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Är vi fackliga organisationer med i för-
ändringsarbeten på ett tidigt stadium så är 
förutsättningarna goda att vi tillsammans med 
Försvarsmakten skapar bra verksamhet och bra 
villkor för våra medlemmar.

De två omställningar som just nu ligger 
främst är flytten av verksamhet från Försvars-
makten till FMV samt projektet Befattnings-
struktur och kravsättning, allmänt kallat AG 
BoK.

Ag Bok har utarbetat ett underlag för vilka 
nivåer och befattningar som kommer att finnas 
för militär personal. Ett arbete som kommer 
att påverka vår framtid väsentligt. Detta – i 
kombination med bemanningen av den nya 
organisationen – påverkar i hög grad framtiden 
för förbundets medlemmar. Det är därför sär-
skilt viktigt att vi som facklig organisation blir 
tidigt involverad och att vi får möjligheten att 
påverka och bidra med våra synpunkter. Det 
handlar om värden som både arbetsgivare och 
anställda rimligen är intresserade av. 

höjd kvalité

I Ag Bok har vi inkluderats på ett acceptabelt 
sätt, men det är viktigt att vi är med även i 
implementeringen. Jag anser att förbundet i så 
gott som samtliga samverkansprocesser visat på 
inkonsekvenser och otydligheter eller glömda 
faktorer och därigenom höjt kvalitén på beslu-
ten. Dessutom har Officersförbundet ett starkt 
nätverk genom officersföreningarna. Genom 
dem kan förbundet, om det varit inkluderat 
på resan fram till beslut, svara på de anställdas 

frågor med hög grad av tydlighet, vilket leder 
till en bättre förståelse för beslut än om alla 
medlemmar ska försöka mjölka svar via telefon 
ur HR-direkt. Det kommer vara svårt för oss att 
ställa oss positiva och förklara ett bemannings-
arbete och en ny organisation som serverats oss 
färdigt utan att vi varit med i processen.

Övergång

När det gäller övergången till FMV för office-
rare i Försvarsmakten måste spelreglerna vara 
tydliga och snabbt klarläggas. Att tidigt klara 
ut vilka regler som gäller är en förutsättning 
för att få med den kompetens som behövs, men 
också för att minska osäkerheten för Försvars-
makten om hur många officerare som blir kvar 
där efter överflytten av verksamhet till FMV. 

Det finns idag regler för vad som gäller för 
 officerare som tjänstgör utanför Försvarsmakten, 
en bra början är att tydliggöra att dessa regler 
gäller även i fortsättningen. Ty det är naivt att 
tro att höjd pensionsålder och bibehållen inter-
nationell arbetsskyldighet kommer att locka 
FMLOG-officeren till att bli civilanställd i FMV. 
Här har nu både Försvarsmakten och FMV 
möjlighet att ta chansen till ett personalpolitiskt 
positivt förhållningssätt som leder till en bra 
framtida officerskompetensförsörjning av FMV.

Gasa och bromsa

I båda fallen ovan gäller att om vi samverkar 
och kommer överens om en gemensam linje 
innan beslut, ökar chanserna för att övergången 
till, och införandet av de nya organisationerna, 

kommer att fungera smidigt. Dessutom får vi 
sannolikt större gehör hos politikerna om 
Officersförbundet och Försvarsmakten har en 
samsyn kring vilka resurser som är nödvändiga 
för att kunna upprätthålla ett försvar på den nivå 
och med den kompetens som de efterfrågar. 

Vi måste tydliggöra att det inte går att 
genomföra besparingar samtidigt som man 
genomför verksamhet på högsta nivå. Vill man 
ha en strukturell förändring så kommer det 
att kosta. Det går inte att bara föra upp saker 
på önskelistan utan att också vara beredd att 
betala för det.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en 
avkopplande och fröjdefull jul och ett riktigt 
bra 2012.

ledaRen

  kanSlIet
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Förbundet höjer försvarets kvalitet
försvarsmakten står just nu inför flera stora omställningar. centralt kämpar 
vi just nu för att verkligen få komma med i arbetet och därigenom kunna 
kvalitetssäkra myndighetens underlag som inte sällan missar grundläggande 
arbetsrättsliga aspekter. 
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Försvarsmakten ändrar 
delvis sina rutiner för TBC-
smitta i insatsområden efter 
uppmärksamheten av tuber-
kulos i Adenviken. Men för 
vissa kommer det lite sent. 
Per Wikström är en av dem 
som bär på TBC efter insats 
i Adenviken. Han är missnöjd 
med Försvarsmaktens hante-
ring av frågan. 

– Vi borde kanske göra en mer 
djuplodande undersökning om de 
kan ha smittats under insatsen. 
Det säger Bertil Starfelt, läkare och 
sektionschef J4. 

Av de sjömän som deltagit i EU 
Navfor i Adenviken har cirka tio 
procent av dem som valt att testa 
sig visat sig bära på tuberkulos. 
Försvarsmakten uppger att man 
inte hittat någon gemensam smitt-
källa och utesluter inte att flera av 
dem var smittade redan innan de 
åkte till Somalia. Hur det är med 
den saken går dock inte att få svar 
på eftersom inga tester gjordes 
innan avresa. Försvarsmakten har 
bedömt sannolikheten för smitta i 
Adenviken som liten, trots att cirka 
90 procent av Somalias invånare 
bär på TBC. Man har sagt att 
styrkorna främst befunnit sig om-
bord på fartyg och haft begränsad 
kontakt med lokalbefolkningen. 
Men Per Wikström vid Fjärde 
sjöstridsflottiljen, personalofficer i 
ME02 och en av de TBC-positiva, 
ger en annan bild av läget.

– Vi hade regelbunden kontakt 

med lokalbefolkningen och det 
fanns många tillfällen att komma 
i kontakt med smittade. Vi gick 
vakt i hamnarna, fick mattran-
sporter av lokala distributörer och 
åt på restaurang och sov på hotell 
under fridygn. Det fanns också en 
bordningsstyrka som gick ombord 
på misstänkta båtar, säger Per 
Wikström. 

Bad att få testa sig – fick avslag

Wikström är besviken på Försvars-
maktens hantering av tuberkulos-
risken i Adenviken Han berättar 
att kontingenten redan under 

förberedelserna hörde rykten om 
att soldater i ME01 visat sig bära 
på lungsmittan. 

– Jag och flera andra bad därför 
om att få testa oss innan vi åkte, 
men man sa nej med hänvisning 
till att det var för dyrt och att man 
inte hade tid. Men vi genomgick 
en omfattande hälsoundersökning 
och gjorde en massa andra tester 
och tog vaccin. Det borde ha varit 
enkelt för dem att göra ett TBC-
prov också, säger han. 

I samband med återträffen i maj 
erbjöds de som ville att TBC-testa 
sig. Ungefär hälften av mötesdelta-
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Inget nBg-ansvar 2014 slopat BIdrag tIll fältpräster
allianspartierna kom den första 
decem ber överens med socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet att sverige 
ska ha vara ramnation för nordic 
battlegroup först efter 2015. 

– det är bra att just den här enskilda 
frågan nu klarats ut. Men vi skulle vilja 
se en stabil och bred politisk bas i syf-
te att skapa en långsiktighet rörande 
mål och medel i svensk försvarspolitik, 

säger Lars fresker, förbundsordför-
ande i Officersförbundet.

som en del av överenskommel-
sen tillsätts även en parlamentarisk 
luftförsvarsutredning som ska studera 
svenskt luftförsvar efter 2040. Beslut 
om uppgradering och vidareutveckling 
av Jas 39 ska även utredas av luftför-
svarsutredningen.  (ds)

lunds stift drar in bidraget till fält-
präster från 2014, rapporterar skån-
ska dagbladet. Beslutet motiveras av 
att värnplikten är slopad och att de an-
ställda soldaterna sannolikt är bosatta 
på orten och då finansierar valt tros-
samfund via kyrkoskatt eller på annat 
sätt. Beslutet berör P7, Marinbasen, 
och f17. församlingen i södra sandby 

vid P7 uppger för tidningen att man 
inte kommer att kunna fortsätta finan-
siera prästtjänsten på P7.

sten elmberg, fältprost på insatsstaben, 
har inte sett liknande initiativ på någon 
annan plats i landet. Han tror dock att 
det är möjligt att finna en lös ning för 
att kunna fortsätta bedriva militär 
själavård på de berörda orterna.  (ds)

Tbc-test för delar av Afghanistanstyrkan

Enligt Per Wikström, tidigare tjänstgörande i Adenviken, hade deltagarna i styrkan, o avsett befattning, många kontakter med lokalbefolkningen.

Flygtekniker till 
FpAN efter order 
om internationell 
tjänst
En flygtekniker på F7 som med 
kort varsel har beordrats till 
internationell tjänst har 
anmälts till FPAN för att han, 
enligt anmälan, uppgivit 
felaktiga uppgifter i samband 
med att han mottog ordern.

Det handlar om en flygtekniker 
på Jas 39-systemet som beordrats 
att tjänstgöra som UAV-tekniker 
(obemannade flygplan) på K3 i 
Karlsborg. Inledningsvis skulle 
han genomgå utbildning i USA 
för att i förlängningen tjänstgöra i 
Afghanistan.

– Det handlar om en utlands-
stationering, ett annat tekniskt 
system och en annan vapengren. 
Individen hade tio dagars varsel 
och upplevde dessutom vissa egna 
utbildningsbrister. Han kände 
sig så stressad över formerna runt 
kommenderingen att han sökte 
läkare som sjukskrev honom, säger 
Per Jönsson, ordförande i Officers-
föreningen på F7.

I samband med ordern om 
tjänstgöring uppgav teknikern 
även felaktig giltighetstid på sitt 
pass. Enligt Per Jönsson svarade 
individen fel därför att han inte 
hade passet tillgängligt när frågan 
ställdes och på grund av den stress 
han upplevde.

Henrik Gebhart, informations-
ansvarig på F7 säger att förbandet 
inte vill kommentera ärendet innan 
FPAN yttrat sig.

DaniEl SkoglunD
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Blågult moment får krItIk
Under nBG-slutövningen Joint ac-
tion 10, i november förra året, beslöt 
övningsledningen att klippa strömmen 
till två uppblåsbara hangarer eftersom 
förbandet kopplat in sig på det fasta 
baselnätet utan föregående sam-
verkan med ”host nation” i övningen. 
tälten kollapsade och de som övade 
lyckades nätt och jämt få ut den heli-
kopter som var uppställd i ett av tälten. 

Personalen uppfattade även risk för 
att klämmas fast under tältduken och 
tvingades lämna utrustning kvar. 

försvarsmaktens flygoperatör 
beslutar nu att riskanalyser måste 
göras innan blågula övningsmoment 
genomförs och att de måste godkän-
nas av chefen för flygunderhållet för 
involverat förband, eller av denne 
utsedd.  (ds)

Tbc-test för delar av Afghanistanstyrkan

Enligt Per Wikström, tidigare tjänstgörande i Adenviken, hade deltagarna i styrkan, o avsett befattning, många kontakter med lokalbefolkningen.

Återbetalning av resa och 
minskat ansvar. Det är För-
svarshögskolans åtgärder 
mot de tre medarbetare som 
brustit i sin hantering av sko-
lans och Försvarsmaktens 
medel.

Den anställde vid Institutionen för 
ledarskap och management (ILM) 
på Försvarshögskolan (FHS) som 
tidigare i år lät Försvarsmakten be-
tala en resa för honom och en extern 
professor till Japan och Taiwan, 
måste betala tillbaka pengarna. 
 Resan hade ingen koppling till 
 något forskningsuppdrag och det 
saknas därför skäl till att FM skulle 
stå för notan. Det konstateras i en 
intern granskning av händelsen 
som Försvarshögskolan genomfört. 

Saknar kunskap 

I den interna granskningen har 
man även kontrollerat uppgifter 
om tre medarbetares (däribland 
forskaren som företog Asienresan) 
bristande hantering av attestering, 
inköp med mera. Högskolan kon-
staterar att de tre saknar tillräcklig 
kunskap och förståelse för vad det 
innebär att ansvara för uppdrag 
och ekonomi och de ska därför inte 
få den sortens uppgifter framöver. 
Däremot kommer inga arbets-
rättsliga åtgärder vidtas mot dem. 
Vid årsskiftet läggs ILM ner och 
verksamheten som idag bedrivs där 
förs över till andra institutioner.

linDa SunDgREn
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FHS-forskare 
tvingas åter - 
betala Asienresa

– Jag och flera andra 
bad därför om att få 
testa oss innan vi 
åkte, men man sa nej 
med hänvisning till att 
det var för dyrt och att 
man inte hade tid

garna gjorde provet, berättar Wik-
ström. Efter fem veckor fick han på 
telefon veta att han bar på TBC. 

– Jag satt på pendeltåget på väg 
hem när jag fick beskedet av en 
läkare i Försvarsmakten. Jag frå-
gade hur orolig jag borde vara, men 
fick till svar att jag skulle leva som 
vanligt. Men självklart blev jag 
orolig. Det här var alldeles innan 
midsommar och jag åkte hem och 
läste på så mycket jag kunde på 
nätet. 

Per Wikström fick remiss till 
specialister på Karolinska Univer-
sitetssjukhuset i Huddinge. Efter 

lungröntgen och ytterligare prov-
tagning går han på behandling. 
Han har dock inte insjuknat och är 
inte smittsam. 

”Många föredrar att inte veta”

Efter uppmärksamheten kring 
TBC-smittade i Adenviken har 
Försvarsmakten delvis ändrat sina 
rutiner. Samtliga som ska tjänst-
göra i områden där sjukdomen är 
vanligt förekommande och som 
förväntas ha mycket kontakt med 
lokalbefolkningen, testas innan de 
åker. Dit hör bland andra militär-
observatörer och deltagare i OMLT 

(utbildar lokal militär) i Afgha-
nistan. Om det beslutas om en ny 
svensk styrka i Adenviken räknar 
Bertil Starfelt med att det görs en 
selektiv provtagning av högrisk-
grupper. Att testa samtliga före och 
efter insats är inte aktuellt. 

– Om vi testar alla är risken stor 
att vi kommer få en stor mängd 
positiva där vi inte vet vart de smit-
tats någonstans. Det är inte mer än 
maximalt tio procent av dem som 
bär på smittan som insjuknar och 
många föredrar att inte veta om de 
är smittbärare. Att vi inte testade 
ME02 berodde på tidsbrist, pengar 
diskuterades aldrig i sammanhang-
et, säger Starfelt. 

Officerstidningen har tidigare 
skrivit om TBC-smittan i Adenvi-
ken, bland annat i nummer 8/2010 
och nummer 6/2011. 

linDa SunDgREn 

Handkassa nyttjad på f17
På flygflottiljen F17 har förbandet 
upprättat en lokal handkassa för att 
hantera felaktigheter i löneutbetal-
ningar, (se Officerstidningen nr 8 
2011).

Handkassan har nu nyttjats för 
första gången.

en anställd på flottiljen hade fått 
för hög retroaktiv septemberlön efter 

utlandstjänst om cirka 16 000 kronor.
när försvarsmakten drog hela 

summan från nästa lön uppstod 
ekonomiska svårigheter för individen, 
varför flottiljen lånade ut pengar och 
upprättande en återbetalningsplan i 
samråd med den anställde.  (ds)
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självmordsattacker ökar I afgHanIstan ocH pakIstan marInen prIorIter ar taktIska orderverk
Under det gångna decenniet har 
självmordsattacker blivit ett nästan 
dagligt inslag i Afghanistan och 
Pakistan. till skillnad mot självmords-
attacker i Mellanöstern är dessa 

närmare knutna till ideologin om 
martyrskap som den iranska regimen 
utvecklade under irakkriget på åt-
tiotalet. självmordsbombarna är ofta 
mycket unga och flera har fått sin 

utbildning i koranskolor. det framgår 
av en rapport från totalförsvarets 
forskningsinstitut, 
fOi.  (Ls)

Marinen accelererar nu framta-
gandet av taktiska orderverk. det 
grundläggande taktiska reglementet 
samt taktiska procedurer för ubåtsjakt 
och ubåtsjakttorped fastställdes 24 

Vindsnurror skapar konflikt 
Svenska försvaret ställer hårdast krav, visar jämförelse
Den kraftiga utbyggnaden av 
vindkraft har lett till konflikter 
mellan Försvarsmakten och 
civila projektörer. Snurrorna 
anses störa flygverksamhet 
och kommunikation, men 
enligt en färsk rapport kräver 
svenska försvaret större 
vindkraftfria områden än 
försvarsmakter i andra länder.

Utbyggnaden av vindkraft pågår 
för fullt. De senaste 20 månaderna 
har elproduktionen från verken 
mer än fördubblats. Omställningen 
till grön el har skapat konflikter 
mellan försvaret och de civila pro-
jektörer som etablerar vindkraft-
parker. Försvarsmakten har sagt 
nej till en rad vindkraftsbyggen 
med hänvisning till att de stör den 
militära verksamheten, men bran-
schen ifrågasätter de motiv FM för 
fram i samband med avslag. 

På regeringens uppdrag har nu 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) undersökt denna intresse-
konflikt. I rapporten som överläm-
nades till regeringen sista november, 
konstateras att vindkraftverk kan 
skapa en rad problem för försvaret. 
Det handlar om störningar av radar 
och radiotrafik men även om ver-
ken som fysiska hinder i samband 
med flygövningar på låg höjd. 

Stoppområden

– Men så länge det fungerar som 
idag och man respekterar de stopp-
områden [områden där FM inte 
tillåter vindkraftetablering] är det 
inget problem för oss, säger Gun-

nar Karlson, chef för produktions-
stabens förbandsavdelning.

I rapporten jämförs svenska 
försvarets inställning till etablering 
av vindsnurror med hur frågan 
hanteras i andra länder (Norge, 
Finland, Tyskland och Danmark). 
Slutsatsen är att Sverige ställer de 
mest långtgående kraven på fria 
ytor runt flygplatser. 

– Eftersom Sverige inte är med 
i Nato måste vi kunna utföra all 
utbildning och alla övningar på 
eget territorium och det kräver mer 
utrymme, säger Fredrik Lindgren 
vid FOI som skrivit rapporten.

– Men om de svenska kraven är 
motiverade i antal kilometer räknat 
eller inte kan jag inte bedöma, 
säger han.

Rapporten visar också att svenska 
försvaret lägger större vikt vid att 
kunna öva lågflygningar än exem-
pelvis Danmark och Tyskland. 

– I tättbefolkade länder är 
försvaret vana vid att genomföra 
övningarna på särskilda platser el-
ler över öppet vatten. I Sverige har 
man av tradition haft större möjlig-
het till den sortens övningar, säger 
Fredrik Lindgren. 

Minska friktionen

Från Försvarsmaktens sida anser 
man att deras relativt långtgående 
krav är motiverade. 

– Vi ställer de krav som är nöd-
vändiga för att tillvarata riksintresset 
av totalförsvarets uppdrag och inget 
därutöver. Dessutom har vi ett krav 
från regeringen om att vi, om man 

Fakta: Vindkraftverk i olika länder 

Land Antal Landyta (km2)

tyskland  21 607 357 000
danmark  5 500 43 094
sverige  1 655 450 295
norge  200 323 878
finland  130 338 145

Källa: internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft/fOi

Försvarsmakten föreslås utveckla en handbok som förklarar vindkraftens påverkan på flygverksamheten.
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nyheteR

marInen prIorIter ar taktIska orderverk
augusti i år. förbandscheferna inom 
marinen har nu beordrats att allokera 
personal och arbetstid för att slutföra 
taktiska procedurer för stridsledning, 
luftförsvar, ytstrid, minkrig samt för 

ubåts- och amfibiesystemet. samtliga 
prioriterade procedurer ska vara 
fastställda under 2012, enligt en 
order från marininspektören.  (ds)

Vid en arbetsskada kan 
ersättningen från försäkrings-
kassan komma långt efter att 
vårdräkningen ska vara 
betald. Problemet har senast 
drabbat en soldat på P4. 
Börje Johansson, skydds-
ombud på förbandet, vill nu 
se en förändring. 

Martin Olsson befann sig på garage-
plan på P4 när olyckan var framme. 
Den hammare som han bankade 
med för att kontrollera att det inte 
var någon punktering på lastbilens 
däck slant ur handen och for till-
baka rätt in i munnen på Martin. 

– Jag hade tur som hann dra 
tillbaka huvudet, annars hade jag 
knockats av hammaren. Men fyra 
tänder träffades. Två i överkäken 
blev helt förstörda och två i un-
derkäken klarade sig med mindre 
skador, säger Martin Olsson.

dyr käftsmäll

Det blev ilfart till sjukan på träng-
regementet som ligger intill P4. 
Där konstaterade man att Martin 
behövde komma till en käkkirurg 
så det blev Skövde Kärnsjukhus 
nästa. Där kunde man justera 
det mest akuta som var att bända 
tillbaka en av tänderna.

– Efter två veckor så slussades 
jag vidare till en specialisttand-
läkare. Då började cirkusen med 
betalningen. Tandläkaren skickar 
fakturor efter varje behandling, 
i bästa fall landar slutnotan på 
16 000 kronor. Betalningstiden för 
dessa fakturor är 30 dagar och det 
tar upp till 90 dagar att få ersätt-
ning från Försäkringskassan, säger 
Martin.

– Jag tog kontakt med facket 
som började forska i vad som 
gällde. Att jag skulle behöva ligga 
ute med pengarna själv, fanns inte 
på kartan, vare sig hos skyddsom-
budet eller andra jag pratade med, 
fortsätter Martin.

Inte tillåtet

Ärendet hamnade hos huvud-
skyddsombudet på P4, Börje 
Johansson. Han tog först kontakt 
med regementschefen som själv-
klart ansåg att Försvarsmakten 
som arbetsgivare kunde betala 
fakturorna till dess att pengarna 
från Försäkringskassan kom. 
Men vid kontakt med HRC så 
blev det nej. Enligt deras jurist 
så är reglerna solklara, det är 
inte tillåtet för myndigheten att 
göra så. 

– Det är orimligt att begära att 
en soldat med dryga 16 000 kronor 
i månadslön ska ligga ute med 
så mycket pengar på grund av en 
skada som han fått i jobbet, säger 
Börje Johansson.

– Rehabiliteringslängden blir 
då mycket längre än vad den 
borde vara eftersom han måste få 
första ersättningen från Försäk-
ringskassan innan nästa steg i 
behandling kan påbörjas. Som 
skyddsombud ifrågasätter jag om 
detta är god rehabilitering. Den 
drabbade ska ju lida så lite som 
möjligt under så kort tid som 
möjligt, säger Börje. 

Skrev kontrakt

Börje Johansson lyfte frågan vidare 
i OF Skaraborgarna som beslöt att 
skriva ett kontrakt med Martin 
Olsson och låna honom pengarna i 

väntan på ersättning från försäk-
ringskassan. 

– Det här löste Martins problem 
men själva kärnfrågan är olöst. 
Föreningen har därför lyft proble-
met i alla forum vi kan för att få 
bestämmelserna ändrade. Vi har 
pratat med HRC, regementsche-
fen, det centrala arbetsmiljöombu-
det och Officersförbundet centralt. 
Alla skyddsombud på P4 kommer 
nu också att informera anställda 
och lobba mot politiker, säger 
Börje Johansson. 

Martin Olsson är oerhört glad 
över att det trots allt gick att lösa 
frågan:

– Tack gode gud för Börje. 
16 000 kronor är mycket pengar, 
som jag inte har. Det har inte varit 
lätt att behöva fundera över täck-
ningen på bankkontot samtidigt 
som man oroar sig för om munnen 
ska bli helt återställd, säger Martin. 

EVa langlEt

Soldat förväntades betala arbetsskadaeftersom sverige 
inte är med i nato 
måste vi kunna 
utföra all utbildning 
och alla övningar 
på eget territorium 
och det kräver mer 
utrymme ...

Martin Olsson.
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fra ska utarBeta cyBerförsvar 
Regeringen har gett försvarets ra-
dioanstalt (frA) i uppgift att utarbeta 
en pilotversion av ett övervaknings- 
och varningssystem som kan förhindra 
it-angrepp mot samhällsviktiga 
funktioner. dessutom ska frA utar-

beta en beskrivning av hur ett svenskt 
nationellt cyberförsvar skulle kunna 
utformas. resultatet ska redovisas 
för regeringen senast den första april 
2012, enligt regeringsbeslut nummer 
femton.  (ds)

uttrycker det lite slarvigt, ska vara 
positivt inställda till vindkraftsut-
byggnad, säger Gunnar Karlson. 

För att minska friktionen mellan 
Försvarsmakten och vindkraftspro-
jektörerna föreslås en rad åtgärder i 
rapporten. Däribland att utveckla 
en handbok som förklarar hur 
vindkraften påverkar Försvarsmak-
tens verksamhet, att i första hand 
förtäta befintliga vindkraftsparker 
istället för att anlägga nya, att 
förbättra modellerna för beräkning 
av vindkraftverkens inverkan på 
radiolänkar och att länsstyrelserna 
tar en mer aktiv roll i att förklara 
totalförsvarets intressen. 

– Men den kanske viktigaste 
åtgärden är att peka ut områden 
där nya parker kan anläggas utan 
friktion. Och i det arbetet måste 
Försvarsmakten vara aktiv, säger 
Fredrik Lindgren. 

Utbyggnaden av gröna energi-
källor fortsätter. År 2020 ska det 
finnas en planering för vindkraft 
motsvarande 30 TWh, varav 20 
TWh på land. Enligt Energimyn-
digheten motsvarar det maximalt 
3 400 nya vindkraftverk.

linDa SunDgREn 
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Flera av deltagarna i 
FL01, den första svenska 
kontingenten i flyginsatsen 
över Libyen, upplevde sig 
kränkta och en majoritet fick 
inte ut löner och ersättningar 
på rätt sätt. Det framkommer 
i en undersökning som 
Officersföreningen på F17 
gjort bland deltagarna i 
styrkan.

– Anledningen till att vi gjorde un-
dersökningen var den mängd olika 
frågor och ärenden vi fick hantera 
under pågående insats. Vi ville 
därför få en bredare uppfattning 
om hur personalen upplevt de olika 
frågorna, säger Roger Karlsson, 
ordförande på Officersföreningen 
på F17 (OF F17)

– Deltagarna är stolta och nöjda 
över sin insats och vad flygvapnet 
presterat. Även det syns i enkäten. 
Men det framkommer också ett 
flertal problem som vi väljer att 
lyfta fram för att de ska lösas och 
inte sopas under mattan, säger 
Roger Karlsson.

anhöriga och öppenhet

I enkäten framkommer tecken på 
att arbetsmiljön under insatsen 
uppfattats som dålig av flera av sva-
rande. Nästan var tredje har upplevt 
sig kränkt under missionstiden.

En kommentar lyder: ”Vi 
upplevde oss kränkta/trakasserade 
(visslingar/sexanspelningar) av en 
annan nation och även om ärendet 
togs upp fick vi sedan höra att det var 
ett ’ jävla gnäll.’”

Var fjärde tjänstgörande anser 
att det inte rådde ett öppet klimat 
på insatsen. 

– De flesta uppger sig nöjda med 
sin närmsta chef, men uttrycker 
stor frustration gentemot förbands-
ledningen på FL01, säger Roger 
Karlsson. 

Hanteringen kring ett protokoll 
från en arbetsplatsträff tidigt under 
insatsen skapade mycket frustra-
tion och oro på förbandet. En del 

av deltagarna i mötet uppfattade 
att deras åsikter censurerades av 
förbandsledningen och att de straf-
fades för sina åsikter. (Se OT nr 6) 
Detta ärende återkommer i flera 
enkätsvar. Det framkommer även 
att deltagare i styrkan med annan 
förbandstillhörighet än F17 i flera 
fall uppfattar att deras anhöriga 
glömts bort. 

tuff insatsmiljö

Flottiljledningen på F17 uppskat-
tar att undersökningen gjorts.

– Vi har också märkt av att det 
uppstod friktioner mellan indi-
vider och delar av organisationen 
under insatsen. Det har vi jobbat 
med sedan förbandet kom hem, 
säger Mats Helgesson, flottiljchef 
på F17. 

Från förbandsledningen på F17 
har man dragit flera lärdomar. Den 
första är att det finns ett behov 
av att stötta förbandsledningarna 
under snabba etableringar som den 
på Libyen. Dessutom avser man se 
över personalsammansättningarna 
i ledningsgrupperna på insatsför-
banden i framtiden i syfte att få en 
tydligare spridning av bakgrund 
och personlighetstyper. 

– Sedan måste vi bli bättre på att 
hantera förväntningarna bland 
perso nalen. Våra övningar måste 
bli mer lika den insatsmiljö som vi 
mötte. Bland vissa deltagare fanns 
det nog en förväntan att det skulle 
vara mer ”övningslikt.” Arbetsmil-
jön blev tuffare och tempot högre 
än många trodde, säger Mats 
Helgesson.

Förbandschefen har, efter 
samråd med OF F17, valt att skicka 
undersökningen till produktions-

stabens flygavdelning på Högkvar-
teret, samt övriga förbandschefer 
inom flygvapnet. 

– Ytterligare en erfarenhet är att 
vi måste bli snabbare på att imple-
mentera lärdomar i verksamheten, 
säger Mats Helgesson.

DaniEl SkoglunD

Fakta om enkäten

enkäten haR SkIckatS till 
samtliga tjänstgörande, alltså inte 
endast de med hemmahörighet 
f17. resultatet visar på att många 
i förbandet uppfattade problem. 
svarsfrekvensen var 46 procent, 
och ingen bortfallsanalys är gjort, 
vilket gör att man bör nyttja resulta-
ten med försiktighet, men de utgör 
fortfarande en indikation på hur 
missionen fungerade.

enkäten är utsänd till samtliga 
deltagare i styrkan, oavsett fack-
föreningstillhörighet. det tydligaste 
resultatet är missnöje med löne-
utbetalningarna. 68 procent uppger 
att löneutbetalningarna inte fungerat 
på ett tillfredsställande sätt.

  Första Libyenförbandet: 

Stort missnöje med löneutb etalningar

nyheteR

– Vi har också märkt 
av att det uppstod 
friktioner mellan 
individer och delar av 
organisationen under 
insatsen. det har vi 
jobbat med sedan 
förbandet kom hem

Enkät tyder på arbetsmiljöproblem inom delar av Libyen-förbandet.
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  Första Libyenförbandet: 

Stort missnöje med löneutb etalningar

Säkerhetsskåpet har utvecklats av KAMIC tillsammans med 

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

säkerhetsinvestering för att skydda information på servrar m.m. 

från intrång. Välkommen att kontakta oss för mer information!

RÖS-skyddat säkerhetsskåp 
för servrar i skalskyddsklass SS1/ EMP

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

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

JOB ADVERTISEMENT

BALTIC DEFENCE COLLEGE

Job Title: Instructor NATO Air Force /
                 Joint Operations
Location: Baltic Defence College,
                 Tartu, Estonia 
      Rank: Lieutenant Colonel / Colonel (RET)
                 (OF4 / OF5) 

Essential qualifications
    1) Air Force speciality officer with a broad professional
 background
    2) Graduated from Air or Joint Command and Staff Course
    3) Revelant Operational Staff experience in
 Air Force / Joint HQ.
    4) Language: English (STANAG 6001, level 3.3.3.3)

Salary
4000 Euros per month for four months probation period
and then rised to 4500 Euros (21% income tax in Estonia)

For more information, Contact
Deputy Commandant

Col Ingemar Gustafsson
tel: +372 56 291 800

e- mail: ingemar.gustafsson@bdcol.ee
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NYköpING

text & foto: daniel skoglund

FÖRBandSBeSÖk  tredJe sJÖstridsfLOttiLJen

tredje sjöstridsflottiljen står mitt i införandet av Visby korvetterna. 
specialistofficer fredrik  Bengtssons karriär har löpt parallellt 
med systemet. inne på flottiljstaben filar personalen på de 
kommande årens ekonomi. Påsen med pengar krymper, vilket 
gör att övnings- och sjötid får minskas jämfört med de två 
relativt goda år som passerat.



12   Officerstidningen

Karlskrona örlogsbas. gårdagens storm drog hastigt 
vidare. fastän HMs Helsingborg låg till kaj gungade 
det ovanligt mycket för det fåtal som sov ombord. 
idag är det lugnare. i fartygets stridsledningscentral 
lyfter specialistofficer fredrik Bengtsson ut en dator 
som inte vill fungera. samtidigt längre ned i fartygets 
inre övar korvettens maskinbesättning nödrutiner.

– Efter alla sjödygn vi haft känns det lite som om luften gått ur oss 
som besättning nu, säger Fredrik Bengtsson.

Han är specialistofficer och inledde sin bana inom Försvarsmak-
ten som värnpliktig ombord på Helsingborg 2005–2006. Därefter 
blev det fortsättning som förstärkningsbefäl med kadettförmåner.

– Jag hade tur som kom in när vi fick vara ute mycket. Vi var 
nere och provkörde Helsingborg i Medelhavet. Sedan när jag var 
anställd efter värnplikten fick jag pröva på officerslivet, fast utan 
ansvar. Dessutom var det personalbrist så alla fick göra allt. Det 
var ju perfekt och det som gjorde att jag valde att söka officersut-
bildningen, säger Fredrik.

Innan värnplikten var försvaret inget han planerat att söka till. 
Snarare var det polisyrket som lockat. Nu har han istället spen-
derat fem år med Marinens nyaste korvett. Men tiden ombord på 
fartyget är snart slut. HMS Helsingborg ska läggas in på varv. 

näR det FÖRSta penndraget drogs för Visbykorvetterna var 
Fredrik Bengtsson sex år gammal. Det var 1992 som försvaret 

började skissa på ett fartyg 
som skulle kunna verka mot 
mål på, under och över ytan. 
Det skulle inte vara en kom-
promiss utan vara bäst i alla 
dimensioner. 1997–98 hade 
konceptet börjat få tydligare 
former. 

– Man bestämde att Visby 
skulle överleva. Tidigare hade 
varje fartyg en prognostiserad 
överlevnad på antal uppdrag, 
exempelvis patrullbåtarna som 
förväntades uppleva 1,36 uppdrag per fartyg. Man räknade med 
att fartygen därefter skulle bli sänkta. Då behövdes inte så mycket 
bekvämlighet ombord. Men Visby skulle inte synas, överleva och 
vara uthålligare. Hon kan klara sig i upp till tre veckor. De begrän-
sande faktorerna är brännolja och förnödenheter, säger Håkan 
Nilsson, stabschef på Tredje sjöstridsflottiljen. Han har tidigare 
jobbat inom provturskommandot med Visby-systemet sedan 2004. 

– När det gäller smygteknik är Visbykorvetten ’top of the line’. 
Finns inget annat fartyg som är i nivå med henne idag. Tempot 
på utvecklingen inom sensorteknik har nedgått jämfört med de 
antaganden som gjordes när fartyget skissades, säger Håkan. 

Men Sedan 1997 har konceptet fått sig några törnar. Framförallt 
vad avser beväpningen. Ubåtsjaktraketerna ströks 2005 och luft-
värnssystemet ströks 2008 när försvarets budget skulle trimmas. 

– Att man slopat luftvärnsrobotarna är ett tapp för Försvars-

FÖRBandSBeSÖk  tredJe sJÖstridsfLOttiLJen

Stabschef Håkan Nilsson får en trängre budget för kommande år.

Fredrik Bengtsson
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Helsingborg står inför en uppgradering efter sex år. Besättningen flyttas över till systerfartyget Nyköping.

makten, snarare än för Visby-korvetterna. Visby står fortfarande 
på egna ben. Hon har både aktivt och passivt försvar i form av 
remsor, smygteknik och eldrör. Det som förlorats är förmågan att 
skydda andra. Hade robotarna installerats kunde hon exempelvis 
ligga på redden och skydda Stockholms stad eller Visby hamn.

Vidare har kostnaderna för projektet fördyrats. Istället för sex 
korvetter för tio miljarder blir det nu fem. Vidare har niohundra 
miljoner tillförts projektet utöver ursprunglig ram. När alla fem 
korvetterna är i drift ska tre tillhöra tredje sjöstrid och två korvet-
ter Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga. 

Enligt tredjes erfarenheter fungerar smygtekniken.
– När vi övar Visby mot Visby ser vi att det fungerar bra, säger 

Jimmie Adamsson, informationschef på tredje. 
Men för att ingen utomstående ska veta hur bra korvetternas 

smygteknik egentligen är döljer korvetterna sin förmåga i fredstid 
genom att ha radarreflektorer påmonterade. 

Men SlUtet näRMaR sig för Helsingborgs tid till sjöss för denna 
gång. Den första Visby-korvetten sjösattes 2000, men då var hon 
endast ett tomt skal. Därefter har korvetterna successivt fyllts med 
innehåll. De två korvetterna som nu är i drift är av den fjärde versio-
nen. De ska in på varv under 2012 för att uppdateras till version fem.

Smygförmåga ska förbättras med nya master, ubåtsjakttorped 
och sjömålsrobot ska monteras ombord. 

Helsingborgs besättning flyttas över till HMS Nyköping. 
Därefter väntar nya provturer med den nya korvetten i ny version. 
Fast Fredrik Bengtsson och några till ska lämna besättningen 
under 2012. Först blir det vidareutbildning och därefter ska han 
jobba på korvetternas underhållsresurs i land.

– Jag är jättespänd på att få gå iland. Utbildningen lockar. 
Under hållsenheten är dessutom ganska sjögående. Jag vill inte 
jobba från sju till fyra som det är nu, när vi ligger till kaj. Det är 
mycket sådant nu. Det märks på besättningen. Det blir dålig 
stämning när man inte får vara till sjöss. När man är till sjöss är 
det mer pengar, mycket jobb och sedan ledighet. Det var ett av 
skälen till att jag sökte hit och trivdes. 

– Man måste vara till sjöss. Finns inga pengar att vara till sjöss 
kommer inte sjömännen att stanna. Jobbet måste vara mer än 
bara vakttjänst och rengöring. Sedan går det inte att ha utbild-
ning i allt till kaj. Man måste genomföra momenten till sjöss för 
att verkligen lära sig dem. 

de koMMande åRen verkar dessvärre inte bjuda på lika mycket 
sjötid som tidigare. Håkan Nilsson förklarar att det ekonomiska 
läget för flottiljen inte ser ljust ut.

– De kommande åren kommer inte att se ut som de två föregå-
ende. Vi är ganska hårt påverkade ekonomisk. Det blir begränsat 
internationellt samövande och istället mer nationellt fokus. Det 
blir kortare och billigare övningar och den sammanlagda tiden 
till sjöss blir mindre, säger han. 

Istället blir det fokus på att utbilda i grundläggande allmän-
militära förmågor som förbandet inte hinner när man är till sjöss, 
samt simulatorträningar och teoretisk taktikutveckling.

näR FRedRIk BenGtSSon blickar tillbaks på 2010–2011 anser 
han att 2010 var ett bra år, med någonstans kring sjuttio sjödygn, 
medan det i år har varit var för lite sjötid. Men båda åren var 
 Helsingborg i Storbritannien på Fost, flag officer sea training.
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Maskinbesättningen övar nödrutiner.

– Fost är verkligen otroligt bra övningar. Efteråt är alla i fartyget 
på topp. Det är mycket fokus på fartygets inre strid. Brandsläck-
ning och läcktätning. Men det är positivt att det även körs yttre 
strid, säger Fredrik. 

– Varje torsdag är det Weekly war. Då brakar helvetet löst. Man 
får en kurs man ska åka, sedan vet man inte vad som ska hända. 
Allt kan ske: Anfallande F 16-flygplan, ubåtshot och andra fartyg. 
Vid varje post står en eller två britter och skriver ned vad som fung-
erar. Nästa morgon förväntar de sig att varje problem ska vara löst. 

Helsingborg hade dessutom förmånen att få köra Fost både 
2010 och 2011. Vilket gjorde att besättningen kunde dra erfaren-
heter från året innan och verkligen få en känsla av att utvecklas. 

VISBySySteMetS akIlleShäl, som det delar med hela flot-
tiljen, är att vissa personalgrupper är underdimensionerade. De 
bristkompetenser som främst nämns är tekniker och personal 
som behärskar undervattenstrid, exempelvis sonaroperatörer.

– Vi är känsliga nu. Det finns vissa anställda med nyckelkompe-
tens som har tio–femton års erfarenhet som vi bara inte får tappa 
nu om vi ska gå runt, säger Jimmie Adamsson. 

Till bristkompetenserna kommer vakanser. 
– Tredje har 27 vakanser. Fast det är få av stolarna som är 

tomma. Vakanserna beror på tjänstledigheter, studier, beman-
ningsuppdrag eller föräldraledigheter. Och vi har ingen basorga-
nisation att ta folk ifrån för att fylla fartygen. Vår basorg består av 
nio personer. Följden av ledigheter och bemanningsuppdrag blir 
tomma stolar ombord, säger stabschefen Håkan Nilsson.

tRedje haR dock en bra situation när det gäller sjömännen. 
Samtliga har skrivit kontrakt på åtta år. Men även här framhåller 
stabschefen att systemet är känsligt. 

– Sjömännen har en månads uppsägningstid och ofta mycket 
sparad semester. Det kan gå fort att bli av med dem. Även om 
vissa sjömansbefattningar går fort att lära sig, finns det många 
där det tar tid att bli bra, säger han. Dessutom ställer den nya 
personalförsörjningen nya krav på de äldre anställda.

– Vi måste ändra mindset. Vi går från två–tre år i befattning till 
något annat. Du kommer att göra samma sak längre tid än tidigare. 

För Fredrik Bengtsson är inte det i sig något problem. Han 
sökte först till den traditionella officersutbildningen, men fick 
sedan ryktesvägen höra att man kunde bli specialistofficer och 
kände att det lät mer rätt. 

– Jag och en kompis som tjänstgjorde på korvetten HMS Sunds-
vall i Limasol på Cypern med att vakta och underhålla fartyget 
hörde att man skulle dra igång en specialistofficersutbildning. Vi 
ringde lite telefonsamtal och lyckades byta över.

det äR att den dagliga verksamheten är rolig som gjort att Fred-
rik sökt sig till försvaret, men det räcker inte. Jobbet måste passa 
in i livspusslet. Hans flickvän har precis flyttat till Karlskrona och 
hoppas på att få jobb i stan. Får hon inte det kan Fredrik på sikt 
tvingas söka jobb någon annanstans. 

Någon karriär inom organisationen ser Fredrik inte som ett 
mål. Han är systemtekniskt befäl idag, befattningen över den han 
har idag kallas systemteknisk officer, förkortad SyteO. 



Vi stödjer hela soldatfamiljen!

Familjestödets innehåll är utformat med hänsyn till de förändrade 
livsvillkor som kan komma att möta soldatens familjemedlemmar, 
släktingar & nära vänner i samband med en utlandstjänstgöring.

Vi erbjuder bland annat PREP-kurser för par, individuellt samtalsstöd, 
familjeråd- givning och aktiviteter vid landets soldathem. 

Passa på att anmäla er till vårens PREP-kurser! 

För mer info och anmälan, besök vår nya hemsida

www.soldathem.org

– När jag blivit SyteO tar min karriär slut som jag ser det. Det 
är helt okej, men kompetens måste premieras annars stannar inte 
jag. Det är viktigt att organisationen visar att vi vill ha dig kvar för 

att du är duktig. Den måste 
visa det – och inte bara säga 
det. Och visar, det gör man 
genom lön. Men vidareut-
bildning är också viktigt. 

Samtidigt premierar inte 
dagens lönesystem det syn-
sätt som Fredrik har, utan 
god löneutveckling bygger 
på att du regelbundet byter 
befattning.

– Det finns idag bara två 
sätt att förändra sin lön: via 
Rals eller ny inplacering. 
Det säger emot sig själv. 
Varför ska jag då bli duktig 
i min befattning, det pre-
mieras inte tillräckligt. Det 

måste det göra om folk ska stanna och bli duktiga, säger Fredrik. 
Graden är inte heller av betydelse. Omgalonering är han van 

vid. När Fredrik gick specialistofficersutbildningen var det dags-
noteringar på vilken grad de skulle bära. 

– Personligen uppfattar jag inte att graden spelar någon roll i 
flottan. Det är vad du kan och hur du är som person som spelar 
roll. Men i Försvarsmakten har gradsystemet en stor betydelse. 
Därför är det konstigt att man inte har en sådan klar. Finns till 
exempel inga gradbeteckningar till sjöstridsdräkten för oss förste 

sergeanter. Det ska bli spännande att få se vad OR-projektet 
presenterar i februari nästa år.

Fredrik upplever att kontrasten mot löjtnanterna är ett bely-
sande exempel: 

– En fänrik blir löjtnant efter två år. Då ser man att han inte 
blev anställd igår. För dig som förstesergeant kan ingen se om 
du blev anställd igår eller jobbat i fem år. Det borde finnas fler 
steg även för oss, något sätt att signalera erfarenhet. Kanske ett 
tjänstetecken, tjänstgöringsband eller liknande.

SySteMteknIkeRna På 31 korvettdivisionen, dit även korvet-
terna Stockholm och Malmö hör, utarbetar krav för den formella 
kompetens som krävs inom befattningarna för att höja statusen 
på sin tjänstegren. Systemteknikerna upplever att flottans styr-
ningar inte riktigt hunnit med utvecklingen. Något som ligger 
direkt under deras ansvarsområde är bland annat navigations-
system och nödsignaleringsutrustning, men trots det kan fartyget 
få kasta loss utan att någon systemtekniker är ombord. Utöver de 
civila kraven tillkommer de krav som borde ställas på ett örlogs-
fartyg. För traditionella sjöbefälskategorier som maskinister och 
manöverofficerare finns tydligare krav.

– Vi sneglar mot flygvapnet. De har ett relevant och uppstyrt 
system. Du får inte ansvar för ett flygplan innan du har genom-
fört vissa moment på flygplanen skarpt. Och här sitter vi och 
skruvar på fartyg för över två miljarder styck och förväntas kunna 
allt bara för att vi gått en utbildning någon gång, säger Fredrik. 

– Vi hoppas kunna dra det här för flottiljchefen när vi är klara 
och att marinen ska anamma det. Förutom att det klargör ansva-
ret blir det enklare att driva lönefrågor när våra befattningskrav 
blir tydligt fastställda, säger Fredrik Bengtsson.  n

Kompetens måste premieras 
annars stannar inte jag. det är 
viktigt att organisa tionen visar 
att vi vill ha dig kvar för att du 
är duktig. den måste visa det 

– och inte bara säga det.
Specialistofficer Fredrik Bengtsson

FÖRBandSBeSÖk  tredJe sJÖstridsfLOttiLJen
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tyskland drar ner försvarsbudgeten med en 
fjärdedel. Lettland halverar medan danmark 
minskar med åtta procent. den ekonomiska krisen 
går hårt åt europas försvarsmakter. 
Många experter ser ökat samarbete som enda

lösningen och inom eU pågår ett arbete för att  
hitta områden att samverka kring. Men frågan är 
känslig och handlar i slutändan om enskilda  
länders förmåga att försvara det egna landets 
gränser.

  Sinande statskassor hotar

EuROpEISkT FöRSvAR 

Fürstenfeldbruck, väster om München, är ett av de förband som avvecklas när Tyskland minskar försvarsbudgeten med en fjärdedel.
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Den ekonomiska kris som slog till 2008 har fått europeiska poli-
tiker att gräva djupa hål i sina respektive försvarsbudgetar. Flera 
länder har redan skurit ner kraftigt och ytterligare åtstramningar 
planeras med personalnedskärningar, tillbakadragande av trup-
per och minskade materielinköp som följd. I vissa länder hotar 
lönesänkningar och i mitten av november demonstrerade soldater 
i Lissabon mot lägre löner och indragna förmåner. 

Krister Andrén, rådgivare till Håkan Syrén som är ordförande 
i EUMC (EU Military Committe) i Bryssel, säger att mindre 
länder, däribland Sverige, har nått den punkt där det börjar bli 
svårt att upprätthålla de åtaganden man har att hantera. Men 
även länder som England, Tyskland och Frankrike är på väg i 
samma riktning. 

– Tittar man på de större Nato-insatserna som Afghanistan där 
EU har cirka 40 000 man, tror jag att man är ganska nära smärt-
gränsen för EU:s förmåga. England som varit en stor bidragsgi-
vare har nästan gått på knäna för att upprätthålla sin närvaro.

tIll de MIndRe insatserna som Althea (Eufor i Bosnien) och 
Operation Atalanta (EU Navfor i Adenviken) är det ständiga 
problem med styrkegenerering, enligt Krister Andrén. 

– Vid de små insatserna handlar det nog mer om politisk vilja 
än enskilda länders brist på militära förmågor. Men budget-
nedskärningar är säkert en viktig faktor. Större åtaganden, som 
Afghanistan och Libyen, torde också ha betydelse för de mindre 
insatserna eftersom det påverkar både tillgång till förmågor och 
ekonomi. Som minister är det enkelt att stå och lova saker under 
ett möte i Bryssel men svårare för dem som ska verkställa besluten 
på hemmaplan. 

Många europeiska länder planerar att minska sina militära 
utgifter med sju åtta procent, vissa med betydligt mer. Tyskland 
ska dra ner med en fjärdedel till 2015; Bulgarien minskade med 
40 procent under 2010 och i Tjecken ska försvarsbudgeten ner 
med 20 procent. England ska minska sina försvarsutgifter med 
7,4 procent till 2014. Frankrike har hittills bara gjort mindre 
nedskärningar men där räknar man med ytterligare sparkrav. 

– Det mesta av verksamheten i Frankrike och England handlar 
om deltagande i internationella insatser. När de drar ner sina bud-
getar påverkar det direkt deras insatsförmåga, säger Krister Andrén. 

Nu menar flera experter att enda lösningen för att upprätt-
hålla en acceptabel militär förmåga i Europa är ökat samarbete 
över nationsgränserna. I fjol inledde EU ett arbeta för att se över 
möjligheterna till så kallad pooling and sharing. Andrén berättar 
att medlemsländerna lämnade in runt 300 förslag till potentiella 
samarbetsområden. 

aV deM haR cirka 15 valts ut och ska nu beredas inom olika 
arbetsgrupper. 

– Det handlar om exempelvis utbildning, transport, logistik, 

RePoRtaGe 

  Tolgfors: 

STÄmNINGEN ÄR 
EN möRkARE 
NYANS Av SvART 
sten tolgfors är övertygad om att samarbete är nöd-
vändigt för att rädda europeisk försvarsförmåga. Men 
hur långt han är beredd att gå kan han inte svara på.   

– Vi har nog inte nått någon gräns ännu. Vi i Norden har kommit 
absolut längst i vårt samarbete men än så länge har vi bara börjat 
nosa på de möjligheter som finns, säger försvarsministern. 

Det gemensamma försvarssamarbete som påbörjats inom EU drogs 
igång av Sverige tillsammans med Tyskland. Tolgfors berättar att 
det var under ett möte i belgiska Gent i fjol som förslaget dök upp. 

– Stämningen på det mötet var en mörkare nyans av svart. Så 
gott som alla länder stod inför stora nedskärningar i sina försvars-
budgetar samtidigt som flera var i behov av att reformera. Många 
var också pressade av närvaron i Afghanistan, säger han. 

Iden om ökat samarbete välkomnades. Enligt Tolgfors är det nu 
många som intresserar sig för det nordiska samarbetet (Nordefco) 
i strävan efter gemensamma lösningar. 

– Bara på Archer (svenskt artillerisystem som köpts av både Sverige 
och Norge) har vi sparat 400 miljoner kronor. Sucbas (gemensam 
sjöövervakning mellan Östersjöländer) kostar oss bara några hundra 
tusen kronor per år och så har vi samarbetet kring C17 (tolv länder, 
däribland Sverige, delar på gemensamt transportflyg med bas i 
Ungern). Men vi kan säkert utveckla det här vidare, säger han. 

UtBIldnInG, MateRIel, logistik och transporter nämner Tolg-
fors som möjliga samarbetsområden. Att de nordiska länderna 
hjälper varandra ser han som okontroversiellt.

– När det gäller det nordiska samarbetet finns det nog ingen som 
tror på konflikt. Vår relation är som mellan bror och syster och 
enligt svensk försvarspolitik ska vi samverka med andra länder. 

Och samarbete är inte lika med nedskärningar, i alla fall inte 
för Sveriges vidkommande, enligt Tolgfors. 

– För vår del handlar det inte om att göra sig av med någon 
förmåga, utan att komplettera och utveckla det vi har. Om vi tar 
utbildning som exempel behöver kanske inte varje försvarshögsko-
la i Norden erbjuda alla inriktningar och specialiteter utan man 
kan dela upp ämnen mellan sig. 

Redan idag finns exempel på försvarssamarbeten även utanför 
Norden. De baltiska länderna har en gemensam försvarshögskola i 
Estland och nyligen slöts avtal mellan England och Frankrike om 
samverkan kring flyg och hangarfartyg. 

– Att de skulle samarbeta var det nog ingen som trodde för 
några år sedan. Men det finns en stor tilltro till försvarssamarbete 
i Europa och det går hela tiden framåt, säger Sten Tolgfors. 

linDa SunDgREn

som minister är det enkelt att stå och lova 
saker under ett möte i Bryssel men svårare 
för dem som ska verkställa besluten på 
hemmaplan…
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sjukvård och skjutfält. Men alla behöver inte samarbeta med alla. 
Det naturliga är att man vänder sig till grannländer eller andra 
man har närmare anknytning till och förtroende för. När Syrén 
var ÖB var han pådrivande för ett Nordiskt samarbete [Nordefco] 
och det kan man utveckla vidare, säger Krister Andrén. 

Ett ökat samarbeta antas leda till effektiviseringar och bespa-
ringar. Men mycket av det som nu diskuteras kan man se effekter 
av först på längre sikt.

– För exempelvis gemensamma utbildningar behöver man enas 
kring vilket materiel man ska använda och det tar tid innan det 
sedan är på plats och kan tas i bruk, säger Andrén. 

Men han konstaterar att det också finns exempel på samarbeten 
som gått relativt snabbt att realisera.  

– De tre gemensamma flygplan som sedan förra året är statione-

rade i Ungern beslutade vi om för ungefär fyra år sedan. Det är ett 
dussintal länder, inklusive USA, som delar på dem. Sverige som är 
en av de största nyttjarna av planen har cirka 500 flygtimmar per år 
och vi använder dem för leveranser och transporter, säger Andrén. 

Men Ökat MIlItäRt samarbete är en känslig fråga som kräver 
åtskilliga överväganden, hänsynstaganden och förhandlingar. Det 
handlar om arbetstillfällen, industrier, skolor med mera. I slutän-
dan handlar det om enskilda länders suveränitet. 

– Pooling and sharing är inget som Europas överbefälhavare 
kan lösa på egen hand. Det kräver ett politiskt engagemang, sär-
skilt för att kunna ta de stora kliven, och man måste ta ställning 
till hur långt man är villig att gå, säger Andrén. 

Inom EU finns ett starkt intresse för utökat samarbete vilket 
visar sig i flera skrivelser och rapporter. I april publicerade Centre 
for European reform rapporten Surviving austerity. I den utmålas 
de europeiska ländernas sammantagna militära förmåga som 
ineffektiv och svag. Unionens 27 medlemsstater har tillsammans 
mer än en halv miljon fler soldater än USA, men kan ändå bara 
producera en bråkdel av de trupper till internationella insatser 
som USA ställer upp. 

– Det är inte effektivt att sitta med de relativt små enheter som 
varje enskilt land i Europa gör, säger Andrén. EU är inte direkt 

dilemmat är att även de största länderna 
i europa är för små för att bevara de 
förmågor man har idag.

En pålitlig 
partner med 
specialkunnande 
på land, till sjöss 
och i luften. 

Patria, Finland, Sweden, Norway, info@patria.fi, www.patria.fi
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jämförbart med USA men det visar ändå på de fördelar ett samar-
bete skulle kunna ge. 

I RaPPoRten UPPGeS flera orsaker till Europas relativa svag-
het. En sägs vara den stora mängden vapen från kalla kriget som 
fortfarande finns kvar. De är dyra att underhålla och, om de 

inte uppdateras, nästintill 
oanvändbara i ett modernt 
försvar. Man pekar också på 
att EU-länderna i snitt bara 
spenderar en tredjedel per 
soldat jämfört med USA. 
Men den främsta orsaken, 
enligt rapporten, är att EU-
länderna inte samarbetar i 
tillräcklig utsträckning. 

– Dilemmat är att även 
de största länderna i Europa 

är för små för att bevara de förmågor man har idag. En oföränd-
rad budget innebär i praktiken nedskärningar eftersom det hela 
tiden blir dyrare att hålla utrustningen uppdaterad, säger Krister 
Andrén. 

linDS SunDgREn

Fakta:  nedskärningar i europa

Land Försvarsbudget Förändring

  % av BNP, 2010
danmark 1,4 Minus 8 procent till 2014
finland  1,6 Minus 7 procent till 2013 
tyskland 1,4 Minus 25 procent till 2015
frankrike  2,0 Minus 3 procent 2010. 

fler nedskärningar väntar

storbritannien 2,7 Minus 7,4 procent till 2014
Bulgarien 1,7 Minus 40 procent under 2010
irland 0,6 Minus 15 procent till 2014
Belgien 1,1 Minus 10 procent till 2012
Holland 1,4 nedskärningar med
   ”hundratals miljoner euro”
   med början 2011. Budget 
   2010 ca 8 miljarder euro.
italien 1,4 Minus 10 procent
Lettland 1,0 Minus 50 procent 2008–2010
spanien 1,1 Minus 7 procent 2010
sverige 1,1 frysta utgifter till 2014

Källa: Surviving austerity av centre for european reform 

Militärt samarbete är 
inget som europas 
överbefälhavare kan 
lösa på egen hand.
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Vår omgivning blir alltmer oberäknelig. Världspolitiken 
är oförutsägbar med snabba förändringar av 
ekonomi, klimat och it-kriminalitet. den tyska 
underrättelsetjänsten Bnd avslöjade nyligen sin 
bedömning av det globala läget på ett seminarium 
utanför München.

– Vi kan inte skydda våra medborgare längre, säger Günther 
Schmid som arbetar för den tyska underrättelsetjänsten BND. 
Vårt nya mål är att begränsa skadornas omfattning.

– Den politiska makten håller på att omfördelas, till följd av 
den ekonomiska krisen, menar Günther Schmid. Det betyder att 
bestående säkerhetskoncept förlorar sin relevans. 

Schmids uppgift är att för BND (Bundesnachrichtendienst) 
analysera utvecklingen i världen och rapportera till den tyska 
regeringen. Till skillnad från andra analytiker har han även 
tillgång till icke officiella – eller offentliga – källor. Nyligen talade 
han på en kongress på Evangelische Akademie Tutzing, utanför 
München, tillsammans med ledande tyska politiker och ministrar. 
Trots att han talar offentligt är han en hemlig man, som inte får 
fotograferas eller intervjuas.

enlIGt SäkeRhetSexPeRten FInnS det vid sidan av den 
ekonomiska krisen andra orsaker till det splittrade världsläget. 
Som exempel nämner han oroligheter och inbördeskrig i många 
regioner. Mellan 40 och 60 av samtliga runt 193 länder betraktas 
av BND som fragila stater, som antingen inte har någon fung-
erande statsmakt längre, eller som riskerar att bli en så kallad 

”failed state”. 
– Att stater och ordningssystem faller sönder är enligt min 

mening århundradets största ordningspolitiska utmaning, säger 
Schmid.

Även revolutionen i norra Afrika understryker enligt Schmid 
samma instabilitet. Vidare måste BND i sin bedömning av säker-
hetsläget i världen i allt större utsträckning också ta hänsyn till 
möjliga icke-militära faror, som naturkatastrofer (Fukushima är 

bara ett exempel) och cyberintrång av olika slag. Schmid ger ex-
empel på hur lamslagna Estland och Georgien blev, när centrala 
servrar slogs ut för några år sedan och mer eller mindre skar av 
länderna från omvärlden, digitalt sett. Även den Europeiska Kom-
missionen har problem med skadlig kod, som tillåter angriparen 
att ladda hem hemlig information. 

– Vi kan inte använda klassiska, militära vedergällningsåtgärder 
för att utesluta dessa risker, konstaterar Schmid. Den logiska 
konsekvensen är att vårt mål ändras till att försöka begränsa ska-
dorna och deras omfattning. Vi måste skapa en ny, förebyggande 
säkerhetsinfrastruktur.

Underrättelsetjänsten sammanfattar i sex punkter hur världen 
håller på att förändras.

en ny MaktFÖRdelnInG, till följd av att världsekonomins balans 
förskjuts i ett högt tempo. USA förlorar makt och inflytande, 
men förblir fortfarande en världsmakt. Samtidigt får andra stater 
ökad betydelse i takt med att deras ekonomier stärks, exempelvis 
BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Syd-
afrika). Européernas dominans i IMF har brutits: utvecklingslän-
derna har nu 48 procent av rösterna. I täten står fortfarande USA, 
följt av Japan, Kina, Tyskland och Indien. EU:s ställning i världen 
försvagas också för att det inte finns någon gemensam linje, utan 
27 olika utrikespolitiska åsikter.

ny SySteMtäVlan. Inte längre kapitalism mot socialism, utan 
nya varianter. Tidigare kunde man se en ”välmenande kapitalis-
tisk hegemoni” i USA. Den amerikanska modellen att blanda sig i 
och leva på kredit har dock överlevt sig själv, enligt Schmid. Den 
europeiska vägen att integrera regioner och skapa några centrala 
institutioner är en framgångsmodell, men den kan inte överföras 
på andra. I Asien skulle den exempelvis inte fungera, enligt BND. 
En ny variant har uppstått i Kina – där finns mot alla tidigare 
ekonomiska teorier tillväxt utan demokrati. 

– Här ser vi autokrati och kapitalism som hybrid, säger Schmid. 
Det kommunistiska partiet, som begravde maoismen 2002, legiti-
merar sin existens numera endast genom ekonomisk tillväxt.

Kina investerar idag överallt – i råvaror, valutor, fastigheter 

 Tysklands underrättelsetjänst: 

”vI kAN INTE SkYddA
 våRA mEdBORGARE”

RePoRtaGe
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och i infrastruktur, som gynnar export av egna varor (Grekland) 
eller import av råvaror (kineser bygger världens största hamn i 
Kenya). Skulle tillväxten i Kina dock någon gång stanna under 
åtta procent spricker ballongen och arbetslösheten exploderar. På 
landsbygden är den enligt BNDs uppskattningar idag runt 30 
procent och i städerna cirka 10 procent.

MUltIlateRala aVtal SoM ny styrnings- och samarbetsform. 
Det går inte att lösa globala världsproblem med nationalstatliga 
initiativ eller punktuell krishantering. BND tror inte heller att det 
går att skapa en världsregering, eftersom det saknas gemensamma 
värderingar. Istället bör man reformera multilaterala organisatio-
ner som FN, WTO och IMF. 

– Vid sidan av dem kommer informella möten att få ökad bety-
delse: G20-toppmöten, BRICS-möten, Mellanösternkvartetten, 
Davosmötet, säkerhetskonferensen i München. Här kan känsliga 
ämnen avhandlas i korridorer och enskilda samtal, eller under 
skidåkning och paneldebatter, fortsätter Schmid. Ibland kan man 
komma vidare i frågor, som sedan länge strandat i demokratiska, 
stora (och statsvetenskapligt sett, legitimare) organisationer. 
Mindre nätverk kommer att vara avgörande för globala frågor i 
framtiden.

GloBalISeRInGen taPPaR FaRt. Den världsekonomiska 
krisen betyder att nationalstaterna får en ökad betydelse som den 
effektivaste aktören. För de har – till skillnad från internationella 
organisationer – tillgång till alla maktmedel. Denna trend mot 
protektionism och ekonomisk nationalism bromsar integrations-
ansträngningar och globalisering. Det förklarar att det ännu inte 
finns några bindande överenskommelser för den internationella 
finanssektorn. 

SjÖRÖVeRI tIlltaR. Mellan 30 och 40 skepp med uppåt 700 
sjömän hålls fångna av pirater runt om i världen just nu. Eftersom 
90 procent av alla varor transporteras sjövägen är de strate-
giska vattenvägarna av enorm betydelse. Men redarna fruktar 
övergrepp t ex i Adenviken, som är den viktigaste förbindelsen 
mellan Asien och Europa. Istället väljer de allt oftare vägen runt 

Godahoppsudden som är tre gånger längre och naturligtvis ger 
dyrare produkter. I Adenviken finns inga intakta stater som kan 
bekämpa sjörövarna: Somalia, Etiopien och Jemen har inte de 
nödvändiga strukturerna 
för det. EU Navfor (med 
svensk medverkan) och 
andra organisationer gör 
punktuella insatser, men 
det är inte tillräckligt.

ekonoMISka IntReSSen 

GåR före säkerhetsaspekter. 
Tillgången av olja, gas och 
andra råvaror är nyckeln till 
maktpolitiska spel och kan 
användas som påtryckning 
vid säkerhetspolitiska frågor. 
Den ryska energipolitiken i Centralasien är ett viktigare utrikes-
politiskt instrument än landets militära styrka. Ekonomisk till-
växt är generellt viktigare än soldater och den klassiska bilaterala 
säkerhetspolitiken förskjuts till det världsekonomiska planet. 

– Vi kommer att få se en splittrad värld de kommande åren, 
sammanfattar Günther Schmid. Den kommer att uppvisa en hög 
grad av oordning, med växande instabilitet och inbördes orolighe-
ter. Maktförhållandena globalt och nationellt är för obestämd tid 
osäkra. Trots att den geopolitiska makten förskjuts österut ser vi 
ingen ny dominerande makt, fram till mitten av vårt århundrade. 

– Det gör det så svårt för alla – även för oss på BND – att pre-
sentera tillförlitliga analyser. Viktigt för framtiden är att världens 
länder nu gemensamt tar itu med gränsöverskridande problem 
som klimatförändringar, brist på naturtillgångar, kärnvapenupp- 
och nedrustning samt regler för finansmarknaderna. Och alla 
nationer måste enas om ett minimum av gemensamma normer 
och värderingar för internationella samarbeten, avslutar Schmid.

annika EllER

Frilansreporter, München

RePoRtaGe 
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Den tyska underrättelsetjänsten bedömer att den världsekonomiska krisen kan ge nationalstaterna ökad betydelse.

Mellan 30 och 40 skepp 
med uppåt 700 sjömän 
hålls fångna av pirater 
runt om i världen just nu. 
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Omorganisationer skapar stress bland arbetstagarna 
och misslyckas dessutom påfallande ofta, enligt 
Mats Liljegren, försvarsmaktens överpsykolog. Men 
det finns klassiska militära principer som kan minska 
stressen, om man verkligen vågar använda dem. 

När jag tjänstgjorde som ställföreträdande PV-plutonchef på det 
numera saligen insomnade Livregementets Grenadjärer i Örebro 
på slutet av 80-talet skulle ryssen fortfarande mötas vid Östersjöns 
stränder, logementen var överhopade av värnpliktiga från Hälle-
fors och Laxå och krutröken låg tät över närövningsfältet. När jag 
återvände till Försvarsmakten efter knappt två decennier var inte 
mycket sig likt: det gamla invasionsförsvaret hade bytts ut mot ett 
modernt insatsförsvar, de värnpliktiga var ersatta av fast anställd 
personal och vid Hjälmarens strand betade gässen fridfullt i total 

ostördhet. Få organisationer, mig veterligen ingen, har under så 
relativt kort tid genomgått så genomgripande och omfattande 
förändringar som Försvarsmakten. 

alla oMoRGanISatIoneR handlaR egentligen om en enda 
sak: om anpassning. Oftast handlar det om att anpassa organi-
sationen till en föränderlig omvärld och till nya förutsättningar. 
Dessa nya förutsättningar grundar sig oftast i att organisationen 
ställs inför nya uppgifter eller förändrad resurstilldelning. Orga-
nisationen försöker då att anpassa sig genom att reagera på dessa 
nya ingångsvärden eller att proaktivt, i förväg, försöka skapa 
bättre förutsättningar för att möta framtidens krav. I båda fallen 
spelar tidsfaktorn en betydande roll: genomför vi en reaktiv för-
ändring så finns alltid risken att vi skapar en organisation som är 
optimerad för att lösa gårdagens problem genom att vi analyserar 
nuläget och omorganiserar men när den nya organisationen är 
på plats är nuläget redan dåläge. En proaktiv förändringsprocess 
är om möjligt ännu mer vansklig. Den kräver nämligen konst-

Ständiga omorganisationer

SkApAR STRESS

analyS
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Det finns en generell övertro på omorganisationer som lösning på organisationers problem, menar analysförfattaren i texten nedan.
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stycket att blicka in i framtiden: hur kommer framtidens krav 
och förutsättningar att se ut och hur ska en tänkbar organisation 
se ut som skall kunna möta upp dessa, i många fall, hypotetiska 
krav? 

Med bakgrund av denna till synes olösliga ekvation kanske det 
inte kommer som någon överraskning att de flesta omorganisa-
tioner misslyckas. Två amerikanska studier, där forskarna hade 
granskat ett stort antal omorganisationer, kom fram till att två av 
tre omorganisationer inte når de i förväg uppställda målen. Jag 
dristar mig därför att påstå att det generellt finns en övertro till att 
stora och drastiska omorganisationer kan erbjuda en lösning på 
organisatoriska problem.

Vad äR då alteRnatIVet? Att fortsätta som man alltid har 
gjort? En organisation som stoiskt vägrar anpassa sig går förr eller 
senare under. Ett tragiskt exempel på detta är Facit i Åtvidaberg. 
Facit var på femtio- och sextiotalet världsledande på mekaniska 
räknemaskiner. Vid ett smått episkt styrelsemöte lär den dåva-
rande styrelseordföranden ha sammanfattat utvecklingschefens 
genomgång, där han beskrev den första amerikanska elektroniska 
miniräknaren, med orden: ”Här i Åtvidaberg gör vi räknema-
skiner, inte leksaker”. Ett par år senare förde FACIT en tynande 
tillvaro som legotillverkare i möbelbranschen. 

Om då inte Den Stora Omorganisationen eller Den Fullstän-
diga Förnekelsen är framkomliga vägar, hur ska man då göra? 
De senaste årens organisationsforskning har försökt staka ut en 
annan väg. Denna väg har många namn men sammanfattningsvis 
syftar den till att bygga en organisation som är så pass flexibel att 
den förmår att kunna anpassa sig löpande till den ständigt skif-
tande omvärlden och till förändrade förutsättningar. Genom att 
små förändringar genomförs fortlöpande och genom att effekterna 
av dessa ständigt utvärderas minskar risken att organisationen helt 
plötsligt vaknar upp och inser att: 1. Vi är en organisation som är 
optimalt anpassad för att lösa gårdagens problem 2. Omvärldsut-
vecklingen har passerat oss. 

låt oSS åteRVända till Försvarsmakten. Försvarsmakten är i 
många avseenden en unik organisation, åtminstone om vi jämför 
med andra svenska myndigheter. Verksamheten kräver lång 
framförhållning och planering då vi är beroende av specialiserad 
materiel och personal med unik kompetens om vi ska kunna 
lösa våra uppgifter. Specialiserad materiel tar tid att utveckla, 
införskaffa och anpassa (hörde jag någon nämna HKP14…?) och 
personal med unik kompetens tar tid att välja ut, anställa och 
utbilda. Detta behov av långsiktighet skapar negativa konsekven-
ser avseende flexibilitet och anpassningsförmåga. På en övergri-
pande strukturell nivå kan vi ändå försöka skapa förutsättningar 
för flexibilitet genom att skapa modulära enheter, system med 
mångfunktionalitet och mer eller mindre avancerade system för 
analys och uppföljning. Men, och här kommer till slut pudelns 
kärna, vad händer med den enskilda människan i en organisation 
som ständigt förändrar sig? 

Människan har ett grundläggande behov av ordning och reda 
och hon har en unik förmåga att finna mönster och komplexa 
samband i vilken till synes kaotisk situation som helst. Men det 
kostar tid, energi, och till slut, hälsa. Ständiga förändringar upp-

levs inte helt sällan som stressande: vilka arbetsuppgifter kommer 
jag ha imorgon, vilka resurser kommer jag att ha för att lösa mina 
uppgifter, vilka kollegor kommer jag att arbeta med?

det MåSte eRkännaS att arbetspsykologin är en rätt så diffus 
vetenskap. De flesta frågor brukar besvaras med ett ”det beror 
på…” men när det kommer till vilka faktorer som leder till stress 
i arbetslivet finns ett 
entydigt svar. Ett arbete 
som utmärks av höga krav 
(krav från organisationen, 
arbetsuppgifterna och 
från den enskilde själv) 
på individen tillsammans 
med låg grad av kontroll 
över arbetet (möjligheter 
att kunna påverka hur jag 
utför mitt arbete) leder till 
stress och på sikt ohälsa. 
Min uppfattning är att 
det är svårt att sänka 
kraven i den verksamhet 
vi bedriver då vi varken 
vill (vi vill göra ett bra jobb!) eller kan (det är andra som definierar 
och fastställer våra uppgifter) sänka kraven. Det som finns kvar 
att arbeta med är kontrollaspekten. 

Om vi skapar möjligheter för den enskilde medarbetaren att 
känna att han eller hon har ett faktiskt inflytande över den egna 
arbetssituationen kommer han eller hon också orka med att utföra 
sina arbetsuppgifter i en ständigt föränderlig organisation. ”Att få 
göra skillnad” handlar inte bara om att få ungdomar att överväga 
en framtid i Försvarsmakten utan det handlar lika mycket om att 
kunna behålla den personal vi har. Inflytande handlar om att våga 
delegera ansvaret till den som står närmast problemet men det 
handlar också om att skapa fungerande system för resurstilldel-
ning och uppföljning och då inte primärt för att jaga reda på folk 
som har gjort fel utan för att var och en ska kunna få feedback 
på effekterna av de beslut som han eller hon har fattat. Är någon 
överraskad? Förhoppningsvis inte, för vad handlar det egentligen 
om? Jo, det handlar om att tillämpa uppdragstaktik.

jaG UPPleVeR eMellanåt en ängslan inom Försvarsmakten 
att våga lita på de enkla och generella lösningarna som alla egent-
ligen känner till. I århundraden har vi förberett oss för att möta 
och hantera det oväntade. Kraven på ”flexibilitet” kan tyckas nytt 
men behovet på anpassningsförmåga är lika gammalt som vår 
verksamhet. Och hur har vi axlat dessa krav? Genom att ge män-
niskor mandat, resurser och ansvar. Att våga lita på att Andersson, 
Bengtsson och Lundström är vuxna uppgiften. Att ha modet att 
ge uppgifter, delegera ansvar, fördela resurser och att följa upp. 

Den ryska björnen må sova, länsmuseet flyttat in i kasern 
Lund och gässen beta på övningsfältet men vissa saker är faktiskt 
de samma som när jag var fänrik på I3. Och det känns faktiskt 
riktigt bra. 

matS liljEgREn, 

Försvarsöverpsykolog

analyS

Om då inte den stora 
Omorganisationen eller 
den fullständiga förnekelsen 
är framkomliga vägar, hur 
ska man då göra?
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FÖRbuNDSNYTT
SENaSTE NyTT fråN  
OfficErSförbuNdET

är du rätt 
försäkrad?
genom ditt medlemskap i Officersförbun-
det kan du teckna ett antal per son för-
säkringar. Vet du vilka försäkringar som 
du tecknat? Logga in på förbundets hem-
sida och kontrollera ditt försäkringsskydd.

Har du koll på 
arBetsrätten
Officersförbundet genomför varje år ett 
antal fackliga utbildningar där du som är 
medlem i förbundet kan lära dig mer om de 
lagar och regler som styr arbetsmarknaden. 
Läs mer på www.officersforbundet.se.

Glöm inte att avanmäla barnför-
säkringen om ditt yngsta barn har 
fyllt 25 år. Annars debiteras du 
för försäkringen trots att den inte 
gäller längre.

– Vi har ingen möjlighet att 
automatiskt se hur gamla barnen 
är, därför måste försäkringstagaren 

höra av sig till oss, säger Monica 
Hornegård på Officersförbundets 
försäkringsservice.

Ring till försäkringsservice på 
08-440 83 30, måndag, tisdag och 
torsdag: 8:20–16:30 eller mejla till 
kansliet@officersforbundet.se och 
anmäl att yngsta barnet fyllt 25 år.

Priset för sjukvårdsförsäkringen 
höjs för medlemmar/medförsäkra-
de från 266 kronor till 273 kronor/
månad. Priset för barn mellan 16 
och 24 år sänks från 266 till 241 
kronor. Barn under 16 år har oför-
ändrad premie 196 kronor.

Du som har sjukvårdsföräkring 

kan nu också ta del av Länsför-
säkringars webbdoktor-tjänst, 
lansforsakringar.se/webbdoktor. 
Där kan du ställa dina frågor – om 
dig själv eller någon annan. Svar 
har du nästkommande vardag.

I mitten av november ägde 
Officersförbundets för-
bundsmöte rum. Drygt 80 
ombud från officersfören-
ingarna samlades under 3 
dagar. De såg över stadgar 
och fastställde budget och 
ett fackligt program för de 
kommande tre åren. En ny 
styrelse, nya revisorer och en 
ny valberedning valdes också 
av förbundsmötet.

Förbundsmötet beslutade bland 
annat att:
• Suppleanterna i förbundsstyrel-

sen från och med nästa period 
inte längre ska vara knutna till 
försvarsgren utan, liksom ordina-
rie ledamöter, representera hela 
förbundet.

• Studerandemedlemmar är 
medlem i officersföreningen vid 
skolan under utbildningen.

• Förbundsstyrelsen snarast ska ta 
fram en tidsplan för när de anser 
att Försvarsmaktens lönepolitik 
ska vara tydlig och kommuni-
cerad.

• Officersförbundet ska långsiktigt 
driva frågan om en fördelning av 
kostnaderna för en privat sjuk-
vårds- och tandvårdsförsäkring 
mot Försvarsmakten.

• Officersförbundet ska verka för 
att Försvarsmakten går från 

en skuldkultur till ett lärande 
förhållningssätt vid olyckor 
och tillbud. Medlemmarna 
ska uppmuntras till att rappor-
tera olyckor och tillbud för att 
minimera risken att händelsen 
sker igen.

Stadgar och det fackliga program-
met finns i sin helhet på officers-
forbundet.se under Om förbundet/
Förbundsmöte 2011.

Förbundsstyrelse

Förbundsordförande:
Lars Fresker OF Bothnia

1:e vice Ordförande:
Johnas Mård OF MarinB/SSS

2:e vice Ordförande:
Maria von Below OF F21/Ärna OF

Ledamöter:
Karl-Johan Boberg, OF Amf
Göran Carlsson, OF HKV
Peter Ceimertz, OF Lv 6
Bo Christensen, Kfl OF
Johan Hamlin,  Livgardet OF
Håkan Jansson, OF Bothnia
Hans Lundgren, OF Hkp
Thomas Malmström, OF Karlberg
Susanne Nyberg, Kfl OF
Thomas Rydh, OF F 17
Niclas Schöld, OF Skaraborgarna
Johan Öhlén, OF Göteborg

Suppleant Armé:
1. Magnus Johansson, OF Enköping
2. Martin Folestam, OF Södra 

Skåningarna

Suppleant Marin 
1. Mattias Hansson Kfl OF
2. Klas Hellström OF Amf

Suppleant flyg
1. Gabriel Bris, HSOF
2. Per Jönsson, OF F7

Revisorer

Ordinarie
Torbjörn Ekelund, OF Södra 
Skåningarna 
Per Thulin, OF Södra Skåningarna

Suppleanter 
Peter Johansson, Kfl OF
Jonas Holmgren OF Bothnia

Valberedning

Ordförande:
Jan Simonsson, OF F 21
Ledamöter 
Sven-Åke Assarsson Söderbjörk, 
KFL OF
Johan Falck, OF F 7
Roland Ekstrand, OF Amf
Ola Arvidsson, OF Bothnia
Ulrika Palm, OF TrängR
Tim Björklund, Ärna OF
Suppleanter 
Roger Karlsson, OF F 17
Mats Thuresson, KFL OF
Björn Blomberg, Livgardet OF

Nyvald förbundsstyrelse
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Delegaterna Peter Ceimertz och Per Carlsson, från Lv6.

Har barnen fyllt 25 år? ändrat pris på sjukvårdsförsäkringen
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medlemsstatIstIk
yrkesverksamma, 5/12 2011
Officer 8891 (–37)
Hedersmedlem 4 (+1)
Övrig 62 (+10)
reservofficer 49 (+5)
soldat/gruppbefäl 2213 (+160)

En central överläggning 
angående tillämpning av 
flygförarpension har hållits. 
Enligt förbundets uppfatt-
ning är det nu utrett att det 
inte finns något stöd för 
Försvarsmaktens ändrade 
uppfattning om tillämpning. 
Den tillämpning som gällt 
sedan 1991 och som har sitt 
stöd i pensionsavtalet PA03 
ska därför fortsatt gälla.

Det betyder att en flygförare som 
upp nått minst 25 flygtjänstår inom 
Försvarsmakten har rätt att avgå med 
ålderspension tidigast vid utgången 
av den månad då han fyller 55 år.

– Det finns alltså inte, som 

Försvarsmakten tidigare uttryckt, 
något krav på att flygföraren utöver 
vad som står i pensionsavtalet ska 
stå på flygtjänstorder för att kunna 
beviljas pension från 55 år, säger 
Niklas Simson, förhandlingschef.

Försvarsmakten har åter i de 
pågående RALS-förhandling-
arna hävdat att vissa förband 
har ”väl hävdat löneläge”, vil-
ket ska få konsekvenser när 
löneutrymme ska fördelas. 

– Det är inte första gången 
Försvarsmakten påstår saker om 
lönestrukturen utan att kunna 
presentera vare sig statistik eller 
annat till stöd för påståendet, säger 
Niklas Simson, förhandlingschef.

Förbundets svar har sedan 2007 
varit tydligt: Höj kvaliteten i 
lönebildningen genom att ta fram 
systemstöd för ekonomisk uppfölj-
ning och statistik samt utveckla en 
lönepolitik för verksamheten. Då 
har vi en grund för att gemensamt 
skilja på vad som är tyckande och 
vad som är fakta.

Officersförbundet accepterar inte 

påståenden om ”väl hävdade löne-
lägen” utan saklig grund, varför 
förbundet nu kräver att Försvars-
makten tillsammans med förbun-
det genomför en lönekartläggning.

Metodstöd för lönekartläggning 

– 2012 ska enligt lag lönekartlägg-
ning genomföras. Nu finns också 
ett metodstöd för lönekartlägg-
ning, BESTA-vägen som är fram-
taget av Partsrådet och godkänt av 
diskrimineringsombudsmannen, 
säger Niklas Simson.

Partsrådet består av de centrala 
parterna på det statliga området, 
Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, 
SACO-S och SEKO.

– Om det efter kartläggningen 
visar sig att det finns osakliga eller 
oförklarade löneskillnader ska det 
förhållandet rättas till, säger Niklas 
Simson.

Försvarsmaktens inköps-
verksamhet förs över till FMV 
och samordnas med FMVs 
inköpsverksamhet senast 
den 1 januari 2013.

Regeringen beslutade den 27 okto-
ber att Försvarsmakten och FMV 
ska förändra verksamheten för att 
frigöra pengar till att säkerhets-
ställa takten i försvarsreformen. En 
av de förändringar som sker är att 
Försvarsmaktens inköpsverksam-
het överförs till FMV.

De två myndigheterna har 
bildat en övergripande gemensam 
samverkansgrupp som ska leda och 
styra arbetet med att kartlägga hur 
inköpsverksamheten bedrivs idag 
och hur den bör integreras i FMV. 

En genomförandeplan ska tas fram 
och förutsättningarna för att flytta 
Försvarsmaktens försäljnings- och 
uthyrningsverksamhet ska prövas. 
Planen ska redovisas för regeringen 
i samband med budgetunderlag 
2013 senast den 1 mars 2012.

Målet är att all FMs inköps-
verksamhet ska ha flyttas till FMV 
senast den 1 januari 2013.

– Officersförbundet kommer att 
vara delaktig i den referensgrupp 
som ska stödja Försvarsmaktens 
samordningsgrupp med Omda-
ning Försvarslogistik, som upp-
draget döpts till. En viktig fråga 
att bevaka är att verksamhetsöver-
gången sker på ett bra sätt för våra 
berörda medlemmar, säger Pelle 
Avelin, ombudsman.

Officersförbundets kurser 
2012 är nu utlagda och finns 
presenterade på officers-
forbundet.se under Facklig 
utbildning.

På officersforbundet.se kan du 

se tid och plats för alla kurser 
under året. Där finns också hela 
kurskatalogen som en pdf-fil. Du 
kan anmäla dig direkt på webben. 
Föreningarna kan också via fliken 
Medlemsadm anmäla och priori-
tera anmälda deltagare.

Kursprogram för 2012 färdigt Offficersförbundet 
begär lönekartläggning

Flygförarpension efter 25 år
Inköpsverksamhet till FMV

Kursplan 2012

Kurs/konferens  Tid  Anmälan senast

Kurs för kadetter  24–25/3 15/2

Kurs för ledamot i förbands   
personalförsörjningsnämnd  27–28/3  15/2

fK 1:1  23–26/4  14/3

gss konferens  14–15/5 4/4

fK 3  29–30/5  18/4

Avtal och utbildningskonferens  31/5–1/6 18/4

fK 2  11/9–18/9  25/4

Kurs för utbildnings- och   
rekryteringsansvariga  16–17/10 5/9

fK 1:2  5–8/11 9/9

Arbetsmiljökurs 1:1 21–23/11  17/10

nu finns Officersförbundet på face-
book. där kommer bland annat den av 
valberedningen föreslagna förbunds-
styrelsen att presentera sig själva. 

Välkommen att säga vad du tycker om 
Officersförbundet och försvarsmakten 
och dela med dig av information du tror 
är intressant för andra medlemmar. 

offIcersförBundet på faceBook
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Sedvanlig tillämpning gäller.
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Den högsta politiska och 
militära försvarsledningen 
har sedan 1990-talets mitt 
systematiskt nedvärderat 
försvarsfrågan. Insyn i denna 
fråga har därmed undandra-
gits opinionsbildare, skat-
tebetalare och – inte minst 
anmärkningsvärt – försvars-
anställda. 

Avgörande beslut har fattats i 
små och slutna kretsar på central 
nivå. Dessa beslut har ofta dolts 
medelst blomsterspråk, halvsan-
ningar och tystnad . Resultatet av 
denna slutna beslutsprocess har 
blivit att det nationella försvaret, 
som är en nödvändig bas för såväl 
internationella insatser som för 
gemensamt försvar - har förfallit. I 
boken ”Försvarets förfall Konsten att 
lägga ned försvaret utan någon bryr 
sig” berättar jag hur denna negativa 
process enligt min mening gått till. 
Som exempel på denna negativa 
process må anföras:

En rationell omstrukturering 
av Försvarsmakten förhindrades, 
dels i mitten av 1990-talet , dels 
i dess slut (”ominriktningen”). 
I det första fallet överskattades 
invasionshotet mot Sverige under 
de närmaste åren, i det senare fal-
let underskattades behovet av att 
kunna upprätthålla ett fredsbeva-
rande försvar i framtiden.

ÖB Underkände MUSt

Bakom dessa felbedömningar låg 
en oförmåga hos den politiska och 
militära försvarsledningen att tolka 
det säkerhetspolitiska läget på kort 
och lång sikt. När Berlinmuren föll 
i november 1989 var sedan ett år 
tillbaka 1988 års försvarskommitté 
i arbete. Kommittén fäste stor vikt 
vid framtidsbedömningar. Vid 
kommitténs seminarier omkring 
1990 hävdade fristående säkerhets-
politiska experter som diploma-
terna Max Jakobson (Finland) och 
Sverker Åström (Sverige) att Ryss-
land saknade anfallsförmåga för 
lång tid framöver. Försvarsmaktens 
underrättelse- och säkerhetstjänst 
(MUST) hade samma bedömning 

i sin årsöversikt 1993; Ryssland 
kunde först efter lång tid återvinna 
anfallsförmåga. 

Owe Wiktorin (ÖB 1994–2000) 
underkände emellertid, märkligt 
nog, sin egen MUST:s bedömning. 
Han hävdade, intill dess att 1996 
års riksdag hade fattat beslut om 
att anskaffa delserie 3 av JAS, att 
Ryssland inom 3–4 år kunde rikta 
ett angrepp av stor omfattning mot 
Sverige (Svenska Dagbladet 1996-
09-22). 

1997 tvärvände emellertid Wik-
torin. Det ryska hotet förvisades 
till mellan 50 år framöver och 
oändligheten.

ÖB Wiktorin fick dessvärre med 
sig statsmakterna i sin säkerhets-
politiska slalomåkning. Den nöd-
vändiga reformeringen av försvaret 
kom i otakt med den reella utveck-
lingen, med ödesdigra konsekven-
ser. I mitten på 1990-talet fanns 
förutsättningar att efter en seriös 
analys av förefintliga krav och 
förefintliga resurser i det nya läget 
starta en rationell omstrukturering. 
När man sent omsider satte i gång 
1998 skedde det utan analys och i 
tron att man kunde lösa försvars-
frågan genom att ”lägga ned terri-
torialförsvaret, minska arméstrids-

krafterna och satsa på Flygvapnet 
och JAS”. Detta hafsverk, benämnt 
”ominriktningen” har efter år 2000 
främst karakteriserats av ständiga 
ekonomiska bristsituationer, senast 
påvisat av ÖB i Sälen i vintras, 
upprepat under hösten 2011.

Realistiska krav

Min slutsats i boken är att förfallet 
i försvaret kommer att fortsätta om 
inte den politiska och militära för-
svarsledningen tar sig samman och 
anpassar resurserna till förefintliga, 
realistiska krav, utan sidoblickar på 
särintressen. Ännu har inga tecken 
visats på sådan klokskap. 

Men dessbättre tycks det finnas 
ett växande tryck underifrån. 
Trots den ”motorsågsmassaker” 
som drabbade förbandsnivån 
med början i försvarsbeslutet år 
2000 har den högsta beslutsnivån 
inte lyckats döda insikten bland 
”gräsrötterna” om att vi bör behålla 
ett nationellt försvar. Det märks på 
flera sätt. I de många kamratfören-
ingar som finns kvar har debatten 
om behovet av ett nationellt försvar 
hela tiden hållits levande. I denna 
krets har ”Förbundet för Sveriges 
folkförsvar” sina rötter. Förbundets 
tidskrift ”Vårdkasen” har verkat 

under 10 år. Nu börjar dess out-
trötliga argument för sin sak att 
vinna gehör.

Brigadernas återkomst

Den som får inblick i den verk-
samhet som dagligdags bedrivs 
på kvarvarande förband och i de 
länsvisa hemvärnsbataljonerna får 
stor respekt för den gålust och det 
kunnande som överlevt ”motor-
sågsmassakern”.

Arméledningen tänker framåt. 
Man har lyckats rädda ett antal 
system och funktioner som behövs 
i ett nationellt system. Operativ 
planering, som legat ner i 10 år, 
återupptas. Fältövningar genom-
förs i syfte att klara ut hur framti-
dens brigader skall organiseras och 
verka. Förvisso finns det i nuläget 
inga brigader men om den politiska 
och militära försvarsledningen 
känner trycket underifrån och 
inser vad som krävs av ett försvar 
som inte bara kan verka här och nu 
i ”solskenslägen” är man beredd att 
gå till verket på ett rationellt sätt.

caRl BjöREman

Generallöjtnant.

Lyckas försvaret skaka av sig förfallet?
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Insändarskribenten hyser stor respekt för den anda som finns bland hemvärnsbataljonerna.
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Anställ naprapater – minska belastningsskadorna
Anställ naprapater och inför 
skall-krav på träning för 
samtlig personal. Det är en 
del i det åtgärdspaket för 
fysiskt stridsvärde inom FM 
som insändarskribenten 
Teemu Tuomi föreslår. 

Efter att ha varit tjänstledig 
för studier (till naprapat) från 
Försvarsmakten, återvände jag till 
Halmstad garnison sommaren 
2008. Varvid jag blev placerad på 
avdelningen för fysiskt stridsvärde. 
Från 2008 till 2011 arbetade 
jag som idrottslärare på avdel-
ningen. Under dessa år behandlade 
jag garnisonens personal med 
naprapati-idrottsmedicin – styr-
keträning – kinesiotejp beroende 

på vilket problem de ville ha hjälp 
med. Spännvidden var allt från 
nackspärr till att fysiskt klara av en 
utlandsmission. 

Personalen i garnisonen sökte 
hjälp för: smärta/stelhet i bröst-
rygg, ländryggsmärta, nacksmärta, 
knäsmärta. Debuten var ofta under 
fältövning eller efter träningspass. 
Kontorspersonal hade ofta haft 
problemen en längre tid innan de 
sökte hjälp.

Förutom att de flesta blev be svärs-
fria på 2–5 behandlingar, var resul-
tatet att många valde att besöka 
mig innan de tog kontakt med sjuk-
gymnast eller företagshälso vården. 
Väntetiden var mellan 4–10 arbets-
dagar under dessa tre år.

Detta var jämförbart med resul-

tatet naprapaten hade som arbetade 
på Livgardet 2005.

Tre års erfarenhet av att arbeta 
med belastnings/idrottsskador i 
Halmstad garnison har resulterat i 
följande slutsatser. Ett sätt minska 
detta arbetsmiljöproblem är att se 
till att personalen har de fysiska 
förutsättningar som krävs för tjäns-
ten. Det kan åstadkommas genom 
följande åtgärder:
• Skapa team bestående av läkare, 

naprapat, sjukgymnast på alla 
utbildningsplattformar.

• Naprapat och sjukgymnast skall 
tillsammans ha goda kunskaper 
inom idrottsmedicin och 
ergonomi.

• Gymmen inom FM skall hålla 
samma standard avseende miljö, 

maskiner, vikter som gym på ”stan”.
• Licensierad personlig tränare 

skall arbeta i gymmen. 
• Personlig tränare tillsammans 

med sjukgymnast, naprapat ut-
bildar förbandets anställda i hur 
man tränar: balans, koordina-
tion, rörlighet, styrka, kondition. 

• Alla måste träna styrka oavsett 
grad, befattning, kön.

• Individuellt anpassad och över-
vakad träning med individuella 
mål och gemensamma mål för 
enheten/förbandet man tillhör.

• Naprapat skall finnas på alla 
utlandsmissioner.

tEEmu tuomi

Leg.Naprapat.

 www.leafsupplyab.se               LEAF SUPPLY & SERVICES               info@leafsupplyab.se

Smörjmedel för extrema miljöer och temperaturer
Smörjer effektivt vid höga temperaturer

Helsyntetiskt, icke brännbart och giftfritt (miljövänligt) smörjmedel för 
alla typer av extrema miljöer. Stöter bort sand, damm, is och saltvatten. 
Smörjer effektivt även vid extrema temeperaturer, från -67 C till 232 C. 

•	Genom	att	TW25B tränger in i metallen 
 reduceras kraftigt friktion och slitage, vilket 
 förlänger livslängden på vapnets olika delar. 

•	Stöter	bort	sand,	damm,	grus,	skräp	och	
 minimerar ansamling av krutrester.

•	Minimerar	kolrester,	galvanisk	korrosion	och	
 uppbyggnad av koppar och bly i vapnet.

•	Minskar	tid	och	frekvens	av	underhåll	med	lätt	
 avtorkningsrengöring.

•	Tillåter	förvaring	av	vapen	i	skjutklart	tillstånd	
 under längre perioder.

•	Generellt	ofarligt	för	delar	och	komponenter	i	
 trä, gummi, plast eller komposit.

TW25B

Rekommenderas av:
•	Accuracy	International
•	Glock
•	Sig	Sauer
•	FN	Herstal
•	Dillon	Aero
•	BAE	Sweden

Generalagent för TW25B och Mil-Comms 
produkter i Norden och Baltikum.
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Hur utvecklas de försvarsanst älldas moral?
Omställningen från värn-
pliktsförsvar till ett anställt 
försvar, med professionella 
soldater, kommer få många 
konsekvenser för svensk 
säkerhetspolitik, en del för-
väntade både önskade och 
oönskade. De mest allvarliga 
kommer dock vara de som är 
både oväntade och oön-
skade.

Genom värnpliktens konstruktion, 
där hela den manliga befolkningen 
stod till försvarets förfogande, 
kunde myndigheten försäkra sig 
om att dess representanter också i 
hög grad representerade ett snitt av 
befolkningen. En konsekvens av 
detta var att de uppfattningar som 
rådde i samhället också i hög grad 
var de uppfattningar som myndig-
heten företrädde. Detta har varit 

naturligt förhållande för försvars-
makten under lång tid och jag 
vågar påstå att det har medverkat 
till att utforma utbildningen av 
officerare och utvecklingen av det 

militära ledarskapet. Säkerligen 
har den här utvecklingen inte varit 
medveten utan snarare en följd 
av att utbildningarna utformas 
utifrån de kollektiva erfarenheter 

som myndigheten, försvarsmakten, 
dragit genom sina anställda.

När vi nu inte längre kan 
använda oss av värnplikten är vi 
utlämnade åt att rekrytera dem 
som är best lämpade bland dem 
som självmant söker sig till oss. 
Vilka konsekvenser kommer detta 
få för försvarsmaktens förmåga att 
i framtiden matcha de uppfatt-
ningar vilka råder i det samhälle 
som är dess uppdragsgivare? Än 
viktigare blir kanske frågan, hur 
väl förmår försvarsmakten fatta 
moraliskt acceptabla beslut? Nu 
syftar jag inte på de operativa och 
strategiska beslut som försvars-
maktsledningen fattar, de kommer 
säkerligen vara lika moraliskt ac-
ceptabla som de är idag, utan på de 
beslut som soldater, gruppchefer 
och plutonchefer fattar dagligen i 
sitt arbete. Kommer dessa beslut 

För att alltid vara rätt försäkrad – se över ditt  
försäkringsskydd och kontakta gärna Medlems-  

08-440 83 30.

Länsförsäkringar består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag som  
erbjuder kunderna en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling

Vi hjälper  
dig att vara  
rätt försäkrad.

och Försäkringsservice på Officersförbundet
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Hur kommer värderingarna bland anställda i Försvarsmakten att utvecklas?
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08-587 623 00
Hälsingegatan 43, Stockholm                    

Fatta rätt beslut
Med simuleringsteknik kan du bedöma 
rimligheten i både kravspec och kostnader.

Kommer resultatet av projektet att bli det avsedda? 
Är kostnaderna rimliga? Genom att simulera projek-
tet innan beslut om genomförande fattas går det att 
identifiera felaktigheter, inkonsekvenser och krav som 
saknas. Du får ett bättre beslutsunderlag och högre 
kostnadseffektivitet.
    – Tekniken är applicerbar på allt från produktions- 
och distributionsprocesser till trafiksystem, säger 
Anna Skytt, affärsområdeschef för SysTech på Sjöland 
& Thyselius. 
   Företaget är ledande i Sverige inom simulerings-
baserad upphandling.

www.st.se    info@st.se

I insändare i Officerstidningen 
nr 8 i november påpekade major 
Håkan B Andersson om betydelsen 
av att vi alla följer de bestämmelser 
som gäller för vårt boende under 
tjänsteresor. 

Han gjorde det därför att han 
uppfattade att vi bodde på hotell i 
strid med gällande bestämmelser 
under en tjänsteresa till Halmstad. 

Det är bara att konstatera att 
Håkan B Andersson hade och har 
helt rätt. 

I planeringen av resan till Halm-
stad missades kontrollen av alterna-
tivt boende, vilket vi beklagar.

göRan måRtEnSSon,

C PROD
PER-oloF StålESjö,

Personaldirektör

Svar på insändare till 
Officerstidningen

Skriver Officerstidningen 
om rätt saker? Har du tips, 
åsikter eller uppslag? 
Kontakta redaktionen!
AnsVArig UtgiVAre/cHefredAKtÖr
daniel skoglund, tel 08-440 83 49 
daniel.skoglund@officersforbundet.se

infOrMAtÖr/redAKtÖr
eva Langlet, tel 08-440 83 34
eva.langlet@officersforbundet.se

Din tidning!

ligga i linje med vad den genom-
snitsliga svensken kan acceptera 
som moraliskt?

Om moralen, inte så som för-
svarsmaktens ledande företrädare 
upprätthåller den, utan som den 
upprätthålls av organisationens 
lägsta företrädare, inte längre 
följer samhällets riskerar försvars-
makten sin legitimitet i allmän-
hetens ögon. I förlängningen kan 
det även bli så att Sverige i värsta 
fall förlorar i internationellt 
anseende och i bästa fall får en 
förändrad internationell roll. Vi 
har idag ett internationellt rykte 
om oss att vara ett konfliktdäm-
pande land. En del av orsaken till 
detta är säkerligen våra tidigare 
täta band till det civila samhället, 
där merparten av våra soldater 
hade en civil karriär och utveck-
ling bakom sig och därför också 

en stark koppling till samhällets 
värderingar.

Det jag påstår är att omvälv-
ningen av vårt försvar riskerar 
leda till en förändring av den 
moral vi praktiserar. För att 
hantera detta måste vi dock först 
ta reda på om det anställda för-
svaret har lett till eller, inom en 
femårsperiod, kommer leda till 
att våra moraliska uppfattningar 
förändras. Om så är fallet måste 
vår officersutbildning och vårt 
ledarskap förändras. Detta för att 
den verklighet soldater och of-
ficerare dagligen möter runt om 
i världen är komplex och för att 
soldater, på alla nivåer, ska ha en 
chans att hantera de situationer 
de ställs inför.

PER caRlSSon

Ordförande OF Lv 6
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Sveriges starkaste annonsorgan 
inom försvarssektorn!
Direktkanalen till beslutsfattare och inköpare inom bl a;
FMV, FRA, FOI, FortV, MUST, Pliktverket och Högkvarteret.

annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 • Fax: 08-742 10 09 • Mail: info@irmermedia.com

Foto: Försvarets B
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ANNONSERA I

medlemstidning för officersförbundet


