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Utifrån det förändrade säkerhetspolitiska läget 
vore det kanske mer relevant att ställa sig den 
motsatta frågan – vågar politikerna ta ansvar 
för att inte tillföra de ekonomiska resurser som 
krävs för att genomföra förstärkningar av det 
svenska försvaret? 

Det är med viss bävan jag hör och ser den 
uppseglande Natodebatten – på Rikskonferensen 
och i riksdagen. Jag räds att den diskussionen 
skymmer frågan om hur vi ska skapa ett försvar 
anpassat till dagens miljö med ett aggressivt 
Ryssland och stor osäkerhet inför framtiden. 

Natofrågan är ren politik och handlar om 
värderingar och ger fina möjligheter till käft
smällsretorik. Den skapar konflikter mellan 
partierna och kan diskuteras utan att man 
 behöver ta i den besvärliga frågan om pengar 
till försvaret. Jag förstår om frågan därigenom 
utövar en stor lockelse på våra folkvalda. Där
för hoppas jag att våra politiker sansar sig, tar 
sitt ansvar – och blir mer lösningsfokuserade. 
När riksdagen har skakat fram fem–sex miljar
der på årsbasis till försvaret – vilket är ett mini
mum för det ska kunna börja komma på fötter 
– kan de åter börja diskutera Nato. (Fyra miljar
der handlar bara om att nå upp till lägsta 
 acceptabla skambudsnivå, alla verkar inte vilja 
förstå det.)

Incitament GSS

Officersförbundet var i grunden enig med 
 Försvarsmakten om det underlag som de läm
nade in till regeringen inför inriktningspro
positionen. Ett underlag som är tydligt med att 
politikerna måste börja ta sitt ansvar för att 
skapa balans mellan uppgifter och resurser 
inom försvaret. 

Det fanns dock ett område där vi inte var 
överens och som var så viktigt att vi gick till 
oenighet när underlaget samverkades. Det var 
avseende incitamenten för soldater och sjömän. 
Försvarsmakten ville inte skriva att de skulle 
regleras i kollektivavtal. Vilket för oss är natur
ligt! Anställningsvillkor såsom tjänstepension, 
ersättningar vid övningar, etc, är reglerade i 
kollektivavtal. Det är en grundläggande del av 
den Svenska modellen. Det gör att förutsätt
ningarna blir förutsägbara och individerna kan 
genom sina fackliga organisationer påverka 
dem allteftersom behoven förändras. Men så 
tydligen inte i den ”Nya Försvarsmakten”. Där 
vill arbetsgivaren förbehålla sig rätten att själv 
bestämma villkoren för soldater och sjömän 
alltefter som läget förändras. Varför ska en 
 yrkesgrupps villkor inom försvaret regleras på 
ett annat sätt? Varför ska de inte ges möjlig
heten att erhålla stöd av sitt fackförbund när 
Försvarsmakten börjar svaja i tillämpningen? 

Dessutom: Var inte ett av de viktiga fokus
områdena att ALLA anställda i Försvarsmakten 
skulle behandlas lika! Vidare bäddar Försvars
maktens agerande för att det kommer att bli 
reglerat på annat sätt, för politikerna är inte 
nöjda med Försvarsmaktens sätt att hantera 
denna fråga. Inte minst visar beslutet i riks
dagen innan jul detta. 

Försvarsmakten har inte heller genom åren 
utmärkt sig för att hålla vad man lovat i avtal 
och muntliga löften. Chefer och inriktningar 
byts, det genas i kurvor och endast den trånga 
ekonomin är konstant. 

Om vi bortser från att ensidigt beslutade 
 incitament skjuter sönder grunden för den 
svenska modellen, vilket vi aldrig kommer att 

stödja, finns det ytter
ligare ett motargu
ment som anställda 
säkert är bekanta 
med: Förtroende. 
När vi inte ens kan lita på tillämpningen av de 
avtal vi har kommit överens om i skrift, efter 
långa diskussioner och förhandlingar, känns 
det  väldigt avlägset att börja låta myndigheten 
köra ersättningar på egna lösa boliner. Kommer 
 löftet som FM gav för tolv år sedan att gälla när 
det är dags att leverera? Tillåt mig tvivla.

Synen på svenska modellen

Jag får här en tydlig känsla av att Försvarsmak
ten lydigt går i Arbetsgivarverkets ledband. Det 
ska inte finnas några kollektivavtal på lokal 
nivå, i vårt fall Försvarsmaktsnivå. Det blir mer 
och mer uppenbart att vi har olika syn på den 
svenska modellen. Den svenska modellen i vår 
fackliga värld bygger på arbetstagarnas rätt att 
organisera sig för att gemensamt driva sina krav 
gentemot arbetsgivaren. Vi ser dock hos arbets
givarna en uttalad arbetsgivarstrategi att under 
parollen individuellt utformade villkor försöka 
kringgå det lokala facket genom direktdelege
ring av frågor till chef och medarbetare, endast 
reglerat i svepande termer på central nivå.

Arbetat med ett nytt samarbetsavtal med 
 Arbetsgivarverket framstår för mig som allt 
viktigare. Vi måste där både definiera våra 
 intentioner men också tydliggöra hur förhand
lingarna ska kunna fullföljas på ett för arbets
tagarna bra sätt på Försvarsmaktsnivå. 

Show me the money!

STOCKHOLM 21 JANUARI 2015
LARS FRESKER, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Med lite distans till Rikskonferensen i Sälen och den enighet som fanns där bland politiker, 
organisationsföreträdare med flera om behovet av att stärka vår försvarsförmåga så infinner 
sig en fråga – finns verkligen det politiska modet för att tillföra de ekonomiska resurser som 
krävs för att genomföra nödvändiga förstärkningarna av det svenska försvaret?
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 ” Motivationen tenderar 
att öka hos de flesta 
av oss när det är högt 
tryck på incident- 
beredskapen”

Mikael Magnusson, chef MSE 171 
stridsflygdivisionen
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OFFICERSFÖRBUNDET SKEPTISKT TILL UTSKOTTSBESLUT
Riksdagen beslutade 17 december, 
när man antog försvarsbudgeten för 
2015, även att regeringen bör 
 tillkännage att kontinuerligt tjänst-

görande gruppbefäl, soldater och 
sjömän bör erhålla ekonomisk 
 kompensation efter att ha tjänstgjort 
en viss tid. Målet är att få soldater 

och sjömän att stanna längre i 
 försvaret. Officersförbundet är 
 skeptiskt och menar att högre 
ingångslön, bättre löneutveckling 

och bättre villkor vid övningar och 
insatser ger bättre effekt.  (DS) 

  NOTISER

            Marinstridsdagarna 2015: 
Små gröna män mer sannolika än samförstånd
Ryska provokationer och för
mågeutveckling hand i hand 
med Finland. Det var huvud
dragen då Marinstridsdagarna 
i Karlskrona inleddes. Om det 
svenska sjösäkerhetsläget sa 
marinchefen att det är till
fredsställande överlag, men 
lade till en gedigen brasklapp 
om behovet av mer resurser. 

Det handlar inte längre om vad vi 
ska göra om sju år. Eller fem. Här 
och nu är det som gäller och därför 
måste befintliga förmågor använ
das så effektivt som möjligt. Det 
konstaterade marinchef Jan Thörn
qvist när han den 20 januari inledde 
Marinstridsdagarna 2015. 

– Förr pratade vi om vad som 
skulle hända sen, nu krävs ett annat 
mind set. Sverige är ett säkerhets
politiskt intressant land och det vi 
gör i form av övningar och insatser 
sänder signaler till öst. Vi måste vara 
medvetna om hur vi agerar, sa han. 

Tonläget under årets Marin
stridsdagar var annorlunda jämfört 
med tidigare år. Höstens ubåtsjakt 
och Rysslands ökande aggressivitet 
satte fokus på marinens dagsform 
och utvecklingen i närområdet. 

Fulla stapelbäddar 

– Rysk militär kommer allt närmare 
och finns nu på platser där de inte 
varit på många, många år, sa Ola 
Trudesson, chef för marintaktiska 
staben. De har placerat flyg i Kali
ningrad, håller fler och mer kom
plexa övningar, genomför vapen
prover och artilleriskjutningar, 
etablerar sig i Arktis och har åter
upptagit användandet av ubåt SSN9.

Även Christian Allerman, förre 
marinattachén i Moskva, talade 
om den ryska offensiven. Han be
skrev hur stapelbäddarna på varven 

på andra sidan Östersjön är full
belagda och att nya militärfartyg 
börjat tas i leverans. 

– Det byggs som aldrig förr, 
framför allt i väster. I norr bygger 
man elva fartygsklasser samtidigt 
och Ryssland är en mycket potent 
motståndare, sa han. 

Dagens längsta applåd 

Sverige är inte enda västland som 
drabbas av den ryska offensiven. 
Kommendören för finska marinen, 
Kari Takanen, var på plats och be
rättade hur ryska helikoptrar flyger 
rakt mot deras fartyg och om tester 
av ubåtar utanför finska kusten. 
Även runt Nordamerika har ryssarna 
visat sig. 

– De har varit inne och flugit i 
kanadensiskt luftrum och haft 
 anfallsövningar utanför Grönland, 
norr om USA, sa Christian Aller
man. Det är tydliga provokationer 
och det är så de vill att det ska upp
fattas. De är ute efter att visa sin 
förmåga, sa han. 

Ytterligare en talare som pratade 
om Ryssland var utrikeskorrespon
dent KjellAlbin Abrahamsson. Efter 
ett lika brilliant som faktaspäckat 
anförande drog han hem dagens i 
särklass längsta applåd. Han på
minde om Rysslands vidsträckta yta 
och en enorm armé inom vilken runt 
1000 personer dör varje år. Men 
han pratade också om Sveriges 
 något blåögda inställning till Ryss
lands intentioner  liksom Ukrainas 
del i det som nu sker i landet.

Gemensam stridsbåt

– Science fiktionslösningen på den 
situationen vore att inblandade 
parter beslutar sig för att kavla upp 
ärmarna och sätta sig ner tillsam
mans och försöka lösa problemen. 
Det realistiska scenariot är att det 

landar små gröna män från mars och 
tar hand om det, sa Abrahamsson. 

Förutom Ryssland ägnades en 
hel del tid åt försvarssamarbetet 
mellan Sverige och Finland. 2024 
ska det vara fullt utbyggt mellan de 
marina enheterna, men redan nu 
har man kommit en bra bit på väg. 

– Om bara några dagar kommer 

vi att kunna ta emot krypterade 
mejl från Finland och få tillgång 
till hela deras sjölägesbild, sa Jan 
Thörnqvist. Marinen har kommit 
absolut längst av försvarsgrenarna i 
samarbetet med Finland och kan
ske kommer vi att ta fram nästa 
 generations stridsbåtar tillsammans.

Kari Takanen bekräftade sin 
svenska kollegas beskrivning av det 
goda samarbetet över nations
gränserna. 

Enkelt samarbete

– Det är enkelt för oss att samar
beta. Vi har en gemensam kultur
bakgrund och delar synen på 
 omvärlden. Några pengar kommer 
vi inte att spara, initialt blir det till 
och med lite dyrare. Men vi gör 
inte det här för att spara pengar 
utan för att öka vår förmåga, sa han. 

Den svenska marinens förmåga 
beskrev Jan Thörnqvist som till
fredsställande överlag. Uttalandet 
efterföljdes dock av ett stort ”men” 
och att behovet av resurser var 
 större än det politikerna hittills 
budgeterat för.

– Men det gäller inte bara oss 
utan hela Försvarsmakten och vi 
får se hur det utvecklas. Under 
 tiden måste vi arbeta med de för
mågor vi har, sa han. 

LINDA SUNDGREN 

Kjell-Albin Abrahamsson talade om 
Sveriges inställning till Ryssland.
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” I norr bygger 
man elva 
fartygsklasser 
samtidigt.”
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  NOTISER

RÄTTELSE OM ALECTO
I Officerstidningen nr 8 2014 skrevs 
på sidan 23 att antiubåtsgranatsyste-
met Alecto slopades av förra rege-
ringens genomförandegrupp. Det är 
inte korrekt. Alectosystemet, som 

FÖRSVARSMAKTEN AVVECKLAR LÖNEKONTORET
Försvarsmakten avvecklar nu löne-
kontoret i Boden, meddelar myndig-
heten. Kontoret har jobbat med syste-
met Palasso lön, vilket nu är ersatt 
med Prio lön. Ingen av de 13 

anställda sägs upp, utan de kommer 
istället att ges nya tjänster. Bland 
annat kommer de anställda på konto-
ret att bli så kallade superanvändare, 
det vill säga handläggare vid insats-

förbanden i Boden, för att avlasta 
övrig personal med att administrera 
gruppresebeställningar, arbetstids-
planering och inköp i system Prio.  
(DS)

Försvarsmakten och ÖB  Sverker Göranson var tydliga på 
 Rikskonferensen i Sälen, såväl som i underlaget till  regeringen 
innan jul.  Försvarets  ekonomi måste ökas med  miljardbelopp 
årligen. En exakt siffra kunde ÖB inte ge, men det handlar om 
minst fyra miljarder eller mer på  årsbasis.

– Vårt underlag visar att de ekono
miska ramarna omöjliggör en ope
rativ förmågeutveckling som står i 
paritet med omvärldsutvecklingen, 
sade ÖB Sverker Göranson i Sälen. 

Hans citat underbyggs av myn
dighetens underlag till den för
svarspolitiska proposition som ska 
läggas i vår, bland annat: ”Försvars-
maktens förmåga är för låg med nu-
varande planeringsförutsättningar.”

Det finns fler formuleringar i 
underlaget som torde göra budska
pet svårt att missa. 

”I nuläget finns begränsningar i 
Försvarsmaktens förmåga att möta 
olika former av händelseutvecklingar 
och hot. De största bristerna finns 
vid operationer i högre konfliktnivå-
er samt avseende uthållighet vid 
längre operationer.”

Lägsta acceptabla nivå.

Även när det gäller basorganisa
tionen varnar försvarsmakten för 
fortsatta reduceringar: ”Försvars-
maktens bedömning är att produk-
tionskapaciteten nu är på lägsta 
 acceptabla nivå.”

Vidare skrivs att: ”Försvarsmakten 

bedömer att risktagningen i perioden 
fram till 2020 och därefter inte är 
rimlig.” ”Bortom 2020 minskar 
 fortsatt Försvarsmaktens operativa 
förmåga relativt förmågeutvecklingen 
i närområdet, vilket medför att 
 riskerna ökar.”

Försvarsmaktens menar sam
manfattningsvis att pengarna inte 
räcker till. 

– Den centrala slutsatsen från 
Försvarsmaktens analys är att det 
försämrade omvärldsläget kräver 
ökad förmåga i närtid. Det går inte 
att vänta till 2020 då huvuddelen 
av de ekonomiska förstärkningarna 
är tänkta att komma. Långsiktigt, 
efter 2020 bör dessutom den eko
nomiska nivån höjas ytterligare, sä
ger Sverker Göranson. 

Därför föreslår myndigheten att 
man de kommande åren ska få pri
oritera att kunna anställda, utbilda 
och öva personal. Detta finansieras 
genom att nya materielinköp skjuts 
på framtiden med undantag för 
”personlig materiel för att säkerställa 
förbandstillväxten.” Dessutom läggs 
pengar på medelräckviddigt luft
värn, samt de två nya ubåtarna och 

60 JAS E. Nya Jas och ubåtar kom
mer att äta upp halva materielbud
geten under planeringsperioden. 
Försvarsmakten betonar att man 
på kort sikt kan höja förmågan 
men att det är på bekostnad av den 
långsiktiga utvecklingen.

– De ekonomiska förstärkningar 
som föreslås av försvarsberedning
en är mycket viktiga och välkom
na. Det utgör ett viktigt trend
brott. Men det är samtidigt 
otillräckliga. Hur vi än vrider och 
vänder så går matematiken inte 
ihop, säger Sverker Göranson. 

Armén föreslås, i underlaget till 
regeringen, fokusera på tre manö
verbataljoner dit de kontinuerligt 

tjänstgörande koncentreras. Dessa 
kommer, tillsammans med funk
tionsförbanden, att utgöra kärnan i 
en brigadstridsgrupp. Övriga ar
méförband organiseras i en andra 
brigad med något lägre krav på till
gänglighet. 

Luftförsvaret erhåller Jas E, 
medelräckviddigt luftvärn och åt
gärder för skydd av flygbaser vidtas 
i närtid. Marinen erhåller fler 
 fartygsbesättningar, samt fler per
sonalrader i övriga förband. 

Önskelista underkänns.

Försvarsmakten har i underlaget 
dimensionerat kapaciteten utifrån 
det som försvarsberedningen skri
vit att försvaret ska kunna klara av. 
Däremot underkänner försvaret 
försvarsberedningens önskelista på 
vilka anskaffningar som ska ge
nomföras utöver redan beslutad 
ram och förslår istället fem steg 
som måste tas innan fler ubåtar 
 eller flygplan skaffas. 

– Innan vi går vidare med an
skaffning av nya plattformar måste 
vi ha en ordentlig grund. Det vikti
gaste på kort sikt är att vi får den 
befintliga organisationen att fungera 
effektivt, snarare än att utöka den. 
Vi måste först ha en fungerande 
bottenplatta, säger Sverker 
 Göranson.

DANIEL SKOGLUND

ÖB Sverker Göransson
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Försvaret: Det krävs minst fyra miljarder 
Försvarsmakten bedömer att 
det krävs fyra miljarder per år 
för att nå upp till den miniminivå 
som försvarsberedningen satt. 

Dess utom krävs ytterligare femton 
miljarder för att skaffa de utök

ningar som försvars beredningen 
föreslog. Det framgår i det under
lag som  försvarsberedningen läm
nade till regeringen den 23 januari. 

Försvaret anser att fem steg bör 
 genomföras (se faktaruta) innan 
några utökningar görs för att nå 

upp till en operativt relevant mini
minivå. 

Femton miljarder

Försvarsberedningen föreslog 
bland annat anskaffning av ytterli
gare tio stycken JAS 39E, ett lång

räckviddigt robotsystem för preci
sionsbekämpning av markmål, fyra 
nya taktiska transportflygplan, en 
utökning av antalet ubåtar till fem, 
utökade åtgärder mot korvett typ 
Gävle, ett kustrobotsystem samt 
nytt bataljonsartilleri. Försvars

ÖB: Otillräcklig ekonomi ger orimlig ris ktagning



NUMMER 1/2015   07

NYHETER

MARINEN KLAR MED KRYPTO TILL FINLAND
På Folk och Försvars Rikskonferens 
talade Sveriges och Finlands för-
svarsministrar om att man önskar 
kunna kommunicera krypterat mellan 
länderna. Marinbloggen rapporterar 

att krypterat samband mellan Finland 
och Sverige är etablerat. Den 12 
januari klockan 14.35 genomfördes 
det första  krypterade samtalet mellan 
Sveriges och Finlands marina led-

ningscentraler. I och med det säkra 
sambandet  öppnas möjligheter upp 
för utbyte av sekretessbelagd infor-
mation om verksamheten på, över 
och under Östersjön.  (DS)

RÄTTELSE OM ALECTO
ursprungligen var planerat för Visby-
korvetterna, slopades längs vägen, 
men det var inte ett av genomförande-
gruppens förslag på vad som inte 
skulle genomföras.  (DS) 

FAKTA Försvarsmaktens fem steg.

Försvarsmakten menar att fem steg 
måste tas innan försvarsbered-
ningens förslag om fler ubåtar och 
Jas E fattas. 

Första steget 2016: Öka antalet 
kontinuerligt tjänstgöran de med 900. 
Utöka resurserna för materielunder-
håll för att öka tillgänglighet och ut-
hållighet. Omsättning av kvalificerad 
ammunition och bekämp ningssystem 
för armén, samt utökade vidmakt-
hållandeåtgärder för marinen. 

Andra steget Behov av resurser för 
livstidsförlängning och omsättning av 
båtmateriel för bibehållen sjöoperativ 
förmåga. 

Tredje steget Anskaffning av 
 bekämpningssystem, samt anskaff-
ning av standardfordon och sjuk-
vårdsmateriel. 

Fjärde steget Åtgärder för skydd 
och vidmakthållande för luftoperativ 
förmåga. Anskaffning verkanssystem 
för utökad sjöoperativ förmåga

Femte steget Ledningssystem-
området måste ges ökad redundans 
och vidmakthållande. Omsättning av 
materiel för hemvärnsförbanden. 

Sedan: Därefter kan fler JAS39E, 
långräckviddigt robotsystem för be-
kämpning av markmål till Jas, utökat 
antal ubåtar prövas. Inga ekonomiska 
resurser finns för de av försvars-
beredningen föreslagna åtgärderna.

Brister i reservkraft ska täppas till
Försvarsmakten har precis 
avslutat en utredning om 
myndighetens elförsörjnings
trygghet. Man har gjort fall
studier på förbanden P7, För
svarsmedicincentrum och F7, 
samt analyserat hur Hög
kvarteret hanterar frågorna.

– Exakt hur läget ser ut är inte 
 öppet, men situationen är inte till
fredsställande, så mycket kan jag 
säga. Vi har nog varit lite aningslösa. 
Det har funnits en ovilja att ta i de 
här frågorna, sannolikt beroende 
på att det både är många aktörer 
inblandande och att det är väldigt 
kostnadsdrivande att ordna en 
 redundant kraftförsörjning, säger 
Johan Askerlund, utredare på led
ningsstaben. 

Elförsörjningen är mycket vik
tigt för Försvarsvarsmakten men 
eftersom man hyr fastigheterna av 
Fortverket äger man inte själv sina 
elabonnemang vilket gör det svårare 
att styra systemet. 

– Frågan har varit bortglömd 
under ett tag. Försvarsmakten har 
under ett antal år kommit att bli 
väldigt mycket av en fredstida 
 förvaltningsmyndighet. Det har 
funnits en attityd av att ’vad gör 
det om skolhuset inte har någon el, 
vi gör väl något annat tills den är 
tillbaka?’, säger Johan Askerlund. 

Samtliga förband som har under
sökts har uppskattat att frågan åter 
är väckt, tillägger han. 

Fasta anläggningar

Utredningen har främst studerat 

de fasta anläggningarna, men viss 
insikt har man även fått om insats
förbandens situation. 

Hur ser det ut med tillgången på 
 elverk om man skulle vilja rulla ut 
större delen av de kontinuerligt 
 bemannade insatsförbanden i skogen?

– Det är en klok fråga som du 
ställer. Den uppgiften är hemlig i 
dagsläget, men frågan är känd, 
 säger Johan Askerlund. 

Enligt Försvarets materielverk 
planerar försvaret under åren 
2015–17 att köpa in elförsörjnings
utrustning – inkluderande elverk – 
för cirka 200–250 miljoner. 

Högkvarteret ska nu gå vidare 
och genomföra ett antal åtgärder 
utifrån rapportens slutsatser.

DANIEL SKOGLUND

ÖB: Otillräcklig ekonomi ger orimlig ris ktagning

makten anser att merkostnaden för 
dessa åtgärder ligger på cirka 15 
miljarder kronor. Kostnaderna 
kommer dock i huvudsak att upp
stå perioden från 2020.

DANIEL SKOGLUND

Utan spänning och ström blir datorer endast en dröm.
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NYHETER

  NOTISER

FÄRRE SÖKANDE TILL OFFICERSPROGRAMMET
I år har 430 individer sökt Officers-
programmet (OP 15–18) i första 
hand, enligt Försvarshögskolan. Av 
dessa är 40 kvinnor. Majoriteten, 322 
stycken, har sökt krigsvetenskaplig 

inriktning, 70 stycken nautisk inrikt-
ning och 38 militärteknisk inriktning. 
Ytterligare ett antal sökande tillkom-
mer i början av april då den förbere-
dande officerskursen (FOK) avslutas. 

2014 sökte 656 personer OP, 
varav 35 från FOK. Förra året hade 
endast 187 av de sökande formell 
behörighet och av dessa bedömdes 
endast 135 som lämpliga.  (DS)

REGERINGEN KAN FÅ ÖKAT MANDAT
Den 15 januari presenterades en 
utredning som föreslår att regeringen 
bemyndigas att utan några begräns-
ningar sända en väpnad styrka utom-
lands för att delta i utbildning inom 

Reglerna för behörighetssys
tem och fartindelning behöver 
förenklas. Det anser Försvars
maktens redare som tillsatt 
en arbetsgrupp i syfte att för
ändra regelverket. Sjösäker
hetsinspektionen välkomnar 
initiativet, men poängterar 
vikten av utvecklad tillsyn för 
bibehållen sjösäkerhet. 

Överutbildning, för många behö
righetssteg, ett för stort antal fart
områden och kärvande ekonomi. 
Försvarsmaktens redare, prod 
 marin, lyfter fram flera skäl till 
varför regelverket behöver ses över.

– Våra resurser är begränsade 
och då ska vi inte göra mer än vad 
sjösäkerheten kräver. Vi har också 
ett uppdrag att gå över till mer 
funktionsbaserade och mindre 
 detaljerade regler, säger Lennart 
Karlsson, sektionschef sjösäkerhet 
vid prod marin. 

Till grund för behörigheter och 
utbildning inom såväl militär som 
civil sjöfart ligger den så kallade 
STCWkonventionen, framtagen 
av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO 
(International maritime organiza
tion). När konventionens bestäm
melser införlivats i det svenska, 
 civila regelverket hos Transport
styrelsen har kraven skruvats åt på 
ett antal områden. Därefter har 
Försvarsmakten gjort egna föränd
ringar för att anpassa regelverket 
till örlogsflottans verksamhet. 

Regelglidning 

– Utan att kritisera Sjösäkerhets
inspektionen är det lätt gjort att 
man fattar beslut utan att tänka på 
konsekvenserna. Det har skett en 
regelglidning, säger Staffan Litto

rin, ansvarig för nautiska frågor 
hos prod marin. 

Medan STCWkonventionen 
delar in fartygstrafik i två fartom
råden har marinen det dubbla. 
Dessa är sedan kopplade olika 
 behörighets och bemanningskrav 
där STCW har fyra olika nautiska 
behörighetsnivåer medan marinen 
har tio stycken. 

– Jag har svårt att se att alla de 
här nivåerna är befogade, säger 
Staffan Littorin. Vi kan exempelvis 
utgå från nivå N5m vilket motsva
rar en styrmansexamen. För att få 
en N4:a krävs tolv månaders på
mönstring och för en N3:a ytterli
gare tolv månader. Men det ställs 
inga som helst krav på vad man ska 
göra under dessa 24 månader och i 
teorin kan du ligga till kaj i två år 
och kontrollera förtöjningar och 
ändå få högra behörighet. Är du 
verkligen en mer kompetens nauti
ker efter 24 månader till kaj? Jag 
tror att man kan slå ihop vissa ni
våer och samtidigt koppla praktik
perioderna till kvalitetsmål istället 
för att bara kräva påmönstrad tid, 
säger han. 

Kock eller micromat 

Staffan Littorin vill också att Sjö
säkerhetsinspektionens krav ska 
renodlas och endast röra sådant 
som är direkt kopplat till fartygets 
säkerhet.

– Varför ska SjöI exempelvis 
 kräva en kock ombord på en resa 
mellan Stockholm och Karlskrona? 
Man kan ju lika gärna värma 
 micromat eller gå in i Kalmar och 
käka. SjöI ska inte ägna sig åt nice 
to have utan besluta om en mini
bemanning ur ett sjösäkerhetsper
spektiv. Utöver det är det upp till 

oss att bemanna fartygen hur vi 
vill, säger han. 

Enligt prod marins företrädare 
utbildas även ett alltför stort antal 
officerare till högsta nautiska behö
righet, sjökapten. På grund av ett 
minskat antal fartyg är behovet av 
kaptensutbildade fartygschefer 
idag lägre än tidigare. 

– Vi vill ha ett system där vi ut
bildar alla nautiker till en gemen
sam lägstanivå. Därefter ska man 
gå in och läsa när det börjar bli 
 aktuellt att mönstras upp, säger 
Lennart Karlsson. 

Applåderar initiativ 

Nu har en arbetsgrupp tillsats för 
att se över regelverket för utbild
ning och behörigheter. Där ingår 
representanter för prod marin, 
 Sjöstridsskolan och Sjösäkerhetsin
spektionen. Markus Greigård, som 
arbetar vid Sjösäkerhetsinspektio
nen, håller med om att regelverket 
behöver revideras.

– Vi applåderar det här initiativet. 
Ambitionen att lyfta regelverket till 
att bli mer funktionellt och mindre 
detaljstyrt ligger helt i linje med 
sjösäkerhetsinspektörens ambitio
ner, säger han. 

Samtidigt påpekar Markus Grei
gård att regelförändring mot mer 
funktionsbaserade föreskrifter med 
mindre detaljstyrning kräver att 
utbildningsanordnaren, utbild
ningssystemet och tillsynen ut
vecklas parallellt.

Säkerhetsrisk

– Har vi inte en kontrollfunktion 
och en tillsyn som kan kvalitets
säkra att de som lämnar skolorna 
har den kunskap, erfarenhet och 
systemkännedom som krävs är 

 risken stor att det kommer att på
verka sjösäkerheten negativt, säger 
han. 

Vid prod marin vill man också ha 
mer långtgående regelför enklingar än 
Sjösäkerhetsinspektionen. Enligt 

Prod Marin: Marinen är över reglerad

Civilt finns fyra nautiska behörighetsnivåer, marinen har tio. Systemet ifrågasätts.
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NYA SOLDATBOSTÄDER I KUNGSÄNGEN
Onsdagen den 14 januari invigdes i 
Kungsängen 111 nybyggda hyres-
bostäder för gruppchefer, soldater 
och sjömän, rapporterar Försvars-
makten. Stiftelsen MHS-bostäder – 

den bostadsstiftelse som stödjer 
 försvarsmaktspersonal med 
 bostäder – står bakom nybyggna-
tionen. 

Inflyttning kommer att ske i 

 etapper under 2015 i den takt som 
lägenheternas inredning blir klar. 
 Byggnationen inleddes i mars 2014.  
(DS)

REGERINGEN KAN FÅ ÖKAT MANDAT
ramen för internationellt samarbete. 
Bemyndigandet bör enligt utredningen 
omfatta alla typer av utbildningar och 
övningar, men kräver lagändringar för 
att kunna genomföras.  (DS)

NYHETER

Greigård är flera av de regelkrav 
som kritiseras till del obefogade. 

– Mycket har hänt inom militär 
sjöfart sedan år 2000 då nuvarande 
indelning av örlogsfartyg i olika 
behörighetsgrupper togs fram till

sammans med användarna. Bland 
annat har sjösäkerhetsledningssys
temet implementerats med syste
matisk tillsyn. Det ger sjösäker
hetsinspektören ökad insyn i hur 
sjösäkerheten fungerar på förband, 

skolor och hos FM redare. Insynen 
ökar även möjligheterna att bedö
ma om systemet är moget för funk
tionella föreskrifter. 

LINDA SUNDGREN 

Prod Marin: Marinen är över reglerad
Utredning:

Luftförsvaret 
kräver mer 
Sveriges luftförsvar efter 
2040 kommer inte att rymmas 
inom nuvarande ekonomiska 
ramar. Det skriver luftför
svarskommittén i sin utred
ning som presenterades den 
åttonde januari. 

Luftförsvarskommittén tillsattes 
juni 2012 av den förra regeringen. 
Uppgiften var att utreda hur Sveri
ges luftförsvar ska organiseras bort
om 2040, det vill säga när nuva
rande stridsflygsystem (Jas E) faller 
för åldersstrecket. I uppgiften in
gick förutsättningen att utredning
en skulle utgå från nuvarande eko
nomiska ramar. Men det var alltså 
inte möjligt att rymma ett framtida 
operativt relevant luftförsvar inom 
nuvarande ekonomi, konstaterar 
utredningen. 

Skydd av flygbaserna

De förmågor som ges högsta priori
tet att satsa på är enligt kommit
tén: Tidig förvarning, ett hotan
passat skydd av flygbaserna, en 
förmåga att verka mot luftmål på 
större avstånd än idag, ett operativt 
relevant stridsflygsystem samt för
svar mot cyberhot. 

Näst i rangordning kommer: 
 balans mellan flygplattformar och 
vapen, försvar mot ballistiska och 
kryssningsrobotar, ett säkert och 
robust ledningssystem, tillgång på 
kvalificerad personal och ett robust 
personalsystem, ett luftvärn med 
kort räckvidd för bekämpning av 
små mål, samt slutligen passiva 
sensorer som komplement till aktiva. 

Slutligen lyfter utredningen 
fram behovet av tillräcklig volym 
på forskning och teknikutveckling. 

DANIEL SKOGLUND 

Civilt finns fyra nautiska behörighetsnivåer, marinen har tio. Systemet ifrågasätts.
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Marinen går på djupet med arbetsskador 
Kross klämskador, hörsel
nedsättning och sårskador är 
de vanligaste arbetsskadorna 
i militär sjöfart. Men många 
fall skulle enkelt kunna före
byggas med bättre använd 
skyddsutrustning och tydligare 
rutiner. Det menar arbets
miljöansvarig på prod marin. 

För andra året i rad genomför 
 Fartygsmiljönämnden en djupare 
analys av samtliga inrapporterade 
arbetsskador. Syftet är att systema
tiskt söka, påtala och åtgärda bris
ter. Sammantaget rapporteras ett 
60tal sjörelaterade arbetsskador 
årligen från ubåtsflottiljen, tredje 
sjöstrid, fjärde sjöstrid, amf 1, 
 marinbasen samt Sjöstridsskolan. 

– Vi nöjer oss inte med att bara 
sammanställa statistik över arbets
skador, vi vill gå på djupet och ta 
reda på varför, när och hur de sker. 
Det här görs även på förbandsnivå, 
men genom att titta på den samlade 
bilden kan vi hitta brister som 
spänner över hela verksamheten. 
Inspirationen har vi hämtat från 
marksidan som gjort arbetsskade
analyser betydligt längre än oss, 
 säger Lennart Karlsson vid prod 
marin, ordförande i Fartygsmiljö
nämnden och arbetsmiljöansvarig 
vid prod marin. 

Mistlur orsakar hörselskador

Skadorna inträffar ofta i samband 
med överbelastning, att man ram
lar, vid hantering av föremål eller 
under gång i grov sjö och då för

skeppet slår mot vattenytan. Flera 
av fallen skulle dock kunna und
vikas med relativt enkla åtgärder, 
menar Lennart Karlsson. 

– Skyddsutrustning är något man 
slarvar med även om det har blivit 
bättre. Ibland använder man den 
inte alls eller också gör man det på 
fel sätt, som att man har fel typ av 
handskar när man hanterar hydraul
oljor. Vi har också sett flera hörsel
skador efter att de på bryggan an
vänt mistluren utan att först varsko 
dem som befunnit sig ute på däck. 

Närstrid

En skadekategori som sticker ut i 
materialet är de oavsiktligt åsam
kade av annan person. År 2013 
uppstod åtta procent av skadorna 
på det sättet. Huvudsakligen sker 
skadorna under närstridsövningar, 
något som fått ökad betydelse i 
samband med att det Försvarsmakts
gemensamma GMUkonceptet 
 infördes. 

Men marinens grupp för arbets
skadeanalys har indikationer på att 
de arbetsskador som förs in i 
 Försvarsmaktens rapporterings
system, Lisa, bara är en del av det 
verkliga antalet. Skillnaden i 
 ärendemängd är stor mellan för
banden vilket i alla fall delvis kan 
bero på skif tande anmälnings
benägenhet. Att man heller inte 
fått in en enda  rapport om skada 
på grund av  problem i den psyko
sociala arbetsmiljön  pekar också på 
underrapportering totalt sett. 
I arbetslivet generellt dominerar 
numera besvär till följd av psyko
sociala problem. 

Skev bild

– Om man utgår från att vi inte 
skiljer oss nämnvärt från andra 
 yrkesgrupper i det avseendet kan vi 
anta att anmälningarna inte speg
lar verkligheten. Kanske tar den 
här sortens ärenden andra vägar 
och man löser dem på arbetsplat

sen med chefs och kamratstöd, 
 säger Lennart Karlsson. 

Osäkerheten i arbetsskadestatis
tiken kan leda till en skev bild av 
arbetsmiljön och säkerheten på för
banden och medföra att åtgärder 
och resurser inte sätts in på rätt 
ställen. Marinchefen har därför 
riktat en uppmaning till marinens 
förbandschefer att sätta fokus på 
arbetsskador och följa upp hela 
rapporteringskedjan. Det handlar 
om allt från att arbetsskaderappor
terna måste kvalitetssäkras och for
muleras på ett sådant sätt att det 
går att utläsa vad som faktiskt hänt 
till att se över rutiner vid arbets
miljöarbete och vid behov genom
föra kompletterande information 
eller utbildning. 

LINDA SUNDGREN 

FAKTA: Marina skador 2013

Inrapporterade arbetsskador från 
marina förband 2013. Omfattar 
även icke sjörelaterad verksamhet 
på förbanden. 

Ubåt: 2 stycken

Tredje sjöstrid: 65 varav två 
allvarlig personskada

Fjärde sjöstrid: 27 varav en 
allvarlig personskada 

Amf1: 56

Marinbasen: 19

Sjöstridsskolan: 1 

YTTERLIGARE MISSTÄNKT UBÅTSKRÄNKNING AVSLÖJAD 
En ny ubåtskränkning synes ha 
genomförts den 31 oktober 2014, 
rapporterade DN den 11 januari i år. 

Två dagar senare publicerade tid-
ningen en bild på ubåten, tagen 
öster om Lidingö av den pen-

sionerade marinofficeren Sven-Olof 
Kviman. Tidigare på dagen den 31 
oktober såg en annan privatperson 

en ubåtsliknande farkost som 
 färdades i ytläge utanför Stavsnäs. 
(DS)

  NOTISER

NYHETER

Ingen minskad budget för Försvarsmakten 2015
Försvarsmaktens budgetramar på
verkades inte av striden kring re
geringens budget. Allianspartier
nas budgetförslag för 
försvarssektorn, som antogs av 

riksdagen 17 december förra året, 
minskade anslaget för Förebyggan
de mot jordskred och andra natur
olyckor med 150 miljoner kronor. 
Anslagen till Totalförsvarets forsk

ningsinstitut (FOI), internationella 
materielsamarbeten, samt Försvars
exportmyndigheten ökades med 
sammanlagt 12,5 miljoner. Dessut
om genomfördes ingen höjning av 

arbetsgivaravgifterna för unga, vil
ket bedöms minska utgifterna för 
Försvarsmakten med 150 miljoner 
i år. 

DANIEL SKOGLUND

Att använda befintlig skyddsutrustning bättre skulle minska skadefrekvensen.
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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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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 –

SLANGVÅRD Maskiner där du tvät-
tar, provtrycker, torkar och rullar upp i ett 
moment. En person färdigställer lätt 10 st 
slangar per timme. Kompakta byggmått 
gör den lättplacerad. 6 olika maskintyper 
från ca 100.000 – ca 1.000.000:-. Slanghyllor, 
blötläggningskar mm.

POWERFLARE Ovärderlig vid av-
spärrning eller trafikledning. Levereras inkl 
laddbox för 12 / 24V. 10 olika blixt och blink-
inställningar. Robust konstruktion som tål 
det mesta. Rött, gult, blått, grönt, vitt eller 
infrarött sken.

OGURA Batteridrivna verktyg optimala 
vid buss/ tågolyckor. 30 ton klippkraft, 10 
ton spridarkraft. Låg vikt ger snabb och 
flexibel insats. Ett optimalt komplement till 
traditionella verktyg.

OSMA Torkpaneler för skor, handskar,
dykdräkter, kemdräkter, larmställ, tuber mm.
Torkskåp i en mängd olika utföranden.
Alla paneler tillverkade i rostfritt material.

Årbäck 409, 660 52 Edsvalla | Telefon: +46 (0)54 51 02 00 | Mobil: +46 (0)708 121 356 | Mail: info@werma.se | Hemsida: www.werma.se
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slangar per timme. Kompakta byggmått 
gör den lättplacerad. 6 olika maskintyper 
från ca 100.000 – ca 1.000.000:-. Slanghyllor, 
blötläggningskar mm.

POWERFLARE Ovärderlig vid av-
spärrning eller trafikledning. Levereras inkl 
laddbox för 12 / 24V. 10 olika blixt och blink-
inställningar. Robust konstruktion som tål 
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Rikskonferensen i Sälen arrangeras i januari varje år av Folk och 
Försvar. Tillställningen samlar journalister, makthavare, 
förtroende valda och tjänstemän från myndigheter, riksdag och 
 industri med anknytningar till försvars och säkerhetsfrågor. I år 
deltog 350 personer, plus drygt 60 journalister. 

Den stora nyheten i årets upplaga av Rikskonferens var åter
komsten av kriget som metod för mellanstatligt umgänge i Europa. 
Den ryska ockupationen av Krim och striderna i Östra Ukraina, 
samt Rysslands ökade militära verksamhet satte helt sin prägel på 
konferensen.

FÖRSTA DAGEN DISKUTERADES svensk säkerhetspolitik i ett 
övergripande perspektiv. Statministerns deltagande fick ställas in 
då han med kort varsel fick resa till Paris för att delta i manifesta
tionerna mot de precis genomförda terrorattentaten. Han ersattes 
av utrikesminister Margot Wallström som självklart satte hotet 
från våldsbejakande extremism i centrum

– Terroristattacken i Paris bidrar till oron inför ett på många 
sätt dystert världsläge. Nyhetsrapporteringen 2014 präglades av 
Rysslands aggressivitet och folkrättsbrott, kriget i Syrien och 
ISIL:s hänsynslösa framfart, samt ebolaepidemin. De händelser 
som präglade 2014, kombinerat med den tragiska inledningen på 
2015, blir en påminnelse om hur gränsen mellan inrikes och 
 utrikespolitik suddas ut, sade Margot Wallström. 

Hon bjöd även på en av de få riktiga nyheterna: Att regeringen 
vill ge Försvarsmakten i uppdrag att sända utbildningsenhet till 
Irak för att stödja de som slåss mot Islamiska staten. Uppdraget 
var så färskt att försvaret inte ens fått en remiss att svara på, när 
ministern avslöjade det. 

Eftersom MSB:s årliga opinionsundersökning precis skulle släp
pas blev Nato ett hett ämne – som vanligt i Sälen, kan tilläggas. 

De flesta partierna förhöll sig på traditionsenligt sätt till Nato, 
möjligtvis med undantaget Moderaterna som nu åter, efter att ha 
befriats från regeringsställningen, åter börjar driva frågan. 

KONFERENSENS ANDRA DAG lades fokus på det militära och det 
civila försvaret. 

Överbefälhavaren Sverker Göransson redogjorde för myndig
hetens underlag till försvarsberedningen. (Se text på sidan 6).

– Det råder en grundläggande obalans, på både kort och lång 
sikt, mellan de uppgifter som Försvarsberedningen beskriver, och 
de resurser som tilldelas. Hur vi än vrider och vänder så går mate
matiken inte ihop, sade ÖB Sverker Göranson. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) gene
raldirektör redogjorde för sin myndighets underlag till försvarsbe
redningen. Det är kort sammanfattat en ritning för hur Sverige 
kan återuppväcka det civila försvaret i en ny form. 

– När det gäller de säkerhetspolitiska hoten mot Sverige så 
 behöver vi utveckla samhällets förmåga både i fred och vid höjd 
beredskap. För att nu snabbt få fart på arbetet och på större bredd 
komma igång med en planering för krigsfara och krig krävs ett 
antal åtgärder, sade Helena Lindberg. 

Ett framtida civilförsvar kommer dock att bli ett komplext nät
verk. Krisberedskapen är uppbyggd på ungefär 50 myndigheter 
som i sin tur ofta måste interagera med privata företag, förklarade 
Lindberg, men tillade att det mesta av det som måste göras kan 
regeringen besluta om redan idag, utan något nytt försvarsbeslut. 

DET MILITÄRA SAMARBETET med Finland lyftes fram av de båda 
ländernas försvarsministrar. Bland annat kommer gemensamma 
ubåtsjaktövningar att genomföras på svenskt vatten 2015, men 
Finland tar även åtgärder för att kunna stödja Sverige skarpt. 

Rikskonferensen 2015: 

KRIGET HAR ÅTERVÄNT 
TILL SVENSK POLITIK

Den strategiska timeouten torde nu officiellt kunna förklaras död, 
efter en längre tids synnerligen sviktande hälsa. 
Det är en möjlig sammanfattning av årets Rikskonferens i Sälen.

REPORTAGE
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– Skulle Sverige ha bett Finland om hjälp under ubåtsjakten i 
höstas skulle vi inte haft juridiska möjligheter att göra det. Det 
ska åtgärdas under 2015 i vår riksdag, sade Finlands försvars
minister Carl Haglund.

Johan Wiktorin och Annika NordgrenChristensen gav kanske 
konferensens bästa sammanfattningar av läget på den pågående 
debatten. 

– Man kan konstatera att fäktandet fortsätter Det är trevliga 
framträdanden, men det är ingen som har – eller är beredd att leve
rera – några större summor pengar in till de här diskussionerna. 
Man brottas om miljoner hit och dit. Miljarder talar man också 
om, men då är det först efter två riksdagsval, sade Annika Nord
grenChristensen, tidigare försvarspolitiker för MP, men idag 
 fristående debattör. 

Hon menade att diskussionen förs i fel ordning och ofta hamnar 
i vilka vapensystem vi ska lägga pengar på istället för att diskutera 
basplattan och var det egentligen är vi ska ha försvaret till. 

Johan Wiktorin, officer och ledamot i kungliga krigsveten
skapsakademien, gav ett exempel på möjlig svensk basplatta. Han 
läs sin analys utgå från Sveriges militärstrategiska läge, samt den 
tid det tar för USA att skeppa över styrkor till Europa, vilket är 
två till tre veckor. 

– Och detta är oavsett om vi är med i Nato eller inte, sade Wiktorin.
Under den tiden måste Sverige ha trovärdig förmåga att möta 

aggressiva och systematiska kränkningar, menade Wiktorin. Hans 
analys mynnade ut i bedömningen att Sverige behöver en armé av 
ungefär dubbelt så stor storlek som idag, marinen bör också för
dubblas, samt flygvapnet behållas på 100 stridsflygplan. 

DEN SISTA DAGEN diskuterades bland annat ryska informations
operationer. Anders Lindberg beskrev hur ryska propaganda

nyheter planteras i ryska statstrogna medier och okritiskt rappor
teras vidare i svenska medier. 

– Det blir allt färre på redaktionerna, i en mer komplicerad miljö. 
Det skapar ett rätt stort problem när vi ställs inför Rysslands stat
liga propaganda. Jag upplevde att försvarsbloggarna kom bli den 
första försvarslinjen, sade Anders Lindberg och menade att vi nu 
kanske trots allt lärt oss att det faktiskt sprids desinformation och 
att vi nu borde ha bättre förmåga att ifrågasätta den. 

Under konferensens första dag diskuterades även Rysslands 
 militära och ekonomiska läge. Ekonomin är skör, menade Torbjörn 
Becker från Handelshögskolans institut för transitionsekonomier 
(SITE). Sanktioner och fallande oljepris påverkar landet. 

– 2015 kommer att bli ett krisår för Ryssland. Finanspolitiskt 
finns det pengar, men bara i 12–18 månader, sade Torbjörn Becker.

Panelen var splittrad kring hur mycket protester ekonomiska 
svårigheter kan leda till, men även om ett möjligt (men långt ifrån 
givet) utfall av en ekonomisk kris är protester som fäller Putin bör 
man ha blygsamma förhoppningar på vad som händer därefter

– Vi ska inte göra oss några illusioner om att om Putin försvin
ner så kommer någon trevlig västlig liberal som inför demokrati, 
sade Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forsk
ningsinstitut, FOI, men tillade att förändring naturligtvis är 
 möjligt i ett längre tidsperspektiv om tio–tjugo år, men knappast 
de närmaste åren. 

Osäkerheten om framtiden var tydlig. Mellan föredragen var 
det svårt att hitta någon av deltagarna som med någon högre grad 
av säkerhet vågade spå hur läget kommer te sig när nästa års 
 konferens går av stapeln.

DANIEL SKOGLUND

REPORTAGE

Väpnad konflikt i vårt närområde är inte längre otänkbart, vilket påverkat den politiska debatten i Sälen.
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En rekordstor andel av svenska folket anser att för-
svarsanslagen bör ökas. Det framgår i Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årligen 
återkommande undersökning ”Opinioner.”

– Det är ju en rejäl opinionsförskjutning i flera avseenden. 
 Rädslan för och oron över utvecklingen i Ryssland har gjort ett 
jättesprång. Även synen att försvarsbudgeten har ökat, säger 
 Thomas Gell, enhetschef på MSB. 

57 procent av de tillfrågade anser att försvarsanslaget bör ökas. 
Det är den högsta siffra som någonsin uppmätts. Andelen som vill 
se ökade försvarsutgifter har varit stigande sedan 2012.

ETT TRENDBROTT TILL är att för första gången anser en över
vägande del (48%) att Sverige snarast eller på sikt bör söka med
lemskap i Nato. 35 procent anser att Sverige bör stå utanför Nato. 

Samtidigt ger svaren på Natofrågorna en blandad bild. 47 
 procent anser att Sveriges militära alliansfrihet påverkar fred och 
 säkerhet positivt, 15 procent anser att det påverkar negativt. 26 
procent anser att den saknar betydelse. 36 procent tror att en 
svensk anslutning till Nato skulle påverka Sveriges säkerhet 
 positivt, 35 procent tror att det skulle påverka negativt. 

– När det gäller Nato ger inte undersökningen ett helt entydigt 
svar, utan det är en komplex bild. Fast eftersom vi ställer samma 
frågor över en längre tid kan vi se tendenser. I Natofrågan tycker 
jag att man ändå kan se en markant förändring över åren, säger 
Thomas Gell.

I undersökningen syns också en trend där stödet för värnplikten 
ökar successivt sedan 2011 och stödet för yrkesförsvar minskar 
under samma period. 

Andelen som känner oro för den politiska situationen i världen 
har ökat från 58 till 68 procent mellan 2013 och 2014. Även 
 andelen som oroar sig för utvecklingen i Mellanöstern har ökat 
signifikant under 2014., Den procentuellt största ökningen gäller 
dock oron för utvecklingen i Ryssland (som ökat från 45 till 73 
procent mellan 2013 och 2014). Risken för militära konflikter i 
Europa upplevs också som mer överhängande; 40 procent upp
lever oro 2014 jämfört med 25 procent 2013.

Undersökningen genomfördes 13 oktober till 10 november 
2014. Huvuddelen av svaren hade inkommit innan försvaret den 
17 oktober drog igång underrättelseoperationen mot undervat
tenskränkningen i Stockholms skärgård. MSB genomförde ytter
ligare en mindre undersökning i december för att se om händel
serna under senhösten påverkat opinionen, men 
extraundersökningen visade att opinionen inte förändrats nämn
värt, utan förändringarna låg inom felmarginalen. 

MSB HAR ÄVEN jämfört resultaten med motsvarande undersök
ningar i Norge och Finland och konstaterar bland annat att 
 finnarna är mycket mer positiva till sitt lands försvarspolitik 
 (nästan 70% positiva) jämfört med svenskarna (30% positiva). 
Viljan att göra motstånd vid väpnat angrepp är snarlik i de tre 
nordiska  länderna. 

Är det något som Thomas Gell förvånas över är det att så 
många (54%) litar på att det finns en tillräcklig beredskap för att 
hantera livsmedelsbrist i Sverige. 

– Vi har lägst självförsörjningsgrad i Europa och vi vet efter de 
debatter som varit att vi har ett komplext och svåröverskådligt 
system för livsmedelsförsörjning. Den mentala beredskapen 
verkar trots det vara väldigt låg, vilket förvånar mig, säger 
 Thomas Gell. 

DANIEL SKOGLUND 

REKORDSTORT STÖD  
     FÖR ÖKADE 
FÖRSVARSUTGIFTER

REPORTAGE



NUMMER 1/2015   15

2.5.2 Inställning till vilken typ av militärt försvar Sverige bör ha
Frågeställning: Vilken typ av militärt försvar skulle du föredra att vi har i Sverige?

■  Ett renodlat yrkesförsvar (enbart anställda)
■  Ett försvar som bygger på värnplikt
■  Ett försvar som helt och hållet bygger på frivillighet
■  Ingen åsikt

2014 29 55 9 8

2013 34 44 11 11

2012 37 43 9 11

2011 39 35 13 12

2009 29 41 15 15

2008 26 51 11 12

2007 23 37 26 14

2006 24 37 27 12

2005 29 39 20 12

2004 31 35 22 12

2003 21 44 22 13

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.5.4 Inställning till statsutgifterna för Sveriges militära försvar
Frågeställning: Tycker du att statsutgifterna för Sveriges
militära försvar bör ökas, behållas oförändrade eller minskas?

Medlemskap i Nato, redovisning samtliga svarsfrekvenser 2009–2014 

■ Ökas   ■ Behållas oförändrade   ■ Minskas   ■ Ingen åsikt

2014 57 23 8 12

2013 38 31 12 18

2012 28 41 13 19

2011 25 36 16 22

2009 32 33 13 22

2008 36 31 13 20

2007 24 39 18 19

2006 20 41 22 17

2005 27 41 18 14

2004 25 40 21 14

2003 22 46 17 15

2002 23 53 15 9

2001 34 50 10 6

2000 22 54 16 8

1999 23 53 17 7

1998 21 54 16 9

1997 21 57 16 6

1996 21 56 17 6

1995 17 55 23 5

1990 24 50 19 7

1987 32 47 11 10

1980 17 53 20 10

1957 9 45 26 20

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

■  Sverige bör snarast söka medlemskap i Nato
■  Sverige bör på sikt söka medlemskap i Nato
■  Sverige bör stå utanför Nato
■  Ingen åsikt

2014 18 30 35 17

2013 13 23 40 24

2012 7 23 47 23

2011 7 21 49 23

2009 10 25 38 26

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.5.5 Sveriges eventuella medlemskap i Nato
Frågeställning: Försvarsalliansen Nato ansluter med jämna mellanrum
nya medlemmar. Tycker du att Sverige skall söka medlemskap i Nato
eller skall vi stå utanför Nato?

■  Sverige bör snarast/på sikt söka medlemskap i Nato
■  Sverige bör stå utanför Nato
■  Ingen åsikt

2014 48 35 17

2013 36 40 24

2012 30 47 23

2011 28 49 23

2009 35 38 27

2008 36 38 26

2007 29 43 28

2006 23 46 31

2005 17 67 16

2004 17 67 16

2003 22 59 19

2002 24 61 15

2001 26 62 12

2000 23 65 12

1999 24 62 14

1998 25 59 16

1997 24 60 16

 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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HÖG INCIDENTBEREDSKAP 
MOTIVERAR
Det är gråväder när Officerstidningen besöker ett F17 som i mångt och mycket 
mer ser ut som en byggarbetsplats än en flygplats. En ny helikopterplatta och 
ett nytt flygledartorn ska finnas på plats inom ett år.

FÖRBANDSBESÖK

Text: Eva Langlet  Foto: Kristina Wirén
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MIKAEL MAGNUSSON SOM är chef för MSE (Mission Support 
Element) på 171. Stridsflygdivisionen har arbetat på F17 sedan 
1994 berättar att de före jul hade den hade den högsta arbets
bördan på mycket länge. Ett pärlband av ryska flygplan fanns över 
Östersjön, och skulle identifieras.

– Det är en förmån att ha funnits med så länge att man fanns 
på plats under efterdyningarna av kalla kriget nu när relationerna 
mellan öst och väst åter börja frysa till efter många år av stiltje, 
 säger Mikael Magnusson.

På frågan om det inte är oroligt att dagligdags arbeta inom 
räckhåll för ryska robotar, som enligt ryska medier finns avfyr
ningsklara i Kaliningrad, skakar Mikael leende på huvudet och 
säger att det hör till spelets regler och man måste skilja på den 
faktiska förmågan och den politiska viljan.

– Vi måste vara realister. Vi har en lång kust och ett stort luft
rum i Östersjön. Och ska vi vara ärliga så är allt inte bara svart 
och vitt. Den militära flygverksamheten i Östersön har ökat avse
värt de senaste åren från både Ryssland och västländerna. Detta 

har medfört att risken för provokationer mellan olika flygplan 
ökat påtagligt. Här ska man inte göra för stor skillnad mellan 
 ryska och västerländska flygplan, säger Mikael Magnusson.

MEN VISST HAR utvecklingen under de senaste åren påverkat 
verksamheten på F17. Många incidenter innebär ju mer jobb i 
skarpt läge. 

– Många incidenter ökar förstås arbetsbördan men är inte bara 
något negativt. Motivationen tenderar att öka hos de flesta av oss 
när det är högt tryck på incidentberedskapen, fortsätter Mikael.

Tidigare har fokus visserligen legat på utlandsuppdrag men här 
på F17 lever man alltid med incidentberedskap då det bara finns 
fyra insatsdivisioner i landet, två här på Kallinge och två i Luleå 
på F21.

– Och förmodligen kommer antalet divisioner minska till tre. 
Politikerna har ju beslutat att minska antalet flygplan från dagens 
ca 100 till 60 då Försvarsmakten byter ut dagens flotta mot JAS 
39 E, säger Mikael Magnusson.

FÖRBANDSBESÖK

Bildtolken är en viktig beståndsdel i enheten. 
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För dagen är det relativt lugnt och på schemat står fyra flygpass 
med en mot en övningar, det vill säga en pilot agerar jakt och den 
andra mål. MSE:s uppgift är som vanligt att förbereda plan och 
pilot inför flygningen. Det handlar bland annat om att ladda ner 
info om start och landningsplats, väderförhållanden eventuella 
hot man känner till och att preparera systemet så att önskade 
 bilder tas från optimala vinklar.

MSE, STÅR FÖR Mission support element och består av ett antal 
specialistofficerare med olika specialområden men som alla jobbar 
med målet att få till en sådan välplanerad och säker flygning som 
möjligt och att kunna samla in information efter genomförda 
flygpass som kan komma till nytta i framtiden för utvärdering 
och vidare analys.

– Eftersom att dagens system är komplexa försöker vi arbeta 
 efter principen att det ger bättre uteffekt om få människor gör en 
svår uppgift ofta än om många människor gör en svår uppgift 
 sällan, säger Mikael.

Det var i början av 2000talet, i och med införandet av JAS 39 
A och senare JAS 39 C – ett högteknologiskt flygplan som kan 
laddas med mängder av information och även tankas av på dito, 
som behovet uppstod av att fler personer blev inblandade i flyg
uppdragen. Piloten hinner inte med allt utan behöver stöd av 
 andra officerare som tar fram och matar in underlag i datorn. 
Från början låg fokus på underrättelsetjänst men har sedan 
 kommit att omfatta allt fler funktioner.

– DET MÅSTE FINNAS kött och blod runt flygplanet. Planet och 
piloten måste matas med information för att kunna genomföra 
uppdraget och någon måste ju ta hand om den information som 
samlats in under flygningen. Det är inte pilotens uppgift, hen ska 
koncentrera sig på att flyga, säger Mikael Magnusson. 

PÅ F17 FINNS två lika stora stridsflygdivisioner. Inom varje 
 division stöds stridspiloterna av 16 MSEtjänstgörande. De sexton 
består av en chef, fyra bildtolkar, fyra planeringsofficerare, tre 

FÖRBANDSBESÖK

Mikael Magnusson (till vänster) och Adam Nelson diskuterar upplägget för flygningen.
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 underrättelseofficerare, två telekrigsofficerare, en flygöverlevnads
officer (Sere) och en systemtekniker. 

Alla tjänster är dock inte besatta utan det finns en del vakanser. 
Något som dock är ett medvetet val. 

– Vi inte vill locka hit någon under falska premisser. Vi väntar 
in FMorg 18 som kommer innebära rationaliseringar och vi vill 
inte behöva säga upp någon, säger Mikael.

Peter arbetar som bildtolk, en yrkesgrupp som bör kunna nytt
jas bättre inom hela Försvarsmakten men som, det enligt honom 
är låg kunskap om högre upp i organisationen. Undantaget är vid 
Libyeninsatsen 2011.

– Vår insats, våra rapporter var själva uteffekterna av Libyen
insatsen. Då var det mycket fokus på vår verksamhet, säger Peter.

– Idag finns det bildtolkar inom flygvapnet och armén. En av 
kollegorna är utlånad till ME 04 för att delta i kartläggningen av 
piratverksamhet i och runt Adenviken. Vi försöker också låta våra 
medarbetare arbeta någon annanstans för att stödja övriga delar av 
Försvarsmakten när de inte behövs här på plats och detta medför 
även en ökad kompetens hos personalen, säger Mikael Magnusson.

Oftast använder bildtolkarna digitalkameror vid incidentin
satser men vid vissa spaningsuppdrag används en gammal våt
filmskamera. Detta för att man ska kunna komplettera det digi
tala systemet. Vilken man använder beror oftast på de yttre 
förutsättningarna såsom ljusförhållande, avstånd etc. Med våtfilm 
arbetar man efter samma princip som på 40talet och tittar på 
 bilderna över ett ljusbord.

Modern jaktstrid sker oftast utanför synhåll. Sensorer och robotar är avgörande.
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Din tidning!

FREDRIK ÄR EN av dem som planerar flygpassen, en MSO 
 (Mission Support officer) eller planeringsofficer som vi säger på 
svenska. Deras uppgift är att skapa förutsättningar för hur flyg
passet ska genomföras. De är pilotens högra hand som förser hen 
med olika typer av information och bidrar i planeringen i olika 
planeringsverktyg. Det kan vara saker som luftrum, navigering, 
motmedel och vapenpreparering.

– DE ROLIGASTE UPPDRAGEN är spaning då får man tänka på 
väder, vilken vinkel ska vi fota från och så får jag jobba ihop med 
både underrättelseofficeren och bildtolken. Det är extra kul när 
hela MSE jobbar ihop tillsammans med piloten för att få till den 
bästa lösningen, säger Fredrik.

Många av dem vi träffar på 171. Stridsflygdivisionen under vårt 
besök betonar vilken bra arbetsplats de har. Arbetsuppgifterna är 
utvecklande och arbetsmiljön bra. Trots en riskfyllda och kom
plex verksamhet känner man sig trygg i det man gör. En gemensam 
uppfattning är att det roligaste är att det pågår en ständig utveck
ling – att de hela tiden får nya utmaningar och får improvisera – 
den ena dagen är inte den andra lik. Man är aldrig färdigutbildad 
utan lär sig hela tiden något nytt.

– Dagarna är varierade, beroende på hur mycket det flygs över 
Östersjön. Jag som tidigare arbetade i en annan roll fick en mer 
intellektuell utmaning när jag blev omorganiserad inom förban
det, säger Andreas, en av telekrigsofficerarna.

– I TJÄNSTEN IGÅR även flygtjänst. Det är ju kul och värdefullt 
för då får man se konsekvenserna av det arbete man lagt ner, säger 
Fredrik.

DET ENDA SMOLKEN på den här arbetsplatsen verkar vara hur 
man ska få vardagen att gå ihop och hur man ska tolka avtalen 
när det gäller ersättningar.

– Det är svårt att lösa ut alla uppgifter samtidigt som vi inte får 
spara semester och måste ta ut komp och flexledighet, säger 
 Mikael Magnusson.

Mikael menar också att det är klart otillfredsställande att ha ett 
arbetstidsavtal som inte alltid går ihop med ordersättningen. Det 
är ofta oklart mellan parterna hur arbetstidsavtalet ska nyttjas vid 
en stegrande ambitionsökning av till exempel incidentberedskapen.

– Vi försöker istället hitta andra mer attraktiva lösningar men 
det är inte alltid helt lätt, säger Mikael. 

Mikael är mån om att låta personalens familjeliv ta plats. Han 
är generös med flexledighet om det fungerar att vara borta från 
verksamheten. Har du inte något måste en dag så är det ok att ta 
ledigt. 

– Vi månar om att våra anställda ska ha ett fungerande liv. Vi 
vet ju att när vi går in i övning eller skarp incident så är alla på 
plats med högt fokus, avslutar Mikael Magnusson. 

FÖRBANDSBESÖK
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ANALYS

Smith startar sin bok The Utility of Force med att proklamera att 
krig inte längre existerar, i alla fall inte som vi känner till det. 
 Istället för det ett paradigm baserat på det industriella kriget före
slår Smith ett nytt paradigm ”krig bland folket”. 

Snarare än en värld där cykeln fredkriskrigkonfliktlösning
fred upprepar sig, menar Smith att våra moderna konflikter ten
derar snarare att vara mer långsiktiga konfrontationer. Globala 
och lokala förändringar gör att vi inte in kan sätta in våra styrkor 
i våra nya konflikter på det sätt som det industriella paradigmet 
föreskriver: en masse och med målet att besegra fienden med 
 avgörande slag. Istället handlar det om begränsade insatser med 
begränsad risktagning i syfte att nå delmål i den pågående kon
frontationen och konservera sin styrka för att inte nötas ut.

SMITH SAMMANFATTAR DETTA som att kausaliteten från indu
striella krig har inverterats. Då vanns den väpnade kraftmätning
en och därav bröts motståndarens vilja. I kriget bland folket vinns 
folkets vilja och därav vinns den väpnade kraftmätningen. Då 
 territorium blir mindre viktigt och det strategiska målet är folkets 
stöd kommer kriget att föras bland folket – både det egna och 
motståndarens.

Då motståndaren finns bland folket går det inte att slå ut den 
militära delen av Clausewitz andra treenighet (militären, politiska 
ledningen och folket). Istället blir folket huvudmålet då den poli
tiska ledningen är beroende av dem för sin makt, och militären 
beroende av dem för logistik och rekryter. Smiths huvudargument 
är att vi tränar våra väpnade styrkor för att spränga saker och 
döda människor när de uppgifter de möts av i fältet snarare hand
lar om att vinna över en befolkning.

I DENNA KONFRONTATION är legitimitet på alla nivåer – lokal, 

regional och internationell – essentiell. Då spelar media en speci
ellt viktig funktion både för att påverka den egna och motstånda
rens befolkning. Det spelar ingen roll om man vinner varje tak
tiskt slag om folket, vars vilja man tävlar om, tror att man förlorar. 
Det finns, som Tocqueville skrev, ingenting som kan sätta en 
 tanke i tusen sinnen på samma gång som media, vilket är speciellt 
viktigt i stater som baseras på folkstyre.

Smiths tes är så klart präglad av hans karriär som nästan uteslu
tande handlat om insurgentbekämpning i Irak och Afghanistan, 
eller krigets Bosnien. Men på ovanstående vis fångar han för
tjänstfullt vad som överraskade initialt i den ryska operationen. 
I Clausewitz vedertagna militärteori och enligt gällande folkrätt, 
FNstadgan, är den definierande faktorn för krig respektive väp
nad konflikt mängden väpnat våld. Det var precis avsaknaden att 
våldsamheter som förbryllade i Krim.

NÄR UNIFORMERADE OCH ickeuniformerade ryska specialför
band och underrättelsetjänst började ta över torg och byggnader 
medan rysk media basunerade ut narrativ om folklig resning mot 
en nazistisk/fascistisk kupp i Kiev förde man i högsta grad ett krig 
bland folket. När de ryska specialförbanden följde med bakom 
 civila ”upprorsmakare” som intog byggnader bröt man de ukrain
ska truppernas vilja med föreställningen att de tappat folkets stöd.

Detta kunde sändas om och om igen då det första målen för de 
ryska specialförbanden utöver det lokala parlamentet och tran
sporthubbar, var just de lokala mediastationerna. Men informa
tionskriget fördes inte bara lokalt. I ryska statsmedia har man 
lyckats förvränga ett aggressionskrig till att framstå som defensivt 
och Putin har under 2014 åtnjutit rekordhögt stöd. Internationellt 
kan man se att enbart 100 av FN:s 193 länder stödde resolutionen 
om Ukrainas territoriella integritet. 

Ukraina, General Smith och

” KRIGET BLAND 
FOLKET”
Ryssland har i sin krigföring mot Ukraina balanserat på gränsen mellan krig och subversion. 
Något som varit svårt för oss i väst att hantera. En som funderat djupare på detta – och på ett 
tankeväckande sätt beskrivit de moderna konflikternas natur – är General Rupert Smith, en av 
Storbritanniens mest namnkunniga officerare med erfarenhet från Bosnien, Nordirland, 
 Afghanistan och som NATO:s näst högste militär i Europa (DSACEUR).
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Även i Sverige kan man se efterverkningarna av informations
offensiven. Fredrik Reinfeldt sade i mars att man i någon mån kan 
förstå den ryska oron för minoriteterna medan den första gången 
en svensk minister använde ordet krig var Carl Bildt så sent som i 
september. På den noten påminner Smith att krig bland folket är 
först och främst en underrättelse och informationsoperation där 
militären har bara en begränsad roll tillsammans med ickemilitära 
aktörer.

Ryssland kunde sannolikt besegra Ukrainas försvar på Krim, men 
valde att undvika våld. Ryssland valde denna metod då man trodde 
att det var det bästa sättet att vinna stöd bland folket på Krim. Tvärt 
emot Clausewitz – men i linje med den indirekta strategin som 
håller en betydande roll i rysk militärteori – är den bästa vinsten i 
krig är den där motståndarens armé fortfarande lämnas intakt.

NÅGOT HÄNDE DOCK när den Ukrainska armén började återvinna 
mark i den antiterrorist operation de startade mot kuppförsöken 
som spritt sig från Krim till Östra Ukraina. Då svarade Ryssland 
med öka användning av elit och markstridsförband samt artilleri 
vilket var en sista utväg när inget av de mer subtila maktmedlen 
lyckades för att nå Rysslands politiska mål. 

DÄR SKINGRADES DIMMAN om uppresningarna i Östra Ukraina 
var spontana och om Ukraina var styrt av nazister, i presidentvalet 
fick de extrema kandidaterna enstaka procent. Sedan när respektive 
lands soldater återvände som ”last200” (i likkistor) började legiti
miteten för den proryska saken bland de ukrainska och ryska 
 folken försvinna.

Då eskalerade konflikten mer mot ett industriellt krig. Likväl 
som ”folkliga uppresningar” i stadscentra började eldstrider vid 
strategiska punkter tillhöra normalbilden, där Donetsk flygplats 

var den mest omstridda. Ryska reguljära och specialförband eska
lerade våldsanvändning tills den ukrainska armén utmattades och 
tvingade till ett ”eldupphör”avtal i slutet av september. 

VID HANDEN GER detta ett par slutsatser. Hade vi tagit till oss 
 betydelsen av kampen om folkets vilja i uppnåendet av ens politiska 
mål istället för ett blint fokus på väpnat våld för att förstå krig, 
hade vi snabbare och träffsäkrare noterat den ryska krigföringen. 
En krigföring där valet av verktyg är en rent pragmatisk fråga och 
det politiska målet ligger i centrum. Det ligger i likhet med väs
terländsk teori men oftast i motsats mot västlig praktik som oftare 
handlar mer om att utplacera trupper än att använda dem. 

Den ryska krigföringen inkluderar militära och ickemilitära 
medel som alla appliceras där de får mest effekt. Ryska statsägda 
”ickestatliga” organisationer användes i Krim sedan 2006 enligt 
rapporter från USA:s ambassad. I Georgien utnyttjas den starka 
kopplingen till den ortodoxa kyrkan för att motarbeta lagänd
ringar om tolerans som ett georgiskt närmande mot EU kräver. 
Mot väst används medel som slår emot dess legitimitetsanspråk 
om yttrandefrihet (med informationskrigföring), demokrati (med 
subversiva aktörer i våra politiska system) och mot EU:s enighet 
(med stöd till antieuropeiska extremistpartier). Viljekampen 
 pågår här i det längre tidsperspektivet.

I konklusion ger Smiths många värdefulla insikter i det moderna 
krigets förändrade karaktär i allmänhet och Rysslands initiala 
framgång i Krim i synnerhet. Han erbjuder en nyansering i fluk
tuationen mellan krig och fred som har varit så svårt att både 
greppa och svara på för väst, samt hur målen och karaktären 
 förändras i moderna konflikter.

OSCAR JONSSON 

Doktorerar på rysk krigföring vid King’s College London

Moderna konflikter är begränsade och handlar om befolkningens vilja, enligt den brittiske generalen Rupert Smith.
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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.  

Avtal24 – Ny medlemsförmån!
Officersförbundet arbetar för 
att medlemmarna ska få så 
bra anställningsvillkor som 
möjligt men även för att med
lemmarnas privatliv ska vara 
så tryggt som möjligt. Därför 
har vi i samarbete med jurist
byrån avtal24 tagit fram ett 
förmånligt erbjudande för 
 juridisk rådgivning och avtals
skrivning. 

Officersförbundets aktiva medlem
mar får 30 minuters juridisk råd
givning och kan kostnadsfritt skriva 
testamente, samboavtal, äktenskaps
förord, skuldebrev och hyresavtal 
via avtal24:s webbsida. 

– Att kunna erbjuda medlem
marna att enkelt och kostnadsfritt 
kunna skriva avtal som många 
 behöver känns som ett naturligt 
steg i vårt arbete med att erbjuda 
medlemmarna bra förutsättningar 
i vardagen, både på jobbet och på 

fritiden. Samarbetet med avtal24 
är ett bra komplement till de för
månliga försäkringar och bolån 
som sedan tidigare ingår bland de 
förmåner man har som medlem i 
Officersförbundet, säger Peter 
 Löfvendahl, förbundsdirektör.

Tänk efter – före

Det är viktigt att fundera på hur 
livet påverkas om något händer. 
Vem vill du ska ärva dig om du 
går bort? Vad händer om ni 
 bestämmer er för att separera? 
Detta är ett par av många frågor 
som alla någon gång borde funde
rar på. Du kan ofta själv bestämma 

mer än vad du tror. Genom ett 
testamente kan du eller din sambo, 
som enligt lag inte ärver varandra, 
öka möjligheten att bo kvar i er 
gemensamma bostad om någon av 
er går bort. Genom ett äkten
skapsförord kan du eller din 
 partner få behålla egendom som 
kan vara av extra betydelse för 
 någon av er, istället för att delas 
lika. Alla separationer slutar ty
värr inte lyckliga och därför är det 
mycket viktigt att upprätta de 
 avtal som behövs för att trygga 
ekonomin om det uppstår en tvist 
mellan er. Äktenskapsförord, sam
boavtal, skuldebrev och testamente 

– fyra avtal som är extra viktiga 
för er som köpt gemensam bostad. 

Medlemmar i Officersförbundet kan:

•  Kostnadsfritt via avtal24:s hem
sida skriva testamente, äkten
skapsförord, samboavtal, skulde
brev samt hyresavtal, alternativt 
till hälften av ordinarie pris med 
hjälp av jurist. 

•  Boka 30 min fri juridisk råd
givning med jurist

•  Skriva alla övriga avtal till 20 
procent rabatt

Om avtal24

Juristbyrån avtal24 finns tillgänglig 
både på webben och via tele fonen. 
Besök den på avtal24.se/ 
officersforbundet, mejla på 
officersforbundet@avtal24.se eller 
ring 077124 00 24 där deras juris
ter finns tillgängliga för vägledning 
och rådgivning. 

Chefseminarium arrangeras på fyra orter
Du som är ny i chefsrollen, 
 eller kanske på väg att bli chef 
är välkommen till ett mat
nyttigt och inspirerande semi
narium under våren. Semina
riet arrangeras på fyra orter.

Att vara ny i sin ledar eller chefs
roll är en spännande utmaning, 
men det innebär också att ställas 
inför nya situationer, krav och för
väntningar att förhålla sig till och 
hantera.

Genom att vara medveten om 
och agera utifrån några grundläg
gande principer den första tiden 

kan du emellertid lägga en god 
grund för ditt framtida ledarskap.

Lotta Fogel leder det här 
 seminariet som hjälper dig med 
principerna.

•  Hur ser jag på mig själv och vad 
jag vill åstadkomma som ledare?

•  Skapa tydlighet och rätt förut
sättningar för ditt ledarskap: inåt, 
uppåt, nedåt och utåt

•  Finn din Inre kompass – värde
ringar, ambitioner, prestation, 
självkännedom, trygghet

•  Den nye ledarens viktigaste 
 attgöralista – konkreta steg att 
börja med

Föreläsning kommer att varvas 
med kortare uppgifter individuellt 
och parvis, för att konkretisera och 
fördjupa innehållet kopplat till 
 deltagarnas vardag samt påbörja 
personliga handlingsplaner.

Datum och orter

•  Västerås den 12 mars, sista 
 anmälningsdag 19 februari 2015

•  Lund 19 mars, sista anmälan 26 
februari

•  Göteborg 15 april, sista anmälan 
25 mars

•  Umeå 6 maj, sista anmälan 16 
april

Läs mer och anmäl dig på saco.se

Välj datum i kalendariet för att 
hamna på rätt seminarium. Anmä
lan till öppnar cirka åtta veckor 
innan respektive seminarium.



NUMMER 1/2015   25

MEDLEMSSTATISTIK
Yrkesverksamma, 22/1 2015
Yrkesofficer 9086 (+95)
Reservofficer 60 (+4)
Soldat/gruppbefäl 4160 (+86)
Hedersmedlem 2 (+–0)
Övrig 101 (+2)

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

Kompetens dagar för  medlemmar 
Välkommen till Akademiker
kompetens rikstäckande 
kompetensdagar om bland 
annat ledarskap, kreativitet 
och kommunikation. 
 Kompetensdagarna är en 
 förmån för dig som är medlem 
i Officersförbundet.

Under en heldag får du kostnads
fritt kunskap och inspiration att ta 

med i ditt arbetsliv. Programmet är 
skräddarsytt för medlemmar inom 
sacoförbunden och bjuder på 
 kvalitativa föreläsare. 

Anmäl dig på akademikerkom
petens.se. Program och anmälnings
formulär läggs upp cirka fyra veck
or före respektive kompetensdag.

Under 2015 hålls Akademiker
kompetens på följande datum och 
orter:

Våren

Norrköping 10 februari

Västerås 18 februari

Uppsala 26 februari

Malmö 17 mars

Halmstad 18 juni

Hösten

Gävle 15 september

Stockholm 21 september

Luleå 29 september

Göteborg 16 oktober

Lund 13 oktober

Instruktion för personaltjänst samverkad i oenighet
Officersförbundet tycker att 
FM PersI 2014 har utvecklats 
 positivt. Det är dock fortfarande 
delar av försvars maktens 
 personalpolitik som ännu inte 
är fullt utvecklat och delar 
som framstår som otydliga. 
Förbundet har därför inte 
samverkat FM PersI i enighet.

FM PersI är Försvarsmaktens 
perso nalinstruktion som reglerar 
alla frågor som rör personal, till 
 exempel befordran, intern perso
nalrörlighet och bestämmelser för 
lönebildning.

En central fråga för Officersför
bundet är att alla våra medlemmar 
som är tillsvidareanställda i För
svarsmakten alltid ska ha rätt till 
en placering tillsvidare vid ett för
band och på en arbetsort att utgå 
från. Det är inte acceptabelt att 
bara ha en tidsbegränsad placering 
till exempel vid placering på 
 befattning som kräver färsk kom
petens, vid internationella befatt
ningar, när man placeras på befatt
ningsnivån OF 4 eller vid FM 
uppdrag.

– Med en tydlig placering tills
vidare finns det en social trygghet 

för individen och dessutom något 
att utgå ifrån när chef och med
arbetare pratar om individens 
 fortsatta utveckling. Det blir också 
tydligt i förhållande till vårt 
 rörlighetsavtal med till exempel 
pendling. Det uppstår heller inga 
diskussioner när individen 
 verkligen får en ny placering 
 tillsvidare med ny arbetsort och 
kanske förväntas att byta bostads

ort, vilket faktiskt kan inträffa 
 säger ombudsman  Mikael Boox.

Tvist

Officersförbundet har också påkal
lat en tvist med anledning av att 
personaldirektören ensidigt ändrade 
en text parterna var överens om i 
samverkan.

– Det är inte bara ett brott mot 
samverkansavtalet, det strider helt 

enkelt mot allt som kan betraktas 
som god sed, säger ombudsman 
Mikael Boox.

Fler tvister

Är du nyfiken på pågående och 
 nyligen avslutade tvister så finns de 
listade i ett dokument på officers
forbundet.se under Rådgivning 
Observera att du måste vara inlog
gad för att ta del av informationen.

Alla ska ha en tillsvidareplacering och en arbetsort, anser Officersförbundet.
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Justerade belopp
I och med att det är nytt år så har också en del belopp justerats. 

Basbelopp 

Prisbasbelopp: 44 500 kronor, 
Förhöjt prisbasbelopp: 45 400 kronor och
Inkomstbasbelopp: 58 100 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Högst 333 750 kronor och lägst 10 680 kronor. 

Kostförmån

Helt fri kost 215 kronor, middag 86 kronor, lunch 86 kronor och 
 frukost 43 kronor.

Traktamente Sverige

Dag 220 kronor, Natt 110 kronor (oförändrat)

Höjd semesterlönegaranti

Semesterlönegarantin höjs till 163 kronor/timme (1 304 kr/dag). 
För en person som arbetar heltid är semesterlönegarantin för varje 
 uttagen betald semestertimme skillnaden mellan 163 kronor/timme 
och det lägre belopp som är summan av (1/175 av den fasta lönen plus 
 semestertillägg) 5 (40/arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid). 
Eventuell semesterlönegaranti betalas ut i samband med uttag av se
mester.

Resa med egen bil

Oförändrad från 2014, 18,50 kronor/mil

Bostadsförmån

Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i:
Område kr/månad kr/år
StorStockholm 97 1167
StorGöteborg 90 1085
Kommuner i övrigt med 
   mer än 75 000 invånare 85 1022
Övriga kommuner 78 932
Bostad belägen utanför StorStockholm 
   och StorGöteborg samt utanför 
   annan tätort och dess närområde 70 840

Sex Sacoförbund startar chefsnätverk i vår
Under mars och april startar 
ett antal chefsnätverk runt om 
i landet. Det är Officersför
bundet, Sveriges Ingenjörer, 
Naturvetarna, Sveriges arki
tekter, Fysioterapeuterna och 
SRAT som tillsammans erbju
der chefsmedlemmar i Stock
holm, Göteborg, Linköping, 

Umeå, Luleå och Malmö/Lund 
ett forum där chefer kan 
 mötas och byta erfarenheter. 

Avsikten med nätverken är att ge 
de medlemmar som också är chefer 
ett forum att diskutera och bolla 
olika frågor som rör chefs och 
 ledarrollen. Nätverken vänder sig 

till chefer inom ett stort antal 
branscher och professioner vilket 
innebär att det finns goda möjlig
heter till spännande utbyten av 
 idéer och erfarenheter. Målgrupp 
är chefer på olika nivåer med ett 
formellt personal och arbetsgivar
ansvar och verksamhets och eko
nomiskt ansvar.

Datum för respektive nätverks
start är ännu inte satt. Officersför
bundet kommer i Officersinfo, 
 Facebook och på hemsidan efter
hand att gå ut med inbjudan och 
information så snart de exakta 
 datumen är fastställda för de olika 
orterna. 

Ny medarbetare 
på kansliet
Ombudsman 
Fredrik Norén 
är tjänstledig 
för tjänst
göring i För
svarsmakten 
under våren. 
Jerker 
 Ambjörn 
 vikarierar som 
ombudsman 
på kansliet från och med 12 januari 
till och med den 30 juni 2015. 
 Jerker tjänstgör normalt vid 
 Ledningsregementet i Enköping.

Saco fortsätter 
att öka
Antalet medlemmar i Saco ökade 
med 1,1 procent förra året. Totalt 
hade de 22 Sacoförbunden tillsam
mans 652 966 medlemmar vid års
skiftet. En ökning med 1,1 procent 
jämfört med årsskiftet 2013/2014.

– Vi fortsätter att växa vilket är 
glädjande. Sverige har en i interna
tionell jämförelse mycket hög orga
nisationsgrad bland akademiker. 
Arbetet i förbunden och i Saco
föreningarna på arbetsplatserna 
fortsätter att attrahera nya med
lemmar, säger Sacos ordförande 
Göran Arrius.

Ge din syn på 
lönesättande samtal
Lönerevision 2014 inom 
 Försvarsmakten innebar en 
nyordning i och med att löne
sättande samtal infördes. 
Nu vill Officersförbundet och 
arbetsgivaren veta vad med
arbetarna tycker om löne
revision 2014. 

En enkät skickades onsdagen den 
21 januari, ut via mejl från 
 arbetsgivaren. Genom att besvara 
den enkäten har du möjlighet att 

beskriva din upplevelse av årets 
 lönerevision. Enkäten är anonym 
och resultatet kommer inte att 
kunna spåras tillbaka till någon 
enskild person. Parterna kommer 
sedan gemensam att gå igenom 
svaren i syfte att tillsammans för
bättra förutsättningarna för nästa 
års lönerevision.  

Frågor om enkäten kan skickas 
till lonerevisionsenkat@mil.se eller 
till din officersförening.

FÖRBUNDSNYTT SENASTE NYTT FRÅN OFFICERSFÖRBUNDET

Jerker Ambjörn
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Panasonic rekommenderar Windows.

PANASONIC TOUGHBOOK OCH TOUGHPAD
Från logistisk till uppdragsplanering, från att skydda styrkan till att kommunicera, ett sortiment av robusta 
plattor och bärbara datorer stödjer arbetet för militärpersonal världen över – Panasonic Toughbook och 
Toughpad. Designade för att ge försvaret kompromisslös och säker tillgång till data och applikationer i alla 
miljöer, deras specialistfunktioner ger den perfekta verktygslådan för din dagliga verksamhet, oavsett uppgift.

Upptäck vad våra enheter kan göra för dig idag.
Ring 08-680 26 00
Mejla toughbook.nordic@eu.panasonic.com
Besök www.toughbook.eu

Toughbook CF-19, Toughpad FZ-G1 och FZ-M1, med Intel® Core™ i5 vPro™ processorer.

TUFFARE ÄN RESTEN

Tänk på din trygghet. 
Det gör vi.

Vad händer med dig och din familjs ekonomi om du skulle råka ut för en olycka eller bli långvarigt sjuk?
Officersförbundet har tänkt på dig och satt ihop ett försäkringspaket som skyddar dig.

Läs mer om dina medlemsförmåner på officersforbundet.se 
eller kontakta medlemsservice på telefon 08-440 83 30.
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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 


