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Officersförbundet har genom samverkan 
 del tagit i arbetet med att ta fram underlaget. 
En viktig del för Officersförbundet har varit att 
underlaget ska ge en ärlig bild av läget och 
 vilka resurser som måste tillföras för att klara 
av ställda uppgifter och vad som behövs för att 
kunna uppfylla den förstärkning av försvars
förmågan som försvarsberedningen föreslog i 
sin rapport.

Oroande säkerhetspolitisk utveckling

Försvarsberedningen presenterade sin rapport i 
maj. Sedan dess har läget förändrats drama
tiskt, exemplen är många men kanske tydligast 
för allmänheten är underrättelseoperationen 
nyligen i Stockholms skärgård. Därför måste 
försvarsberedningens rapport utgöra ett golv 
som vi diskuterar utifrån. Alla nya hot och 
orosmoln motiverar förändringar i politiken 
inför nästa års försvarsbeslut. Det förändrade 
läget kräver dessutom att de höjningar av för
svarsförmågan som försvarsberedningen fast
slår som viktiga måste tidigareläggas. 

Politiken borde göra en bred analys av vilka 
nya behov som det förändrade läget har skapat. 
Det krävs nämligen en omfattande genomgång 
av vilka nya förmågor som måste till. Jag hop
pas dessutom att en sådan analys som syftar till 
att stärka vår nationella försvarsförmåga kan 
föras parallellt och i växelverkan med diskus
sioner om Nato, värnplikt och samarbete inom 
Norden och inte som i dag ofta händer – i 
skuggan av dessa frågor.

Min känsla just nu är att det skett en distan
sering mellan säkerhetspolitiken och försvars
politiken, inte minst inom regeringen. Det är 
mycket olyckligt om ledande politiker skapar 
en bild att säkerhetspolitik är en sak och att 

försvarspolitik är en annan sak. Här behövs en 
ökad tydlighet från alla inblandade att för
svarspolitiken utgör en grundläggande del av 
säkerhetspolitiken.

Ärlighet varar

En framgångsfaktor när det gäller Försvars
maktens underlag är att det på ett tydligt och 
ärligt sätt beskriver förmågan idag och vilka 
utmaningar som finns framåt. Försvarsminis
tern har vid ett flertal tillfällen betonat vikten 
av att det inte får förekomma några skönmål
ningar av läget i Försvarsmakten. Det går inte 
att i efterhand, när riksdagen fattat beslut i en
lighet med insänt underlag att säga att resurserna 
inte räcker till. Tyvärr har försvarets ambition 
att alltid i första hand lösa uppgiften en ten
dens att gå ut över klarsyntheten när det gäller 
vilka resurser som faktiskt krävs för att klara 
det. Där måste Officersförbundet vara den 
 aktör som vågar vara tydlig med behovet av 
 balans mellan uppgifter och resurser. Vi 
 betackar oss för fler glädjekalkyler!

Jag känner en viss oro för att det är just 
 glädjekalkyler man jobbar med när det gäller 
arbetet med en ny grundutbildning. Så långt vi 
har kunnat ta del av underlaget så har förbun
det inte fått en helt övertygande redovisning av 
produktionskapaciteten för ny grundutbild
ning. Det vi upplever som problemet är perso
nal för genomförandet men även tillgången på 
infrastruktur. Vår enkla fråga är – kommer det 
att föreligga balans mellan uppgifter och resur
ser?!!?

I Försvarsmaktens redovisning den 28 maj i 
år så framgick att produktionskapaciteten 
 redan då bedömdes vara på lägsta acceptabla 
nivån. Begreppet underkritisk nivå har också 

använts av 
myndigheten. 
Och då var 
inte ny grund
utbildning 
 någon faktor 
utan den har 
tillkommit 
 efter majredo
visningen. 

Vi känner 
igen det

Vi känner igen 
det här mönst
ret sedan tidi
gare – För
svarsmakten 
vill så gärna att vissa av försvarsberedningens 
förslag ska bli verklighet att de bortser från att 
det också innebär ökade resursbehov. Allt för 
att inte gå miste om godbitarna. Det leder bara 
till negativa konsekvenser, både för personalen 
och för myndighetens trovärdighet. 

Jag vill också ta tillfället i akt och tacka er 
medlemmar för förtroendet att leda förbundet i 
ytterligare tre år. Jag lovar att jag och förbunds
styrelsen ska göra vårt allra bästa för att de 
 frågor som är viktiga för förbundet och dess 
medlemmar ska komma högt på den politiska 
dagordningen och i våra kontakter med arbets
givarna. I det här numret av tidningen får alla 
aktiva medlemmar en folder som kortfattat 
 beskriver vad förbundsmötet beslutade att för
bundet ska arbeta med de kommande åren. 

Höjd försvarsförmåga brådskar

STOCKHOLM 4 DECEMBER 2014
LARS FRESKER, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

När du läser den här ledaren så har Försvarsmakten (sannolikt) 
lämnat in sitt underlag inför det kommande försvarsbeslutet. 
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 ” Vi har vapen ombord 
och nu vi kanske får 
använda dem mot 
andra människor”

Mikaela Isidorsson, HMS Ven
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SVT: ALLMÄNHETEN TROR PÅ UBÅTAR
Fredagen den 13 november avslöjade 
Försvarsmakten och regeringen att 
Sverige har lyckats bekräfta att minst 
en mindre ubåt kränkt svenskt inre 
vatten i samband med underrättelse-
operationen i Stockholms skärgård i 

oktober. Den 23 november rapporte-
rade SVT:s nyheter att svenskarna 
litar på Försvarsmaktens uppgifter 
om ubåtskränkningen i Stockholms 
skärgård. På frågan: ”Tror du på 
 försvaret när de säger att de har 

säkra bevis för att det funnits en ubåt 
från främmande makt i skärgården 
under hösten?” svarade 75 procent 
ja. 14 procent har svarat att de är 
tveksamma eller att de inte vet. 11 
procent tror inte på försvarets uppgift 

om att man har säkra bevis. 1678 
personer svarade i undersökningen 
som genomfördes av Sifo.  (DS)

  NOTISER

Rovdrift på soldater i Göteborg 
Soldaterna i vakten i Göteborg 
har sedan flera år anställts 
på ett- eller tvåårskontrakt. 
Följden är missnöjda soldater, 
höga avhoppstal, samt 
 arbetsgivareföreträdare 
som skäms. 

– Jag tycker hanteringen är märk
lig rent ut sagt. Det här är lojala 
och bra soldater som vi tappar helt 
i onödan, säger Mikael Forsgren, 
chef för  bevakningssektionen på 
Göteborgs garnison.

Osäker anställning

Bevakningen av Göteborgs garni
son har varit ett trätobarn sedan 
värnplikten avskaffades. De 
 anställda soldaterna jobbar och bor 
i Göteborg, men anställs av Amfi
bieregementet i Berga. Men inte till 
någon pluton i amfibieregementets 
insatsorganisation, utan till en 
 speciell enhet, utöver Amf 1:s ram, 
som beslutas om på Högkvarteret 
för ett till två år i taget.

– Många hoppar av, fast platserna 
fylls på rätt fort. För oss är det här 
ett arbetsmiljöproblem. Du har 
ingen säkerhet när du anställs ett 
år i taget, dessutom med så sena 
besked. Det blir svårare att få 
 bostadslån och så. Då blir det natur
ligt att överväga dina alternativ, 
 säger Daniel Lindeberg, en av 
 soldaterna i vaktplutonen. 

Daniel trivs med jobbet, men 
inte med dribblandet med korta 
kontrakt. Han beskriver en mycket 
osäker anställningssituation där 
besked om eventuell förlängning 
ofta getts mycket sent, ibland i 
samband med julledigheten, endast 
någon vecka innan tidigare anställ
ning tagit slut vid nyår. 

– Fast i år är det lite bättre. Nu 

har vi redan fått besked om att vi 
har anställning till slutet av 2015, 
säger han. 

Daniel Lindeberg har själv skaf
fat sig en civil väktarutbildning för 
att inte stå på bar backe om anställ
ningen skulle upphöra. Men solda
terna har inte fått något stöd från 
Försvarsmakten i att bättra på sin 
formella kompetens mot sluten av 
de årliga anställningarna. 

– Det här är inte bra för oss 
GSS:er och det kan inte vara bra 
för Försvarsmakten (FM). Nu tap
par ju FM en massa kompetens 
som man utbildat, säger Daniel.

Ord och många visor

Flera av försvarets centrala doku
ment – verksamhetsuppdragen, 

ÖB:s strategiska inriktning och 
myndighetens personalinstruktion 
– talar om att det är prioriterat att 
öka soldaternas anställningstid och 
minska avhoppen. Korta anställ
ningskontrakt ska inte förekomma. 
Försvarspolitikerna betonar samma 
sak. Men de vackra formuleringarna 
hjälper uppenbarligen inte vakt
soldaterna i Götet.

– Egentligen har Försvars
makten inte pengar till att anställa 
soldater bara för vaktuppgifter i 
Göteborg. Att så ändå kunnat ske 
beror på  vakanser på andra platser 
i myn dig heten vilka, så att säga, 
 finansierat de här tjänsterna, säger 
Jonny Lindfors, handläggare på 
produktionsstabens planerings
avdelning. 

Officerstidningen har bett att få 
ut de ursprungliga handlingar där 
kostnaden jämförts mellan att anlita 
civil bevakningsfirma eller att 
 anställa soldater. Svaret har blivit 
att inget finns nedtecknat. Inte hel
ler finns några skriftliga handling
ar kring beslutet att inte lägga delar 
av ett insatsförband på plats.

– Jag bedömer att besluten togs 
under muntliga föredragningar, 
 säger Fredrik Peedu, chef på pro
duktionsstabens planerings och 
organisationsavdelning.

Har påtalat problem

Samtliga ansvariga som Officers
tidningen talar med ger uttryck för 
att det är besvärande att soldaterna 
hamnat mellan stolarna. Ansvaret 
bollas mellan Försvarsmedicincen
trum (FömedC), Amfibieregemen
tet och produktionsstabens olika 
delar. (För den som gillar bokstavs
soppa är möjliga inblandade aktö
rer som nämnts: Prod Gen, Prod 
Log, Prod Marin, Prod Plan, eller 
Prod Förband.) 

Nere på FömedC vill man ta 
 ansvar för vad man uppfattar som 
”sina soldater” men är förhindrade 
eftersom beslutet om korta anställ
ningar fattas av Högkvarteret. 
 Företrädare för FömedC säger sig 
flera gånger ha påtalat problemet 
för Högkvarteret, utan resultat. 

Nu säger sig Högkvarteret, trots 
allt, snart kunna ge ett långsiktigt 
svar.

– Vi jobbar på en långsiktig 
 lösning och hoppas kunna ge 
 soldaterna en sådan senast nästa 
sommar, i samband med inrikt
ningsbeslutet, säger Fredrik Peedu.

DANIEL SKOGLUND

Det är inte allt som går som på räls i Göteborg.
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  NOTISER

STOCKHOLM FÖRSVARADES I NOVEMBER
Sjunde till åttonde november övade 
 Livgardet och Ledningsregementet till-
sammans med staben för militärregion 
mitt att skydda Stockholm vid ett för-
höjt hot. Cirka 700 man ur fyra olika 

FÖRSTA LUFTVÄRNSÖVNINGEN I STOCKHOLM PÅ NIO ÅR
14–16 november skyddade delar av 
61 luftvärnsbataljonen från Luft-
värnsregementet Stockholm. Även 
delar av 13 säkerhetsbataljon från 
Livgardet skyddade luftvärnets 

 grupperingsplatser. Övningen leddes 
av Militärregion mitt. Detta var första 
gången på nio år som luftvärnet 
genomförde en liknande övning i 
huvudstaden. Däremot har luftvärnet 

övervakat Stockholms luftrum tidi-
gare, bland annat under president 
Obamas statsbesök. (DS)

Utredare kritiserar svensk säkerhetspolitik
Sveriges nuvarande försvars-
samarbeten ger låg effekt och 
kan öka vårt beroende av 
USA, samt riskerar även att 
Sverige ses som en del av 
Nato, trots att vi inte erhåller 
något skydd via Natos ömse-
sidiga försvarsförpliktelser. 

Det är huvudlinjerna i rapporten 
Försvarspolitiskt samarbete – ef
fektivitet, solidaritet, suveränitet 
som presenterades den 29 oktober. 
Rapporten författades av ambassa
dören Tomas Bertelsmann. 

Bertelsmann beskriver många 
positiva saker med det svenska 
samarbetet med Nato och inom det 
nordiska, så kallade Nordefco, sam
arbetet. Men rapporten är mycket 
kritisk till de grundläggande effek

terna. Slutsatsen blir en rekom
mendation att Sverige, tillsammans 
med Finland, borde utreda Nato
medlemskap. Något försvarsminis
tern är skeptiskt till.

– Det är inte rimligt att gå vidare 
nu med en Natoutredning i Sverige. 
Bara förekomsten av en sådan är en 
signal om att Sverige omvärderar 
sina grundläggande ståndpunkter, 
säger försvarsminister Peter Hult
qvist (S), till Officerstidningen.

Marginella effekter

Försvarsministern menar att det är 
bättre att göra det regeringen nu 
säger sig vilja göra med fördjupat 
samarbete med Finland och även 
Nato. Ett samarbete som regering
en dock är tydlig med att det stan
nar innan medlemskap och formella 

ömsesidiga försvarslöften. En del 
av rapportens slutsats  lyder: ”Den 
övergripande slutsatsen av  denna ut-
redning är emellertid att ingen del 
av vårt internationella försvarssam-
arbete under nuvarande förutsätt-
ningar kan ge sådana effektivitets-
vinster eller förmågehöjande effekter 
att det på något avgörande sätt på-
verkar svensk försvarsekonomi eller 
svensk försvarsförmåga. Mycket vik-
tigt och konstruktivt arbete har lagts 
ned på nya samarbetsformer, och 
många goda resultat har uppnåtts.”

”Ökad effekt har vunnits, bespa-
ringar har gjorts, och vissa  förmågor, 
som annars kanske hade försvunnit, 
har kunnat bevaras tack vare inter-
nationellt samarbete. Men i de större 
sammanhangen förblir  effekterna 
marginella i den bemärkelsen att de 

inte ändrar helhets bilden av det 
grundläggande problemet i form av 
gapet mellan Försvarsmaktens upp-
gifter och dess förmåga.”

Till följd av Sveriges allians
frihet, menar rapporten, begränsas 
effektiviteten i Sveriges försvars
samarbeten på ”ett väsentligt och 
grundläggande sätt”.

Samtidigt leder, enligt rapporten 
Sveriges omfattande militära sam
arbeten, i kombination med vår 
egen solidaritetsförklaring, oss så 
nära Nato att ”vi knappast kan und-
gå att identifieras med alliansen – 
utan att få vare sig den effekt av 
samarbetet eller det solidariska skydd 
som ett medlemskap skulle innebära.”

DANIEL SKOGLUND

” Vi kan knappast 
undgå att 
identifieras med 
alliansen – utan 
att få vare sig 
den effekt av 
samarbetet eller 
det solidariska 
skydd som ett 
medlemskap 
skulle innebära”

EU-samarbetets effekt på svensk försvarsförmåga förblir marginell, enligt utredningen.
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1100 DELTOG I MARIN HÖSTÖVNING
Samtliga marinförband deltog i årets 
marina höstövning vars huvuddel 
genomfördes 10–14 november. 
 Sammantaget deltog cirka 1100 per-
soner i övningen, plus deltagande 

från flygvapnet under någon dag. 
Övningen var händelsestyrd och 
 syftade till att utveckla marinens 
 förmåga till gemensamt agerande i 
en nationell insats. Övningen var nära 

att få ställas in, men kunde genom-
föras tack vare de extra pengar som 
tillsköts av regeringen inför hösten.  
(DS)

STOCKHOLM FÖRSVARADES I NOVEMBER
bataljoner från de två förbanden, del-
tog i övningen. Enligt Försvarsmakten 
har övningen möjliggjorts av de 100 
extra miljoner som regeringen tillförde 
under hösten.  (DS)

Insatsmål ännu inte uppfyllda
Mobilisering på en vecka på 
hemmaplan och maximalt sex 
månaders förberedelse för 
 internationella insatser. 
Så skulle svenska försvaret 
se ut 2014, men än är målen 
inte uppfyllda. 

– För att nå dit måste alla bitar med 
rekrytering av kontraktsanställda 
och tillförsel av materiel falla på 
plats, säger insatschef Göran 
 Mårtensson. 

Enligt inriktningsbeslutet 2009 
skulle Sverige senast vid utgången 
av 2014 ha en insatsorganisation 
där huvuddelen kan sättas i förhöjd 
beredskap inom några dagar. Inom 
en vecka ska alla förband vara mo
biliserade. För insatsorganisationen 
ska beredskapstiden vara tre måna
der för huvuddelen av förbanden 
och inget förband ska ha längre 
 beredskap än sex månader. 

– Tittar vi på personalförsörj
ningssystemet har vi i stort hållit 
planen från 2009, men vi har en 
resa på ytterligare fem sex år innan 
vi fullt ut bemannat de nya perso
nalkategorierna. 

Tio procent 
efter

Enligt Mår
tensson lig
ger Försvars
makten före 
planen avse
ende anställ
ningar av 
kontinuerligt 
tjänstgöran
de gruppchefer, soldater och sjö
män medan tidvis tjänstgörande 
ligger efter.  

– Sammantaget innebär det att 
vi ligger cirka tio procent efter i 
personalrekryteringen. Men det är 

viktigt att komma ihåg att insats
organisationen är bemannad av 
före detta värnpliktiga som ersätts 
efterhand som de nya personal
kategorierna utbildas och krigs
placeras, säger Mårtensson. 

Fler och större övningar

Även tillgången på materiel påver
kar insatsförmågan och där finns 
fortfarande brister. 

– Vi jobbar vidare med krigspla
cering av materiel. Det är viktigt 
att den materiel som ingår i krigs
organisationen finns dokumente
rad och har rätt status. 2012 läm
nade Försvarsmakten ett underlag 
till regeringen som visade att ansla
gen både på förbandsverksamheten 
och materielsidan måste förstärkas 
om insatsorganisation 2014 ska nå 
målen 2019, säger Göran Mårtens
son och fortsätter. 

– Försvarsmakten har fått plane
ringsanvisningar från regeringen 
med ekonomiska ramar och räknar 
nu igenom både förbandsverksam
heten och materielplanen för att 
återkomma till regeringen. 

Insatschefen vill också ha fler 
och större övningar, både på högre 
nivå liksom försvarsgrensöver
skridande. 

– Jag har länge efterlyst sam
övningar med marinen, flyget och 

armén och övningar i högre för
band, säger han.

Men kommer försvaret att kunna 
leva upp till de tidsgränser som 
anges i inriktningsbeslutet med en 
fullt bemannad och materielför
sörjd organisation? 

– Om vi ska kunna lösa våra 
uppgifter bestäms av förändringar i 
omvärldsläget. Skulle Sverige drab
bas av ett väpnat angrepp kan vi 
mobilisera förbanden på sju dygn, 
säger Göran Mårtensson.  

Ett år till Mali 

De pågående förberedelserna inför 
Mali kommer att uppgå till ett år 
innan första kontingenten åker ner.  
Det är långt ifrån de tre till sex 
månader som angivits i inrikt
ningsbeslutet. 

– Det beror på förutsättningarna 
på plats och att det inte är ett kom
plett krigsförband som åker. 
 Dessutom är Afrika och Mali en 
utmaning och förberedelsetiden är 
kopplad till risktagandet. Ju längre 
förberedelser desto mindre blir 
 riskerna på plats. Men tittar man 
på Irakflygningarna gick det 
snabbt. Jag fick samtalet på onsdag 
kväll och måndag eftermiddag var 
de beredda att åka, säger Göran 
Mårtensson. 

LINDA SUNDGREN

ÖB sval inför 
utredning 
om personal-
försörjning
Försvarsmaktens tidigare 
chefsjurist Stefan Ryding-
Berg presenterade den 14 
 november en femhundrasidig 
lunta om  personalförsörjning 
och  folkförankring i framtiden. 

RydingBerg föreslår att Försvars
makten ska bjuda in samtliga ar
tonåringar till en informationsdag 
på ett militärt förband. Vidare 
 anser han bland annat att försvaret 
och totalförsvarets rekryterings
myndighet bör samordna sina 
 utskick så att all information kom
mer till artonåringarna samtidigt, 
när de ska fylla i sitt beredskaps
underlag. Skolan ska ges ett utökat 
ansvar att inkludera totalförsvaret i 
samhällsundervisningen. 

Höjt tak för anställningstid?

När det gäller de redan anställda 
föreslås bland annat att gränsen för 
anställningstid för gruppbefäl, sol
dater och sjömän (GSS) ska höjas 
till femton plus fem år, från dagens 
åtta plus fyra. Även ingångslönerna 
för GSS bör ses över och löneut
vecklingen under anställningen 
måste bli bättre för att behålla de 
anställda under en längre tid. 

Överbefälhavare Sverker Göran
son lät måttligt imponerad av 
 utredningen när han berörde den i 
sitt tal under Officersförbundet 
förbundsmöte och lovade att myn
digheten skulle återkomma med 
synpunkter i den remissvända som 
nu sker.

DANIEL SKOGLUND 

Göran Mårtensson
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Libyeninsatsens snabba gruppering berodde snarare på lyckliga omständig-
heter än att försvaret kommit i hamn med omställningen.
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NYHETER

  NOTISER

VETERANFILM FICK HEDERSOMNÄMNANDESLUTÖVNING FÖR NBG15 AVSLUTAD
3–12 november genomförde den 
svenskledda EU-stridsgruppen NBG 
15 sin slutövning, kallad Joint action 
14. Övningen genomfördes på flera 

platser bland annat Eksjö, Kvarn, 
 Skillingaryd och Uppsala. 

Styrkan står i beredskap från 1 
januari 2015. Förutom Sverige bidrar 

Estland, Finland, Irland, Lettland, 
Litauen och Norge med personal till 
stridsgruppen. Sammanlagt ingår 
2400 personer i styrkan.  (DS)

” Vi drar gränsen vid kollektiva 
försvarsförpliktelser”

Officerstidningen intervjuade 
försvarsminister Peter Hult-
qvist den 21 november. Tolv 
dagar senare föll regeringens 
budget och nyval utlystes. 

Den utgående regeringens vilja är 
att skapa ett bättre samarbetskli
mat mellan försvarsdepartementet 
och Försvarsmakten, säger Hult
qvist. Han anser också att det finns 
en politisk samsyn kring försvars
politiken, trots den övergripande 
budgetstriden. 

– Det var sex partier som ställde 
upp på försvarsberedningens 
 rapport. Det avgörande är om vi 
klarar inriktningsbeslutet med en 
bred majoritet, vilket jag tror att vi 
gör, säger han. 

Ingen mer beredning

Folkpartiet har föreslagit att en ny 
beredning ska dras igång för att 
göra en ny analys utifrån det nya 
omvärldsläget sedan i somras. Det 
vill inte försvarsministern.

– Jag vill ha fram ett inrikt
ningsbeslut nu. Jag vill inte tillsätta 
nya grupperingar som riskerar att 
försena det, säger Peter Hultqvist. 

Han skräder inte heller orden 
när Ryssland kommer på tal.

– Annekteringen av Krim är ett 
tydligt folkrättsbrott, det går 
 liksom inte att skyla över. Det är 
något vi måste ha med oss när vi 
tittar på den ryska statsledningen 
och dess sätt att verka. Den numera 
ständigt pågående konflikten i 
Ukraina som en fortsättning där 
Ryssland agerar oerhört aktivt. Det 
skapar en situation där också de 
baltiska republikerna påverkas, 
 säger Peter Hultqvist.

Nu har regeringens budget fallit, 
men i den erhöll Försvarsmakten 

ingen kompensa
tion för de ökade 
arbetsgivaravgif
terna för unga. 
Kostnaden upp
skattas av För
svarsmakten till 
150 miljoner 2015 
och cirka 300 mil
joner per år där
efter. 

– När det gäller 
det här, såväl som 
RB5, måste man 
bedöma det inom 
ramen för försva
rets totala ekono
mi när vi tar fram 
inriktningspropo
sitionen. Man 
måste bedöma en 
annan sak i det 
här. Det är att vi 
hade att fylla upp 
ett hål efter den 
uteblivna affären 
med Schweiz om 
Jas. Det här är vår första budget. 
Vi lade dit 1.5 miljarder med ome
delbar verkan nu på  hösten. Det 
var ett avsevärt belopp som där 
skulle levereras fram, säger Peter 
Hultqvist.

Satsar på Finland

Hur ser du på kritiken mot 
 Sveriges internationella samarbe-
ten som fanns i Tomas Bertelmans 
 rapport (se sidan 6)?

– Vi får ut väldigt mycket av de 
samarbeten vi har just nu och bara 
det vi avser göra nu kräver ett om
fattande arbete.

Det som ska göras, enligt Hult
qvist, är att utveckla samarbetet 
med Finland. Regeringen vill att 
de två länderna ska kunna använda 

varandras ankarplatser och flygba
ser, samt ha ett utbyte av personal 
mellan försvarsdepartementen. 
Dessutom vill man skapa säker 
kommunikation mellan de politiska 
ledningarna samt gemensam luft
lägesanalys och luftlägesbild. 

Avseende Nato anser Hultqvist 
att huvudvinsten för Sveriges del är 
en möjlighet att delta i större 
 övningar. 

– Försvarsberedningen har sagt 
att vi är beredda att utveckla 
 modellen för samarbete med Nato, 
men drar gränsen vid kollektiva 
försvarsförpliktelser. Vilket även 
har markerats i regeringsför
klaringen, säger Peter Hultqvist. 

DANIEL SKOGLUND

Peter Hultqvist
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Nato vill bli 
starkare 
Natos generalsekreterare 
Jens Stoltenberg uppmanade 
medlemsländerna att nå 
upp till alliansens mål om att 
två procent av ländernas BNP 
ska läggas på försvaret. 

Uppmaningen levererades till 
 Natos parlamentariska församling 
den 24 november när församlingen 
öppnade sitt sextionde möte. Två
procentsmålet har funnits länge, 
men har följts av endast ett fåtal av 
Natos länder de senaste åren. På 
 alliansens toppmöte i Wales i 
 september i år enades man om att 
försöka blåsa liv i det igen.

Inte fredliga tider

– Medan Nato har skurit ned på 
försvaret, har andra hastigt ökat 
det. Under de senaste fem åren har 
Ryssland ökat sina utgifter med 50 
procent och planerar fortsatta 
 ökningar. Samtidigt föll Natos för
svarsutgifter med 20 procent, vissa 
länder har skurit utöver det. I fred
ligare tider var det korrekt att skära 
ned på försvaret, men vi lever inte 
längre i fredliga tider, sade Jens 
Stoltenberg. 

Natos parlamentariska  
församling

Natos parlamentariska försam
ling är inte ett beslutande organ 
utan är en plats där represen
tanter från de 28 Natoländernas 
parlament gemensamt diskuterar 
Natofrågor.

Även ickenatoländer tillåts delta 
i församlingen. Sverige har exem
pelvis fem platser, Ukraina åtta 
platser, Israel tre och Palestina två 
platser.

DANIEL SKOGLUND

Novemberfestivalen som uppmärk-
sammar unga filmare har gett ett 
hedersomnämnande till filmen 
Den civile soldaten av Elin Högberg. 



Deltidare, granat kastare och 
 brigadledning övades i norr
700 soldater och officerare från I19, 
A9 och Helikopterflottiljen genom
förde övning Höstlöv under 10–19 
november. I övningen ingick även 
minst 160 deltidssoldater. Förutom 

markstrid med delar av olika batal
joner samt brigadledning, ingick 
indirekt eld med  granatkastare, he
likopterverksamhet, logistiktjänst 
och jägartjänst i övningen. (DS)

Budgetstrid ger oklar 
ekonomi för 2015
Alliansens vinnande budget-
förslag ger 137 miljoner  mindre 
till utgiftsområde 6 Försvar 
och samhällets krisberedskap 
under nästa år jämför med 
 regeringens budget. För för-
svarets del minskar dock 
 utgifterna med cirka 150 miljo-
ner till följd av att arbetsgivar-
avgiften för unga inte höjs. 

Den slopade höjningen av arbets
givaravgifterna kommer att minska 
Försvarsmaktens utgifter med 300 
miljoner årligen jämfört med om 
regeringens budget gått igenom. 
Summan blir minus 23 miljoner 
för 2015. Effekterna för perioden 

2016–18 är mycket osäker till följd 
av det oklara läget i riksdagen. 

Det är ännu ej klarlagt vad som 
sker med regeringens aviserade or
ganisationsförändringar och dessas 
eventuella påverkan på Försvars
makten budget. Bland annat hade 
Försvarsexportmyndigheten före
slagits för nedläggning, samt att 
Kustbevakningen och Myndighe
ten för samhällsskydd och bered
skap skulle flyttas över till justitie
departementet. Försvarsutskottet 
höll på att bryta ned alliansens 
budget för utgiftsområdet i dess 
anslagsposter när denna tidning 
gick till tryck. 

DANIEL SKOGLUND

VETERANFILM FICK HEDERSOMNÄMNANDE

Gotlands stridsvagnar aktiverades
Delar av stridsvagnskompanierna på 
P4 i Skövde och I19 i Boden aktive
rade de förhandslagrade stridsvag
narna på Gotland. Bland annat 
skyddades Visby flygplats och Slite 

hamn i samband med beredskaps
kontrollen som genomfördes på öjn 
i mitten av november. Dessutom 
genomfördes skjutningar på Tofta 
skjutfält. (DS)

Fortsatt arbetslinje för ÖB
Regeringen beslutade den 27 
november att förlänga Sverker 
Göransons förordnande som 
överbefälhavare.
Det nya förordnandet gäller fram till 
och med den sista september nästa 
år. Samtidigt beslutade rege ringen 
att Dennis Gyllensporre blir chef 

för ledningsstaben och därmed tar 
över den post som Jan  Salestrand 
lämnade när han blev statssekrete
rare på försvars departementet. 

”Regeringen anser att det är 
 angeläget att säkerställa kontinuitet 
i Försvarsmaktens ledning” skriver 
man i ett uttalande.  (DS)

Milso AB  |  08 - 672 07 80  |  info@milso.se  |  www.milso.se

Uppkäftig!

 Eller engagerad...
Milso erbjuder Teknik-, Lednings- & IT-tjänster inom 
försvarsområdet. Våra uppdrag handlar om allt från 
Gripen, helikoptrar och telekrig till stridsfordon och 
materiel för markarenan. 

Vi har plats för fler engagerade kollegor!

Är du en av dem?  
– Hör av dig!

*Vid frågor tag gärna kontakt med oss.
Mvh Holmsjö Bildemontering AB

Holmsjö Bildemontering AB
Skolvägen, 370 34 Holmsjö
Tel: 0455-910 45 
Torbjörn Olausson, to@holmsjobildemontering.se

Holmsjö Bildemontering AB

www.holmsjobildemontering.se

Godkänd av Länstyrelsen
Auktoriserad Bildemontering
Återvinning av avfall verksamhetskod 90.119

Vi hjälper er enl ramavtal med Försvarsmakten.
Vi hämtar era fordon efter avrop.
Vi hjälper er enl ramavtal med Försvarsmakten.
Fordon för destruktion? 

I filmen får ett antal veteraner från 
olika utlandsinsatser berätta om sina 
upplevelser under insats och efteråt. 
Sammanlagt tävlade 43 filmer i festi-

valen som i år arrangerades för 
 nittonde gången. Festivalen stöds 
bland annat av Svenska filminstitutet 
och Trollhättans stad. (DS)
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REPORTAGE: MALI

RISKFYLLD INSATS
       för svensk Mali-styrka

Insatsen i Mali är logistiskt svår och militärt riskfylld. Men det är viktigt att 
komma ihåg att det svenska bidraget ska spana och samla underrättelser, 
inte söka strid med eventuella motståndare. Det säger Carl-Magnus 
 Svensson, chef för styrkan Mali01 som kommer att anlända efter nyår. 

Text: Daniel Skoglund 



NUMMER 8/2014   11

REPORTAGE: MALI

– Det finns risker för direkta attacker mot oss, alltifrån komplexa 
till enklare attacker. Fast man måste komma ihåg att vår uppgift 
är underrättelseinhämtning, inte att vara i väpnad strid. Hela styr
kan är tränad att kunna hantera stridssituationer och vi kommer 
att ta strid om det krävs för att vi ska lösa de uppgifter som vi har, 
men det är inte vår huvuduppgift, vilket jag ständigt betonar, 
 säger CarlMagnus.

Den fysiska miljön i sig utgör också en rätt tuff motståndare. 
Dessutom tillkommer sjukdomar och trafiken. 

– Bara att vänja kroppen vid värmen tar två veckor. Sedan finns 
där en buffé av sjukdomar vi måste kunna hantera, säger Carl
Magnus. 

Han betonar att risken för ebola är försvinnande liten, men 
styrkan har trots det genomfört omfattande förberedelser, med 
stöd av Sveriges främsta expertis på sjukdomen, för att kunna 
 hantera ett eventuellt utbrott.

– När man lägger ihop samtliga hot så blir svaret att vi får 
 hantera dem med information, utbildning och genom att anpassa 
våra metoder. Vi kan aldrig reducera risknivån till noll. Det finns 

risker med det här uppdraget och det måste vi vara tydliga med, 
både mot anhöriga och deltagare, säger CarlMagnus. 

MALI 01 BESTÅR av 250 svenska män och kvinnor, vars huvuddel 
är hämtade från 32 underrättelsebataljonen på K3. Uppgiften blir 
att stödja Minusma med underrättelser. Man avser genomföra fast 
och rörlig spaning, även med stöd av obemannade flygfarkoster, 
samt samla in elektroniska underrättelser. Förbandet kommer att 
tillhöra FN:s sektor väst med högkvarter i Timbuktu. Hittills har 
sektor väst varit relativt lugn. Huvuddelen av Minusmas förluster 
har skett i sektor öst. Hittills har 31 stupat och över 90 skadats 
 sedan insatsen inleddes. 

Vissa enskilda attacker har gett mycket höga förlustsiffror. Det 
har ofta varit då obepansrade fordon, med mycket personal om
bord, gått på minor eller blivit utsatta för eldöverfall. Det svenska 
förbandet färdas i bepansrade terrängbilar Rg32 Galt. Det inne
bär en högre skyddsnivå både mot beskjutning och minspräng
ning, samt att färre personer finns i varje fordon vid en eventuell 
träff. 
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– Vi sköter vår egen sjukvårdstjänst. Tio procent av bidraget är 
sjukvårdspersonal, därutöver tillkommer stridssjukvårdarna i fall
skärmsjägarpatrullerna. Vi har förmåga till kirurgi. Vi ska vara 
tacksamma för att vi tagit hand 
om erfarenheterna från Afghani
stan. Men när man sagt det, kom
mer man in på frågan om helikop
terresurser. Vi får se hur det blir 
med det. Vi får anpassa 
 verksamheten beroende hur sjuk
transportläget ser ut för att tillse 
att vi har en sjukvårdskedja som är 
okej, säger CarlMagnus. 

ENLIGT EN FÄRSK rapport om 
Minusma från Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) finns en 
risk att hotet mot FN ökar när or
ganisationen nu successivt får mer 
personal och blir bättre på att lösa 
sin uppgift. En tidigare tjänstgö
rande (se text på sidan 14) berättar att sektor väst är relativt lugnt, 
men att lugnet kan brytas om FN, eller de lokala myndigheterna, 
blir mer kapabla att upptäcka olika grupper i samhället. Fram
förallt om man stör den omfattade smuggling som sker i öst 
västlig riktning genom sektorn.

– Det är en möjlig bild som du målar upp. Man måste överväga 
vilka typer av fenomen som vi ska ge oss på. Vi ska inte ge oss på 
den vanliga kriminaliteten, det finns det en lokal ordningsmakt 
som ska sköta. Det vi ska titta på är de som utgör ett potent och 
reellt hot mot civilbefolkningen och FNstyrkan. Och de risker 
som kan uppstå då, de får vi acceptera. Om inte vi – en militär 

styrka – tar de riskerna, vem ska då göra det? säger 
CarlMagnus.

ENLIGT BÅDE FOI och International crisis group 
står Minusma inför flera utmaningar. Bland annat 
innebär mandatet att man ska skydda civila och 
FNpersonal, samt stötta de malinesiska myndig
heternas återetablering. Fast FN ska inte bekämpa 
terroristgrupper i landet, däremot får man slå mot 
grupper som avser hota FN eller civila. En distink
tion som kan vara svår att göra och kan göra FN 
till en måltavla. Fast enligt chefen för den svenska 
styrkan behöver inte eventuella problem på en 
övergripande  operativ nivå vara något som stör för
bandets taktiska uppgifter. 

– Många verkar tro att vår kontingent ska lösa 
alla FN:s uppgifter på egen hand, men vi är 250 
personer som ska stödja insatsen med underrättel
ser, säger CarlMagnus.

Ur FN:s perspektiv finns det endast två grupper, 
förklarar CarlMagnus. De som skrivit under och 
följer stilleståndsavtalet och fredsförhandlingarna i 
Alger och de som inte följer avtalet. I den sista 
gruppen finns även ett antal terroristgrupper. 

Oavsett vilken grupp man talar om finns det 
normalt någon av tre olika övergripande grunder 
för deras aktiviteter i landet. Det första är territori

ellt motiverade och består ofta av olika grupper som vill ha kon
troll över ett visst område. Den andra gruppen består av olika ide
ologiskt motiverade sammanslutningar, exempelvis religiösa 
grupperingar. Den sista gruppen är de som är ekonomiskt motive
rade, och som normalt bekänner sig till någon av de två ovanstå
ende motiven, i syfte att nå egen vinning. 

– Det här är ofta ganska  porösa grupper. Från vecka till vecka 
kan olika individer byta gruppering och ståndpunkt,  säger Carl
Magnus. 

MALI LIGGER LÅNGT från kusten, vägarna är dåliga och järnvägen 
räcker inte bortom i huvudstaden Bamako. Sammantaget gör detta 
logistiken synnerligen svår att lösa. Därför har förbandet tvingats 
att begränsa logistiken. Ett exempel är att man endast har en enda 
typ av fordon för att minska lagerbehovet av reservdelar. 

– Löser logistikpersonalen ut det här då är jag skyldig dem en 
och annan smörgåstårta, säger CarlMagnus. 

Men även svenska försvaret har bjudit på vissa hinder under 
 föreberedelserna. Att försvarslogistiken är under omdaning påver
kar så klart alla i hela Försvarsmakten, men det blir extra tydligt 
då man är ansvarig för att få ett förband klart innan en bestämd 
tidpunkt. 

– Det är inte optimalt att genomföra och förbereda en sådan 
här insats när Försvarsmakten inför ett nytt logistikkoncept, om 
jag säger så, säger CarlMagnus diplomatiskt.

Samtidigt säger sig chefen för Mali01 inte sakna någon avgörande 
materiel inför grupperingen, även om viss materiel kommit sent. 

Fotnot: En etableringsstyrka befinner sig redan på plats för att bygga 
den svenska kampen. Enheten består bland annat av en ingenjörpluton, 
en vaktpluton, logistikenhet och stab. Sammanlagt är drygt 150 svenskar 
redan på plats. 

REPORTAGE: MALI

Inne i Timbuktu är säkerheten bättre än på landsbygden, enligt Joacim Hallberg, 
 tidigare tjänstgörande i FN-styrkan.

Carl-Magnus Svensson
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REPORTAGE: MALI

– Min uppfattning är att synen på risknivån i Sverige är mer till
bakalutad än den uppfattning man får på plats. Under den tiden 
jag var nere stupade 19 FNsoldater, varav fyra dog i Timbuktu, 
säger Joacim. 

Joacim tjänstgjorde på underrättelsesektionen på FNhögkvar
teret i sektor väst från maj–oktober. Sektor väst ses som lugnare 
än det östra området. Men det kan förändras snabbt om FN ökar 
sin förmåga. 

– Nu när FN växer till i sektor väst och det svenska förbandet 
kommer på plats, kommer vi att börja peta med en pinne i geting
boet. Det är helt solklart. De varor och människor som går mot 
algeriska gränsen kommer från Burkina Faso och Mauretanien. 
De passerar Timbuktu, säger Joacim. 

FN INSATSEN MINUSMA i Mali inleddes den första juli förra året, 
(se faktaruta), och FN har haft svårt att komma upp till  avsedd 
styrka. Själva mandatet är, som vanligt, synnerligen komplext att 
utföra i verkligheten. Vidare är inkluderingen av underrättelse
förband något helt nytt för världsorganisationen som historiska 
har bannlyst ordet underrättelsetjänst och istället valt att prata 
om information. I sektor öst finns redan ett under rättelseförband 
på plats, men FN brottas med det nya konceptet. 

– FN måste ställa sig frågan. När vi väl har informationen, vad 
ska vi då göra med den. FN är ju inte till för – eller byxade för – 
att göra saker med den information som ett undförband som det 
svenska kan ge. Där tror jag inte man hunnit tänka till från FN:s 
sida, säger Joacim.

Samtidigt finns det ett stort behov av kunskap om vad som 
händer utanför Timbuktus direkta omgivning, menar  Joacim. 

– FN:s kunskaper börjar ungefär tio mil norr om Timuktu och 
söderut. Norr därom har man ingen information. 

Underrättelsebilden är extremt komplext. Det finns gott om 
 information som är svårvärderad.

– Fattigdomen är väldigt utbredd, men alla har en mobiltelefon. 
Det gör att infospridningen går blixtsnabbt om någon planerar 
nåt, eller om något hänt. Men icke tillförlitlig information sprids 
på samma sätt, vilket gör det svårt att sålla, säger Joacim.

Sektor väst täcker en yta stor som Spanien. En yta som är yt

terst svår att röra sig över. Det finns få vägar över den platta öknen 
där de enda höjdlinjer som finns är sanddyner. Vägarna är sämre 
än de som finns i Afghanistan. 

– Det svenska förbandet lär kunna jobba inom 20–30 kilometer 
från Timbuktu, plus aktionsradien för sina UAV:er. Ska man röra 

Joacim Hallberg under tjänstgöring i Mali.

Risken finns att läget i Timbuktu hettar till när det svenska underrättelsekompaniet väl 
etablerat sig. Det menar Joacim Hallberg, förste svensk i FN:s  militära Mali-insats.
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” Det sker halshuggningar 
utanför stan”
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sig längre bort måste man landa in på ett flygfält och jobba däri
från, säger Joacim.

INFÖR NEDRESAN FICK Joacim själv leta reda på information 
och lyckades via kontakter få reda på att svensk personal varit nere 
på rekognosering. Väl på plats fortsatte utmaningarna.

– Minusma är en ung organisation. När jag kom ned var det 
väldigt lite som fungerade. Fast jag fick bra stöd från Sverige med 
satellittelefon och annat. Det tog mig fem veckor att få ihop det 
som krävdes för att jag skulle kunna börja lösa min uppgift. 

Fast under halvåret i Timbuktu märktes att FN:s och rege
ringens närvaro förändrade läget i området. Timbuktu har två 
gånger sedan 2012 intagits av grupper som motsätter sig regeringen 
i  huvudstaden Bamako

– Jag kände mig förhållandevis trygg inne i Timbuktu. När jag 
kom dit var det en ödestad. Gatorna var folktomma och butikerna 
igenbommade. Fyra månader senare lekte barnen på gatorna och 
butikerna hade åter öppnat. Men bara en bit utanför stan kände 
man hotet hela tiden. När vi åkte ut, efter att en självmordsbom
bare genomfört ett attentat, kände man att hotet låg i luften. Det 
sker halshuggningar utanför stan av folk som anses samarbeta 
med FN. Det är ingen bra stämning där, säger Joacim. 

FN: S MANDAT ÄR komplext och handlar om att stödja genom
förandet av fredsavtalet från Ouagadougou i grannlandet Burkina 
Faso, samt stödja återupprättandet av statens närvaro i hela 
 landet. Man ska inte ägna sig åt bekämpning av de olika gruppe
ringar som försöker påverka landet via terrorism. Den uppgiften 
har Frankrike axlat genom operation Barkhane. 

– FN är byggt för att stå mellan två parter. Nu finns det i stort 
tre parter i förhandlingarna i Alger. Den malinesiska myndig
heten, de som vill bryta ut norra Mali ur landet och en tredje part 
som vill göra norra Mali till en del i en federal stat. Alla tre följer 
fredsöverenskommelsen i Ouagadougou. Dessutom har du de 
 olika terroristgrupperingarna. Det är svårt att skilja på de olika 
grupperna eftersom individerna flyter ganska fritt mellan dem. 

De grupper som motsätter sig regeringen och FN samt övrig 
 internationell närvaro har mycket god förmåga. 

– Man kan inte jämföra Afghanistan och Mali, det är olika 
 situationer, men för att ända sätta läget i kontext är motståndaren 
i Mali är bättre utbildad och utrustad än i norra Afghanistan. 
Motståndaren är kapabel att genomföra koordinerade och 
 komplexa attacker. Exempelvis IED:er med flera parallella detona
tionssystem, säger Joacim. 

Flera exempel på att motståndaren kan uppvisa synnerligen hög 
kompetens finns från sektor öst.

– Det genomfördes ett eldöverfall i Ménaka i sektor öst där nio 
FN soldater dog. Det var ett skolexempel, precis som vi lärt 
 värnpliktiga att genomföra det: Stoppa kolonnen framför och 
bakom, beskjut den och nedkämpa de som lämnar fordonen och 
därefter dra dig tillbaka i skydd av mörkret eller terrängen, säger 
Joacim. 

Dessutom har flera av attackerna mot den internationella 
 närvaron i Timbuktu och Kidal har varit raketattacker. 

– Den här nya supercampen som byggs och där svenska för
bandet ska grupperas presenterar ett enkelt mål att träffa. Man 
sätter sig mitt i målet och väntar på att bli beskjuten, säger 
Joacim Hallberg. 

REPORTAGE: MALI

FAKTA: Minusma och dess mandat

FN-insatsen Minusma i Mali inleddes i praktiken den första juli 2013 
då den afrikanska unionens styrkor i landet integrerades i missionen. 
Den militära styrkan är satt till 12 640 man, varav endast 9 218 var på 
plats den första september, enligt FN. Därtill kommer max 1 440 
 poliser samt viss övrig civil personal. 

Mandatet grundar sig på FN-stadgans sjunde kapitel och ger rätt att 
använda våld för att lösa sitt mandat. 

Uppgifterna är att skydda städer och stödja den maliska statens åter-
etablering i landet, skydda civila och FN-personal, stödja humanitär 
hjälp, stödja bevarande av viktiga kulturella monument, samt stödja 
lokal och internationell rättsskipning. 

Däremot ska insatsen inte genomföra operationer mot terrorist-
grupper i insatsområdet, eller operera i områden där andra länder har 
stridande förband. (Frankrike har en styrka på plats som vid  årsskiftet 
planeras uppgå till 1000 personer. Den franska styrkans bedriver 
operationer mot de terroristgrupper som finns i Mali inom den så 
 kallade Operation Berkhane. Berkhane är dock en nationell fransk 
styrka som inte ingår i FN-insatsen.) 

FN-insatsens fulla namn är United nations multidimensional 
 integrated stabilization mission in Mali. 38 länder deltar i insatsen. 

FAKTA: Attentat med förluster för Minusma under 2014 

Minusma är en av FN:s mest förlustdrabbade insatser. Sedan starten 
första juli förra året har 31 fredsbevarare stupat och över 90 skadats, 
enligt FN-uppgifter från 14 november.

Attentat med skadeutfall mot Minusma 2014

25 oktober tre senegalesiska fredsbevarare skadade i Kidal

3 okt nio nigerianska fredsbevarare stupade i eldöverfall på vägen 
Menaka–Ansongo.

7 okt En FN-soldat skadas vid raketattack mot en FN-bas i Kidal.

2–18 september Tio chadiska fredsbevarade stupade och över 15 
 skadade i flera olika attacker i Kidal-regionen med improviserade 
sprängladdningar (IED).

16 aug Två FN-soldater stupar och fyra skadas vid självmordsbomb mot 
FN-bas i Ber. 

30 juni En FN-soldat stupad och sex skadade vid IED-explosion tre mil 
väster om Timbuktu

11 juni Fyra FN-soldater stupade och tio skadade av självmordsbomb 
mot FN-basen i Aguelhok 

20 januari Fem FN-soldater skadade av landmina utanför Kidal. 

Källa: Sammanställning av Crisis watch Mali (International crisis group), 
FN:s pressmeddelanden samt nyhetsrapporter.
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Bakgrund: Konflikten i Mali
Mali blev självständigt från Frankrike 1960. 
Efter frigörelsen har Mali under huvuddelen av tiden 
varit en enpartistat, eller styrd av militärdiktatur. 
 Sedan 1992 har landet haft en bräcklig demokrati, 
med många spänningar och bakslag. 

Befolkning och geografi

Mali är ett fattigt land där uppskattningsvis 5,5 procent av land
ytan går att odla. Norra Mali består av öken. Söder därom finns 
karga betesmarker. I södra Mali – som är bördigare till följd av 
floderna Niger och Senegal – bor ungefär 90 procent av befolk
ningen. Guld är landets största exportvara.

Franska är landets gemensamma språk plus ytterligare 13 språk, 
varav bambara talas av nästa hälften av befolkningen. Samman
lagt finns över 50 språk eller dialekter i landet. Ungefär var tredje 
invånare är läs och skrivkunnig. 

Mali är en sekulär stat, vilket respekteras i praktiken. En majo
ritet av befolkningen är muslimsk, men någonstans mellan 10–20 
procent följer olika naturreligioner. Några procent av invånarna är 
kristna. 

Politik och konflikter

Mali har under ren lång tid präglats av spänningar mellan noma
diska boskapsskötande grupper i norr – huvudsakligen tuareger, 
men även morer samt araber – och den bofasta befolkningen. 
Framförallt är det tillgång till de knappa mark och vattenresur
serna som skapat spänningar i det fattiga landet. 

Strider utbröt mellan olika grupper under början av 2000talet, 
men det var först sedan 2006 som tuaregrebeller i perioder 
 angripit regeringen. 

2011 blev konflikten i landet skarpare efter att välbeväpnade 
tua reger återvänt efter att ha tjänstgjort för den då störtade libyske 
diktatorn Muammar Gadaffi. De bildade en ny tuaregisk rebell
grupp kallad Nationella rörelsen för Azawads befrielse (MNLA).

Parallellt hade den islamistiska gruppen alQaida i islamistiska 
Maghreb (Aqim) etablerat sig i norra Mali, Niger och Mauretanien. 
Dessutom bildade tuaregiska islamister en rörelse kallad Ansar alDin.

Den senaste fasen i stridigheterna skedde 2012 då MNLA och 
Ansar alDin tog kontroll över norra Mali, bland annat staden 
Timbuktu och drev över 400 000 på flykt. 

Reaktionen blev att afrikanska unionen och franska trupper 
grep in på regeringens sida i början av 2013. 

2013 bildades även FNstyrkan Minusma som byggs på en 
stomme av över 6 000 afrikanska trupper som då finns på plats i 
Mali. 

I juni 2013 sluts ett avtal i Ouagadougou mellan regeringen och 
MNLA. I november 2013 breddades fredsförhandlingarna när 
 ytterligare två tuareggrupper bildade en gemensam plattform med 
MNLA för fredsförhandlingar med regeringen. Förhandlingarna 
och läget på marken har därefter svängt fram och tillbaka, kombi
nerat med åtskilliga uppblossande strider mellan olika parter.

Sedan juni 2014 har Frankrike de franska styrkorna inriktat sig 
på att bekämpa de olika terrorgrupper som finns i regionen. 
 Verksamheten bedrivs under namnet Operation Barkhane. 

Källor: Utrikespolitiska institutet, FOI och CIA world factbook 

REPORTAGE: MALI
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Vi är experter på  
systemintegration
BASALT utvecklar och levererar säkra  
system och tjänster till myndigheter  
och företag inom samhällskritisk  
verksamhet.
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KAMIC l Box 278, 651 07 KARLSTAD l 054 - 57 01 20 l www.kamicemc.se 

ROSENGRENS l Box 315, 192 30 SOLLENTUNA l 010- 209 51 36 l www.rosengrens.se

RÖS-skyddat säkerhetsskåp
för servrar i skalskyddsklass SS1/ EMP

Säkerhetsskåpet har utvecklats av KAMIC tillsammans med 

Rosengrens på uppdrag av försvaret. Skåpet är en säkerhets-

investering för att skydda viktig information på servrar m.m. från 

intrång. Välkommen att kontakta oss för mer information!  

 

A  PA R T  O F  K A M I C  C O M P O N E N T S

Säker-
hetsklass
SS3492!

Att boosta en parrelation kan kännas aktuellt vid många tillfällen i 
livet, men kanske extra mycket inför en utlandstjänstgöring. Passa 
på att få nya verktyg för förbättrad kommunikation och parkänsla. 
Kostnadsfritt för Försvarsmaktsanställda med partner, med 
undantag av kurslitteratur 600 kr.

Vi 2-kurs – För er som redan gått PREP
Den 14–15 mars erbjuder vi en så kallad Vi2-kurs i Linköpingstrakten. 
I denna kurs tar vi vara på de goda intentionerna från PREP och 
fokuserar på att ge paren förståelse för de effekter utlandstjänstöring 
kan ha på relationen och vilka utmaningar man kan ställas inför. 
Kostnad: 600 kr för kursitteraturen. 

Anmälan till samtliga kurser sker via www.soldathem.org

Skellefteå ....................27 feb–1 mars

Kalmar ........................ 27 feb–1 mars

Skövde .........................20–22 mars

Norr om Stockholm ....27–29 mars

Halmstad ....................24-26 april

Norr om Stockholm ....8–10maj

Skellefteå ....................29–31 maj

För frågor kontakta:
Victoria Lundgren, 070-5711292 
Victoria.lundgren@soldathem.org

PREP-kurser våren 2015
– Helgkurser i vacker miljö med professionella ledare –
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Komsomolskaja Pravdas baltiska upplaga är en av arrangörerna av de pressklubbar som säkerhetspolisen i Estland kallar förtäckt rysk propaganda. 
Enligt reklamen på skylten har tidningen 50 000 läsare i Baltikum och Skandinavien.
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Hans uppgift är att möta Rysslands informationskrig mot grann
länder som Estland. Och han tänker göra det med hjälp av fri och 
oberoende journalistik – på ryska. 

Bilden av ett skrämt men odugligt Sverige har letat sig in även i 
estländarnas medvetande, förklarar Ainar Ruussaar. 

– Det är fantastiskt för FSB att alla medier i Europa pratar om 
en rysk ubåt som den svenska flottan inte hittar. Intrycket blir 
dels att svenskarna är rädda, dels att de inte så starka och duktiga 
som alla trott. Det blir två poäng till Ryssland, säger Ruussaar 
som sitter i styrelsen för det statliga radio och tevebolagets ERR, 
med ansvar för bland annat utvecklingsfrågor. 

SEDAN PROTESTERNA I Ukraina började för drygt ett år sedan 
har rysk propaganda nått en helt ny nivå – både inåt mot hemma
opinionen, och utåt, mot grannländer i det som Ryssland uppfat
tar som sin intressesfär. 

Nästa år får det statliga bolag som driver ryska propaganda
medier kraftigt ökade anslag. Då lanseras även nyhetsbyrån 
 Sputnik News, där lokalt rekryterade journalister ska sända på 30 
språk. Runt Östersjön är det finska, estniska, lettiska, litauiska, 
polska och tyska. 

Dmitrij Kiseljov, chef Rossija Segodnja, hävdade vid lanseringen 
att den internationella publiken fått nog av andra länders aggressiva 
mediepropaganda ”som sår osämja och förtrampar internationell 
lag, sunt förnuft, sanning och fakta”. 

Eftersom han leder ett bolag som omvärlden anser vara expert 
på sådana lögner, framkallade uttalandet många fnysningar. Men 

enligt Ainar Ruussaar på ERR, spelar det ingen roll att Sputniks 
trovärdighet blir extremt låg i Estland: 

– Budskapet är redan där. Vad Ryssland säger är att i länder 
som Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland vill de 
 påverka politiken, där vill de ha inflytande. 

Samma sak hördes i en intervju i Sveriges Television i novem
ber. Där förklarade Sergej Markov, som anses vara rådgivare till 
den ryska presidenten Vladimir Putin, att Sverige inte behöver 
vara rädd för Ryssland. 

”Lettland och Estland har däremot anledning att vara rädda. 
Om det blir ett stort krig är det möjligt att det inte blir något kvar 
av de här länderna”, säger Sergej Markov i teveintervjun. 

RYSSLANDS TRUMFKORT ÄR de stora ryskspråkiga minoriteter 
som inte automatiskt blev medborgare när Estland och Lettland 
utropade sin självständighet vid Sovjetunionens sammanbrott. 
I oroshärdar som Krim, Donetsk och Luhansk i Ukraina, och 
 utbrytarrepubliker som Abchazien och Sydossetien i Georgien 
samt i Transnistrien i Moldavien, har etniska ryssar ”begärt hjälp” 
av Ryssland.

Ingen som Officerstidningen pratat med tror att samma sak ska 
hända i Natolandet Estland. 

Den estländska säkerhetspolisen Kapo presenterar i sina års
rapporter vad man anser vara förekomst av rysk propaganda. Där 
ger man tre kriterier för att något ska vara rysk propaganda och 
ett av kriterierna är just att små stater vid Rysslands gränser sak
nar historiskt berättigande. Argumentet användes när Ryssland 

RYSKT INFOKRIG
   i Estland

–  Sveriges ubåtsjakt är den bästa ryska  informationsoperation 
jag sett, säger den  estländske journalisten Ainar Ruussaar.
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ockuperade och annekterade den 
ukrainska halvön Krim.

– Det är ett mycket bra propa
gandatrick, det där att det varit 
en del av Ryssland. Samma sak 
kan sägas om Estland, säger Ain 
Ruussaar.

Kapo anser också att det är 
propaganda att framföra åsikten 
att den ryska minoriteten är svårt 
förföljd. Sådana stämningar pis
kas, enligt Kapo, upp av olika 
ryskfinansierade organisationer 
inom kultur, språk, antifascism 
och medier. En sådan är den 
 ryska pressklubben Impressum 
som också har motsvarigheter på 
Krim, i Georgien, Moldavien, 
 Litauen och Lettland. 

I december förra året drog den 
ryske författaren Zachar Prilepin 
över 400 besökare till klubben. 
Han dömde ut EU som ett histo
riskt misstag som snart skulle sli
tas sönder av religiösa och etniska 
upplopp. Ukraina borde delas i en 
ryskspråkig och en ukrainsk del. 
Prilepins besök bevakades flitigt 
av Estlands ryskspråkiga medier. 

DET SPELAR ROLL. En mätning 
av medievanor där ERR deltagit 
visar att den estniska och ryska 
befolkningen lever i helt olika 
medievärldar. I juli och augusti i 
år följde 67 procent av esterna 
 krisen i Ukraina genom statlig 
estländsk teve, medan 66 procent 
av de ryskspråkiga såg ryska stat
liga tevesändningar. 

En annan fråga var vem som sköt ner MH17, det malaysiska 
flygplan som kraschade i östra Ukraina. Många ville inte ta ställ
ning, men bland dem som gjorde det trodde esterna oftast att 
Ryssland eller separatister låg bakom, och ryssarna att det var 
Ukrainas regering eller USA. 

– Det pågår ett informationskrig. NTV sänder ren propaganda 
med blodiga nyheter och direkta lögner och nygjorda dramaserier 
om hur förfärligt livet är i Ukraina. Det officiella Kiev kallas 
 genomgående fascistiskt, säger Ainar Ruussaar. 

Sådana påståenden har fått civila i östra Ukraina att stödja 
 separatisterna och motarbeta regeringsstyrkorna.

Just anklagelser om fascism är det tredje av säkerhetspolisens 
kännetecken på propaganda. Det används också om de baltiska 
länderna. 

Nu ska Ainar Ruussaar få Estlands rysktalande att hellre se ny
heter på sitt eget språk, men producerade i Estland. Regeringen 
har sagt ja till en ny tevekanal på ryska med nyheter, debatt och 

samhällsprogram. Årsbudgeten 
beräknas till 37 miljoner kronor, 
men när detta skrivs är inte hela 
finansieringen klar. 

– Redan vid nyår ökar vi från 
15 till 25 minuter nyheter per dag 
på ryska. Men den nya kanalen 
kommer knappast igång förrän 
 tidigast i januari 2016, säger 
 Ainar Ruussaar. 

I LITAUEN HAR ryska tevekanaler 
blockerats under tre månader i 
samband med krisen i Ukraina. 
Inte i Estland. Där betonar alla, 
från journalister till säkerhets
poliser, att fri och obunden 
 journalistik är det enda Estland 
kan konkurrera med gentemot de rika ryska medierna. 

– Svaret på den ryska propagandan är inte motpropaganda, 
utan stark och fri ryskspråkig journalistik, säger Harrys  Puusepp, 
presstalesman på Kapo. 

Ändå blev säkerhetspolisen ett trovärdighetsproblem i plane
ringen av den nya tevekanalen. I regeringens arbetsgrupp som dis
kuterade Estlands ryskspråkiga medielandskap och rysk påverkan 
deltog Kapos biträdande chef Martin Arpo. 

Jevgenija Värä, redaktör för dagstidningen Postimees ryska 
 editioner, är mycket kritisk till det och till att säkerhetstjänsten 
har synpunkter på hur medierna ska arbeta. 

– De är alldeles för aktiva på det området. De ger ut sina årsrap
porter, presenterar olika fall och pekar ut lokala medier och poli
tiker som möjligen låter sig påverkas av Ryssland. Jag tycker inte 
det är säkerhetstjänstens jobb att lägga sig i politik och medier, 
 säger Jevgenija Värä. 

Det anser Kapo. Framgångsrika ryska påverkansoperationer 
kan utgöra säkerhetshot mot Estland. Öppna och detaljerade 
 årsrapporter är det mest demokratiska sättet att motverka dem, 
enligt Martin Arpo. 

– Vi ger fakta så att folk kan bilda sig en egen uppfattning. 
Om människor deltar i aktiviteter som sammanfaller med påver
kansoperationer från andra länder så har folk rätt att veta det. Vi 
har inte rätt att dölja sådana fakta, säger Martin Arpo.

Men mest påverkar den ryska statliga teven. 
– Jag har data som visar att mer än 70 procent av tillfrågade 

Estlandsryssar tror att ryska nyheter är sanna eller lika sanna som 
estländska nyheter, säger Ainar Ruussaar på ERR. 

Sen berättar han tricket om med det nerskjutna flygplanet 
MH17 från Malaysian Airlines

– Ryssar vet inte vad MH17 är. Där kallas planet genomgående 
Boeing. Den som googlar på det får aldrig någon alternativ bild av 
vad som hänt. Det är bara ett av alla små trick som Kremlmedierna 
använder varje dag, säger Ainar Ruussaar. 

BÖRGE NILSSON

Frilansjournalist, Textra

Vi lever mitt i ett informations-
krig, säger Ainar Ruussaar på 
estländska radio- och teve-
bolaget ERR.

Säkerhetspolisen ska lägga 
sig i, anser dess biträdande 
chef  Martin Arpo. Den ska 
 presentera fakta så att folk kan 
bilda sig en egen uppfattning. 

Det är inte säkerhetst jänstens 
jobb att lägga sig i medier och 
politik i Estland, anser 
 Jevgenija Vara som är redaktör 
för  tidningen  Postimees ryska 
 editioner. 
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”På rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning – mission accomplished”

Volvo Defense levererar Volvoprodukter till försvar, försvarsorganisationer och 
försvarsföretag globalt. 

Vår produktportfölj består av lastbilar, anläggningsmaskiner, drivsystem, 
specialanpassade för kundens behov såsom hög rörlighet, hög tillgänglighet och skydd.

Vi tillhandahåller heltäckande integrerade logistisklösningar över hela världen, 
vilket gör Volvo Defense till den kompletta leverantören av produkter med låga 
livscykelkostnader - oavsett var du verkar.

  www.volvodefense.com

Teknik och logisTik i världsklass
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UBÅTSJÄGARE SAKNAR 
AVVECKLADE GRANATER

Hösten 2014 har marinen kommit att prövas. Officerstidningen möter några 
som har varit mitt i händelsernas centrum och tagit lärdomar inför framtiden.
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FÖRBANDSBESÖK

I den fönsterlösa stridsledningscentralen ombord på minröjningsfartyget 
HMS Ven berättar fem officerare och sjömän ur 42 minröjningsdivisionen om 
sina erfarenheter från en av de mest intensiva höstarna under 2000-talet. 

En av de fem är divisionschefen Jonas Hård af Segerstad. Han 
började i marinen 1991 och har letat ubåtar både med anställd 
personal och värnpliktiga ombord. Han uppfattar att det är en 
stor skillnad. – Mycket fungerar mycket bättre nu och den gene
rella nivån har höjts. Visst vi hade några få nya ombord under 
operationen i  oktober, men de jobbade mitt bland erfaret folk. 
Även befälen utvecklas av att de inte måste lära ut det grundläg
gande hela tiden, utan kan få en chans att gå djupare i de mer av
ancerade momenten, säger han.

Ombord på fartygen har det skett en omfördelning av ansvar. 
– Sjömän som har varit ombord några år tar över det som 

 löjtnanter och fänrikar gjorde tidigare. Det finns saker ombord 
som kräver mer erfarenhet, men kanske inte så mycket högre 
 utbildning, säger Jonas. 

Samtidigt sticker han inte under stol med att vissa saker är 
 sämre idag jämfört med ubåtsjakterna på 90talet.

– I början av min tid i flottan var jag chef på ett sonarbojfartyg. 
De hade varit bra att ha. Och antiubåtsgranater – vilka idag är 
avskaffade och inte ersatta av något. Det gör att du kan verka 
 direkt mot en kontakt och inte behöver gå över den och släppa 
sjunkbomber, vilket kan ge målet mer tid att manövrera. Det är 
två saker som vi inte har idag som skulle kunna underlätta. Sedan 
kan man ju tillägga att vår flotta var större på 90talet och att vi 
hade marinhelikoptrar, säger han.

Antiubåtsgranatssystemet Elma avvecklades för några år sedan. 
Det utvecklades ursprungligen på 80talet specifikt för att tvinga 
upp kränkande ubåtar till ytan genom att spränga ett litet hål i 
skrovet via riktad sprängverkan, utan att sänka dem. En uppfölja
re kallad Alecto skulle ursprungligen ha monterats på Visby
korvetterna, men slopades 2007 av den före detta regeringens så 
kallade genomförandegrupp. Enligt ansvariga på FMV är Elma 
nu totalavvecklad och Alecto är helt bortlyft ur försvarets 
materiel anskaffningsplan.

BLAND DE FEM i stridsledningscentralen finns de två nya sjömän
nen Elin Elg och Mikaela Isidorsson, båda ledningssystemopera
törer. De hade precis avslutat GMU och befattningsutbildning 
och varit en vecka på divisionen då de kastades rakt in i en skarp 
underrättelseoperation med en misstänkt motståndare från främ
mande makt under ytan. Vilket ledde till en och annan insikt. 

– Vi har vapen ombord och nu vi kanske får använda dem mot 

andra människor. Det var ju självklart något jag visste, men ändå 
inte var beredd på att det skulle hända, när det hände, säger 
 Mikaela Isidorsson. 

– Visst tänkte man, om vi nu verkligen hittar den här och gör 
något skarpt och lyckas träffa, vad händer sen? Hur kommer läget 
då att se ut om några veckor? säger Elin Elg.

Dessutom blev de imponerades de av hur väl organisationen 
fungerade, trots att mycket byggde på improvisation.

– Jag blev väldigt imponerad. Alla visste vad de skulle göra. 
Väldigt kul att se, säger Mikaela.

Insatsen från 42 minröjningsdivisionen genomfördes med hop
plockade besättningar som roterade mellan olika fartyg varefter 
operationen fortlöpte.

För Elin Elg var inledningen till operationen lite annorlunda. 
Hon var ledig när operationen drog igång. 

– Jag var hemma och tittade på TV och såg: Men där är ju 
HMS Ven, där jobbbar ju jag! säger hon. 

Efter helgen åkte hon in och började jobba. 
Alla har fått mycket uppmärksamhet från vänner och bekanta 

Text: Daniel Skoglund  Foto: Andreas Karlsson

Från vänster: Anton Holmberg, Olle Odh, Elin Elg,  
Jonas Hård af  Segerstad och Mikaela Isidorsson.
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efter insatsen mot undervattenskränkningen. Så även Elin och 
Mikaela. I Elins fall var det mest hennes föräldrar som blev satta 
under press av arbetskamrater i tron om att deras dotter berättat 
det senaste för dem, vilket hon så klart inte hade. Mikaela bor i en 
mindre stad där det är väl känt att hon mönstrat på i flottan. 

– En del blir väldigt provocerade när man svarar att man inte 
kan berätta och säger åt dem att titta på nyheterna. Ju tystare man 
är, desto mer vill de veta, säger Mikaela.

DEN ENORMA MEDIEBEVAKNINGEN var något nytt för de flesta. 
Det har genomförts liknande operationer tidigare de senaste åren, 

om än inte i samma omfattning som denna. Och utan presskon
ferenser på Högkvarteret. 

– Vi fick höra av oss till anhöriga innan vi drog och meddela att vi 
inte kunde komma hem. Flickvännen berättade senare att två tim
mar efter mitt samtal började de första artiklarna poppa upp, säger 
Anton Holmberg, andra navigationsbefäl ombord på HMS Ven.

Holmberg gör sin praktik ombord för att få ut en komplett 
 nautisk officersexamen. Han kom ombord på Ven i början av sep
tember, men har varit på fjärde sjöstridsflottiljen sedan juli 2013. 

– Inför min praktik var ju förväntan att 2014 skulle vara ett år 
med stiltje. Från flottiljen sade man till mig att ”Vi kanske kan 

FÖRBANDSBESÖK

Maskinisten Tobias Olsson (tv) och motormekanikern Kristofer Prisell (th) i maskincentralen på HMS Ven.
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ordna något åt dig så att du åtminstone får ut den minsta tid till 
sjöss du behöver.” Fast så har det inte blivit, säger han. 

FÖRSVARSMAKTEN VALDE EN mycket öppen approach mot 
 media under operationen i oktober. Samtliga fem uppfattar att 
 bevakningen var positiv, så även divisionschefen, men han kan 
inte komma runt att han anser att medias realtidsrapportering 
 riskerade att försvåra försöken att fånga inkräktaren. 

– Jag upplevde stundtals bevakningen som problematisk ur ett 
taktiskt perspektiv. Om man jämför med rapporteringen om en 
polisinsats efter ett bankrån så berättade media exakt var vi hade 

satt upp vägspärrar för att stoppa rånarna. Där kanske media 
skulle kunna ligga lite lågt med att avslöja de exakta positionerna 
på våra fartyg. Annars hjälper media faktiskt dem som kränker 
oss, säger Jonas och fortsätter.

– Jag kommer ihåg jakterna på 90talet. Då rapporterades saker 
i tidningen nästa dag. Nu rapporterades det vi gjorde inom en 
halvtimme efteråt 

OPERATIONEN DROGS IGÅNG oväntat på fredagen den 17 okto
ber. Fartygen hade precis varit ute och deltagit i en marinövning 
tillsammans med nederländska fartyg då larmet gick. 

FÖRBANDSBESÖK

Motormekaniker Erik Hedgren (tv) och motormekaniker Kristofer Prisell (th) förbereder iläggning av fartygets rib-båt.





– Jag och en kollega höll på att runda av och förbereda för helg. 
Fartygschefen kom förbi och undrade om vi kunde vara kvar en 
stund. Sedan kom ordern: Gör klart för gång! Man förstod direkt 
att nu är det på riktigt, säger Anton Holmberg. 

För Olle Odh som jobbar i staben som divisionsadjutant blev 
det ännu mer abrupt. 

– En kollega stack in huvudet på kontoret och sade: Nu krävs 
det personal – byt om och stick ner ombord! Jag var inte så väl 
förberedd materiellt, om jag säger så, utan fick klara mig med de 
kläder jag hade på kroppen, säger Olle Odh, specialistofficer med 
undervattensstrid som inriktning. 

Olles upplevelse att ryckas från kontoret är typisk för marinen 
av idag. Det är en smal organisation. När tempot till sjöss ökar, 
töms staberna och den dagliga förvaltningen går på sparlåga.

Även Anton uppfattar att denna gång var något annat än det 
han gjort tidigare under sin praktikperiod. 

– Blir väldigt tydligt när det är skarp verksamhet från loss
kastning. Man ställer in sig mentalt på match. I en övning är man 
inne i ett annat skede mentalt, säger Anton Holmberg. 

EN DETALJ VAR att man växlade mellan olika fartyg under opera
tionen. De divisionsmedlemmar som var med från start till slut 

tjänstgjorde på tre olika fartyg under operationen. De tre min
röjningsfartygen av Kosterklass som divisionen nyttjar är lika 
 vilket gör det möjligt att skifta besättningar mellan dem. 

– Sedan har varje fartyg sin egen dialekt som till exempel vart 
kopieringpappret förvaras, men grundutförandet är lika, säger 
Olle Odh.

2014 HAR BLIVIT ett hektiskt år. Det var ingen som trodde det 
när året inleddes. 

– Det har blivit ett aktivt år med kanske 75–80 dagar till sjöss. 
Men det är ändå mindre än på 90talet då vi var ungefär 120 
 dagar till sjöss per år, säger Jonas Hård af Segerstad. 

Att denna aktivitetsnivå är något nytt jämfört med de gångna 
åren är alla överens om. När Anton kom till förbandet förra året 
var de äldre kollegorna oroade för om han skulle få tillräckligt 
med praktik, men det har inte blivit några problem.

– Jag har i princip varit surrad på bryggan vilket varit väldigt 
bra för mig, säger Anton Holmberg. 

– Vi körde en del minröjning i början av hösten. Sedan kom all
ting slag i slag. Höstlovet kom ganska bra i år. Jag uppfattade folk 
som trötta, men på ett bra sätt. Många sov nog gott på lovet, säger 
Jonas Hård af Segerstad.

FÖRBANDSBESÖK

Vardagen för en Scania varierar. Oavsett om den rullar  
långa mil genom vidsträckta landskap eller manövreras 
fram i oländig terräng, är kraven på kvalitet och bränsle-
ekonomi alltid höga. Och det gäller att ha rätt bil på  
rätt plats.

Närhet till snabb service, konkurrenskraftiga priser för  
underhåll och reparationer och marknadsledande  
miljökrav är Scaniafördelar som få andra kan matcha.  
När allt dessutom paketeras i en smidig helhetslösning 
som innebär oslagbar totalekonomi, är valet enkelt.

Rätt bil på rätt plats  
betyder oslagbar  
totalekonomi.

C297959_Officerstidningen_185x130.indd   1 2014-11-25   16:33
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FÖRBUNDSNYTT
SENASTE NYTT FRÅN  
OFFICERSFÖRBUNDET

ÄR DU RÄTT 
FÖRSÄKRAD?
Genom ditt medlemskap i Officersför-
bundet 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 arbets-
marknaden.  

SPV tar över 
pensions-
hantering
Försvarsmakten och Statens 
tjänstepensionsverk (SPV) 
har träffat en överenskom-
melse om att Försvarsmakten 
ansluter sig till SPV tjänst 
Enklare pensionshantering 
från och med 1 december 
2014. 

I korthet innebär det att SPV tar 
över allt arbete kring tjänstepen
sioner som FM idag själva utför. 

Medarbetarna ska nu vända sig 
till SPV i samtliga frågor som rör 
tjänstepension och tjänstegruppliv. 
SPV har FM:s uppdrag att besvara 
pensionsfrågor direkt till den 
 anställde. 

Bland annat är det numera SPV 
som vid behov kontaktar nyan
ställda och inhämtar uppgifter 
kring anställningshistorik och som 
sju månader innan beräknad pen
sion skickar brev med pensions
prognos och fråga om den anställ
de vill gå i pension vid planenlig 
tidpunkt eller inte. 

Syftet med förändringen är både 
att göra det tydligare och enklare 
för den anställde att få stöd inför 
pensionsavgången och att under
lätta och effektivisera pensionsad
ministrationen för Försvarsmakten 
som arbetsgivare. 

Mer information ska finnas på 
FM:s intranät emilia där också 
 kontaktuppgifter till SPV finns.

Nyheter i förbundets gruppförsäkringar
Premierna för gruppförsäk-
ringarna är oförändrade nästa 
år och prisbasbeloppet höjs 
till 44 500 kronor. Den 1 janu-
ari 2015 förändras ett par av 
medlemsförsäkringarna.

•  Samtliga gruppförsäkringar kan 
även tecknas för medförsäkrad 
make/maka, sambo och partner 
med samma försäkringsbelopp 
och förmånliga premier.  

•  Vid avslutande av sjukvårdsför
säkringen upphör all ersättning 
för vård av befintliga skador. 

•  Sjukvårdsförsäkringen kan 
 tecknas med 25 procent rabatt på 
första årets premie. Gäller till och 
med 31 januari.

•  Olycksfallsförsäkringen förbätt
ras med schablonersättning.

Schablonersättning vid skador

Olycksfallsförsäkringen förändras 
genom att ersättningarna för läke
kostnader, resekostnader samt sveda 
och värk ersätts med en schablon
ersättning för behandlings och 
läkningstid. Orsaken till detta är 
att minimera journalhantering, ut
redning och kvittohantering. Den 
som har skadat sig slipper redovisa 
kvitton för läkarbesök och resor.

Alla som uppsöker läkare på 
grund av olycksfall får schabloner
sättning. Skadeanmälan görs per 
telefon 08588 42412.

I de flesta fall kommer schablon
ersättning att kunna betalas ut 
 direkt. Minsta skadan ger en veckas 
läkningstid = 1335 kronor ersätt
ning. Som mest utbetalas 26 veck
ors läkningstid = 34710 kronor. 
Undantag gäller för mycket omfat
tande olycksfall.

Schablonersättningen beräknas 
så här: 

•  Länsförsäkringar har tagit fram 
en tabell med de allra flesta tänk
bara diagnoserna på grund av 
olycksfall, cirka 350 stycken, och 

till varje diagnos är en schabloni
serad läkningstid angiven. 

•  Ersättningen fastställs utifrån 
 antalet veckors läkningstid som 
gäller för varje olycksfallsdiagnos. 
Ju svårare skada, desto längre 
 läkningstid, och därmed högre 
ersättning.

•  Schablonersättningen är tre pro
cent av prisbasbeloppet per vecka 
läkningstid = 1335 kronor per 
vecka. 

Samtliga gruppförsäkringar kan nu även tecknas för medförsäkrad.
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Officersförbundet förlorade i AD
Arbetsdomstolen (AD) gick på 
 Försvarsmaktens linje när det gällde 
en flygtekniker som blivit avskedad 
efter att ha dömts för misshandel 

och ofredande. Officersförbundet 
menade att domen inte var grund 
för uppsägning samt att arbetsgiva
ren åtminstone borde ha haft en 

plikt att försöka omplacera office
ren till en annan tjänst. AD under
kände Officersförbundets talan på 
båda punkterna. 
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MEDLEMSSTATISTIK
Yrkesverksamma, 1/12 2014
Yrkesofficer 8991 (–19)
Reservofficer 56 (+1)
Soldat/gruppbefäl 4074 (+25)
Hedersmedlem 2 (+–0)
Övrig 99 (+1)

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

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

OFFICERSFÖRBUNDET PÅ FACEBOOK

Nyheter 
från F-pan
Uppsägning för 
olovlig frånvaro
En yrkesofficer blir uppsagd 
då han inte anses ha med-
verkat i sin rehabilitering och 
varit olovligt frånvarande från 
arbetsplatsen, 

Officeren har under flera år varit 
föremål för rehabilitering för alko
holmissbruk men fått återfall vid 
ett flertal tillfällen. Under 2013 
och 2014 har officerens varit uppre
pat ogiltigt frånvarande från ar
betsplatsen och under våren 2014 
har uteblivit från rehabiliterings
tillfällen. 

Fpan menar att officeren genom 
sitt beteende uppenbarligen inte 
har för avsikt att medverka i sin 
 rehabilitering och beslutar därför 
att säga upp officeren från hans 
 anställning i Försvarsmakten. 

Jultider  
på kansliet
Under jul och nyårshelgerna är 
kansliet stängt från den 23 decem
ber–28 december samt den 30 
 december–4 januari. Övriga dagar 
är tillgängligheten begränsad. 
Det kan alltså vara svårt att komma 
fram på telefon. Det går alltid bra 
att skicka ett mejl så tar vi hand 
om det så snart vi kan.

God jul och Gott nytt år!

SEB justerar bolåneränta
Från och med den 4 decem-
ber 2014 justerar SEB bo-
låneräntan för medlemmar till 
maximalt upplåningsräntan  
+ 1,00 procent (tidigare upp-
låningsräntan + 0,90 procent). 

För dig som fått ett bolånelöfte 
innan den 4 december gäller den 
marginalen som du fick då under 
hela löftesperioden. 

Glöm inte att tala om vilket för
bund du är medlem i när du teck
nar nytt eller förlänger ditt bolån. 

Nyhet medlemslån

SEB har från och med den 12 
 november justerat ner sina med
lemslån till 5,08 procent (tidigare 
5,28 procent).

Listpris per den 141125 och SEBs bolånerbjudande

Bank 3 månader 2 år 3 år

SEB 2,22 2,25 2,36

SEB medlemserbjudande 1,84 (upplåningsränta + 1,00) 1,90 (upplåningsränta + 1,00) 2,00 (upplåningsränta + 1,00)

Swedbank 2,19 2,25 2,35

Nordea 2,21 2,25 2,35

Handelsbanken 2,21 2,25 2,35

SBAB 2,15 2,24 2,34

Ett medlemskap i Officersförbundet innebär trygg 
het genom förhandlingshjälp, en rad olika försäk
ringar, personlig rådgivning och stöd i alla faser av 
arbetslivet. Vi vet hur viktigt det är att få hjälp vid 
de tillfällen man behöver det.

Om vi bara får en chans att berätta det här för alla 
soldater, sjömän och officerare så är vi övertygade om 
att fler kommer att vilja bli medlemmar i Officers
förbundet – och det är här vi behöver din hjälp.

Snacka med en kollega om värdet av att vara med 

i förbundet och säg att han/hon enkelt ansöker om 
medlemskap på officersforbundet.se/medlem. Där 
fyller han/hon också i ditt namn och födelsedatum. 
Som tack för hjälpen får du en mjuk plånbok och en 
biobiljett.

På officersforbundet.se 
kan du läsa mer om för 
bundet och vilka mervärden 
som ett medlemskap ger.

VÄRVA EN KOLLEGA
Vi är idag cirka 13 000 yrkesverksamma medlemmar 

i Officersförbundet. Det är bra men vi kan bli fler.

www.officersforbundet.se/medlem
Kampanjen pågår till och med 31 mars 2015. 

OBS! Anställda och förtroendevalda i förbundet omfattas inte av kampanjen.
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Förbundsmötet gav en bild av 
ett förbund utan interna slit-
ningar. Däremot framtornar 
bilden av att många fackliga 
företrädare upplever sig möta 
en hårdare attityd från arbets-
givarföreträdare. 

Under förbundsmötets första dag 
invigningstalade Lars Fresker och 
nämnde de förändrade omvärlds
läget och det ökande intresset för 
försvarsfrågor.

– Intresset har ökat från politi
ken. Men viljan att skjuta till pengar 
har inte ökat i samma omfattning, 
sade han. 

Även det fackliga klimatet i för
svaret nämndes. 

– En tradition när jag talar har 
blivit att ta upp den ”Svenska 
 modellen.” Tyvärr har det  oftast 

varit med ett något negativt anslag, 
 eftersom jag tycker att fler och fler 
arbetsgivarrepresentanter vill av
vika från den rätta vägen och upp
finna en egen, sade Fresker.

Freskers uttalande låg i samklang 
med att en stor andel av de nya leda
möterna i förbundsstyrelsen valde 
att lyfta fram det hårdnande 
 klimatet från arbetsgivaren i sina 
skriftliga presentationer inför valet.

Torg för påverkan

Därefter talade rektorn för För
svarshögskolan och menade att 
professionsutvecklingen av Offi
cersyrket varit ett bra beslut och 
uppmanade förbundet att fortsätta 
att stötta utvecklingen. 

På årets förbundsmöte genom
fördes även ett så kallat påverkans
torg. Där sattes alla propositioner 

och motioner upp för att deltagarna 
skulle kunna diskutera dem och även 
ges möjlighet att väcka nya motioner. 

– Tanken med torget är att ge 
delegaterna möjlighet att debattera 
förslagen. Skulle all debatt behöva 
ske från talarstolen skulle det ta mer 
tid, färre delegater skulle sannolikt 
komma till tals och diskussionerna 
skulle inte bli lika nyanserade. Vi 
uppfattar att torget ger förbundet 
en bättre demokratisk process, 
 säger ombudsman Mikael Boox 
som var ansvarig för att organisera 
torget. 

Försvarsgren 

Under detta förbundsmöte väcktes 
relativt få kontroversiella frågor på 
själva torget. En fråga som seder
mera röstades kring var om leda
möterna i presidiet även fortsätt

ningsvis skulle tillsättas utifrån 
försvarsgrenstillhörighet. Utfallet 
blev att försvarsgrenstillhörigheten 
blir kvar. 

På påverkanstorget diskuterades 
dessutom Officersförbundets stånd
punkter rörande officersprofes
sionen i en punkt, samt förbundets 
inflytande över lönebildningen. 

– Det var en livlig diskussion 
 rörande lönebildning och förhand
lingsrätten som verktyg. De flesta 
delegaterna gav uttryck för att för
eningarna efterlyser tydligare spel
regler vilket bara kan uppnås om 
fack och arbetsgivare blir mer jäm
bördiga parter än dagens centrala 
avtal ger uttryck för. Vidare disku
terades att kollektivets styrka ligger 
i den enskilde medlemmens enga
gemang när det väl blir dags att 
slåss för villkoren – och att det krä

FÖRBUNDSMÖTE 2014
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ver en tidig och tydlig dialog med 
medlemmarna. Bland de mer kon
kreta frågorna diskuterades också 
behovet av att fördelning av löneut
rymme mellan förbanden regleras i 
kollektivavtal på försvarsmaktsnivå 
och att man därefter ska vara lika 
parter genom hela processen på 
förbanden, säger Niklas Simson, 
Officersförbundets förhandlings
chef och ansvarig för diskussions
punkten om lönebildning.

Farligt höga förväntningar

Gällande Officersprofessionen 
fanns det vissa deltagare som ut
tryckte farhågor kring att en foku
sering på Officersprofessionen 
skulle kunna leda till att övriga 
grupper känner sig åsidosatta.

– Kanske döljer begreppet offi
cersprofession att den egentligen 

handlar om hur allt befäl i försva
ret ska relatera till varandra och till 
den vetenskapliga akademin. Offi
cersprofessionen knyter ihop den 
akademiska utvecklingen för offi
cersyrket med grupperna officerare, 
specialistofficerare, samt soldater 
och sjömän som för befäl. Ytterst 
handlar det om att säkerställa att 
utbildning och forskning som rör 
de militära yrkena hamnar under 
professionens inflytande, säger för
bundsdirektör Peter Löfvendahl. 

Under mötets andra dag talade 
både försvarsminister Peter Hult
qvist och överbefälhavare Sverker 
Göranson. ÖB önskade realism när 
det gällde utformning och finan
siering av Försvarsmakten och 
 beskrev hur Rysslands agerande 
försämrat omvärldsläget. Vad det 
gällde försvarsberedningens rap

port från i våras och försvarsmak
tens underlag till inriktningspro
positionen sade han bland annat: 

– Jag är orolig för att vi i har en 
förväntan i organisationen som 
vida överträffar det faktiska läget. 
Då kan ni själva inse vilken diskus
sion som blir i januari. Jag är också 
lite orolig att detsamma finns som 
tema i politiken, att man tror att 
det som man skrev, det har man 
också finansierat. Det är solklart 
att det har man inte, sade Sverker 
Göranson.

Även Allan Widman, ordförande 
i försvarsutskottet, tog upp det oro
ande omvärldsläget, samt berömde 
regeringens ambitioner på försvars
området.

– Nuvarande organisation är nog 
inte dimensionerad för att möta de 
hot och risker vi ser torna upp sig. 

Fast någonstans känner jag som 
politiker att om vi inte lyckas gå 
iland med att bemanna denna be
gränsade insatsorganisation, så blir 
det väldigt svårt att sikta ännu 
 högre. Tyvärr tror jag att det är så 
att vi måste lära oss krypa, innan vi 
lär oss gå, sade Allan Widman.

Dessutom genomfördes en de
battpanel med ÖB, ordföranden 
för Officersförbundet och Arbets
givarverkets generaldirektör Ulf 
Bengtsson.

För första gången valdes även en 
soldat in på suppleantplats i Offi
cersförbundets styrelse. Dessutom 
finns nu en flygförare på ordinarie
plats, efter att flygförarkollektivet 
återkommit till förbundet. (Se text 
på sidan 32.)

Konfliktfritt förbundsmöte valde väg
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Officersförbundet på din sida
Som bilaga till det här  numret 
av tidningen får alla aktiva 
medlemmar en folder – 
 Officersförbundet på din sida.

Förbundsmötet fattade bland 
 annat beslut om förbundets verk
samhet de kommande tre åren. 

Detta uttrycks i det fackliga 
 programmet. Hela det fackliga 
programmet finns på officersfor
bundet.se/material. Officersförbun
det på din sida är en kortversion 
där vi har sammanfattat delar av 
det fackliga programmet. 

Förbundsmötet filmat
Delar av förbundsmötet har vi 
spelat in så att fler medlem-
mar kan ta del av vad som 
hände när förbundets högsta 
beslutande organ träffades.

På officersforbundet.se kan du se 
och höra invigningen då Lars 
 Fresker, förbundsordförande och 
Romulo Enmark, rektor på FHS 

höll tal och Karlbergs musikkår 
framförde musik.

Även de tal som försvarsminister 
Peter Hultqvist, ÖB Sverker 
 Göranson och försvarsutskottets 
ordförande Allan Widman höll 
 under förbundsmötets andra dag 
samt en debatt om kollektivavtal är 
filmade och finns på hemsidan.

Sänkta medlemsavgifter
Förbundsmötet beslutade att öka antalet avgiftsklasser för 
 aktiva yrkesverksamma medlemmar från fyra till fem. 
 Medlemsavgifterna ligger dock fortfarande mellan 150 och 
230 kronor per månad, beroende på månadslönen. 
Det  innebär att många medlemmar kommer att få en sänkt 
medlemsavgift från och med årsskiftet. 

För studerandemedlemmar, pensionärer och passiva medlemmar är 
 medlemsavgifterna oförändrade.

MEDLEMSAVGIFTER 2015–2017

Kategori månadslön medlemsavgift

Aktiv medlem  0–19 999  150 kr/mån

  20 000–24 999 180 kr/mån

  25 000–29 999 210 kr/mån

  30 000–39 999 220 kr/mån

  40 000– 230 kr/mån

Studerande 100 kronor för hela studietiden, engångsavgift

Passiv äldremedlem 67 år eller yngre 30 kr/mån

Passiv äldremedlem 68 år och äldre 120 kr per år

Passiv övrig  45 kr/mån

Ny förbundsstyrelse vald
Förbundsmötet är avslutat och har valt en ny förbundsstyrelse, 
revisorer, valberedning och ersättningskommitté samt utsett 
tre nya hedersmedlemmar.

Förbundsstyrelse

Ordförande Lars Fresker  OF Bothnia
1:e vice ordförande Karl-Johan Boberg OF AMF
2:e vice ordförande Maria von Below OF F 21
Ledamot Gabriel Bris HSOF
Ledamot Göran Carlsson OF HKV
Ledamot Henrik Edlund OF F17
Ledamot Mattias Hansson Kfl OF
Ledamot Johan Hamlin OF Livgardet
Ledamot Håkan Jansson OF Bothnia
Ledamot Magnus Johansson OF Enköping
Ledamot Per Jönsson OF F 7
Ledamot Hans Lundgren OF HKP
Ledamot Susanne Nyberg Kfl OF
Ledamot Niclas Schöld OF Skaraborgarna
Ledamot Mikael Vinde MarinB/SSS
Suppleant Rickard Benedetti OF AMF
Suppleant Thomas Johansson OF Södra Skåningarna
Suppleant Tomi Kovero OF Bothnia
Suppleant David Lindblom OF Skaraborgarna
Suppleant Jacob Romlin Ärna OF
Suppleant Josefina Åsemyr Wanäs OF

Revisorer
Revisor Jonas Holmgren OF Bothnia
Revisor Bengt Lundberg OF HKV
Revisor suppleant Peter Johansson Kfl OF
Revisor suppleant Anders Salenbo HSOF

Ersättningskommitté
Ordförande Johnas Mård OF MarinB/SSS
Ledamot Johan Öhlén OF Göteborg
Ledamot Peter Ceimertz OF Lv 6
Suppleant Leif Edström OF F 21
Suppleant Mats Häggström OF HKP

Valberedning
Ordförande Sven-Åke Söderbjörk OF MarinB/SSS
Ledamot Ulrika Palm OF TrängR
Ledamot Ola Arvidsson OF Bothnia
Ledamot Mats Thuresson Kfl OF
Ledamot Tim Björklund Ärna OF
Ledamot Johan Falck OF F7
Ledamot Björn Blomberg OF HKV
Suppleant Klas Ahlqvist OF Skaraborgarna
Suppleant Roger Karlsson OF F17
Suppleant Anders Borglund Kfl OF 

Hedersmedlemmar
Bo Christensen
Roland Ekstrand
Michael Groneberg 

FÖRBUNDSMÖTE 2014



Connecting with 
Defence Technology
I våra uppdrag och projektåtaganden 
åt kund hjälper vi till att omvandla 
visionerna till konkreta förslag. 
Vi är ett oberoende teknikkonsult
bolag med projekt som spänner från 
övergripande och teoretiska analyser 
till detaljerade kravspecifikationer.

Välkommen till ÅF! 
afconsult.com/defence
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Milso AB  |  08 - 672 07 80  |  info@milso.se  |  www.milso.se

Envis!

 Eller målmedveten..
Milso erbjuder Teknik-, Lednings- & IT-tjänster inom 
försvarsområdet. Våra uppdrag handlar om allt från 
Gripen, helikoptrar och telekrig till stridsfordon och 
materiel för markarenan. 

Vi har plats för fler målmedvetna kollegor!

Är du en av dem? 
– Hör av dig!

Är du soldat eller sjöman
Och vill ta ett nytt steg i karriären?
Bli en ledare!

Sök officersprogrammet nu!

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning på Försvars hög skolan 
för dig som vill inrikta dig mot en chefs befattning i Försvarsmakten.

Din ansökan ska vara inne senast 15 januari 2015

Läs mer på www.fhs.se
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Roller och relationer måste börja i riksdagen
I Officerstidningen nr 6 (sidan 
12) beskrivs det pågående ar-
betet med att vända trenden 
med ett försvagat förtroende 
för Försvarsmakten bland så-
väl allmänhet som anställda. 

Många frågor om förtroende utgår 
dock från interna mål och förut
sättningar men tar inte utgångs
punkt i de yttre faktorer som 
många gånger kan ligga till grund 
för uppfattningarna. För Försvars
makten utgår dessa yttre faktorer 
från politiska beslut och politiska 
förutsättningar att bedriva den ut
talade verksamheten. Men är verk
samheten otydligt uttalad från de 
politiska skikten blir det också 
svårt för myndigheten att omsätta 
dessa på ett trovärdigt sätt. Samti
digt ger också otydliga politiska 
 inriktningar en möjlighet för myn
digheten att själv utforma sin väg. 
En del av dessa yttre faktorer belys
te jag i en magisteruppsats våren 
2012 som påvisade förändrade (och 
försämrade) förutsättningar som 
inträdde under 2000talets början, 

efter det kalla krigets slut.
Inledningsvis så anammade 

 Sverige mer av den europeiska 
 säkerhetspolitiska linjen i sina ställ
ningstaganden och började överge 
den tidigare nationella linjen. 
 Svårigheten här utkristalliserade 
sig dock när EU inte mäktade 
komma fram till någon enhetlig 
säkerhetspolitisk linje utan där ar
betet blev relativt utslätat på grund 
av skilda nationella uppfattningar. 
Som tydligaste resultat blev EU 
Battle Groups, som Sverige vid flera 
tillfällen deltagit i. Någon praktisk 
användning av dessa har dock 
 aldrig kommit till stånd, mycket 
beroende även här på skilda natio
nella uppfattningar om hur och 
när dessa ska användas.

Frän Rysslandskritik

Förre utrikesministern Carl Bildt 
gick många gånger längst fram i sin 
kritik mot Ryssland i samband med 
konflikten i Ukraina, långt framför 
övriga utrikesministrar i EU som 
höll en betydligt lägre profil.

Vidare belyste också uppsatsen 

att den politiskt uttalade inrikt
ningen om breda samförståndslös
ningar över parti och blockgrän
serna började vackla under 
1990talets senare del. Något som 
sedan dess fortsatt. Vår nuvarande 
försvarsminister Peter Hultqvist 
har varit tydlig med sin stånd
punkt om behovet av breda över
enskommelser, och det känns 
hoppfullt, men då krävs också tyd
liga förslag att enas kring. Motsätt
ningar i frågor som återinförande 
av värnplikten, utredning om 
 Natomedlemskap och behovet av 
ny försvarsberedning eller inte 
splittrar riksdagens partier. Röster 
höjs också för ett ökat fokus på 
 nationella insatser och inte så tyd
ligt på de internationella. 

Större sammanhang viktigt

Samtidigt kan man bara konstatera 
att den politiska inriktningen om 
att ”över tiden hålla cirka 2000 
personer ur insatsorganisationen 
insatta, nationellt och internatio
nellt” inte har uppnåtts, som dess
utom successivt flyttats fram med 

tillägget ”på några års sikt”. Dis
kussionen om ”enveckasförsvaret” 
har heller inte bidragit till tydlig
heten i Försvarsmaktens inrikt
ning. Så vad försvarsministern nu 
än säger så ankommer det på det 
faktiska utfallet om parti och 
blocköverskridande överenskom
melser och politisk tydlighet om 
vad som förväntas av Försvars
makten, för att personalen ska ha 
någonting att kunna känna stolthet 
över. 

Visst kan man känna stolthet 
över sina egna arbetsinsatser, men 
om man inte kan sätta in dessa i ett 
större sammanhang eller känna 
stöd från beslutsfattare så förtar det 
ändock känslan av att vara nöjd 
och vilja rekommendera Försvars
makten som arbetsgivare. Försvars
makten kan göra en del men poli
tisk tydlighet kan inte underskattas 
i detta arbete, och måste vara något 
som Försvarsmakten vågar kräva av 
den nya regeringen.

KRISTER WEDIN

Kraftfulla beslut är att vänta
Oron i Europa och världen 
 griper omkring sig. Ett nytt 
läge tycks utkristalliseras, 
som vi yrkesmilitärer varken 
vill eller kan värja oss mot. 

Försvarets mycket hastiga rationa
lisering vid det kalla krigets slut 
skakade om tillvaron för mången 
yrkesofficer. Sverige klarade att 
snabbt göra sig fritt från enorma 
fasta kostnader i anläggningar, 
 lokaler, värnpliktig och anställd 
personal. 

Anskaffning av stridsflyg, ubåtar 
och artilleri fortsattes emellertid. 
Och inte nog med det: vi officerare 
har fått sällskap av yrkessoldater, 
vars fulla potential vi ännu bara 
anar. Hemvärnssoldaterna är lika 
insatsberedda som vi, och deras 

 aktiviteter utvecklas. Med de regio
nala stabernas stöd visar de sig vara 
en kraft att räkna med. Utökning 
av försvaret övervägs. Vissa disku
terar anslutning till Nato. Och 
våra statsfinanser är i sådant skick 
att vi kan välja väg själva. 

Riksledningen har lärt

Vårt val påverkar i hög grad våra 
grannar. Någonting är å färde, och 
vi militärer är inblandade från för
sta stund. Riksledningen å sin sida 
har lärt sig ett och annat alltsedan 
BA01 i Bosnien 1993, och den 
 osäkerhet som märktes vid U 137 
och Hårsfjärden är numera helt 
borta. Vi svenska militärer har 
dessutom visat oss precis så stryk
tåliga och kraftfullt kompetenta 
som vi alltid varit, men som man 

efter den 200åriga freden inte rik
tigt vågat förutsätta. Veteraner från 
skarpa operationer befinner sig i 
riksledningen, försvarsledningen, i 
förband och staber, överallt i hem
värnet och i de politiska partiernas 
led. Så när hemlandet nu ställs 
 inför nya hot, är allt annorlunda än 
både 1914, 1939 och 1983. 

Många frågor

Kraftfulla beslut är att vänta. Sam
manbitna anleten. Hesa komman
don! Knyckiga rörelser. Energi som 
flödar genom alla och envar. Men 
våra familjer ställer sig frågor. 
Kommer pappa och mamma hem 
från jobbet helskinnade? Kan 
 familjen bo kvar om pappa invali
diseras? Kan äldre officerare på 
 något sätt användas, eller bör de 

avlägsnas? Kommer mamma befinna 
sig längre tid på annan ort utan 
möjlighet till fritid? Hastigheten 
oron och incidenterna utvecklas 
med säger oss att vi skall vara noga 
med att stödja vårt gamla Officers
förbund, som kämpar med trött
samma saker som försäkringar, 
 ersättningsfrågor och RALS. Ett 
vänligt ord till de fackliga kan göra 
att de orkar vidare, och vårt 
skyddsnät är berett att ta emot oss 
när vi råkar verkligt illa ut, oavsett 
i vilket läge försvarsmakten som 
arbetsgivare befinner sig i. Stöd din 
officersförening så stödjer du dig 
själv och därmed blir Försvars
makten starkare.

GÖRAN MELLBLOM

Livgardet

INSÄNDARE
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Ta inte hundra miljoner från mina ersättningar!
Så har då mantrat börjat ljuda 
i maktens korridorer igen. 
På emilia kan man läsa att ett 
arbete inletts för att se över 
kollektivavtalen. Motivet är att 
avtalen måste anpassas till 
verksamheten och att 
 administrationen måste 
 minskas. Samt att ÖB ska ta 
100 miljoner kronor från 
 kollektivavtalet och lägga på 
övningsverksamhet. 

Nuvarande avtal stödjer verksam
heten, det är ingen skillnad på att 
utbilda soldater, vare sig de är 
 anställda eller värnpliktiga. Ingen 
uppgift eller övning har Försvars
makten behövt ställa in på grund 
av avtalet. Det man egentligen 
 menar är att man vill ha ett avtal 
där soldater jobbar för avsevärt 
mindre ersättningar. Och det är 
inte administrationen som måste 
minskas, det är stödet som ska 
öka. Det är inte administrativt 
svårt att föra in ersättningar. 
 Tyvärr verkar ÖB helt och hållet 
vägra inse att det är neddragningar 
i stödet som är problemet. Det har 
alltid funnits administration, men 
tidigare fanns det särskild perso
nal som administrerade och 
 officerare som utbildade. Nu ska 

officeren göra allt. Det är det 
 administrativa oket. 

ÖB: Ta ansvar!

ÖB tycker att det är för höga er
sättningar för truppofficerarna och 
soldaterna. Etthundra miljoner 
kronor vill ÖB ta från våra ersätt
ningar. Vilken del är för välbetalt? 
Är det att jobba 24 timmar per 
dygn i tio dagar för en tusenlapp 
om dagen. Och då är det inget 
 extra för helger eller någon form av 
OB. Vi jobbar och sliter, äter denna 
vidriga frystorkade mat och sover 
på ett liggunderlag som är 11 mm 
tjockt. 

Återigen sitter officerare eller 
före detta officerare som inte varit 
på trupp på 20–30 år och ska ”ana
lysera” och ”besluta” om ersätt
ningar för soldater och officerare.

Nu är det dags att ÖB tar sitt 
 ansvar. ÖB har lovat politikerna att 
det blir billigare med ett yrkesför
svar, upp till bevis. Och är det så 
att det blir dyrare med anställda 
soldater så borde ÖB gå till politi
kerna och erkänna sitt misstag, och 
inte minska ersättningarna.

Alla ni som vill ha en mindre 
påse pengar i kollektivavtalet och 
tycker att det är bra att ta 100 mil
joner kronor till övningsverksam

het; sök en befattning med lägre 
månadslön, gärna ute på trupp, 
så har ni därefter rätt att uttala er. 
Jag är inte förtjust i människor som 
vill försämra för andra, så fort man 
själv kommit upp på grön kvist. 

Oavsett informationsdirektörens 
fina ord om ett öppet klimat i FM 
så vågar jag inte skriva under med 
mitt namn. Verkligheten på trupp 
är lite annorlunda än den verklighet 
som informationsdirektören lever i. 
Kom ihåg; när du bytt till en be
fattning med lägre lön ute på trupp 
– då kan du stämma in i mantrat ” 
Nytt kollektivavtal löser allt”.

LÅGAVLÖNAD TRUPPOFFICER

Officerstidningen presenterar skrivelsestödsmall
Efter att ha under ett stort 
 antal år läst försvarsmakts-
skrivelser är det nu dags för 
redaktionen att, i juletid, 
 lämna sitt bistånd till FM:s 
fortsatta planeringsprocess. 

För de läsare som i någon stab just 
nu arbetar med remisser, besluts
underlag, eller andra skrivelser, 
 bifogar redaktionen därför tabellen 
till höger som stöd. Den skapar po
tenta klyschor som lyfter din stabs
produkt till oantastliga höjder.

Redaktionen tar inget ansvar för 
eventuella beslut, eller degraderingar/
befordringar, som kan ha sin grund 
i nyttjande av tabell till höger.

Tabellens funktion: 

Tänk på tre tal mellan 0–9. Sätt in 
dem i tabellen och plocka ut den 
formulering som uppstår. Ta exem
pelvis 092 vilket ger ”optimerad 
Priodoktrin”. Och säg den stabs
karriär som inte får luft under 
vingarna av lite 666 ”säkerställd 
chefshänsyn.” 

Observera att tabellen är synner
ligen fältmässig och fungerar även 
vid strömavbrott. Den går även att 
återvinna, allt i enlighet med Offi
cerstidningens utvecklade process
inriktning. Slutligen går den även 
att klippa ut och laminera för ökad 
fuktbeständighet.

INSÄNDARE

Officerstidningens skrivelsestödsmall:

0 Optimerad stabs- filosofi

1 Konsultativ process- styrning

2 Centraliserad lednings- doktrin

3 Samverkad värdegrunds- avsikt

4 Integrerad arena- inriktning

5 Utvecklad insats- förutsättning

6 Säkerställd chefs- hänsyn

7 Vetenskaplig medarbetar- avvägning

8 Human  besluts- nivå

9 Offensiv Prio- bedömning

Enligt intranätet emilia ska hundra miljoner sparas på kollektivavtalen. Fel tänkt, tycker insändarskribenten.
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annonsavdelningen

Tel: 08-742 10 08 

Mail: info@irmermedia.com

annonsera i sveriges starkaste
annonsorgan inom försvarssektorn!
Direktkanalen till beslutsfattare och inköpare inom bl a; FMV, FRA, 
FOI, FortV, MUST, Rekryteringsmyndigheten och Högkvarteret.

MedleMsTidning för OfficersförbundeT 


