
 

Chefen har ordet 170221 

Regementskamrater! Nu är det vinter och högsäsong för regementet. Det märks 
inte minst genom att det är full fart i våra verksamheter och att det finns ett stort 
intresse för vår verksamhet, vår region och för träning i vintermiljö.  

Som en följd av den osäkra omvärldsutvecklingen har Nordkalotten och Arktis fått en 
ökad militärstrategisk betydelse och ett större utrymme i debatten. I slutet av januari 
samlades drygt 50 personer från tio länder för chefsmöten i Luleå och Boden, för att 

diskutera bland annat säkerhetsaspekter i Arktisområdet. Högkvarteret som arrangerade mötet, med 
stöd av regementet, var mycket nöjd med de tre dagarna som bland annat gav värdefulla perspektiv inför 
utformandet av Försvarsmaktens Arktispolicy. 

I början av februari deltog jag och mina kollegor från A 9 och F 21 vid ett seminarium i Jokkmokk med 
bland andra försvarsministern, flera politiker från försvarsutskottet, arméchefen och insatschefen. 
Seminariet, som arrangerades av Regionalt samverkansforum i Norrbotten, fokuserade på 
säkerhetspolitik i Arktis och som chef för militärregionen fick jag möjligheten att föra fram våra budskap 
på ett tydligt sätt till beslutsfattarna. I mitt anförande 
sa jag bland annat att säkerhetsdimensionen borde 
ingå på ett tydligare sätt i den svenska Arktisstrategin 
och att det är nödvändigt att träna och öva i 
subarktisk miljö för att kunna verka här. Vinterförmåga 
behövs! 

Vi märker också av ett stort internationellt intresse att 
både vara med på våra kurser och att träna med oss i 
vintermiljö, t ex var amerikanska marinkåren mycket 
nöjda med sitt deltagande på den internationella 
vinterkursen i Arvidsjaur i januari. Det kommer också 
flera utländska observatörer till övning Vintersol i vår. 

Vi bryter ny mark 

Vintersol är samlingsnamnet på vinterns långa övningsperiod som är en viktig milstolpe för regementet. 
När 191:a mekaniserade bataljonen under flera veckor genomför en krigsförbandsövning med hel bataljon 
och samtliga personalkategorier, är det första gången på många år som det sker i Försvarsmakten. Det är 

viktigt att vi dokumenterar alla våra 
erfarenheter inför framtiden. Det 
kommer givetvis att bli friktioner, men 
vi bryter ny mark för framtiden och jag 
ser verkligen fram emot att vara 
övningsledare för övningen.  

Övningsperioden startar redan vecka 
nio när rekryterna vid jägarbataljonen 
genomför grundläggande 
krigsförbandsövning, som börjar med 
ett bergsskede i Kebnekaise. Perioden 
avslutas med ett förbandsskede, där vi 
övar på civil mark från Jokkmokk ner till 

 



 
Bodens södra skjutfält för den avslutande duellstriden och bataljonsanfall under vecka 13. I det 
avslutande förbandsskedet deltar ca 1200 personer från sju olika förband, bland andra A 9, P 4, FMLOG 
och MSS. 

Mali nästa 

Som vi alla vet är 2017-2018 två extra intensiva år för 
regementet. Nästa stora milstolpe under våren är 
insatsen i Mali och träningen pågår för fullt för Mali 06, 
med kärnan från jägarbataljonen. Styrkan roterar ned 
till insatsområdet i maj/juni. Jag känner att vi har en 
stabil planering som skapar goda förutsättningar för 
att lyckas. Även på pansarbataljonen, som tar över 
efter jägarbataljonen i slutet av 2017, ligger man långt 
framme med sina planer. Det känns tryggt.  

Hög belastning 

När jag är ute i vår verksamhet fascineras jag av den positiva inställningen jag möter, trots att det är 
ansträngda förhållanden. Vi har också många besökare som alla är imponerade av vår verksamhet och 
personalens inställning. Det är ju något som kännetecknar oss på I 19, vi är präglade av devisen ”De hafva 
aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt”. Detta får dock inte gå till överdrift. Här har alla - och framför 
allt vi chefer - ett stort ansvar så att inte belastningen blir för hög.  

Från regementsledningen gör vi allt vi kan för att vara tydliga med mål och prioriteringar. Vi för också en 
dialog med högre chef för att vi inte ska få uppgifter som ligger utanför prioriteringarna, nu när vi är så 
hårt belastade. Ibland är det inte möjligt för högre chef att ta bort en uppgift, men vi får inte ge upp utan 
fortsätta vara tydliga i vår dialog. Ni medarbetare måste också vara noga med att inte lägga till nya 
uppgifter som inte är prioriterade - och våga säga till när det blir för mycket. 

Jag vill även lyfta fram våra hemvärnsbataljoner som också går in i en övningsperiod nu. Sist men inte 
minst får vi i den här ansträngda perioden inte glömma bort all personal i våra stödfunktioner. Ni gör ett 
fantastiskt jobb för att allt ska fungera, och bidrar verkligen till att krigsförbanden får en ökad förmåga. 

Tack för gott arbete, vi ses i verksamheten! 

 

 
Mikael Frisell 
Regementschef  

 

 

 


