag 
hör militärer uttala sig på nyheterna. Inget 
onödigt svammel, rakt på sak och alltid kort 
och koncist. Inga onödiga utfyllnader.

Kul att kunna
Hans rum andas en trivsam akademisk 
oreda, staplar av böcker, från golv till tak. 
Böcker om ord. Och i rummen intill sys-
selsätter sig hans kolleger med att färdigställa 
Svenska Akademins Ordlista. De går grund-
ligt tillväga. Arbetet påbörjades 1877 och nu 
är de framme vid bokstaven T. Tiotusentals 
sidor om ord, ingen aspekt är för liten för att 
tas med, inte minst ordens ursprung. Och 
den aspekten är viktig menar Lars-Gunnar 
Andersson.

– Känner vi ordens ursprung bottnar vi 
i språket, det berikar och...

Han fortsätter 
och radar argument 
om varför vi ska 
känna till ordens 
härkomst. Men sen 
tystnar han, tänker 
efter och säger:

– Äh, det är helt 
enkelt roligt att 
kunna.

Ett bra argu-

ment. Enkelt och begripligt. Liksom An-
derssons språk. De ord han inte känner 
till existerar antagligen inte men när han 
pratar använder han endast vardagliga och 
vanliga ord. Och det är något bekant över 
hans språkbruk. Det påminner lite om Hall-
déns. Kanske inte lika korthugget men lika 
begripligt och lika klart.

– Nej det har aldrig legat för mig att 
kokettera med ord, kanske en yrkesskada 

men jag tror nog 
att vi språkvetare i 
regel utrycker oss 
enkelt.

Nej, såväl Hall-
dén som Andersson 
briljerar inte med 
ord. Men vi andra 
– handen på hjärtat 
– visst har det hänt 
att vi stoltserat då 
vi lärt oss ett nytt 
svårt och krångligt 

ord. Kanske inbillar vi oss att ett avancerat 
språk låter fint och intellektuellt. Och om-
vänt – visst har det hänt att vi känt oss fåniga 
eller till och med lite dumma när vi stött på 
ett ord vi inte begriper. Inte så konstigt i så 
fall – språket är ett utmärkt redskap att hålla 
de andra utanför, att hålla folk i okunnighet 
om vad som egentligen pågår.

Ord som fungerat
Etymologi är ett ord som för de flesta låter 
krångligt vid första mötet. Det är en sam-
manslagning av två grekiska ord, etymos 
som betyder ursprung och logos med bety-
delsen lära. Alltså – läran om ordens sanning 
och ursprung. Etymologin liksom avväpnar 
orden, klär av dem för att se vad de en gång 
stod för. Den ger oss förklaringen till varför 
bensinbehållaren i bilen och stridsvagnar har 
samma namn. Det engelska tank kom till 
som ett täcknamn för en ny och topphemlig 
stridsvagn engelsmännen utvecklat under 
första världskriget. Dessa skulle sättas in i Löjtnant Martin Halldén.

Professor Lars-Gunnar 
Andersson.
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Deadline
Togs in i svenskan på 1950-talet och 
betyder tidsgräns. Under amerikanska 
inbördeskriget drogs en linje runt ett 
militärfängelse och den fånge som gick 
bortom linjen riskerade att bli skjuten. 

Olle
Grov ylletröja. Troligen från major F.G.A 
Ohlsson som tjänstgjorde vid Jönköpings 
regemente runt föra sekelskiftet och före-
slog att den grova tröjan skulle användas 
av soldaterna i svenska armen.

Torped
Har fått sitt namn efter darrockan, Tor-
pedo Marmorata, fisken som med sina 
elektriska stötar bedövar och dödar sina 
offer. Ingenjör Robert Fulton konstruera-
de och namngav sin egen uppfinning.

Kamrat
Från spanskans camarada som betydde 
grupp av soldater som åt och sov tillsam-
mans.

Grogg 
Den engelske amiralen Vernon gick ofta 
klädd i en rock av grogram, ett grovt halv-
sidentyg och fick därför öknamnet ”Old 
Grog” av manskapet. I början av 1700-ta-
let beslutade han att späda ut matroser-
nas romranson med vatten. Därifrån har 
vi fått ordet grogg – alltså sprit utspädd 
med vatten eller läskedryck.

Infanterist
Redan under medeltiden talade man om 

fanti eller infanti. Dessa var de beridna 
riddarnas tjänare. Ordet kan ledas tillbaka 
till italienskan, och ytterst till latinets in-
fans, barn. Uttrycket fant finns också i en 
något liknande betydelse i äldre svenska. 
Det var då synonymt skojare eller narr.

Kåldolmar
Dolma är ett turkiskt ord som används 
om fyllda eller färserade maträtter. Språk-
forskare tror att vi fått ordet efter Karl den 
XII:s uppehåll i Turkiet 1709-14.

Muck 
En vanlig missuppfattning är att ordet 
skulle komma från ”Militär utryckning 
civila kläder”. I själva verket härstam-
mar ordet från förbrytarnas värld – man 
muckade från fängelset. Ursprunget 
får vi söka i romernas språk romani 
som har sina rötter i Indien. Order finns 
fortfarande i vissa indiska dialekter med 
betydelsen fri.

Robot
Från tjeckiskans robota som betyder 
slavarbete. 

Sergeant 
Ursprungligen från latinets servire med 
betydelsen ”tjäna”. Ordet användes till en 
början om betjänter, sedan om rättsbe-
tjänter och lägre befäl. Vi lånade in ordet 
under trettioåriga kriget på 1600-talet.

Ont krut...
...förgås inte så lätt, lyder ett tämligen 
obegriplig talesätt. Det är helt enkelt en 

felöversättning som levt kvar. Ordspråket 
är av tyskt ursprung, där det talas om 
Unkraut, det vill säga ogräs.

Kapten
Kapten betyder egentligen  `huvudman, 
ledare anförare`. Kommer av  latinets 
capita som betyder huvud.

Soldat 
Liksom många andra krigsord kom soldat 
in i vårt språk under trettioåriga kriget. 
Krigare som mot betalning tjänar en 
furste eller en stat.ytterst från latinets 
solidus som betyder mynt.

Femtekolonnare
Med betydelsen `någon som samarbe-
tar med fienden`. Ordet kommer från 
spanskans quinta columna som mynta-
des under spanska inbördeskriget när 
fascisterna tågade mot Madrid i fyra 
kolonner. På frågan om vilken kolonn 
som skulle hinna första svarade fcistge-
neralen Emilio Mola `den femte`. Med 
detta avsåg han de fascister som redan 
fanns inne i Madrid.

Jeep
Bilen, byggd för att klara tuff terräng, 
började tillverkas 1944 och är sedan 
1963 ett registrerat bilmärke. Det finns 
flera teorier om ordets ursprung. En teori 
säger att det kommer från de två första 
initialerna i ”General Purpose War Truck”. 
En annan säger att det ursprungligen 
är ett indianskt ord med betydelsen seg 
och uthållig.

Några militära ord – och deras historia

ökenkriget och i och med att de kallades 
”tanks” trodde fienden att det rörde sig om 
en vattenbehållare för fronttrupperna. 

Men ordens ursprung säger nödvändigtvis 
inget om ordens betydelse idag.

– Nej, att blanda ihop ordens ursprungs-
betydelse med vad de betyder idag kallar vi 
ett etymologiskt misstag. Ordet sergeant be-

tydde ursprungligen tjänare och infanterist 
kan härleds till det latinska ordet för barn 
”infans”. Så ordens ursprung säger nödvän-
digtvis inget om dess betydelse idag.

Ute på Ka4:a avslutar Halldén dagens 
övning. Under hela dan har han gett order, 
förklarat och beskrivit hur man bäst söker 
ett rum. Om han funderat över ordens ur-

sprung det vi inte. Men när de tre frivil-
liga återigen demonstrerar sina kunskaper 
konstaterar Halldén lite kort.   

– Utmärkt, bra jobbat!
De värnpliktiga har begripit det han 

sagt.
Orden har fungerat.

Gustaf Cederlund
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I oktober avslutades löneöversynen 
för de cirka 200 chefer som ingår i För-
svarsmaktens chefskrets. Som vanligt 
anser förbundet att Försvarsmakten 
satsar för lite på cheferna. 

– Vi tycker att man bör satsa ytterligare en knapp 
procent årligen på chefskretsen för att bibehålla 
en bra lönestruktur i förhållande till resten av 
officerskollektivet, något vi arbetet för i många 
år men inte fått gehör för, säger Mikael Boox, 
ombudsman på officersförbundet med ansvar 
för chefsmedlemmar. 

På väg åt rätt håll
Officersförbundet har tidigare år också haft 
synpunkter på att lönestrukturen för cheferna 
är för hoptryckt och att den bör dras isär mer 
för att tydligare kunna knyta lön mot presta-
tion i förhållande till verksamhetens mål. 

 – I år upplever vi att det har blivit lite 
bättre i den frågan. Prestationsvärderingen 
och löneutvecklingen måste gå hand i hand. 
Nu gäller det bara för arbetsgivaren att ha bra 
utvecklings- och lönesamtal med cheferna så 
att grunderna för lönesättningen framstår som 
tydliga och att individen också får klart för sig 
vad han eller hon kan göra för att påverka sin 
lön under kommande år, säger Mikael Boox. 

Enligt Boox är det så lönesättningen ska 

utnyttjas för att nå verksamhetsmålen. 
Efter att ha pratat med några chefsmedlem-

mar säger Mikael Boox att det redan nu finns 
exempel på bra genomförda lönesamtal: 

– Å andra sidan har vi också fått signaler 
om att det på sina håll inte fungerar alls. För-
hoppningsvis tar cheferna med sig de goda 
exemplen och tillämpar det på sina under-
ställda. Det är därför beklagligt när det inte 
fungerar, säger han.

Officersförbundet har även i år beretts möj-
lighet att delta i arbetet med prestationsvär-
deringen. 

– På grund av osäkerheterna med PRIO så 
fick vi inte så mycket tid till förfogande som 
vi velat ha men vi ville inte heller fördröja 
utbetalningarna. Till nästa år är vi överens 
om att påbörja det partsgemensamma arbetet 
tidigare med en strävan att lägga en gemen-
sam grund, vilket är oerhört positivt, säger 
Mikael Boox. 

Chefskretsen för stor
Officersförbundet är fortfarande av uppfatt-
ningen att Försvarsmaktens chefskrets är för 
stor i jämförelse med andra myndigheter. 

– Försvarsmakten har tagit initiativ till att 
minska chefskretsen, vilket vi har bejakat.  
Tyvärr har man sedan inte följt upp det ini-
tiativet. Officersförbundet har därför påkallat 

en tvist för att få en förändring till stånd, säger 
Mikael Boox

Försvarsmaktens förhoppning är att utbetal-
ning skall kunna ske på oktoberlönen men det 
är inte helt klart. Eventuellt får cheferna vänta 
till november beroende på osäkerheter med 
indateringarna av de nya lönerna i PRIO.

Fakta chefskretsen
Försvarsmaktens chefskrets består i 
dagsläget av ca 150 officerare av graden 
överste/kommendör och högre samt ett 
knappt 30-tal civila högre chefer men 
också av drygt 20 överstelöjtnanter som 
är attachéer eller chefer på högkvarteret 
eller vid förband. Till detta kommer drygt 
40 högre officerare som tjänstgör på 
angränsande försvarsmyndigheter eller 
på regeringskansliet men också vid olika 
internationella organ 

För dem som är anställda i Försvars-
makten tillämpas Försvarsmaktens chefs-
avtal vilket i korthet innebär att de inte 
får några lönetillägg utan bara grundlön 
och de är inte arbetstidsreglerade utan 
har förtroendearbetstid. För dem som 
arbetar på andra myndigheter kan det se 
annorlunda ut.

Chefskretsen lönesätts av Försvarsmak-
tens Personalstab på högkvarteret. 

Översynen av  
chefernas löner klar

Gruppsjukvård Komplett och Grupp-
sjukvård Bas byter namn till Sjuk-
vårdsförsäkring

Det innebär att båda försäkringarna 
har samma innehåll. Nedanstående 
förändringar gäller för skadefall som 
inträffar från och med januari 2010. 

När en försäkringstagare behöver komma till 
en privat vårdgivare ringer du direkt till Läns-
försäkringars sjukvårdsförmedling, du behöver 
alltså inte någon remiss från din läkare på 
vårdcentralen/företagshälsovården. 

De viktigaste förändringarna 2010
Vid besök hos läkare inför Länsförsäkringar •	

en självrisk på 500 kronor per sjukdoms-
tillfälle. Gör du ett eller flera återbesök för 
samma sjukdom betalar du givetvis ingen-
ting för detta. Självrisken betalas vid första 
läkarbesöket.
Vårdgarantin utökas till att även omfatta •	
besök till specialistläkare, sjukgymnast eller 
psykolog. Om vi inte kan erbjuda operation 
inom 20 arbetsdagar eller om man inte 
får träffa en specialistläkare, sjukgymnast, 
psykolog eller annan relevant vårdspecia-
listkompetens inom 7 arbetsdagar, betalar 
vi 1000 kronor per dag, dock max 1 pris-
basbelopp.
Slopat remisskrav för sjukgymnast/naprapat/•	
kiropraktor. Begränsningen på 10 besök tas 
bort och istället styrs antalet behandlingar 

av individens behov.
Slopat remisskrav för besök hos psykolog/•	
psykoterapeut och antal behandlingar ökar 
till 20 från tidigare 10 behandlingar.
Reseservice med bokning och betalning •	
av din resa till vårdgivaren direkt via 
Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling.  
Kostnader för resor och logi där bokning 
inte gjorts via vår reseservice, ersätts om de 
uppgår till minst 500 kronor.
Ersättning för offentlig vård slopas.•	

Premien på den nya Gruppsjukvårdsförsäk-
ringen höjs till 261 kr/mån.

Separat information om förändringarna 
skickas till alla som idag har försäkringen.

Länsförsäkringar genomför förändringar i sjukvårdsförsäkringen



Europeisk sammanslutning 
accepterar Officersförbundet 
Den militärfackliga sammanslutningen Euromil 
har accepterat Officersförbundets medlems-
ansökan. Officersförbundet har tidigare varit 
observatör. 

– För förbundets del innebär det här framför 
allt påverkan och insyn på central europeisk 
nivå i utvecklingen inom andra europeiska 
försvarsmakter, säger Mikael Kenttälä, den 
ombudsman på Officersförbundet som hand-
lägger samarbetet inom Euromil.

Euromil består av militärfackliga organisa-
tioner från 25 europeiska länder. 

– Olika länder har olika system och Euromil 
är ett bra sätt att kartlägga skillnader. När det 
gäller medbestämmande är vi på framkant i 
Sverige, men vi är inte bäst i klassen på alla 
områden. Många länder har ett mycket profes-
sionellare system för hantering av hemkom-
mande från insatser och stöd från samhället, 
till exempel, säger Mikael Kenttälä.

Sjukvårdsfrågorna är en sak som Euromil 
driver på Europanivå. Oavsett vilket euro-
peiskt land som driver fältsjukhus i en insats 
ska du alltid kunna förvänta dig en viss nivå 
på vården.

21O f f i c e r s t i d n i n g e n  9 / 2 0 0 9

Med anledning av de förväntade per-
sonalneddragningarna inom försvaret 
höll Trygghetsstiftelsen (TS) ett före-
drag på Officersförbundets sista avtals-
konferens för året, den 18 november. 
En av sakerna som åhörarna reagerade 
mest på var stiftelsens erfarenhet att 
ytterst få arbetstagare vill flytta med 
när statlig verksamhet omlokaliseras. 

– Vår erfarenhet är att nio av tio inte flyttar med 
vid en omlokalisering, säger Pontus Palmedal, 
konsulent vid trygghetsstiftelsen. 

Det var något som fick åhörarna att reagera, 
utifrån de centraliseringsplaner som Försvars-
makten har. Något som Peter Löfvendahl, Offi-
cersförbundets förbundsdirektör kan förstå: 

– Ibland har arbetsgivaren låtit väldigt op-
timistisk vad gäller sannolikheten för att an-
ställda flyttar med när verksamheter flyttas. 
Men försvaret har egna rapporter som visar 
att det inte varit så vid tidigare försvarsbeslut. 
Nu har Försvarsmakten dock tagit med det i 
underlaget inför flytten av ingenjörkompani-
erna i Boden, säger han.

Stöd till statliga arbetstagare
Trygghetsstiftelsens uppgift är att ge stöd till 
enskilda statliga arbetstagare som sägs upp på 
grund av arbetsbrist, eller som väljer att inte 
följa med vid en omlokalisering av verksam-
het till annan ort. Målet är att den enskilde 
ska få ett nytt jobb innan uppsägningstiden 
är slut. 

– Det som vi erbjuder är praktik, inskol-
ningsstöd, starta eget stöd och även viss kom-
petensutveckling. Målet är att den uppsagde 
ska få ett nytt jobb och det handlar inte om 
att ge någon en ny högskoleutbildning eller 
liknande, utan om mindre åtgärder som kan 
öppna upp en ny anställning, säger Pontus 
Palmedal.

– Det är ganska vanligt att den som blir 
uppsagd säger att den behöver mycket utbild-
ning, men när man går igenom individens 
erfarenheter stämmer det sällan. Oftast finns 
det redan mer kunskap hos individen än den 
först tror, säger Pontus Palmedal.

Nöjd på nytt jobb
Trygghetsstiftelsen erbjuder tjänstledighet med 

lön under uppsägningstiden, målet är att den 
anställde ska komma i nytt arbete så snart som 
möjligt, men trygghetsavtalet gäller under sju 
år efter uppsägningen. 

– Tre av fyra har fått jobb eller löst sin si-
tuation på annat sätt när uppsägningstiden är 
slut. Varannan börjar jobba på annan plats i 
statlig verksamhet, fyra av tio hamnar i den 
privata sektorn och en av tio i kommunal. 
Dessutom anser varannan att de fått bättre 
arbetsuppgifter och många även att de fått 
bättre lön, säger Pontus Palmedal.

Trygghetsstiftelsen finansieras av de tre 
fackliga sammanslutningarna på det statliga 
avtalsområdet: Saco-S, OFR och SEKO, samt 
Arbetsgivarverket. Finansieringen består i 0,35 
procent av lönesumman för respektive delta-
gande myndighet. 

– En bra sak att tänka på om du är stat-
ligt anställd är att du normalt inte har någon 
nytta av en inkomstförsäkring som många 
fackförbund säljer. Om du blir uppsagd pekar 
försäkringsbolagen dig till Trygghetsstiftelsen, 
säger Patrik Larsson, ombudsman vid Of-
ficersförbundets kansli. 

Trygghetsstiftelsen: 
Endast en av tio flyttar med när verksamhet omlokaliseras

Vi erbjuder försäkringslösningar som innehåller snabbare 
sjukvård, omedelbar rådgivning och ett nätverk av hundra
tals specialist och rehabläkare.

Låter det intressant? Kontakta Monica Hornegård på 
Officersförbundets medlemsservice på 08440 83 53. Mer 
information och blankett för att teckna sjukvårdsförsäk
ring finns även på www.officersforbundet.se

Alla vinner på att det går 
snabbt att komma tillbaka.
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Offinfo special: 
Nuläge i Försvarsmaktens omstrukturering och förbundets syn

Vecka 46 återupptog Officersförbun-
det utgivningen av Officersinfo special 
– i likhet med förbundets rutiner i 
samband med genomförandet av 
försvarsbeslutet 2004. 

I Officersinfo special behandlas 
statusen på de olika delarna av För-
svarsmaktens omorganisation. Även 
förbundets ståndpunkter klargörs.

Formen kommer att bestå av fyra 
konstanta överrubriker och varieran-
de antal underrubriker som kommer 
att vara konstanta så länge frågan 
bedöms aktuell. Då någon fråga är fär-
digbehandlad kommer den att utgå.

FM övergripande inriktning
Allmänt•	

Personalvolymer
Om antalet befattningar i framtidens försvarsmakt•	

Om FM vilja att minska antal officerare
Om anställning av gruppchefer, soldater och sjömän•	

Insats- och produktionsorganisation
Om inplacering av officerare på specialistofficersbefattningar•	
Om tjänstgöringsobligatorium för inplacering i insatsorganisation•	

Grundorganisationsförändringar
Allmänt om grundorganisationsförändringar•	
Om flytt av ingenjörkompanier•	
Om flytt av basbataljonerna•	
Om GLC/NOC•	

Allmänt
Regeringen anvisade i inriktningsproposi-
tionen (Prop 2008/09:140) vilken väg den 
anser att Försvarsmakten (FM) bör gå. Riks-
dagen antog propositionen utan väsentliga 
ändringar.  Delar av inriktningspropositio-
nen har utvecklats i Budgetpropositionen för 

2010.
Grunddragen är: 
Värnplikten avskaffas i fredstid från den 1 juli 
2010. 

Försvaret ska bestå av anställd personal.  –
Kostnader för stödfunktioner (personal-,  –

materiel- och logistikförsörjning, samt stöd-
funktioner) ska minskas till förmån för insats-
förband med anställd personal.

Insatsorganisationen bör vara intagen 2014,  –
men vissa förband bedöms inte vara fullt ope-
rativa vid den tidpunkten.

Förbandsmålsättningar ska i huvudsak fast- –
ställas under 2010.

För arméns del ska de nya förbanden i hu- –
vudsak vara klara till 2015.

Vidare har regeringen beslutat att inga orga-
nisationsenheter inom grundorganisationen 
kommer att läggas ned innan valet 2010, dock 
får FM genomföra rationaliseringar och effek-
tiviseringar inom nuvarande organisation.

Om försvarsmaktens övergripande inriktning

Förbundet driver arbetet i två täter. Dels en 
tät där förbundet i samverkan med För-
svarsmakten, på Försvarsmaktsnivå och på 
förbandsnivå, försöker få myndigheten att 
fatta kloka beslut, utifrån så goda underlag 
som möjligt. 

Här försöker förbundet vara en vakthund och 
peka på vad som faktiskt är beordrat av reger-
ingen – och därigenom måste verkställas.  
Dessutom bedriver förbundet opinionsbild-
ning på en andra tät i syfte att uppmärk-
samma väljare och politiker på konsekvenser 
av redan fattade beslut och vad förbundets 
medlemmar anser är långsiktigt hållbara be-
slut för framtiden.
Avseende FM:s övergripande inrikt-
ning påpekar förbundet att:

det inte råder balans mellan ekonomi och  –
uppdrag, samt att det haltar vad gäller na-
tionell förmåga. Oavsett vad förbundet och 
dess medlemmar tycker står dock beslutet 
sannolikt fast. Det finns dessutom en hyf-
sat enig försvarsberedning bakom beslutet 
så trots retorik från oppositionen kommer 
det troligen inte bli någon ändring med en 

annan regering. 
regeringen har skrivit både i budgetpropo- –

sitionen för 2010 och i inriktningspropositio-
nen (Prop 2008/09:140) att omställningen 
av FM ska ske i den takt ekonomiska medel 
frigörs. Officersförbundet hävdar att det är 
viktigt att både regeringen och FM är trogna 
det. För snabba beslut på oklara grunder 
skada både förbundets medlemmar, För-
svarsmaktens förmåga att framstå som en god 
arbetsgivare och Sveriges försvarsförmåga.
Avseende opinionsbildning försöker 
förbundet få medborgare, politiker 
och massmedia att: 

ta i försvarsfrågan med större allvar.  –
först utgå från vilka uppgifter försvaret  –

ska ha och därefter allokera resurser, istället 
för att, som idag, börja med pengarna och 
därefter lasta in mer uppgifter än pengarna 
räcker till. 

förstå vikten av ett försvar som är dimen- –
sionerat för att hantera en eventuell negativ 
framtidsutveckling.

Förbundets ståndpunkt och bedömning



Personalvolymer
Om antalet befattningar i 
framtidens Försvarsmakt
Försvarsmakten utgår i sin planering från 
att Försvarsmakten ska bestå av: 

ca 3 300 officerare, 
ca 5 200 specialistofficerare, 
ca 6 400 anställda gruppchefer, soldater 

och sjömän (GSS), samt 
ca 9 000 kontrakterade (deltidstjänstgö-

rande) GSS. 
ca 22 000 i de nationella skyddsstyrkorna/

hemvärnet
ca 5 000 civila
ca 2 400 Reservofficerare

Förbundet anser att: 
Eftersom IO 14 och Prodorganisationen  –

fortfarande är under beredning måste ovan-
stående volymer kunna justeras. 

den slutliga organisationen bör tas fram i  –
samverkan. För tillfället är det inte bestämt 
när en sådan samverkan kan komma till 
stånd.  

Förbundet deltar i beredningen och 
har så här långt kunnat konstatera 
avseende nuvarande plan att 

framförallt fördelningen mellan olika  –
personalkategorier (exempelvis officerare/
specialistofficerare) och grad/nivå-fördelning 
behöver granskas ytterligare. 

det krävs mer underlag avseende hur in- –
satsförbanden ska ledas och produceras innan 
det totala personalbehovet fastställs. 

Om Försvarsmaktens 
vilja att minska antalet 
officerare i organisationen
FM bedömer – trots ambitionen att så långt 
som möjligt placera alla officerare i IO 14 
– att det finns 1000 för många officerare, 
idag jämför med behovet kring 2014. Of-
ficerskåren anses av FM vara för stor för 

den tillgängliga ekonomin framöver, samt 
ha bristande kompetens för befattningar 
i IO 14. 

Regeringen säger dels att Försvarsmakten 
så långt som möjligt ska bemannas med 
befintliga officerare dels att yrkesväxling 
är det som FM måste arbeta aktivt med för 
att avveckla de som har en icke passande 
kompetens.

Förbundets ståndpunkt och 
bedömning
Förbundet anser att 

avveckling och  – uppsägning av officerare är 
fel metod. Yrkesväxling respektive omskolning 
är den väg som vi vill ha. Officersförbundet 
har därför uttalat sig positivt om regeringens 
inriktning avseende karriärväxling.

Förbundets ståndpunkt och bedömning

Om anställningar av 
gruppchefer soldater och 
sjömän
Angående avtal om långa tidsbegränsade 
anställningar för gruppchefer, soldater, 
och sjömän (GSS) är regeringen tydlig 
med att det ska vara tidsbegränsade 
anställningar. 

Personalförsörjningsutredningen ska utreda 
formerna och förutsättningar för anställning 
av GSS och specialistofficerare. Utredningen 
ska redovisa slutresultat senast första de-
cember 2010.

Officersförbundet anser att
det är avsevärt bättre att vi tecknar avtal  –

om detta än att regeringen ska skriva en för-
ordning. Då kan förbundet och FM påverka 
formerna för anställningarna så att det passar 
såväl FM som den enskilde individen.

det är fel att tillämpa tidsbegränsade an- –

ställningar för specialistofficerare 
tidsbegränsade anställningar är lämp- –

ligt för kategorin gruppchefer, soldater och 
sjömän, men att formerna för anställning, 
avveckling och villkor bäst löses genom kol-
lektivavtal.

Hela frågan om anställningsformer i den 
kommande insatsorganisationen är nu lagd i 
knäet på den utredare som regeringen utsett. 
Utredningen ska vara klar vintern 2010. Vi 
kommer föra dialog med utredaren och är re-
presenterade i utredningens referensgrupp. 

Förbundets ståndpunkt och bedömning
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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!

Mail: fornamn.efternamn@officersforbundet.se
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Om uppbyggnad av insatsorganisation 14 och 
produktionsorganisation 
Om insatsorganisationen 
2014 (IO14) och omplace-
ring till specialistofficersbe-
fattning av officerare
FM är tydlig med att IO 14 så långt det är 
möjligt ska bemannas våren 2010 och att 
huvuddelen av dagens anställda ska använ-
das för bemanningen. Regeringen säger 
att FM så långt som möjligt ska använda 
dagens anställda för bemanning

Officersförbundet anser att: 
alla dagens anställda kan och ska an- –

vändas för att bemanna IO 14. Vidare att 
man så långt som möjligt inte ska placera 
personalen i förband som innebär att de 
måste flytta. 

det viktigaste är att individen får en  –
acceptabel placering och därmed har kvar 
sitt jobb. Med hänsyn till att den framtida 
officerskåren i övervägande grad består av 
specialistofficerare kommer en stor mängd av 
dagens officerare att placeras på specialistof-
ficersbefattningar. 

eventuellt byte av grad ska vara frivil- –

ligt. 
att det ska vara möjligt att konkurrera om  –

både officers- och specialistofficers-befatt-
ningar i framtiden oavsett vilken befattning 
den enskilde fick våren 2010. 

Enligt rykten skulle det förekomma diskus-
sioner kring lönesänkningar för de individer 
som skulle bli specialistofficerare. Inga sådana 
förslag har lagts av arbetsgivaren och för-
bundet skulle inte acceptera lönesänkningar 
vid byte av befattning. För att specialistof-
ficerssystemet ska bli livskraftigt måste 
dessutom specialistkompetensen premieras 
lönemässigt.

Om tjänstgöringsobligatorium i 
internationella insatser
FM överväger att ställa obligatoriskt krav på arbetsskyldighet 
för internationella på den som vill få en plats i IO 14. 

Under sommaren 2009 beslutade FM att samtliga som vill gå 
kurser som ger kompetens för befordran måste skriva om sina 
anställnignsavtal till nya med obligatorium.

Riksdag och regering lägger stor vikt vid frågan om att perso-
nalen måste vara tillgänglig för de uppgifter som Riksdagen 
respektive ställer.

Det har bildats en utvecklingsgrupp där förbundet, övriga 
fackförbund och arbetsgivaren ska bereda frågan om arbets-
skyldighet

Förbundet utreder just nu arbetsrätten kring arbetsskyldig-
heten 
Förbundet anser att: 

huvuddelen av Officersförbundets medlemmar  är inte  –
negativa till obligatoriet i sig utan till de oklara kontrakten 
och sättet obligatoriet införts på.

ett nej till obligatorium inte är skäl för uppsägning.  –
den enda rimliga vägen att gå mot ett obligatorium är att  –

erbjuda den enskilde ett frivilligt omtecknande av anställ-
ningsavtalet. Ett sådant omtecknande ska vidare stödjas av 
någon form av villkorsmässig stimulans, vilken förbundet 
anser ska vara kollektivavtalsreglerad. 

villkoren kring ett obligatorium måste definieras innan  –
de anställda tvingas att skriva under nya avtal. Det handlar 
bland annat om insatsfrekvens, giltiga skäl för att inte delta 
i en insats, sanktionsmöjligheter mot den som inte åker. 

stödet till anhöriga till tjänstgörande i insatser måste  –
förbättras innan tjänstgöringstvång införs.

Förbundets ståndpunkt och bedömning

Förbundets ståndpunkt och 
bedömning
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Förbundsnytt. SENASTE Ny T T FRåN 
OFFICERSFÖRBUNDE TS K ANSLI

Frågan har två delar. Dels en politisk di-
mension, dels en praktiskt.

Den praktiska dimensionen är att, Försvars-
maktens budget är beslutad och mer resurser 
inte ser ut att ges till försvaret. 

Förbundet anser att rationalisering och effek-
tivisering ska grundas på väl genomarbetade 
underlag och där flera alternativ tagits fram. 
Vidare ska det inför varje förändringsarbete 
göras riskanalyser ur ett arbetsmiljö- och 
verksamhetssäkerhetsperspektiv) och dessa 
analyser ska omsättas i handlingsplaner samt 
vara en del av beslutsunderlaget. 

Under 2009 har förbundet lyckats övertyga 
FM om att det ska göras riskanalyser som en 
del av underlagen för beslut om ingenjörkom-
panierna, GLC/NOC samt Flygbasbataljo-
nerna. Förbundet har också tillsammans med 
de övriga facken anlitat en arbetstagarkonsult 
för att utreda frågan om flygbasbat. Ombuds-

män, förbundsstyrelseledamöter samt berörda 
Officersföreningar lägger stort engagemang 
på att granska, värdera och komplettera de 
utredningar som ska ligga till grund för beslut 
om förändring eller inte. 

Redan nu uppfattar förbundet att detta har 
bidragit till varje fråga utreds ytterligare, fler 
alternativ granskas och tidpunkter för beslut 
flyttas för att underlagen ska bli bättre. 

Riksdagen har beslutat att omställningen ska 
ske i den takt resurser frigörs. Det är viktigt 
att både regering och försvarsmakt är trogna 
den principen. För höga krav på omställ-
ningshastighet leder till dåligt underbyggda 
beslut, vilket riskerar minskad försvarseffekt, 
ineffektivt resursutnyttjande och dålig verk-
samhetssäkerhet.

Den politiska dimensionen innebär att det 
idag inte finns något riksdagsparti som är vil-
ligt att ge mer pengar till försvaret. Politiska 

besluten om den framtida inriktningen är 
fattade. Förbundet vill därför medverka till 
att de beslut som fattas av FM och regeringen 
blir så väl genomarbetade som möjligt. 

Samtidigt som Officersförbundet strävar efter 
att vara en konstruktiv part, försöker förbun-
det få både politiker och FM att lyfta blicken 
och se till helheten: Förmågan att faktiskt 
försvara Sverige och stödja internationell sä-
kerhet genom internationella insatser. 

En helhet byggs på detaljerna och med dagens 
omställningstakt hinns ofta inte detaljerna 
med, vilket förbundet vill varna för.

Bland annat måste det nationella försvaret, för 
att vara användbart, ta hänsyn till geografiska 
aspekter för att kunna hävda Sveriges ter-
ritoriella integritet eller i värsta fall försvara 
landet.

Förbundets ståndpunkt och bedömning 

Organisationsförändringar
Allmänt
Regeringen har beslutat att Försvarsmakten 
ska minska organisationen för att satsa fri-
gjorda resurser på insatsförbanden. Produk-
tionsorganisationen ska minskas och insats-
förbanden ska kunna försörja sig själva. 
FM skrev i sitt underlag till regeringen den 
30 januari 2009 att myndigheten ansåg att 
följande åtgärder var nödvändiga: 

Sjöstridskompanierna i Härnösand, Malmö 1. 
och Visby bör läggas ned under 2010.

Sjöstridskompaniet i Karlskrona bör läggas 2. 
ned 2011. 

Verksamheten i Hästveda bör läggas ned. 3. 
Ledningsenheter vid flygflottiljerna F7, 4. 

F17 och F21 bör avvecklas och bilda lokala 
ledningsplatser i fredsmiljö.

Ingenjörsbataljonerna bör samlokaliseras 5. 
till en plats. 

Stridsvagnsverksamheten bör samlokaliseras 6. 
till en plats.

Antalet markstridsplattformar (förband) 7. 
bör minskas från fem till fyra.

Marinens baseringsmöjligheter bör av-8. 
vecklas förutom i de prioriterade områdena 
Gotland, Öresund, Kattegatt och Skagerrack. 
Övrigt ska marinens sjöstridskrafter baseras 
tillfälligt där det finns lämplig civil kaj. 

Ett flygplatsområde (Uppsala/Ärna) bör 9. 
lämnas senast 2010. 

LSS bör omlokaliseras eller minskas i om-10. 
fång på nuvarande plats. 

En militärhögskola bör kunna läggas 11. 
ner.
Ovanstående är beslutsinriktningar. Någon 

enstaka åtgärd har redan inletts. Exempelvis 
flygverksamheten på Ärna kommer att avslutas 
och eventuellt övertas av en civil aktör under 
2010. 
Regeringspartierna har sagt att inga organisa-
tionsenheter inom grundorganisationen kom-
mer att läggas ned innan valet 2010, dock får 
FM genomföra rationaliseringar och effektivi-
seringar inom nuvarande organisation. 
Just nu vägs i Försvarsmaktsledningen flera 
olika modeller för hur och i vilken takt en de 
olika organisationsförändringarna ska göras.
Tidigare fanns ett antal datum under hösten 
2009 när beslut om omorganisationer skulle 
fattas. Dessa beslutstidpunkter är sannolikt 
inte giltiga i nuläget, men FM väger just nu 
olika alternativ mot varandra.
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Officersförbundet har inte sett ett samman-
hållet underlag som ger ekonomisk grund 
för flytten, eller visar på riskbedömningar 
avseende verksamhetssäkerhet och arbets-
miljö. 

De lokala officersföreningarna på F17 och 
F21, samt övriga arbetstagarorganisationer på 
orterna, har begärt att få se underlagen som 
utgör underlag för ett eventuellt beslut. Efter 
att de lokala fackföreningarna haft svårt att få 
besked vände de sig till sina centrala kanslier, 
bland annat Officersförbundet. Facken har 

beviljats finansiering från Partsrådet för att ta 
in ett konsultföretag som ska göra en utom-
stående granskning av beslutsunderlagen. 

Företaget heter arbetstagarkonsult ATK. ATK 
har inte kunnat få ut erforderligt underlag 
för att kunna avsluta sin analys. De är därför 
i pausläge just nu. Men ATK har genomfört 
en preliminär dragning för Försvarsmakten 
om sin syn utifrån hittills erhållna dokument. 
ATK kommer att skriva rapport och avsluta 
sitt uppdrag då mer underlag erhållits. 

Om flytt av basbataljonerna
FM har som beslutsavsikt att samlokalisera de 
två basbataljonerna som idag finns på F17 
i Ronneby och F21 i Luleå till Helikopter-
flottiljen på Malmen. 

Inga beslut är fattade. FM beslutstidpunkt i 
nuläget oklart.

Om flytt av 
ingenjörkompanierna i 
Boden
FM vill flytta de två ingenjörkompanierna 
i Boden till Eksjö. Även här efterlyser de 
lokala Officersföreningarna underlag. Inga 
beslut är fattade ännu och möjligheten och 

konsekvenserna och eventuella tillväga-
gångssätt av en flytt undersöks

Inga beslut är fattade. FM Beslutstidpunkt i 
nuläget oklart.

Om en flytt ska genomföras måste FM först 
utreda konsekvenserna och sin syn på 
arbetsrättsliga läget. Ingen bör exempelvis 

tvingas att flytta för att sedan drabbas av 
nedläggningshot pga arbetsbrist på den 
nya orten. 

Om FM gemensam 
ledningscentral (GLC) / 
Nätverksledningscentral 
NOC
Försvarsmakten vill genomföra en centra-
lisering av ledningen av flyg-, armé och 
sjöstridskrafterna, samt därtill hörande 
digitala nätverk. 

Omorganisationen är i FM-planering uppde-
lad i två steg. Steg ett är godkänt av riksdagen. 
Steg två kräver regeringens godkännande.

I steg ett har redan flygstridsledningen inord-
nats i en gemensam stril-bataljon med grup-
pering på LSS i Uppsala.

Avveckling av sjöstridkompanier har inletts.

Exakt tidslinjal för fortsatta beslut i steg ett 
är i nuläge oklart 
Steg ett omfattar:

Avveckling av sjöstridskompanier Härnö- –
sand, Malmö och Visby 2010. Samverkan-
senhet Visby vidmakthålls med kapacitet för 
samverkan dagtid.

Avveckling av sjöstridskompani Karlskrona  –
2011.

Avveckling av StriC syd, FMTM och FM- –
LOG verksamhet i Hästveda 2012.

Nuvarande ledningsenheter vid flygflottiljer  –

avvecklas och omvandlas till ledningsplatser  
(operatörsplatser i kontors eller containermiljö 
(freds- och övningsanläggning)) som vidmakt-
hålls vid F7, F 17 och F21.

Sjöstridskompani Göteborg och Muskö  –
vidmakthålls intill beslut om tidpunkt för infö-

rande av gemensam lägescentral med NOC.

Steg två omfattar bland annat flytt av kvar-
varande SjöC, och StriC verksamheter till 
gemensam lägescentral med NOC med ny 
teknisk lösning och gemensam lokalisering.

De underlag som visats Officersförbundet 
för både steg ett och två är inte tillfyllest. 
FM:s egna rapporter pekar på tydliga 
problem bland FM Stril-personal som 
påverkar verksamhetssäkerheten och mo-
tivationen bland personalen. Problemen 
är, enligt FM:s egna rapporter knutna till 
omorganisationen och otydliga besked.

Officersförbundet har i samverkan krävt att 
en ordentlig riskbedömning görs avseende 
planerna. Den har precis påbörjats. 

FM Beslutstidpunkt för fortsatta beslut inom 
steg ett är i nuläget oklart. Arbetet med att 
ta fram underlag till regeringen inför steg 2 
är påbörjat. Förbundet kommer vara med i 
en referensgrupp.

Förbundets ståndpunkt och bedömning

Förbundets ståndpunkt och bedömning

Förbundets ståndpunkt och bedömning
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You can’t choose your deployment. 
But you can choose your equipment.
Whether you are saving and protecting the lives of others or safeguarding your own, you can 
count on us. No matter what the situation is. At home in your barracks, abroad on a mission or
in the hospital, our products and services are right where you need them – on every single
mission. www.draeger.com

Supporting you,
wherever the action is.
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Det är inte ovanligt att ledningsfunk-
tioner på olika nivåer såväl hos oss i 
Försvarsmakten som i det civila får 
klä skott för både missnöje och häck-
lande. Ibland kan det ha sin plats. 

Men när ett osakligt och oprecist missnöjes-
yttrande vävs in i en argumentation, som 
i Göran Mellbloms insändare i nr 06 och 
08/2009, passerar det gränsen för vad som 
kan anses direkt kränkande mot Högkvar-
terets personal. Några citat ur insändaren: 
”Högkvarterets byråkrater beter sig å sin sida 
som tjuvar om natten.” Vidare: ”Kan PAN stil-
latigande låta detta ske? Ja, det rör sig om hög-
kvarterspersonal och inte truppofficerare.”.

Högkvarteret är ett av Försvarsmaktens 
förband. Personalen, militär och civil, många 

med lång erfarenhet 
av tjänstgöring även 
utanför Högkvar-
teret, arbetar med 
Försvarsmaktens 
bästa för ögonen. 
De, likt alla an-
ställda, förtjänar 
den grundläggande 
respekt som varenda 
medarbetare har rätt 
till.

Vi i Försvarsmak-
ten står inför stora utmaningar och reella 
förändringar som naturligtvis även berör 
Högkvarteret. Dels ska Högkvarteret kon-
kretisera och omsätta politikernas beslut till 
handling, dels kommer vi att omfattas av 

omstruktureringar och översyn. När en så 
pass stor organisation som Försvarsmakten 
ska stöpas om, så är det helt enkelt omöjligt 
att förutse alla detaljer flera år framåt i tiden. 
I det utrymme som denna osäkerhet ger 
finns det två vägar att gå: att tro på varandra 
i organisationen eller att anstränga sig för att 
hävda hur dåligt alla andra beter sig. 

Jag tror inte det sistnämnda är en fram-
komlig väg, vare sig för att lyckas eller trivas. 
Såväl den enskilda individen som organi-
sationen har mest att vinna på ömsesidigt 
förtroende och respekt, samt en konstruktiv 
dialog mellan förband och olika lednings-
nivåer.

Jan Salestrand
Chef Högkvarteret

Svar till insändare signerad Göran Mellblom:

”Ett osakligt och oprecist missnöjesyttrande”

I N S Ä N DA R E D E B AT T

 Jan Salestrand, C HKV.
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Officerstidningen 

Björn Lundell, chefredaktör,  
ansvarig utgivare, 08-440 83 48

Daniel Skoglund,  
tjf chefredaktör, 08-440 83 49

Sandra Lang,  
redaktionsassistent, 08-440 83 34

Skriver Officerstidningen om rätt saker?
Har du tips, åsikter eller uppslag? 

Kontakta redaktionen!

– din tidning!
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De beslut som nu fattats av riksdag 
och regering anser jag förändrar de 
krav som ställs på framtidens officera-
re och specialistofficerare. Det innebär 
att antal krav som individen måste ta 
till sig. Dessutom måste Försvarsmak-
tens utbildningar förändras. 

Alla idag anställda officerare, oavsett nivå, måste 
ställa sig frågan; är jag beredd att lojalt ställa 
upp och lösa de uppgifter som officersjobbet 
innebär utifrån de nya kraven som det politiska 
beslutet från den 16 juni 2009 medför?

De generella krav jag ser kan sammanfattas 
i nedanstående fem punkter: 

Ökat behov av internationell tjänst-
göring. 
Officerare/specialistofficerare måste kunna 
nyttjas både nationellt och internationellt. 
Det är viktigt att alla lojalt bidrar till att be-
manna våra internationella insatser, vilket är 
en betydelsefull del i ledarskapet. Internationell 
tjänstgöring behöver bli en del av tjänstgörings-
skyldigheten. Delar såsom förmåga att vara 
stridsduglig genom bra personlig färdighet 
samt en bra fysisk förmåga är exempel på vik-
tiga egenskaper inom ramen för föregångsman-
naskap i och inför insatser.

Mer frekvent övningsverksamhet.  
Större krav på att regelbundet samöva våra 
förband. Ett nytt repetitionsövningssystem  
(KFÖ system) behöver utvecklas, samt öv-

ningar behöver genomföras både i Sverige och  
internationellt. Detta kommer att medföra ett 
större antal övningsdygn jämfört med idag. 

Flexibilitet.
 Att kunna flyttas mellan fasta och rörliga 
befattningar i stödorganisationen (produk-

tionsbefattningar) 
och tjänst vid insats-
förbanden kommer 
vara en naturlig del 
för samtliga officera-
re/specialistofficerare. 
Det fungerar inte att 
vara officer och göra 
sin tjänst på ett re-
gemente eller flottilj 
med inställningen 
”vara anställd enbart 
för en fast prodbefatt-
ning och bara tjänst-

göra hemma på kaserngården”. Alla måste 
kunna cirkulera för att tillsammans bemanna 
FM organisation eftersom vi har olika belast-
ning beroende på ålder och var man socialt 
befinner sig i livet.

Större social kompetens.
 I trupputbildarrollen har många av dagens 
yngre officerare enbart vana av att utbilda 
värnpliktiga 19 åringar. I morgon kommer våra 
soldater och sjömän, som genomför grund-
utbildning och befattningsutbildning, vara i 
åldersläget 18-30 år!  Detta ställer högre krav 
på pedagogisk förmåga, bra människosyn och 

realistisk utbildning. Det är bland annat dessa 
faktorer som bidrar till att vi kan bibehålla 
soldater och sjöman.

Ökade krav på kommunikationsför-
måga: 
För officerare som passerar nivån major är det 
utöver ovan beskrivna krav ännu viktigare i 
framtiden att kunna vara kommunikativ både 
internt och externt. Dagens informationsflöde 
kännetecknas av snabbhet och betydligt fler skri-
benter/aktörer än tidigare. Våra officerare möter 
en alltmer offensiv mediamiljö. Dagstidningar, 
bloggare, soldater som kan rapportera direkt 
från fältet 1000 tals mil hemifrån, Tv kanaler 
som söker upp enskilda befattningshavare är 
exempel på denna nya mediamiljö. Detta ställer 
högre krav på att kunna framträda i tv, radio 
intervjuer osv. Förmåga att kunna hantera media 
är en strategisk fråga som i grunden handlar om 
förtroende för FM och folkopinion!

För de som kommer fram till slutsatsen ”jag 
är beredd att ställa upp” så väntar en utveck-
ling som är spännande, utmanande och ut-
vecklande. Den slutsatsen drar jag efter att 
ha tjänstgjort 33 år som stolt soldat som har 
löst uppgifter på det egna territoriet samt tre 
internationella insatser och ett flertal interna-
tionella övningar. 

De officerare/specialistofficerare som är tvek-
samma eller avvisande måste dra relevanta 
slutsatser.

Generalmajor Berndt Grundevik
Arméinspektör

Ställ upp på det nya försvaret – eller dra relevanta slutsatser
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Berndt Grundevik:  
Arméinspektör.
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Ställ upp på det nya försvaret – eller dra relevanta slutsatser

P L AT S A N N O N S E R P L AT S A N N O N S E R

Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhet-
stjänst har i uppgift att leda militär säkerhetstjänst i syfte 
att skydda mot främmande underrättelseverksamhet, 
sabotage, terrorism, kriminalitet och subversion. Inom 
ramen för detta leder och genomför Säkerhetskontoret 
säkerhetskontroller, utbildnings- och SUA-verksamhet  
inom och utom landet. 
 
Tjänsten innebär att, som sektionschef, leda en nyinrättad 
kontrollsektion med uppgifter inom områdena säkerhet-
skontroll, säkerhetsutbildning- och SUA (Säkerhetsskyd-
dad Upphandling med säkerhetsskyddsAvtal) 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: 
 
Leda och utveckla sektionens arbete 
Planera, leda och utveckla den militära säkerhetstjänstens 
säkerhetskontroller inom Försvarsmakten och vid de myn-
digheter för vilka Försvarsmakten har tillsynsansvar 
Leda och utveckla SUA-verksamheten  
 
utbildning/kompetens/erfarenHet: 
 
Försvarshögskolans chefsprogram (OF4)  
Mycket goda ledaregenskaper 
Erfarenhet från säkerhetstjänst eller likvärdig kvalificerad 
verksamhet 
Erfarenhet av arbetsledande befattningar 
Internationell erfarenhet  
Mycket god förmåga i muntlig och skriftlig framställning 
Mycket god datorvana 
God kunskaper i engelska i tal och skrift 
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egen-
skaper 
 
tillträde: Snarast.  

välkommen med din intresseanmälan med ett 
personligt brev och meritförteckning till must-
adm-hr-hkv@mil.se. ange refnr 426-020 (i 
ärendefältet). 
sista ansökningsdag 2010-01-08 

 
 
upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 
C säks peter bengtsson,  
tel: 08-788 8181.facklig 
representant är för ofr/o 
arne nilsson - tel 08-788 8928. 

 
då anställningen är placerad i säkerhetsklass 
krävs svenskt medborgarskap. 
säkerhetsprövning med registerkontroll 
kommer att genomföras före anställning. 
med anställning följer en skyldighet 
att krigsplaceras, delta i utbildningar 
och övningar.

Militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten

söker sektionschef
till säkerhetsskyddsavdelningen vid säkerhetskontoret, 
Chef kontrollsektionen - refnr: 426-020
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