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Försvarsmakten är en myndighet som förändras. Det finns ett uttalat 
behov av kunskapsutbyte och information inom våra stridskrafter. 
Inom Försvarsmakten pågår det ett utvecklingsarbete med ett nytt 
intranät som ska möjliggöra att på ett modernt sätt föra sådant dia-
log. I väntan på att detta arbete blir klart initierar nu Högkvarteret 
informationskanaler som ger chefer och medarbetare möjlighet till 
diskussion, kunskapsinhämtning och facknyheter. Vi använder oss av 
gamla titlar och fyller med nytt innehåll. På så sätt stärker vi banden 
med vår historia samtidigt som en Försvarsmakt i framtiden bejakas. 
I serien kommer det inledningsvis under året bloggar och nyhetsbrev 
(motsv) för armé-, marin-, flygvapen-, logistik-, samt undsäkstrids-
krafterna.

Innehållsansvarig: ATS och PROD armé
Kontakt: Stabschef Fredrik Ståhlberg
Ansvarig utgivare: Informationsdirektör Erik Lagersten
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Chefers möjlighet till att kommunicera sin verksam-
het är avgörande för förbandets effekt och moral. 
Tidningen arménytt, som avvecklades 2004 var en 
viktig del i arméns kommunikation rörande bland 
annat  utveckling, materialtillförsel, taktikutveckling 
med mera.  

I en ny form återkommer här arménytt som skall vara 
en informationskanal för alla medarbetare i armén men 
också för andra inom och utanför Försvarsmakten. 
Arménytt skall bidra till att förmedla en tydlig bild om 
markstridskrafternas utveckling mot målbild 2014.  

målbild 2014 

Följande riktlinjer ligger till grund för arméns utveck-
ling; 

Återta förmåga att i brigads ram manövrera och slå en 
motståndare i styrkeförhållande 3:1 

Utveckla arméns förmåga att verka i hela landet inom 
Sveriges gränser. 

Tillväxa mot Arméns IO 14 dvs bli 13100 individer, 
varav ca 2150 är officerare (65% av dessa är specialist-
officerare), ca 900 är reservofficerare samt anställda 
kontinuerligt anställda soldater (ca 28% av arméns totala 
persram) och tidvis tjänstgörande soldater (ca 45% av 
arméns totala persram).  

Arméns förband skall vara tillgängliga, användbara, 
och väl samövade.

Prioriterade utvecklingsområden som vi 
driver på! 

1. Utveckla det nya personalförsörjningssystemet varav 
arbetet med att utveckla villkor, tjänstgörningsprin-
ciper mm för  tidvis tjänstgörande soldater (GSS T) 
har högst prioritet. Kopplat till detta har utveck-
lingen av ett nytt anpassat repetionsövningssystem 
(krigsförbandsövningar för deltidstjänstgörande 
soldater och chefer/KFÖ system) likaledes högsta 
prioritet. 

2. Utveckla specialistofficerssystemet och 
reservofficers systemet. 

3. Utveckla övningsverksamheten i brigads ram 
4. Skapa ordning och reda i materieltillförsel och 

 krigsplacering av materiel. 
5. Minska det administrativa trycket på främst plutons 

och kompaninivå så att chefer kan utöva ett mer 
fältnära ledarskap. 

6. Höj den fysiska standarden på all krigsplacerad 
personal i markstridskrafterna.

Resultat

Samtidigt som vi har ett antal tuffa utmaningar framför 
oss får vi inte glömma bort de resultat vi uppnått. 

Vill på enklaste sätt lyfta upp några exempel från det 
senaste två åren; 

 ■ Övningsserien 2010 
 ■ Nya stridsteknik- och taktikreglementen är utgivna 
 ■ Våra insatser utomlands och nationellt håller mycket 

hög kvalité 
 ■ Fältövningsverksamhet för att utveckla nationellt 

försvar 
 ■ Grundutbildningen av soldater (GMU)
 ■ Rekryteringen av soldater som skall vara heltidsan-

ställda har gått mycket bra det första året 
 ■ Beslut att få tillföra viktigare materielsystem till 

 armén t ex Artillerisystemet Artcher (leverans på-
börjas höst 2011), Taktisk UAV (tillförs aug 2011), 
Splitterskyddat hjulfordon från Patria (leverans på-
börjas 2012), stor mängd mörkermateriel monovarer 
mm (leverans påbörjas jan 2012) 

Avslutningsvis vill jag betona betydelsen av att sätta 
soldaten i fokus när vi utvecklar Armén. Detta synsätt 
bidrar till att skapa förståelse för de behov som män-
niskorna, både militära och civila,  har i organisationen. 
Den gemensamma kraften som därigenom skapas, när 
man arbetar mot en tydlig målbild, blir starkt bidragan-
de till att vi kommer lyckas.

Generalmajor/Arméinspektör 
Berndt Grundevik 

Arméinspektören	
har	ordet

Foto: Jens Ramhöj
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I syfte att öka informationen och kunskapsdia-
logen inom markstridskrafterna återkommer nu 
arménytt i en ny form i samarbete mellan ATS, 
PROD ARMÉ och INFOS.

Arménytt var en tidning som under många år dist-
ribuerades inom armén men lades ned 2004. Den 
beskrev verksamhet inom armén både på djupet 
och på bredden inom vår verksamhet. Arménytt 
i ny skepnad kommer inte vara den gamla tryckta 
papperstidningen utan en plats på försvarsmakten.
se där du eller företrädare för markstridskrafterna. 
kan orientera och kommunicera kring de frågor som 
särskilt berör oss. 

En digital Arménytt, pdf, kommer att publice-
ras en gång per kvartal på forsvarsmakten.se under 
arméns PDF är en övergångslösning i väntan på att vi 
får nytt intranät som ger oss möjligheten till informa-
tion och dialog inom fackområdet..

Parallellt kommer även information kontinuerligt 
att publiceras på arméns hemsida med arméns perso-
nal som målgrupp. Pdf formatet Arménytt kommer 
att vara temanummer som fokuserar på centrala frå-

gor för vår verksamhet. Temanummer kan vara GSST 
och GSSK, specialistofficer, erfarenheter från interna-
tionella insatser,  armén mot insats organisation 2014, 
etc. 

I detta första nummer har vi valt ut några breda 
ämnen för att starta upp informationen och främst 
kommunikationen.

Du som är soldat, specialistofficer, reservoffi-
cer, officer eller civilanställd i Försvarsmakten med 
intresse för markstridsfrågor,  ta möjligheten  och 
ansvaret att påverka innehållet.

På hemsidan finns även armébloggen där du 
direkt kan kommentera och informera om arméns 
verksamhet och föreslå ämnen vilka du tycker skall 
fördjupas i Arménytt eller på arméns hemsida.

Detta är det första numret och det första steget. 
Tillsammans formar vår verksamhet och bidrar till 
god kommunikation i centrala frågor. Tillsammans 
starka!

Engagera	dig!

Överste/Stabschef Fredrik Ståhlberg 
(Arméns Taktiska Stab)

Arménytt återuppstår i ny skepnad
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Inledning

Den strukturella skillnaden jämfört med värnplikts-
försvaret är att Försvarsmaktens insatsorganisation 
(IO-14) skall bestå av krigsförband som indelas i stå-
ende förband och kontrakterade förband, inklusive 
hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Och där 
de ingående krigsförbanden till huvuddel skall vara 
bemannade, utrustade och ha en beredskap som 
understiger tre månader. De stående förbanden skall 
generellt ha en högre beredskap än de kontrakterade 
förbanden.

För att kunna möta de ovan ställda kraven på 
ökad tillgänglighet, användbarhet och flexibilitet för 
nationella- och internationella insatser har en stor 
reformering av personalförsörjningssystemet i hela 
Försvarsmakten påbörjats, där den största föränd-
ringen är försörjningen av militär personal. Plikten 
blir nu vilande och istället bygger systemet helt på 
frivillighet som grund, med en internationell tjänst-
göringsskyldighet för den enskilde. Man kan jämföra 
denna strukturella förändring som väl lika stor, som 
när värnplikten ersatte indelningsverket i början på 
1900-talet.

Trots benämningen insatsorganisation 2014, har 
redan värnpliktsutbildningen avskaffats och istället 
har rekrytering och utbildning av frivilliga redan 

påbörjats runt om i riket med goda resultat. Det 
skall dock poängteras att den övervägande delen av 
arméstridskrafterna skall bemannas av personal som 
tjänstgör tidvis och där anställning av tidvis tjänstgö-
rande gruppchefer och soldater, med stöd av författ-
ning och avtal, bedöms tidigast kunna ske från den 
1 juli 2012.

Sammantaget skall upprättandet av användbara 
och tillgängliga stående förband samt kontraktsför-
band under perioden 2011 – 2014, prioriteras före 
materiel förnyelse som inte är nödvändig för att 
upprätthålla förbandens grundläggande förmåga.   
Det är den frivilliga personalen som ligger till grund 
för arméns reformering mot insatsorganisation 2014.

Personal

Den grundläggande principen för personalförsörj-
ningen är att samtliga personalkategorier rekryteras 
och tjänstgör på frivillig grund där omsättningen av 
personal i krigsförbanden skall ske individvis.

Kontinuerligt tjänstgörande gruppchefer och 
soldater planeras ha en genomsnittlig anställningstid 
på sex år vilket skapar ökade möjligheter till samöv-
ning och samträning för krigsförbanden. I takt med 
införandet av det nya personalförsörjningssystemet 
påbörjas även krigsförbandsövningar.

Markstridskrafternas utveckling mot insats
organisation 2014

Foto: Combat Camera/Nicklas Gustafsson
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Stående- och kontraktsförband genomför bland 
annat insatser och upprätthåller beredskap, vidmakt-
håller och utvecklar sig själva, genomför befattnings-
utbildning, stödjer vid genomförande av grund-
läggande militär utbildning (GMU) samt avdelar 
personal till skolor och centrum.

Huvuddelen av den kontinuerligt tjänstgörande 
personalen vid de stående förbanden tjänstgör över 
tiden vid sitt krigsförband. Och vid samtliga kon-
traktsförband finns alltid kontinuerligt tjänstgörande 
personal för att säkerställa kontinuerlig planering och 
uppföljning inklusive ekonomi och personal.

Ökat nationellt fokus

Målsättningen för de ingående krigsförbanden i ar-
mén är att de skall utrustas, utbildas, övas och tränas 
för att kunna verka i samtliga konfliktnivåer i hela 
konfliktskalan.
Upprätthållande av beredskap och genomförande av 
strid i hela skalan från lågintensiv till högintensiva 
konflikter med såväl kvalificerade som okvalificerade 
motståndare med reguljärt och irreguljärt uppträ-
dande utgör grunden. 

Försvarsmakten ska i grunden kunna försvara 
Sverige mot olika former av angrepp, inkluderande 
ett väpnat angrepp. Ett ökat nationellt fokus ut-
gör således grunden för Försvarsmaktens existens. 
Samtliga arméns krigsförband skall därför ha natio-
nella uppgifter, beredduppgifter och en fördefinierad 
utgångsgruppering och förstahandsuppgift.

En god nationell förmåga ger även möjligheter 
och förutsättningar till att deltaga i internationella 
insatser och operationer. 

Brigadförmåga

Arméförbanden ska, tillsammans med övriga strids-
krafter, kunna genomföra offensiva, defensiva och 
stabiliserande operationer. Uppgifterna ska kunna 
 lösas i samtliga konfliktnivåer. Detta innebär förtro-
endeskapande och konfliktförebyggande åtgärder 
samt humanitära, fredsbevarande och fredsfram-
tvingade operationer. 

Arméförbanden skall, tillsammans med övriga 
stridskrafter, kunna lösa uppgifter i brigads ram vil-
ket bland annat ställer krav på utveckling av:

 ■  brigadförmåga, brigadstaber och stabsförband
 ■   manöver- och funktionsbataljoner
 ■   förbindelser för operativ rörlighet
 ■  en anpassad logistikorganisation på förbandsnivå
 ■ ett sammanhängande lednings- och sambands-

system
 ■  artilleri, bataljonsartilleri med skydd och rörlighet 

(anpassad efter de förband de ska understödja), 

förstärkningsartilleri för att i brigads ram kunna slå
 ■ luftvärn (intraoperabilitet, utveckling relativ 

 omvärldsutveckling)
 ■   kapacitet att genomföra Counter Insurgency 

 Operations (COIN)
 ■ övning i större förband samt utbildning av enhe-

ter på högre taktisk nivå.

De stridande förbanden samt dess understödjande 
förband ska fortsatt utvecklas främst avseende upp-
täckt av och verkan mot mål i svåra ljusförhållanden 
och urban miljö. Det krävs en återtagen ambition 
avseende utbildningsanläggningar och samordning 
avseende utbildnings- och träningshjälpmedel för att 
nå ambitionen upp till och med brigadnivå.

Organisation och materiel 

Den största förändringen är som beskrivits ovan per-
sonalreformeringen, men det kommer även att ske 
förändringar i arméförbandens struktur och organi-
sation. Bland annat kommer dagens mekaniserade- 
och lätta mekaniserade bataljoner samt den luftburna 
bataljonen istället att ersättas av sju stycken manöver-
bataljoner. Armén kommer härvidlag att reducera två 
stycken lätta mekaniserade bataljoner, vilket redan 
är påbörjat, för att nå transformeringen till totalt sju 
stycken manöverbataljoner. Planläggningen gör gäl-
lande att uppsättandet av samtliga arméförband skall 
vara avslutad senast 2014.

En annan organisationsförändring är att tre stycken 
stridsvagnskompanier skall organiseras och förberedas 
för att normalt förstärka vissa på förhand utpekade 
manöverbataljoner, men skall även vid behov kunna 
förstärka andra förband. 
Vidare förrådsställs stridsvagnar för ett stridsvagns-
kompani samt ammunition på Gotland.

De modernaste stridsvagnarna (strv 122) och 
stridsfordon 90 som blir övertaliga i IO-14 överförs 
till förbandsreserven. 

Stridsvagn 122, stridsfordon 90 och övrig materiel 
i förbandsreserven skall inte vidareutvecklas utan 
vidmakthållas till en låg ekonomisk kostnad. Detta 
omfattar bland annat registerhållning av personal 
samt kompletteringsutbildning av reservofficerare, 
vidmakthållande och förrådsställning av befintlig 
materiel samt vidmakthållande av befintlig infra-
struktur.

Ledningsförmågan utvecklas genom införande av 
nytt informations- och stridsledningssystem
(SWECCIS och SLB) samt fortsatt organisations-
utveckling.
Underrättelseförmågan utvecklas genom införande 
av taktisk UAV. Genom renovering av artilleri-
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lokaliseringsradar ARTHUR upprätthålls kapacite-
ten att lokalisera motståndarens indirekta verkans-
system. Förmågan till underrättelseinhämtning inom 
manöverbataljonerna utvecklas genom att bataljonen 
tillförs SUAV- och UGV-system, andra sensorer och 
bearbetningsstöd.

Verkan utvecklas genom tillförsel av nytt artilleri-
system samt vidareutveckling av kapacitet att leda 
flygunderstöd (CAS). Stridsvagn 122 och stridsfor-
don 90 i alla dess varianter är föremål för livstidsför-
längning (RENO) samt viss uppgradering. Rök- och 
lysammunition anskaffas till granatkastarförbanden. 
Till 8 cm systemet tillförs ny ammunition. Pre-
cisionsbekämpning med indirekt eld möjliggörs 
genom att Excalibur anskaffas.

Rörlighet (taktisk) utvecklas genom tillförsel av nytt 
trupptransportfordon samt materiel förnyelse avse-
ende ammunitions- och minröjning. Kapacitet för 
Route-clearence vidareutvecklas. Ingenjör bandvagn 
med bland annat minbrytningskapacitet införs och 
är operativ från 2013.

Skyddsförmågan ökar genom ett utvecklat luftvärn 
(ledningsplattform GBADOC, RENO UndE 23; upp-
täcka och varna för Rocket  Artillery Mortar (RAM); 
bekämpning av små mål och IFF-system) och ett 
utvecklat CBRN-skydd (detektering, identifiering, 
analys, sanering). EOD-förmågan vidareutvecklas 
genom att kunna understödja två insatsområden 
med IEDD och tre insatsområden med Conventio-
nal Munition Desposal (CMD).

Uthållighet utvecklas genom vidareutveckling av 
materielsystem avseende skydd och rörlighet för 
logistikfunktionens uppgifter samt en verifiering av 
logistikorganisationen på förbandsnivå.

Soldatsystem utvecklas genom bland annat anskaff-
ning av interngruppradio och mörker utrustning.

Utveckling av soldatsystem går mot tre olika 
ambitionsnivåer beroende på förbandsvisa krav. 
In ledningsvis ska anskaffningen täcka behovet för ut-
bildning, insats, hög beredskap och materiel underhåll.

Fortsatt arbete vid ATS

Sammanfattningsvis är den nya personalreformen 
inledningen till transformeringen av armén mot 
insatsorganisation 2014 där arbetet med att ta fram 
nya befattningslistor för samtliga krigsförband är 
slutfört och inlämnat till Insatsstaben. Med dessa 
som grund kommer Ledningsstaben att formalisera 
ett beslut samt fastställa en ny personalsammanställ-
ning, där armén utgörs av cirka 13 100 befattningar i 
Insatsorganisationen.

Fram till sommaruppehållet kommer arbetet med 
fordon och materiel att slutföras i en första etapp för 
att en ny deltaanalys (BTD) kan utarbetas av Pro-
duktionsstaben, med syfte att kontrollera eventuella 
överbehovsättningar.

ATS bedömer att höstens arbete kommer att 
bestå av kvalité- och detaljgranskningar av samtliga 
underlag, innan chefen för insatsstaben slutligen i 
november/december, kan fastställa arméns insats-
organisation 2014.

Överstelöjtnant Björn Sundström 
(Arméns Taktiska Stab)
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Inledning

Arbetet med Insatsorganisation 14 (IO 14) har 
pågått med bland annat organisations- och metod-
försök (OMF) under 2009/2010 vid P 4 och kommer 
att fortsätta under 2011 – 2012.  Avseende våra två 
brigadstaber har Preliminära Taktiska, Organisa-
toriska och Ekonomiska Målsättningar (PTOEM) 
fastställts hösten 2010.  Arbete med framtagning av 
Slutlig Krigs- Förbands Specifikation (SKFS) pågår 
och ska vara klart hösten 2011.

Arméns högsta taktiska ledningsnivå på stridsfäl-
tet är våra brigadstaber.  De är hela Arméns angelä-
genhet och bemannas av personal från alla förband.  
Våra brigadstaber ska stödja brigadchefen med be-
slutsunderlag, genomföra strids- och funktionsled-
ning, med chefens mandat samt stödja denne med 
ledning och uppföljning, även på stridsfältet.

Brigadchef ska kunna leda och samordna tillde-
lade förband och resurser allt efter uppdrag, hot och 
läge.  Brigadchef ska kunna leda upp till 5 manöver-
bataljoner samt underställda och understödjande 
förband, till exempel Artilleri-, Luftvärns-, Ingenjör- 
och Logistikbataljon samt fristående kompanier.  
Totalt upp till ca 6 000 personer.

Grupperad brigadstab stabsplats

 

Ledningsmetod

Metoden för att hantera komplexa situationer och 
uppdrag, det kaos som är en naturlig del av situatio-
ner med olika förutsättningar, asymmetri och irre-
guljära motståndare är främst uppdragstaktik, vilket 
befrämjar initiativkraft i organisationen

Genomförande

Uppdrag

Effekter

Koordinera
(Finna möjligheter, Stöd 

genomförande, Uppdrag)

Utvärdera
(Effektuppfyllnad, Lärdomar,

Förbättringsföslag)

Inrikta
(Förståelse, Framförhållning,

Målbild)

Följa upp
(Taktisk situationsbeskrivning,

Avvikelser)

Övergripande beskrivning av brigadstabens 
ledningsmetod

Brigadstaben är organiserad för att kunna verka dyg-
net runt under lång tid.  Ledningslag är organiserad 
för att upprätthålla en hög beredskap under lång tid.  
I ledningslaget ingår stridsledning, underrättelse-
tjänst och luftrumssamordningen.

Chef

E�ekt
Bekämpar

Bekämpar

Bekämpar
Sensor

Samordnar

TVA

Samordning av bekämpning i syfte att nå verkan.

UBO 3
(TAI/JFA)
Sensorer

Områden

För att kunna verka och samordna verksamhet avde-
las eller avgränsas olika områden.  Ett område inom 
vilket sambands-, bekämpnings- och sensorsys-
tem samordnas till en yta där prioriterade mål kan 
bekämpas.  Detta görs bland annat för att minimera 
tiden mellan upptäckt och verkan.

Våra brigadstaber – hela arméns 
angelägenhet

Illustrationer och fotografier på sid 8 och 9 är hämtade 
från: Handbok Stridsgrupp/Brigadstridsgruppsstab 
Försvarsmakten/FMLOG/Grafisk produktion
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Exempel på verksamhet i Taktiska ledningscentral (TOC)

 
Huvuduppgiften för brigadstaben är genomförande-
ledning och koordinering av pågående operationer. 
Genom att samordna insatserna mellan alla funk-
tioner som är representerade i den löpande opera-
tionen kan hög effekt uppnås och uppgiften lösas.  I 
genom förandeledningen ingår också uppföljning av 
pågående verksamhet och planering inom gällande 
uppgift i perspektivet < 6-24 tim via beslutstödsplan 
och koordineringsmatris.

Organisation

Brigadstabens organisation framgår av bild 4.

Brigadstabernas organisation – en översikt

Erfarenheter från OmF 2009/2010

Genomförda Organisations och Metodförsök (OMF) 
under 2009/2010 ligger till grund, dels för organisa-
tionsjusteringar (se bild ovan) och behov av ytter-
ligare metodförsök.  Dessa kommer under 2011 att 
genomföras i mindre omfattning och omfatta delar 
som inte har genomförts och dels delar som behöver 
prövas på nytt.  Beslut om vilka delar som vi ska ge-
nomföra OMF under 2011 – 2012 är inte beslutade.  
En plan för det arbetet är under framtagning. 

Utveckling – de närmaste åren

Från och med hösten 2011 kommer våra två bri-
gadstaber att påbörja (med delvis ny personal) och 
fortsätta sin utveckling med stabs- och lednings-
träning.  Under hösten 2011 kommer dels en funk-
tionsövning underrättelsetjänst att genomföras som 
senare följs med en stabstjänstövning som kommer 
att övergå i en ledningsträningsövning.  Denna trä-
ning/övning genomförs med personal ur bägge sta-
berna.  Från och med 2012 kommer båda staberna 
att fortsätta sin utveckling och träning för respektive 
stab.  2.brigadstaben (P 4) kommer att genomföra 
en kraftsamling på utbildning våren 2012 avseende 
band annat Doktriner och Metoder.

Från 2012 kommer båda våra brigadstaber även 
att påbörja träning med IS-system (SWECCIS) 
avsedd för IO 14.  Det innebär bland annat stabsstöd 
för arbetet med operationsplan (OPLAN) och opera-
tionsorder (OPORDER) samt bättre möjligheter att 
stödja brigadchefen och dennes direkt underställda 
chefer (DUC) samt högre chef med gemensam 
lägesbild.

I Boden (I 19) och Skövde (P 4) kommer våra bri-
gadstaber att påbörja arbetet för att bilda kaderstab 
under 2011. Våra brigadchefer med staber kommer 
att erhålla egna uppdrag i VU arbetet (2012).

Stabskompani till våra brigadstaber utbildas och 
tränas vid Ledningsregementet (LedR) i Enköping 
men har beredskap att ställa stabsplats till förfogande 
vid övningar och insatser.

Överstelöjtnant Lars Åslund 
(Arméns Taktiska Stab)
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Personligt Ballistiskt SkyddsUtrust
ningsSystem (PBSUS)

Efter en väg kantad av diverse kommersiella och 
upphandlingstekniska problem har nu leverantör till 
PBSUS utsetts.

Systemet som är modulärt består av väst för dolt 
bärande, väst för yttre bärande, förstärkningsskydd, 
tilläggsskydd och specialskydd(IMF-skydd).

Processen från nu och fram till första leverans 
mars 2012 ser i stort ut enligt följande:

Ett IPT (integrerat projekt team) med leverantö-
ren FMV och FM som deltagare upprättas. Efter att 
en första modell är fastställd kommer gränsytor och 
brukarkomfort/ergonomi att driva anpassning av 
systemet mot slutprodukten.  Under detta skede är 
det mycket viktigt att så många gränsytor som möj-
ligt i form av farkoster, vapen och övrig utrustning 
testas med/mot PBSUS. Under detta skede kraft-
samlas det till att så många typförband som möjligt 
deltar med brukare i de olika testerna för att införa 
brukarsynpunkter med bred förankring. 

Stridsväst 

Anskaffningen av ett nytt stridsvästsystem sker i två 
faser. Den första fasen är en förserie bestående av SV 
2008 som sedan följs av huvudserien SV 2012

Förserien levereras senast den 31/7 2011 och 
syftar till att validera systemet och få in ytterligare 
brukarsynpunkter till SV 2012. Denna validering 
kommer att ske både nationellt och internationellt. 

Färgen på systemet är tänkt att vara den framtida 
enhetsfärgen som används till uniformssystem i både 
grön- och beigefärgställning. 

Huvudserien har planerad första leverans under 
2012.
SV 2008 ger den enskilda soldaten möjlighet att på 
ett ändamålsenligt sätt medföra sin personliga ut-
rustning. SV 2008 har stora möjligheter att anpassa 
rigg och fickor till befattning, uppgift och klimat. 
Systemet är konstruerat för att sitta tajt och bekvämt 
på kroppen.

Riggen finns i två storlekar. Systemet kan bäras 
som väst med ryggdel som kan innehålla vätskebe-
hållare och kan enkelt, utan att ta av magasinsfickor, 
göras om till gördel.

Major Magnus Hallberg 
Systemföreträdare personlig utrustning 

MSS

Personlig utrustning

SV 2008 som väst med ryggdel.
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SV 2008 med magasinficka placerad i mitten över dragkedjan.

SV 2008 som gördel framifrån och bakifrån.
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Det är en varm dag på det skånska pansarregementet 
P 7 och varmare blir det med full stridsutrustning. 
En pluton ur 711.kompaniet, den strategiska reser-
ven övar blixtlås och korridor på en av skjutbanorna 
i solen. Soldaterna från pansarskytte kompaniet har 
själva sagt till att de behöver repetera dessa övningar. 
Att ingå i strategiska reserven innebär att soldaterna 
ständigt är i beredskap i två år med uppgiften att 
stödja svenska insatser både nationellt och interna-
tionellt. Ett kompani ska alltid stå klart som en reserv 
i Sverige, beredda på att stödja ett förband på insats. 
Detta kompani tilldelas uppgiften av regementet som i 
sin tur fått uppdraget av insatsstaben på Högkvarteret.

– Det är ungefär samma tilldelning som till hög-
vakten, i och med det obligatoriska internationella 
tjänstevillkoret, säger en av plutoncheferna från den 
strategiska reserven.

Soldaterna som för tillfället tränar på att skjuta sig 
ur en situation och maskera sig i hjälp med rökhand-
granater måste ha en mycket bred kompetens gen-
temot kraven som ställs på dem. De har en mycket 
bred vapenutbildning och kan hantera de flesta for-
don, allt för att kunna stödja i stort sätt vilket förband 
som helst. 711.kompaniet hade tre månaders förbe-
redelser innan de var klar inför beredskap, vilket är 
ganska snävt med tid i förberedelser menar pluton-
chefen. Men i väntan på utryckning sker komplet-
tering och bibehållning av utbildning. Soldaterna får 

även tid för det som de själva känner att de behöver 
öva på, så som idag på skjutbanan.

– Det är ett spännande yrke, jag vill ha så många 
utbildningar som möjligt och strävar efter att bli så 
bra som möjligt, säger en av soldaterna som kastat 
iväg en handgranat.

Att ständigt stå i beredskap är charmen med det 
hela och lite läskigt på ett spännande sätt berättar en 
av soldaterna. Han menar att det är en slags utma-
ning att aldrig riktigt veta när man ska åka. Strate-
giska reserven har tio dagar på sig att inrätta sig på 
platsen de blivit skickade till. För soldaterna är det 
oftast inga problem att hinna, utan det är all utrust-
ning som ska med som tar tid. Soldaterna har alltid 
packade väskor redo för insats, men utrustningen ska 
packas format till uppdraget, allt från skor till vapen.

Under ständig utbildning och repetition är strate-
giska reserven på väg någonstans. Vart vet de inte än, 
men målinriktade är de. De står ut från mängden och 
andra kompanier, med den breda kompetensen. 

– Det unika med en pansarskyttepluton är att de 
kan strida från stridsfordon på ett helt annat sätt än 
vanliga skyttesoldater, säger plutonchefen som rätar 
på sig.

Soldaterna som varit på skjutbanan får ta av sig ut-
rustningen och för att plocka tomhylsor innan de går 
hem med solen som torkar svetten från deras ryggar.
       
 Infosoldat Michael Finta

Omedvetna men klara
Ett kompani ständigt i beredskap beredda för allt

Ett pansarskyttekompani på P7 i Skåne har tilldelats beredskap, att ständigt vara beredda på att åka 
på insats för att stödja svenska trupper runt om hela världen. Ett och ett halvt år kvar har soldaterna 
kvar i beredskap, i väntan tränar de som aldrig förr med målet att bli så bra som möjligt.
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Afghanistan ”helvetet på jorden”

…- Vi använde allt vi hade, kulorna slog in 
överallt runt oss. Vi besköts med handgranater, 
raketer, kulsprutor och automatvapen, givetvis. 
Vi hann inte tänka. Jag tappade helt tidsupp-
fattningen. Det var helvetet på jorden. De fanns 
överallt, bakom kullar, bakom buskar, även inne i 
hus i närheten…  ”

 Publicerat 25 aug 2010 12:13 www.expressen.se

Det är sannolikt i ovanstående kontext som det 
svenska bidraget till Operational Mentoring and 
Liasion Team (OMLT) under 2010 givit sig till känna 
för såväl den svenska allmänheten som den generella 
försvarsmaktsanställde. Att bilden som förmedlas 
är verklig är jag den förste att intyga även om den 
bär en prägel av journalistisk frihet. Dock så ger den 
information som funnits tillgänglig för allmänheten 

endast ett begränsat perspektiv av det koncept som 
OMLT är tänkt att utgöra. Följande artikel har ansat-
sen att bredda kunskapen om OMLT som koncept 
och klarlägga hur Armétaktisk Chef, i sin roll som 
verkställande chef, valt att utforma och förbereda det 
svenska OMLT bidraget för den faktiska insatsen.

Militära mentorer som instrument för 
nationsbyggande.

Militära mentorer i dess breda betydelse är inte 
någon ny företeelse på den internationella arenan 
utan har tidigare av många stater nyttjats som ett 
instrument för att hantera och/eller bygga upp ett 
lands säkerhetsstyrkor. Mentorerna har uppträtt 
under flera olika namn där Military Transition Teams 
(MiTT) och Embedded Training Team (ETT) kanske 
är två av de mer kända som också har en kopplingar 
till uppbyggnaden av Irak respektive Afghanistan. 

 Operational Mentoring and Liasion Team
(Del 1)

	  
OMLT i strid tillsammans personal ur 2.Kandak  Foto Patrik Bäck
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Syftet med rådgivningen såväl som arbetsmetoderna 
har också varierat över tiden. Där det exempelvis 
inte är orimligt att anta att de militära fältrådgivare 
som Sovjetunionen försåg den afghanska armén med 
under 70-talet hade en annan agenda en de ETT som 
USA nyttjat inom ramen för Operation Enduring 
Freedom (OEF). Tveklöst har USA också varit den 
enskilt största drivkraften i skapandet av NATO:s  
OMLT progam vilket i positiv mening också har 
inneburit att en stor mängd viktiga slutsatser från 
tidigare erfarenheter från såväl Irak som Afghanistan 
kunnat inarbetas i konceptet. Dessutom har ISAF ini-
tialt kunnat ta stöd av den USA ledda multinationella 
partnerorganisationen Combined Security Trans-
formation Command Afghansitan (CSTC-A) som 
varit etablerad i Afghanistan sedan 2002 (2002-2006 
benämdes denna organisation U.S. Office of Military 
Cooperation-Afghanistan). Detta har sedermera 
lett till att chefen för CSTC-A blivit ”dubbelhattad”. 
I rollen som chef för CSTC-A ansvarar han för att, 
tillsammans med Afghanistans regering, reformera 
de afghanska säkerhetsstyrkorna samt att inom detta 
område fördela tillförda resurser. Den andra rollen 
som chefen för CSTC-A har är att leda NATO Train-
ing Mission Afghanistan (NTM-A) som praktiskt 
sett har uppgiften att utrusta och grundträna de af-
ghanska säkerhetsstyrkorna (Polis, Militär, Säkerhets-
tjänst). Inom ramen för denna uppgift återfinns även 
uppbyggnad av logistik och förnödenhetsförsörjning. 
CSTC-A spelar en mycket viktig roll för uppbyggna-
den av säkerhetsstyrkorna då det är genom denna or-
ganisation som USA med partners valt att distribuera 
resurser i form av materiel, underhåll och löner till de 
afghanska styrkorna. Ganska tidigt insåg dock såväl 
NATO som CSTC-A att den grundutbildning man 

gav soldater och officerare inte skulle vara tillräcklig 
för att skapa fältmässiga afghanska arméförband. 
Inledningsvis så engagerades amerikanska ETT inom 
ramen för OEF för att hantera denna uppgift, men 
det var inte tillräckligt. Man började då titta på nya 
lösningar inom ramen för de mandat som givits till 
chefen för ISAF och den lösning som togs fram blev 
grunden för det OMLT vi ser i Afghanistan i dag. 

Operational Mentoring and Liasion 
Team programmet.

OMLT programmets övergripande syfte är att så fort 
som möjligt få den afghanska säkerhetsstrukturen att 
själv kunna hantera säkerheten i landet. Initialt om-
fattade programmet endast stöd till Afghan National 
Army (ANA) men mot bakgrund av de identifierade 
bristerna inom Afghan National Police (ANP) så har 
även ett systerprogram benämnt Police Operational 
Mentoring and Liasion Team (POMLT) utvecklats. 
OMLT huvuduppgift är att stödja det utpekade 
afghanska förbandet så snart förbandet har blivit 
operativt intill dess att det är autonomt. Stödet från 
OMLT följer genomfarandets alla faser det vill säga 
såväl under planeringen och genomförandet som 
utvärderingen av exempelvi en operation. OMLT har 
också rollen att verka för att samordningen mel-
lan afghanska förband och ISAF underlättas. Där 
målsättningen för OMLT är att varje enskilt upp-
drag eller operation skall ske under afghansk led-
ning (Afghan Lead). OMLT programmet utpekas av 
NATO som en av de viktigaste komponenterna i den 
Exit Strategy som formulerats för ISAF och föres-
pås också vara det typförband som sist kommer att 
lämna Afghanistan. OMLT programmet är inordnat 

	  
Utvisande svensk truppbidrag fördelning till 209. Afghanska Kåren (FM/ATS). På kår och brigad nivå så bidrar Sverige med enskilda in-
divider av mentorer, bilförare och assistenter till en multinationell helhet. Sverige har valt att fokusera på 1.Brigaden och har inom den 
flera ledande befattningar. OMLT på  2. Kandaken på 1. Brigaden är ett nationellt åtagande där endast svensk personal återfinns.
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i ISAF kommandostruktur där COM ISAF har det 
fulla operativa ansvaret (Operational Command) 
men med det taktiska ansvaret (Tactical Command) 
delegerat till de fyra regionala cheferna (COM RC). 
Praktisk sett innebär detta för svenskt vidkommande 
att Commander Regional Command North (COM 
RC (N)) inte kan ge nya uppgifter till OMLT men väl 
styra dem i tid och rum. 

Uppgifterna till och förbandssammansättningen 
av OMLT regleras av NATO, där de truppbidra-
gande länderna fått godkänna och underteckna de 
gemensamma förbands krav som tagits fram. Kra-
ven är sammanställda i ett övergripande dokument 
benämnt Concept of Operations (CONOPS) vilket 
enskilt utgör ett av det viktigaste styrdokumenten 
för Armétaktisk Chefs utformning och utbildning 

av det svenska truppbidraget. CONOPS 
reglerar grundläggande styrningar såsom 
uppgifter, organisation, vilket utbild-
ning som skall genomföras och vilka 
generella standars som är tillämpliga 
för förbandstypen. Generellt så har den 
svenska armén inga problem att leva upp 
till NATO krav då vår personal, materiel 
och utbildning håller hög internatio-
nell standard men det finns alltid några 
svenska särlösningar eller andra speciella 
förutsättningar som kräver åtgärder. 
Armétaktiskchef har därför låtit sin egen 
stab ATS överarbeta givet CONOPS 
och resultatet av detta arbete har sedan 
sammanställts i ett svensk styrdokument 
benämnt Taktiska Krav OMLT batal-
jon. Detta styrdokument ska ses som ett 
komplement till CONOPS och syftar 

	  

OMLT Bataljon (Kandak) organisation (FM/ATS). Värt att notera är att organisa-
tionsskissen representerar ett utgångsläge och en given personalram. Inför varje 
uppdrag bör chefen optimera indelningen så att lösandet av uppgiften gagnas. 
Detta betyder att förbandet uppträder på ett annat sätt än organisationsskissen 
antyder. Officersbefattningarna på skissen anges enligt NATO modellen där OF4 
är Överstelöjtnant .

	  

Personal vid svenska OMLT Kandak FS19 Foto Patrik Bäck
Det svenska truppbidraget som är kopplat mot bataljonsnivån, eller Kandak som afghanerna själva säger, utgör för närvarande 38 per-
soner. En personalökning om sex personer tillkommer dock från och med Fortsättnings Styrka 22 (FS22) då en utökad förmåga att leda 
flyginsatser tillförs förbandet. Övergripande så är OMLT personalen indelad i två huvudgrupper. Mentorer med uppgiften att stödja sin 
motpart vid det afghanska förbandet samt understödspersonal som säkerställer skyddet av mentorerna samt stödjer afghanerna med 
bland annat luftunderstöd och sjukvård vid genomförandet av operationer.
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till att klarlägga detaljer kring vilken organisation, 
förmåga och materiel det svenska förbandet skall ha. 
Armétaktiskstab (ATS) uppdaterar fortlöpande dessa 
taktiska krav så att de speglar den verklighet som 
förbandet bedöms möta i insatsområdet.

OMLT indelning, gruppering och 
 uppgifter.

Indelning: Det svenska truppbidraget till OMLT 209. 
kåren
 
Sverige har sedan 2006 bidragit med officerare och 
soldater till OMLT. Inledningsvis har stödet varit rik-
tat mot stabsorganisationerna på Kår- och Brigadnivå 
för att sedan slutet av 2009 även omfatta mentorering 
av en afghansk infanteribataljon. Mentoreringen på 
de högre nivåerna genomförs i en multinationell 
miljö tillsammans med kollegor från bland andra 
Tyskland, Norge och Finland emedan bataljonsnivån 
är ett rent nationellt åtagande.  De svenska positio-
nerna på Kår- och Brigadnivån regleras i en dialog 
med NATO och övriga truppbidragsgivande länder 

vid en årlig bemanningskonferens och Sverige har 
fått bra befattningar som skapar goda förutsättningar 
för bland annat samordning med det svenska Pro-
vincial Reconstruction Teamet i Mazar é Sharif (PRT 
MeS). Befattningarna medger också att Sverige kan 
ha en nationell tråd genom hierarkin från kår- ner till 
bataljonsnivån vilket positivt bidrar både till utveck-
lingen av det afghanska förbandet samt underlättar 
nationell ledning. Generellt är all svenskuttagen 
personal vid OMLT mycket rutinerade och har ofta 
många missioner bakom sig. Det är oerhört viktigt 
för lösandet uppgifterna att varje person kan sitt 
jobb då personalredundansen är liten och OMLT 

uppträder helt autonomt. Att vara mentor innebär 
inte att man bara skall kunna jobbet som till exempel 
stabschef eller kompanichef utan du förväntas också 
kunna ge råd till en afghansk dito under strid. 
 
OMLT utgångsgruppering

De svenska OMLT är geografiskt utspridda redan i 
sin utgångsgruppering där personal kopplad till 209.
kåren har sin bas på Camp Shaheen (Betyder Falken 
på afghanska språket Dari) i utkanten av Masar é 
Sharif emedan personalen som är knuten mot 1.Bri-
gaden är stationerade 300 km västerut i staden Mey-
maneh. Mitt i mellan dessa två baser, i utkanten av 
staden Sheberghan, återfinns 2.Kandaken där OMLT 
personalen kopplad mot den afghanska bataljonssta-
ben samt två av dess kompanier har sin bas. Reste-
rande delar av 2.Kandaken, mentorer på kompani-
nivån och understödspersonal, är utgånggrupperade 
vid framskjutna afghanska baser s.k Forward Opera-
tion Base (FOB). En är placerad i utkanten av staden 
Sar E Pol cirka 50 km söder Sheberghan och två är 
placerade 80-100km sydväst Sheberghan i byarna 

Qush Tappeh respektive Darzab. Hitintills har OMLT 
inte varit fast grupperad vid FOB i Qush Tappeh även 
om 2.Kandak varit representerade där. Fiendeläget 
har dock medfört att mentorering vid denna bas varit 
svårt att genomföra. 
 
OMLT uppdrag och uppgifter

Uppdragen och uppgifterna som OMLT personalen 
tilldelats variera något beroende på vilken position 
samt på vilken nivå den afghanske motparten är 
placerad. Gemensamt för all OMLT personal är dock 
att de inte är stridsuppgifter som tilldeladats samt att 
uppgifterna är av stående karaktär. Det betyder att 

	  
Utgångsgruppering av svenskt OMLT (FM/ATS)
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OMLT löser inga egna stridsuppgifter utan stöder 
endast den mentorerade personen eller enheten i 
lösandet av dennes uppgift. Att uppgifterna är stå-
ende innebär att det inte tillförs några nya uppgifter 
oavsett om läget förändras. Självfallet finns undantag 
mot detta om nödlägen uppstår. I kommande avsnitt 
presenteras det uppdrag och de uppgifter som OMLT 
bataljon har tilldelats. Det uppdrag (mission) som 
det svenska OMLT bataljon ur FS19 tilldelades av 
Armétaktisk chef hade följande lydelse: 

”SWE OMLT Kandak will, from 19.05.2010 
to 19.12.2010, deploy to the ISAF Com-
bined Joint Operations Area – Afghanis-
tan to coach, teach and mentor the 2nd 
Kandak/1st Brigade/209th Corps, provide 
the conduit for liaison and command and 
control, and when required, support the 
operational planning and employment of the 
ANA unit to which they are aligned in order 
to support the development of a self suffi-
cient, competent and professional Kandak.”

Uppdraget återföljdes av fyra huvuduppgifter. Dessa 
uppgifter är principiellt en svensk översättning av 
de uppgifter som NATOS CONOPS lägger fast. Här 
fastslås att OMLT bataljon skall mentorera plane-
ring, genomförande och utvärdering av operationer 
ledda av den afghansk infanterikandaken.Vidare skall 
OMLT stödja Kandaken vid nyttjande av tillförda 
resurser som exempelvis CAS, indirekt eld samt 
MEDEVAC. OMLT skall också mentorera och stödja 
Kandaks samverkan och koordinering med ”Partne-
ring Units” samt vid planering och genomförandet av 
operationer kunna genomföra samverkan med olika 

enheter inom ISAF. I ett tillägg till huvuduppgif-
terna har högre chef också varit tydlig med att 
ange att dessa uppgifter också skall kunna lösas i 
hela ISAFs operationsområde. De unika med det 
uppdrag och de uppgifter som OMLT tilldelats är 
att de inte har en militär karaktär och är formule-
rade i en delvis främmande begreppsapparat där 
t.ex. ord som mentorering och coaching nyttjas i 
uppgiftställningarna. Under analysfasen av upp-
giftens innebörd renderade detta naturligtvis i en 
hel del diskussioner. Men med facit i hand efter 
tre rotationer så kan man konstatera att de verk-
ställande cheferna hamnat rätt och att vi kommit 
närmare det övergipande syftet med uppdraget.

Övlt Martin Liander 
SWE OmLT Kandaks FS19

Afghan National Army under operation med svensk OMLT(Foto: Patrik 
Bäck). Motståndaren nyttjade ofta Improvised Explosive Device (IED) 
i kombination med finkalibrig eld och Rocket Propellered Grenades 
(RPG) i de många eldöverfall som 2. Kandak utsatts för. På bilden har 
ett afghansk fordon, skymtas längst bort, kört på en  IED. Alla i det 
fordonet överlevde men dessvärre dödades två personer i det bakom-
varande fordonet av en nedfallande bakaxel. Bilden visar OMLT sjuk-
vårdspersonal som försöker rädda livet på en av de döende soldaterna. 
Tyvärr så skulle vi inte lyckas denna gång.

	  

I nästa nummer av Arménytt så presenteras en artikel 
som beskriver hur det är att arbeta tillsammans med 
ANA i den miljö som är deras vardag.

	  
Utvisandes 2.Kandaks baser och grupperingsplatser (FM/ATS)
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 ❚ 88 st rullflaklastbilar

 ❚ 50 st unimog contlast-
bilar

 ❚ 30 st PtGB6 ds3

 ❚ 64 st modifierade PtGB6 
ds2

 ❚ 70 st renoverade 25 t 
släp

 ❚ 42 st renoverade tung 
 phvagn

 ❚ 50 st 24 t rullflaksläp

 ❚ 50 st 30 t rullflakssläp

 ❚ Lageruppbyggnad 1 års 
uth rd till PtGB6

 ❚ 4 st artsystem arCHer

 ❚ 2-6 st Ingbv

 ❚ 12 st amröjrb 5

 ❚ 5 st amröjrb 2C

 ❚ 12 st flygtransporterbara 
motorredskap

 ❚ 3 st fordonsburna  
markradarsystem

 ❚ 50 st minsökare 3

 ❚ 50 st mask mtrl  
prickskytt

 ❚ ny förarstol strf 90

 ❚ ny förarmiljö strf 90

 ❚ strvpluton förberedd för 
int insatser

 ❚ 40 st Protector

 ❚ taktisk uaV (uaV03)

Planerade materielleveranser till armén 2011

Foto:  Försvarsmakten


