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Aldrig ge upp!

E

n tyst minut markerade allvaret vid ceremonin på Akershus
fästning tisdagen den 1 maj. Jag deltog när ett minnesmonu
ment restes över de polititropper (polistrupper) som utbildades
under andra världskriget på svensk mark. Genom att militärt utbilda
och utrusta de norska arméförbanden, gav Sverige stöd till Norge. Vi
har alltså en lång tradition av samverkan mellan våra länder, vilket
borgar för ett fortsatt gott samarbete även i framtiden.
En av de största utmaningarna vi har i dag och i morgon är
att förutspå hur framtiden blir. Vad vi dock vet är att fram
tidens utmaningar inte kommer att beröra ett enskilt land,
utan vara gränsöverskridande. Samarbete över gränserna
blir allt viktigare. Det kan vara allt från truppbidrag för
internationella fredsinsatser, till utveckling, anskaffning,
underhåll och vidareutveckling av materiel, utbildning
och övningar.
Nyligen mötte jag Norges försvarschef för samtal
kring utökat nordiskt samarbete, vilket berör allt från
Cross Border Training till gemensamma materiel
inköp samt vad miljöförändringar och utökad sjöfart i
Arktis får för effekter. Under mina fyra dagar i Norge
studerade jag även Norges operativa ledning i Bodö. En
militär konflikt eller händelse i vårt närområde, oavsett
var den geografiskt inträffar, påverkar inte bara ett land
i regionen och kan heller inte mötas av ett ensamt land.
Under våren har jag genomfört drygt femton förbands
besök och mött många rekryter under GMU. Framförallt
slås jag av den positiva anda och tydliga vilja att lära sig
allt som krävs för att bli en god soldat. Det är speciellt ett
moment i utbildningen som imponerar på mig: ”Aldrig
ge upp”. Dessa tre ord säger allt om vår verksamhet, oav
sett var du arbetar. Den framtidstro som finns hos våra nya
rekryter, soldater och sjömän ger en god grund för den
framtida rekryteringen.
Men allt kostar, oavsett om det gäller rekrytering, mate
riel eller övningar. Därför har jag kommunicerat vår långsik
tiga ekonomi till statsmakterna. Det är svåra men viktiga
frågor, som måste lösas för att vi ska ha dagens operativa för
måga även i framtiden. För att kunna lösa försvarets uppgif
ter i framtiden behövs fortsatta rationaliseringsåtgärder, ett
mer effektivt internationellt samarbete men också resurs
tillskott. Det finns inga enkla lösningar, däremot möter
jag dagligen medarbetare som aldrig ger upp!

Nästa manusstopp: 8 juni 2012
Beräknad utgivningsdag: 2 juli 2012

 Läs mer på www.forsvarsmakten.se
 Läs mer på intranätet emil
Tryckt hos Tabergs Tryckeri
Taberg Media Group 2012
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Sverker Göranson
Överbefälhavare

aktuellt

Internationell fredskonferens planeras
I maj 2013 arrangeras en internationell freds- och säkerhetskonferens i
Stockholm med Militärhögskolan Karlberg som centrum för aktiviteterna.
– Vi räknar med att det kom

allting beställas för att vara

re, politiker och vip-gäster,

dan ska gå ut, säger Ola

mer 200-300 delegater, forska

säger major Ola Nilsson, som
projektleder

konferensen i

Försvarsmakten.

World Veterans Federation,

WVF, har gett sin svenska
medlemsorganisation

Freds

baskrarna uppdraget att arrang

era detta första Peace & Security

klart tidigt i höst innan inbju
Nilsson.

Huvudämnet

på

mötet

kommer att vara “hur kan vete
raner bidra med sina erfaren

heter i det civila samhället”.

Det finns goda exempel där
före detta fiender från olika

nationella konflikter träffats

Tusen övade stabsarbete

Summit någonsin. I WVF ingår

Mellan den 16 och 26 april övade

Under övningen gavs dessutom

drygt 40 miljoner veteraner över

Combined Joint Staff Exercise

skolan, Baltic Defence College

På Militärhögskolan Karl

här projekt visat att man behö

College möjlighet att delta som

major Ola Nilsson, och han är

även om man krigat mot var

öva stabsmetodik och stabsar

planeringen. Politiker och vip-

maktsanställda övades också i

Gästföreläsare

cirka

1 000

personer

under

studenter

vid

190 veteranorganisationer från
93 länder och de representerar
Försvarshög

hela världen.

och Finnish National Defence

berg sitter spindeln i nätet,

ett led i deras utbildning och

sedan årsskiftet mitt uppe i

bete. Ett stort antal försvars

gäster knyts upp för att delta.

motsvarande uppgifter.

Transporter mellan olika plat

– Det viktigaste som hänt

träningssystem men eftersom

Det är hotell som ska bokas.

vi för första gången testat det

makten kommer att använda

ny och hektisk fas. Första pla

2012 (CJSE 12) i Enköping men
också i Uppsala och Karlskrona.

Övningen som byggde på en da

torstödd simulering av händel

ser tränade deltagarna i hur de
ska agera i ett skarpt läge med

en Natoledd krisoperation under
FN-mandat.

under övningens 10 dygn är att
nya systemet Sweccis, som är

Under CJSE 10 användes ett

Sweccis är det system Försvars

vid skarpa insatser är det natur

ett ledningssystem för insats

ligt att också öva i det. Nu kom

erat över förväntan bra, berät

börja levereras ut i organisatio

organisationen. Det har fung

tar överstelöjtnant Hans Selg,

projektledare för CJSE 12 på
Ledningsregementet.

CJSE 12 i siffror

– Arbetet har nu gått in i en

och

bidragit till försoning mellan
olika länder.

– WVF har genom sådana

ver inte hata varandra för evigt
andra, säger major Ola Nilsson
som själv är en av de mest

erfarna veteranerna i Sverige
med mer än tio år i utlands
tjänst för bland annat FN, Nato
och EU.

Text och foto: Torbjörn F
Gustafsson/MHS Karlberg

neringen är gjord och nu ska

anpassade för insats och kan till

exempel ge staber på olika orter
en gemensam lägesbild.

– Vi har hållit grundutbild

ningar i Sweccis och många, om

1 000 deltagare

försvarsgrenar. Det är ett viktigt

3 övningsställen: Enköping,
Uppsala och Karlskrona

ser i Stockholm måste ordnas.

försorg

nen. Sweccis innehåller delar

inte alla har arbetat i systemet,

22 deltagande nationer

in.

WVF:s

genom organisationen aktivt

mer systemet att efter hand

10 dagar lång övning
800 med placering
på LedR, Enköping

planeras

genom

med representation från alla
steg i det fortsatta arbetet, säger
överstelöjtnant Rolf Lövstrand,

Försvarsmaktens projektledare
för hela övningen CJSE 12, men
till

vardags

på

Lednings

träningscentrum i Enköping.

Text: Elin Göthe Nord/LedR
Foto: Maria Törn/FMTM
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Målet – enklare och smidigare
försvarslogistik
F

örsvarsstrukturutredningen har
lagt sin rapport. Regeringen har
tagit beslut. FMV och Försvars
makten har gjort en plan. Och i väntan
på att riksdagen ska ta beslut så förbere
der sig Tomas Salzmann på FMV för att
ta emot stora delar av försvarslogistiken.
Hur ska det gå? FMV har väl ingen
erfarenhet av att driva den här sor
tens verksamhet?
Nej, det har vi inte. Men det är ju inte vi
som ska driva verksamheten. En verk
samhetsövergång innebär att persona
len följer med. Så de som arbetar med
verksamheten i dag kommer att göra det
när FMV tar över också.
Försvars
logistiken kommer att ligga i en del av
FMV som vi kallar FSV, Förråd, Service
och Verkstäder, och den kommer jag att
leda. Tillsammans med de chefer jag
utser kommer vi leta effektivare sätt att
bedriva verksamheten.
Har du redan sett sådant du vill ändra
på?
Än så länge håller jag på att sätta mig in
i verksamheterna. Men en sak är tydlig.
Vi måste öka beläggningsgraden, den är
för låg i dag. Verktyg, maskiner och
lokaler kan användas effektivare, och
personalen kan också arbeta effektiva
re. Vi måste jämföra oss med liknande
verksamheter och där är beläggnings
graden högre. Vi ska leta efter vad som
är ”best practise” i civila verksamheter
och ändra vårt arbetssätt efter det. Mitt
uppdrag är att inom de överförda
delarna hitta tydliga besparingar på 215
miljoner kronor.
Varför fick du jobbet att leda FSV?
Jag har en lång erfarenhet av att leda
företag och organisationer och jag har

framför allt erfarenhet av den här sor
tens processer där man knoppar av stöd
verksamhet och lägger i en organisation
där den blir kärnverksamhet. Min erfa
renhet är att det brukar bli bra eftersom
den överförda verksamheten nu blir en
del av en kärnverksamhet. Det blir fokus
på kompetensutveckling och effektivi
sering.
Hur kommer personalen i Försvars
makten att märka skillnaden när
FMV har tagit över?
Mycket kommer naturligtvis att vara sig
likt. Men efter en tids utvecklingsarbete
är mitt mål att våra kunder ska säga ”Åh
vad enkelt och smidigt, och det blev
klart i tid!”
Det pågår ett arbete med att bestäm
ma hur Försvarsmakten och FMV:s
relationer ska se ut, hur ledning och
beställning ska fungera. Vad förvän
tar du dig av det?
Inom detta område kan vi spara ytterli
gare pengar. All erfarenhet visar att det
man kan tjäna mycket pengar på är att
vara en riktigt bra beställare. Därför är
det ett viktigt arbete som pågår. Man
behöver inte äga och ansvara för alla
delar i en process, det kan man överlåta
till andra, men man måste vara en duk
tig beställare. Regeringen har ju också
sagt att beställningarna ska ske på en
högre systemnivå och med ett livscykel
perspektiv. Tanken är att FMV ska ta det
ansvaret också för logistiken. Det jag ser
framför mig är en tydlig och enkel
modell där de båda myndigheterna har
olika roller och där det inte behöver fin
nas dubbla kompetenser eller gråzoner.
Text: Eva Pia Sandstedt
Foto: Hans Ivansson/FMV

Fakta
• Regeringen har beslutat att delar av försvarslogistiken ska föras över till FMV för
att renodla rollerna mellan FM som beställare och FMV som leverantör av logistik.
• FMV har bildat organisationen FSV (Förråd,
Service och Verkstäder) som ska ta hand
om den överförda verksamheten. Chef för
FSV är Tomas Salzmann som rekryterats
speciellt för jobbet.
• Uppgiften blir att rationalisera verksamheterna samt undersöka möjligheten för
utkontraktering.
• De verksamheter som föreslås föras över
finns i dag i FMLOG och består av: större
delen av verksamheten inom Försvars
maktens Servicekontor, Upphandlings
enheten, Markverkstadsenheten,
Marinverkstadsenheten, Flygverkstads
enheten, delar av Försörjningsenheten
samt FMLOG ledning.
• Riksdagen förväntas ta beslut i frågan
den 19 juni.
• Regeringens tidsplan är att överföringen
ska ske till den 1 januari 2013. De två myndigheterna fortsätter planeringen med det
som en förutsättning.
• Mer information om planen och det fortsatta arbetet finns på emil-sidan Omdaning
försvarslogistik som nås via genvägarna på
förstasidan.

fokus

Anders Löfberg, chef FS 22.

Foto: Karin Eriksson/FS 22

En förstärkt
afghansk ledning
Det är överste Anders Löfbergs sammanfattning av FS 22:s viktigaste arbete i Afghanistan.
Efter sex månader har nu ansvaret för den svenska afghanistanstyrkan lämnats över till
nästa kontingent.
– Vilket jag gärna gör till FS 23, kommenterar Anders Löfberg. Jag känner Torbjörn
Larsson och vet att de kommer att göra ett bra jobb. Men man skulle ändå vilja se in i
framtiden för att få veta hur det går.
FÖRSVARETS FORUM
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Ö

verste Löfberg berättar om en
alldeles speciell kväll vid foten
av Albruz-berget. Den svenska
styrkan hade tillsammans med ANSF
genomfört en större operation i området
väster om Mazar-e Sharif och det var
dags att slå läger för natten. Överste
Löfberg satt ner tillsammans med sex
afghanska generaler för att äta en mål
tid. Filtarna breddes ut och maten ställ
des fram. Mörkret sänkte sig ner över
dalen och till slut satt afghanerna och
pratade utan att tänka på utlänningar
na runtomkring. En av generalerna frå
gade polischefen hur det är att jobba
med svenskar.
Svaret blev: ”Att jobba med svenskar,
finnar och norrmän är lätt. De respekte
rar oss och de är som våra bröder”.
Överste Löfberg säger att det kändes
som en bekräftelse på något som han
redan visste. Svenskarna gör ett bra och
uppskattat arbete. Det är afghanerna
själva som ska ta över säkerhetsansvaret
och Isafs uppgift är att stödja. För
troende och samarbete är avgörande för
att nå resultat.
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– Jag är otroligt stolt över det förbandet
har uträttat, säger Löfberg. Oavsett
dåligt väder, inställda operationer eller
nya säkerhetsrestriktioner så har enga
gemanget från alla i FS 22 varit fantas
tiskt. Alla har strävat efter att få så bra
effekt som möjligt och den gemensam
ma planeringen med ANSF har utveck
lats mot ännu större afghansk ledning.

FS 23 tar över
FS 22 lämnade den 20 maj över ansvaret
för den svenska afghanistanstyrkan till
nästa kontingent. Efter sex månader i in
satsområdet ska uppdraget summeras
och utvärderas. Chefen överste Anders
Löfberg har en händelserik tid bakom
sig. De stora framstegen handlar om hur
den afghanska polisen och armén vågat
ta sig an nya uppgifter och samarbeta
över gränserna med stöd av svenskarna.
– Vi har fått de olika delarna av de
afghanska säkerhetsstyrkorna att jobba
ihop och förbättrat möjligheten till både
gemensam planering och genomföran
de. De har dessutom, med stöd av den
svenska truppen, för första gången

vågat göra operationer i områden som
tidigare ansetts för riskfyllda. Jag skulle
vilja säga att självförtroendet hos ANSF
växt tack vare vårt stöd.
Områden som Tandurak, Shulgara
och Albruz har nu närvaro av både
afghansk armé och polis. För de flesta
hemma i Sverige är det bara exotiska
namn utan innebörd, men för de
afghanska styrkorna har det varit plat
ser där motståndarna haft en så stark
ställning att man inte vågat göra egna
operationer. Den trenden har nu vänt.
Transitionen av säkerhetsansvar till
afghanerna själva är den viktigaste upp
giften för Isaf och svenskarna har kom
mit långt. Samordning är nyckeln till
framgång och i dag finns en struktur för
planering, genomförande och utvärde
ring mellan både polis, säkerhetspolis
och armén, även om det fortfarande är
en ung och bräcklig organisation.
– Vi har byggt upp en struktur som
fungerar i vårt område och nu får nästa
styrka ta över. Jag skulle vilja få slutföra
det vi påbörjat, men samtidigt vet jag
att FS 23 kommer att göra ett mycket bra

fokus
arbete och vi är bara här under en
begränsad tid.
Han har i sitt arbete följt utveckling
en i Afghanistan sedan 2006. Nu läm
nar han över det direkta ansvaret för
afghanistanstyrkan, men intresset för
landets utveckling kommer han inte att
släppa.

Hopp för framtiden
Och hur tror överste Anders Löfberg att
det kommer att gå för Afghanistan? Han
funderar en stund och säger att det är en
svår fråga, men det finns så mycket som
pekar på att det är omöjligt att vrida till
baka den positiva utveckling som skett.
Människorna i Afghanistan är krigs
trötta och har börjat vänja sig vid en
tryggare tillvaro.
– De vill helt enkelt leva ett vanligt liv
och jag tror inte de tolererar ett liv likt
det som var före 2001. Det är det star
kaste hoppet för landets framtid, att fol
ket vill ha en förändring. Det svenskfinska ansvarsområdet består av fyra
provinser i norra Afghanistan. Det är en
stor skillnad mellan den norra och södra
delen av landet. Vissa säger att det är
som två skilda länder. Talibanrörelsen

har fortfarande ett starkt grepp över
områden i söder där det huvudsakligen
bor pashtuner. Pashtuner är det största
folkslaget i Afghanistan och det var i de
pashtunska delarna av landet som tali
banrörelsen växte sig stark. Hur det
politiska spelet mellan norr och söder
ska balanseras framöver återstår att se,
men överste Anders Löfberg säger att det
inte finns någon tolerans hos afghaner
na i det svensk-finska området för ett
större maktinflytande för talibanerna.
– Men det är en fråga som ändå måste
hanteras. Det finns stöd för talibanerna
i andra delar av landet och för att nå en
långvarig fred måste man hitta någon
form av samförståndslösning.

Tänker på skadad
En utlandsinsats innehåller både medoch motgångar. Det svåraste en befälha
vare har att hantera är förmodligen
egna förluster. En av FS 22:s soldater
skadades allvarligt i en IED-attack.
– När jag tänker på vad som varit svå
rast under den här tiden så går första
tanken till Roger Ivholm och hans anhö
riga. Som chef var det jobbigt att inte få
vara på plats när det hände, men jag

fick möjligheten att träffa Rogers familj
i Sverige. Det blev oerhört påtagligt att
det vi gör kan drabba oss alla hårt. Det
är inte bara soldaternas uppoffringar
och hårda arbete som ska uppmärksam
mas. Anhöriga hemma i Sverige får
bära både oro och ett utökat ansvar för
hemmalivet.
– Jag skulle vilja säga att alla gör en
insats. En del gör den i Afghanistan.
På frågan om han skulle kunna tänka
sig att leda en ny fortsättningsstyrka
säger han att det vore väldigt intres
sant.
– Det skulle vara roligt att om några
år få komma tillbaka och träffa de che
fer man samarbetat med inom ANSF och
få facit på hur det gick.
Och hur ser Afghanistan ut om tio
år?
– Då åker vi på klättersafari i Tandu
rak, avslutar överste Löfberg med ett
stort leende. Det vore fantastiskt om
turisterna fick uppleva skönheten i
detta land. Förutsättningarna finns för
en god framtid.
Text: Karin Eriksson/ PAO FS 22
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

FÖRSVARETS FORUM

nummer 4 • 2012

7

fokus

Utvecklingen går
åt rätt håll

Konceptet med Operational Mentoring and Liaison Team, (OMLT),
har varit att träna och leva tillsammans med den afghanska armén
(ANA). Det är precis vad chefen för OMLT, överstelöjtnant Roger
Nilsson och hans killar har gjort i snart sju månader.

U

tmaningarna har
en var att ingen
varit
många,
vågade ta egna ini
exempelvis sam
tiativ utan beslut
arbetet med de afghans
fattades ytterst av
ka kollegorna.
brigadchefen. Ett
– Det har varit en kom
annat problem var
plex uppgift att jobba till
att kandakchefen
sammans med våra af
inte själv fick utse
ghanska
kollegor
i
sina underställda
Kandaken, bataljonen.
chefer, de tillsat
Den största utmaningen
tes centralt.
har varit skillnaden i sät
Den afghanska
tet vi jobbar. Vi svenskar
armén
har
de
är väldigt uppgiftsinrik Roger Nilsson chef OMLT. Foto: Försvarsmakten senaste åren vuxit
tade och strukturerade,
snabbt i styrka vil
det är då lätt att glömma bort att det är vi
ket också har lett till ett ökat förtroende
som ska anpassa oss efter afghanerna och
för ANA då de har tagit ett större ansvar
fungera som rådgivare och inte ta befä
för interna problem. I den stora perso
let. Syftet är ju att vi ska stödja de af
nalförsörjningsprocessen har uppfölj
ghanska säkerhetsstyrkornas arbete och
ning och kontroll av personalen varit
inte leda dem, säger Roger Nilsson.
betydligt bättre än vid tidigare rekryte

Toppstyrt ledarskap
Roger berättar att den individuella kom
petensen i den afghanska bataljonen
var stor, men de saknade samövning.
Soldaternas och officerarnas bakgrun
der var också högst varierande, några
var traditionellt militärt skolade och
andra var bara bra krigare. Detta till
sammans med toppstyrning medförde
en del kulturella krockar. Det krävdes en
hel del samövning för att jobba bort den
klyftan. Svårigheten med toppstyrning
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ringar, vilket säkert har varit en bidra
gande orsak till den positiva utveckling
en av ANA. Chefer har varit måna om
att hålla insurgenter och upprorsmän
borta från armén.
– Min uppfattning är att soldaterna
hade förtroende för sina chefer då de
kände att de ställde upp för dem. Ett
exempel på det var att kandakchefen såg
till att soldaterna fick lära sig att läsa
och skriva då han ansåg det viktigt att
soldaterna kunde värna om sina rättig
heter. Civila lärare utbildade soldaterna

som fick diplom efter genomförd utbild
ning som ett bevis på deras nyvunna
kunskaper. Att vara soldat i armén är
numera en eftertraktad position, de får
utbildning, mat och kläder. Soldaterna
skriver kontrakt för fyra år.

Förstår vinsten med OMLT
Afghanerna förstod mycket väl vinsten
med att ha ett OMLT, samarbetet och
dialogerna mellan svenskarna och
afghanerna var både öppna och utveck
lande.
– Det har funnits en stor vilja att ta
till sig av våra kunskaper, men de har
många gånger valt egna lösningar på
olika saker. Om vi i OMLT föreslog något
för kandakchefen men han valde att
inte genomföra det, var han väldigt tyd
lig med att förklara varför. Det såg vi
som positivt då det visade på att de själ
va analyserade uppgifter på ett helt
annat sätt än vad de gjorde i början på
vårt samarbete.
Roger Nilsson ser att OMLT:s arbete
har varit viktigt för utvecklingen i den
kandak de har följt.
– Bara under vår korta tid har vi sett
stora förändringar ibland annat vad gäl
ler just deras analysarbete men också
det sätt de har planerat och förberett
olika operationer på. Det finns dessut
om en afghansk doktrin som efterföljs.
Även om utvecklingen har gått åt rätt

fokus

Svenska OMLT lever sida vid sida med den afghanska armén.

håll, finns det fortfarande stora pro
blem med korruption och nepotism,
berättar Roger Nilsson.

Värdefulla erfarenheter
Chefen för Amfibieregementet överste
Ola Truedsson och chefen för andra
amfibiebataljonen,
överstelöjtnant
Patrik Gardesten, besökte nyligen OMLT
i Afghanistan.
– Vi blev väl mottagna av nuvarande
chefen för FS 22, överste Anders Löfberg
och övriga på förbandet som gav oss bra
och värdefull information. Att sedan få
följa verksamheten på plats gav en

inblick i OMLT:s dagliga arbete och de
utmaningar som de har jobbat med,
säger Ola Truedsson.
Inom en snar framtid kommer sam
ordningsorganet (OCCP) alltmer att
överta de uppgifter som OMLT i dag
löser.
– Vi fick kunskaper med oss från
besöket bland annat om vilka gräns
dragningarna i olika uppgifter kommer
att vara i framtiden. Dessa lärdomar är
oerhört värdefulla för förbandets pågå
ende planeringsarbete inför vårt överta
gande av ansvaret för FS 25. Jag ser också
att officerarna och soldaterna som nu

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

tjänstgjort i OMLT, har mycket att lära
övriga förbandet inför uppdraget år
2013, säger Ola Truedsson.
Text: Kristina Swaan/Amf 1

Fakta
I samordningsorganet OCCP – Operational
Coordination Center Provincial ingår
afghansk polis, militär och säkerhetstjänst
(NDS) motsvarande Säpo. Det finns flera
OCCP utspridda i landet som har till uppgift
att samordna bland annat säkerhetstjänsten.
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uppdraget

Karin Enström
är vår nya
försvarsminister
Den 18 april kom tillkännagivandet vid en pressträff på
Rosenbad: Sveriges nya försvarsminister heter Karin
Enström. Hon har en gedigen bakgrund både inom
Försvarsmakten och som politiker. Karin Enström är 45
år och tjänstgjorde innan sin politiska karriär som kapten i amfibiekåren – i kustartilleriet i Vaxholm och på
Amfibieregementet. Hon är moderat riksdagsledamot
sedan 1998, har varit ordförande i försvarsberedningen
och utrikesutskottet och ledamot i försvarsutskottet.

D

et var nyfikenhet och goda erfa
renheter från vänner som gjort
värnplikten som fick Karin
Enström att välja den militära banan.
– Efter gymnasiet ville jag göra något
nytt och annorlunda under ett år. Jag
hade fått en positiv syn på värnplikten
genom kompisar, men visste egentligen
inte så mycket mer än så. Sedan trivdes
jag väldigt bra och blev kvar, även om
politiken drog ännu mer efter några år.
Genom att arbeta med försvarspolitik
kan jag förena dessa båda världar, säger
Karin Enström.
Minnena från tiden i Försvarsmakten
är mestadels positiva. Detta var när det
kalla kriget fortfarande pågick och
exempelvis ubåtsjakt stod på schemat.
– Vid min tid som båtchef under värn
plikten övade vi bland annat radarnavi
gering med förtejpade rutor och under
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mina första år som kadett tränade vi
mycket incidentberedskap. Ubåtsjakt var
en viktig del av detta.
I sitt nya jobb tar Karin Enström med
sig erfarenheterna från tiden inom För
svarsmakten och hon tror att de kom
mer till användning.
– Eftersom jag har jobbat inom För
svarsmakten så känner jag miljön och
språkbruket och vet vilka krav som ställs.
Det hoppas jag kan vara till nytta i mitt
jobb som försvarsminister.
Mycket har hänt inom Försvars
makten sedan Karin Enström lämnade
sin forna arbetsgivare för politiken, anser
hon. Och utvecklingen fortsätter.
– Försvaret har under de senaste åren
gått igenom stora förändringar. Så har
det alltid varit, och så måste det få fort
sätta att vara. Jag har full förståelse om
man som försvarsmaktsanställd känner

sig lite trött på alla omställningar. Men,
vi lever i en föränderlig tid, och det gäl
ler inte bara försvaret. Vi ska följa den
övriga samhällsutvecklingen och vi kan
aldrig säga ”nu är vi klara”, säger hon.
Att fullfölja de reformer som pågår
inom försvarsområdet ser hon som en
av sina stora utmaningar som nytill
trädd försvarsminister. Just nu pågår
planeringen av hur nästa försvarsbeslut
som tas 2014 ska beredas.
– Här är exempelvis materielfrågan
en integrerad del av hela försvarsförmå
gan som ska beslutas om 2014.
Karin Enström kommer från en familj
med stark anknytning till Försvars
makten. Hon är gift med överstelöjtnant
Anders Enström, som är amfibieofficer
och jobbar på marintaktiska staben i
Högkvarteret med planering av marina
insatser. Hennes bror Henrik Landerholm

uppdraget

Försvarets forums medarbetare Kristina Åstand-Bohman intervjuade Karin Enström för personaltidningen Kikaren redan 1998
inför riksdagsvalet där Karin var på elfte plats på Moderaternas
lista i Stockholms län. Några veckor senare avgjordes valet och
Karin Enström fick sin riksdagsplats.

som intervjuades i förra numret av
Försvarets forum är samordnare för
Sveriges civila insatser i Afghanistan.
– Visst händer det att vi pratar för
svars- och säkerhetspolitik på våra
familjemiddagar, eftersom det är något
som många i familjen är intresserade
av. Samtidigt försöker vi skilja på jobb
och fritid, säger hon.
Och fritiden, den ägnar Karin
Enström gärna åt sport. Hon har åkt
Vasaloppet två gånger och sin bästa tid,
8.35.30, fick hon 2011.
Att vara nybliven försvarsminister kan
vara hektiskt. När Försvarets forum för

sökte få tag i Karin Enström
genom att ringa hennes man,
berättade han, inte helt ovän
tat, att den bästa kontaktvägen
för oss var via hennes pressekre
terare. Lite mer oväntat var, att
det också var den väg han själv
fått tips om att använda för att få
tag i sin fru.
Text: Lena Parkvall/InfoS
Foto: Torbjörn F Gustafsson/
MHS K

Karin Enström på MHS Karlberg tillsammans med Litauens försvarsminister Rasa Juknevičienė.
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på djupet

Ett projekt för mångkulturen
F

örsvarsmakten löser många upp
gifter i miljöer utanför EU, därför
behöver vi personer som kan bidra
med olika kompetenser från olika län
der runt om i världen. Ett försök till det
här resulterade i Öppen dörr.
Projektet som är ett samarbete mel
lan Försvarsmakten och Arbetsför
medlingen ska locka fler unga männis
kor med ursprung från länder utanför
EU att söka sig till det militära.
Patrik Elisson från personalstaben
förklarar hur viktigt det här är och hur
det är tänkt att fungera.
– Det är viktigt att Försvarsmakten i
sin roll som en av de största arbetsgivar
na i landet återspeglar Sveriges befolk
ning, säger han.

Öppen dörr vänder sig främst till kvin
nor och män mellan 18 – 25 år som är
arbetslösa och saknar gymnasiekompe
tens. Totalt ska 500 personer få genom
föra utbildningen. Det viktigaste syftet
med projektet är att dessa individer får
en möjlighet till att komma in på arbets
marknaden och läsa upp sina betyg
samtidigt som de får ”prova på” livet
som soldat.
Totalt är utbildningen på tio veckor
och kommer att ske på fyra olika förband
runt om i landet: P 4, SSS, Lv 6 och I 19
under perioden 19/11-2012 – 25/1-2013.
Deltagarna får fri kost och logi, fria
resor mellan hemmet och förbandet,
aktivitetsstöd av Arbetsförmedlingen
och en individuellt anpassad studieplan

för att uppnå den gymnasiekompetens
som behövs. Men framförallt en merit
för framtida jobb.
– Vi behöver målgruppen, samtidigt
som vi vill stärka vårt varumärke. Därför
anser vi att det här är viktigt, säger
Patrik Elisson.
Under antagningsperioden ordnar
Arbetsförmedlingen informationsträf
far för de sökande som uppfyller kraven
och som har gått vidare i processen.
Dessa kommer att ske bland annat i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Boden,
Karlskrona, och Sundsvall.
Text: Leah Zepeda/HR C

Forum för framtiden
– När intresse uppstår ska vi vara
tillgängliga direkt och inte släppa
taget, sa Per Schedin från
Personalstaben då han talade om
den framtida grundrekrytering
en. En av många punkter som dis
kuterades under Försvarsmaktens
rekryteringsseminarium.
Runt 120 personer deltog på
årets första rekryteringssemina
rium som ägde rum i Stockholm
En nöjd Per Schedin samverkar med kollega efter dagens prestation
under vecka 16. Arrangörer för
dater, sjömän och gruppbefäl (GSS/T).
de tre dagarna var rekryterings
Ett ämne som återkom under semi
avdelningen på HR Centrum.
nariedagarna var framtidens utmaning
Generalmajor Michael Moore, depar
med att behålla soldater i Försvars
tementsråd och enhetschef på Försvars
makten under hela deras kontraktstid.
departementet var seminariets första
En av talarna, Claes Bergström från
talare. Han inledde med att prata om
MHS Halmstad, ansåg att nyckeln i
politikernas förväntningar på framti
arbetet kommer vara att erbjuda perso
dens Försvarsmakt:
nalen yrkesmässig utveckling över
– Försvarsmakten ska kunna verka
anställningstiden. En reflektion som
hemma, i närområdet och utanför när
möttes av flera bifall bland åhörarna.
området. Michael Moore gav även
Något som även gränsar till det
beröm för rekryteringsarbetet med inte
ämnet är utmaningen att få personer
rimsavtalen för tidvis tjänstgörande sol
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att fullfölja sin GMUansökan. I dagsläget är det
höga
procentantal
på
avhopp under antagnings
processen. Upp till 40 pro
cent av de som kallas till
testerna vid Rekryterings
myndigheten dyker inte
upp, detta enligt en under
sökning som redovisades av
Per Schedin:
– Flera sökande tror att
de inte kommer bli antagna
och därför fullföljer de inte sin ansökan.
En av åtgärderna för att utveckla
framtidens antagning till Försvars
makten är utformandet av den nya pro
cessen för grundrekrytering.
– När intresse uppstår ska vi vara till
gängliga direkt och inte släppa taget,
förklarade Per Schedin.
Text: Viktor Johansson/HR C
Foto: Leah Zepeda/HR C

på djupet

Försvarsmaktens
fortsatta framväxt Tre tycker till
GSS/T frågorna har varit många, inte
minst bland dem som har anmält sitt
intresse, men också för alla som i sitt
dagliga arbete berörs av ämnet. Tommy
Karlsson, PROD, gav svar på flera av frå
gorna på rekryteringsseminariet.
Det viktigaste som togs upp var redo
visningen av hur GSS/T är tänkt att fung
era framöver. Startläget är olika på för
banden eftersom de har kommit olika
långt i processen. Som det ser ut i dag är
P 7 det första förbandet som kommer att
dra igång med anställningen för GSS/T.
Nu är kravprofilerna för alla tjänster
klara och anställningen kommer att star
ta med en fortsatt soldatutbildning, FSU.
– Många dras till Försvarsmakten för
en internationell tjänstgöring, men det
är inte huvuduppgiften och alla kom
mer inte att kunna erbjudas det, säger
Tommy Karlsson.
Den 1 juli 2012 ska avtalet för GSS/T
vara klart. En ny anställningslag på åtta
+ åtta år är också på gång.
Samtidigt sker en storsatsning när
det gäller utvecklingen av rekryteringsprocessen. För att underlätta ansök
ningsmöjligheterna till GMU har bland
andra Per Schedin, PERSS, och Åke
Widing, HR-Centrum, startat ett pro
jekt som kallas ”utveckling grundmili
tär utbildning”, UMG, där man kan
ansöka året om.
Här kommer individen kunna
bestämma själv när han/hon vill vara
aktiv och fullfölja sin ansökan. Till
gängligheten till ansökan kommer att
vara bättre, enklare och det kommer att
gå fortare i processen, från cirka 3,5
månad till tre veckor totalt. Dessutom
har projektet sett över giltighetstiderna
för olika tester och i stället för ett år ska
testerna gälla i två år. En annan positiv
förändring är att reservuttagning till
GMU kommer att vara möjligt på ett helt
annat sätt än vad det är i dag. Processen
beräknas att börja under 2014.
Text: Leah Zepeda/HR C

• Vad är Försvarsmaktens främsta utmaning gällande rekrytering under de
kommande åren?
• Vilka metoder kommer vara avgörande för att lyckas med det jobbet?
• Vad har Försvarsmakten lyckats med i sitt nuvarande rekryteringsarbete?

Kapten Pierre Brandt, yrkesvägledare,
Amfibieregementet.
– Att bygga ett så starkt varumärke så vi når rätt målgrupp.
Varumärket ska byggas på dialog. Det är viktigt att folk delar
med sig av sina erfarenheter.
– Det kommer finnas två viktiga vägar. Den första är att
möta målgruppen på deras arenor, där de finns och där de är
aktiva. Den andra vägen är att säkerställa att det För
svarsmakten gör är något med bra kvalité. Våra utbildning
ar ska vara eftertraktade och Försvarsmakten ska ses som en
attraktiv arbetsgivare.
– Vi ska vara nöjda med det vi har kommunicerat hittills.
Försvarsmakten ligger bra till i undersökningar. Vi är lika i
respons från målgruppen i hänsyn till konkurrensen med
andra i vår yrkeskategori.

Löjtnant Magnus Lindstedt, yrkesvägledare,
1:a ubåtsflottiljen.
– Att behålla personal och göra det attraktivt att arbeta hela
kontraktstiden.
– En viktig faktor kommer vara möjlighet till kontinuer
lig utveckling för anställd personal. Tydligt ledarskap är
också viktigt. Likaså viljan att investera och engagera sig i
varje individ.
– Varumärket Försvarsmakten har blivit förbättrat. All
Försvarsmaktspersonal förtjänar beröm för arbetet som lig
ger till grund för det.

Kapten Elisabeth Klippinger, yrkesvägledare,
Helikopterflottiljen.
– Utmaningen är att behålla de vi får in, att förklara vad
anställningen och tiden hos oss innebär, plus att attrahera
soldaterna att stanna kvar.
– Att vara tydliga och inte lova något som vi inte kan
hålla, inte ge den bilden att alla kommer att åka på utlands
tjänst. Men jag måste säga att jag tycker att vi på
Helikopterflottiljen är tydliga med det.
– Att vi väljer ut de bästa. Soldatmaterialet är bra, de fles
ta är långt över kravprofilerna, men frågan är om det alltid
är rätt person på rätt plats.
Text & foto: Leah Zepeda och Viktor Johansson/HR C
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Ett rejält kliv
mot något bättre
Generallöjtnant Jan Salestrand säger att ibland när vi pratar om
omstruktureringen så låter det maskinellt. Nyttan med att stationera
om medarbetare måste vägas mot risken att förlora viktig kompetens. Men det kommer att ge sig. Det är han övertygad om.
– 	De allra flesta kommer att göra ungefär samma arbetsuppgifter
nästa år som i dag.

D

en nya organisationen som För
svarsmakten ska gå in i 2013, FM
Org 13, är i skrivande stund på
gång att fastställas. Över 7 000 synpunk
ter har kommit in till Högkvarteret från
förbanden och de fackliga företrädarna
har förklarat oenighet. Jan Salestrand
som är chef för Ledningsstaben, förklarar
att de allra flesta synpunkterna från för
banden är kopplade till befattningarnas
benämningar och grundkrav – vilket är
naturligt.
– Pg BoK:s arbete (Projektgrupp
befattningsstruktur och kravsättning)
skedde under tidspress och vi vet att det
finns vissa brister. Vi valde med flit ett
snabbspår för att inte tappa tid. Redan
till sommaren ska vi fortsätta att se över
organisationen, men underlaget är till
räckligt bra för att använda som grund
vid bemanningen.
Salestrand tillägger att vid beman
ningen kommer man inte enbart utgå
från grundkraven utan även väga in
andra delar som erfarenhet. Förbands
chefer och HR-chefer kommer delta och
facken lägger sina synpunkter.

Tydligare roll för krigsförbanden
Omstruktureringen är inte budget
driven – även om det finns inslag av
rationaliseringar – utan ska ses som en
viktig pusselbit på vägen mot mål
bilden. Insatsorganisation 2014 som
våra politiker har beställt. Tidigare har
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personalvolymen för våra krigsförband
ökat. Nu tar myndigheten konsekven
serna av detta och gör en uppgiftsför
skjutning
från
basorganisationen
(dagens grundorganisation).
– Krigsförbanden kommer få en tydli
gare roll. Politikerna har beställt krigs
förband som är mer tillgängliga och
mångsidiga. Det kräver en annan organi
sation och personaluppställning än vad
vi har i dag. Vi går från en utpräglad ut
bildningsorganisation till fokus på krigs
förband med soldater och sjömän som
stannar kvar och som kan göra uppgifter
som inte värnpliktiga kunde. Vi behöver
också en stödjande basorganisation.
Det blir en successiv förändring,
säger Jan Salestrand, men något som
blir tydligt vid omstruktureringen är
implementeringen av tvåbefälssyste
met. Fördelningen i den nya organisa
tionen är cirka 60 procent specialist
officerare och 40 procent officerare.
– Den officer som placeras på en
befattning för specialistofficer får ny
inriktning på sin fortsatta kompetens
utveckling. Det står dock fritt för honom
eller henne att söka officersbefattningar
i framtiden. Det finns ingen inlåsnings
effekt och beslutet om frivillig omgalo
nering gäller fortfarande.

Inte skapa oro i onödan
I omstruktureringsdirektivet står att
man ska åtgärda kompetensmässiga,

geografiska och åldersstrukturella oba
lanser så långt som det är möjligt.
Frågan är hur långt Försvarsmakten är
beredd att gå?
– Detta måste göras med varsam
hand. Vi ska bemanna organisationen
så långt som möjligt och strävan är att
åtgärda obalanser. Vi reducerar antalet
civilanställda något och vissa yrkesoffi
cerare kan få ny placering utifrån kom
petensbehov, men vi vill inte flytta folk
i onödan. Det går inte att ställa upp per
sonalen som schackpjäser och flytta
runt. Vi berörs alla men de flesta kom
mer att ha samma arbetsuppgifter den 1
januari som i dag.
Chefer på alla nivåer, civila och mili
tära, har en viktig roll i omstrukturering
en. De måste vara aktiva betonar Sale
strand, kommunicera och vara lyhörda.
Genomföra sina utvecklingssamtal som
för en del kan vara svåra samtal, men det
är viktigt att våga vara chef och ikläda sig
arbetsgivarrollen.

– Generellt sett, utifrån de kontakter jag
har med civila organisationer, så har vi
duktiga chefer – det gäller såväl civila
som militära, säger han.

Nästa milstolpe i
omstruktureringen
Efter kompetensinventeringen blir nästa
milstolpe den 12 och 13 juni då förberedel-

En del i samhället

ser ska göras inför det centrala bemannings-

Myndigheten är inne i en intensiv för
ändringsperiod. En ytterligare utmaning
i närtid är överföringen av försvars
logistik till FMV vid årsskiftet. Salestrand
önskar att medarbetare kunde få lite mer
arbetsro samtidigt som han jämför med
andra organisationer och företag i det
civila samhället som ständigt genomgår
förändringar.
– Vi är inte ett unikum, vi är en del i
samhället. Omstruktureringen blir ett
rejält kliv mot något bättre: En tydligare
organisation som är mer fokuserad på
de uppgifter vi ska lösa.

arbetet som inleds 20 augusti.

Text: Kristina Åstrand Bohman/InfoS
Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

Representanter från samtliga förband,
skolor och centrum samt från Högkvarteret
är kallade till MHS Karlberg. I syfte att testa
och demonstrera metoden och det tekniska
stödsystemet, kommer utvalda delar av den
nya organisationen att provbemannas.
Innan midsommar ska årets utvecklingssamtal vara genomförda.
Nyheter samt frågor och svar, finns på
omstruktureringssidorna via emils startsida
eller forsvarsmakten.se/omstrukturering.
Information finns även på HR-portalen på
emil. Vid frågor, kontakta din chef, som vid
behov i sin tur kan konsultera HR Direkt.

Blivande fänrikar
fick sitt besked

D

en 9 maj fick officerskadetter på Karlberg
veta vid vilket förband de får placering
vid – förutsatt att de klarar examen och
övriga anställningskrav. På plats fanns omstruk
tureringsledaren Patrik Dahle för att svara på frå
gor. Han förklarade att de som klarar kraven först
blir anställda som fänrikar i organisation 2012.
Därefter kommer de liksom alla andra anställda
matchas mot kraven i befattningarna i organisa
tion 2013.
– Ni som tar er officersexamen i år och blir
anställda som fänrikar vid olika förband, kom
mer ha en akademisk utbildning med er och ska
därför placeras på en officersbefattning i den nya
organisationen, sa Patrik Dahle och förklarade
att precis som de nyexaminerade specialistoffice
rarna har de blivande fänrikarna rätt utbildning
för uppgifterna i framtidens försvarsmakt.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/MHS K
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Miljötänk och
operativ verksamhet
hänger ihop
Många ser kanske miljöfrågor som en käpp i hjulet för m
 ilitär
verksamhet, men Arne Wessner vill krossa den myten.
– Att lära soldaten att inte slänga kolapapper i skogen
handlar inte bara om att hålla naturen ren, utan också att
undvika spår för eventuella efterföljare.

A

tt få organisatio
– Varje förbandschef sitter på ett
nens förståelse för
miljötillstånd och det är viktigt att
att
miljöfrågor
följa lagar och förordningar,
och operativ verksamhet Foto: Niklas Ehlén,
annars kan det i värsta fall ge fäng
Combat Camera else.
går hand i hand, är en del 
av Arne Wessners jobb
Transporter påverkar mest
som Försvarsmaktens miljöchef. Han
Förra året bestod till stor del av plane
har flera exempel:
ringsarbete för miljöavdelningen. I år
– Borrar vi djupa hål för att få färsk
ska alla dessa planer gå i lås och imple
vatten i Afghanistan, kan det resultera i
menteras. Bland annat har man utveck
att de omkringboendes brunnar sinar
lat ett miljöledningssystem som ska se
och då har vi skapat oss nya fiender. Det
till att förenkla uppföljningen av miljö
kan handla om att vi kontrakterar en
arbetet som görs.
lokal entreprenör för att hämta sopor,
– Med hjälp av Prio kan vi faktiskt
som bara kör 500 meter och sedan dum
mäta allt möjligt, från energi- och driv
par i naturen. Det är inte heller så lyckat
medelsförbrukning, till hur mycket am
när vi är en del i ett samhällsbygge. Att
munition vi gjort av med.
en fordonsförare kör snålt är inte bara
Försvarsmakten har nu koncentrerat
ekonomiskt utan kan handla om att
sig på tre mål för ekologisk hållbar ut
tanken inte blir tom vid fel tillfälle.
veckling: Minska el- och värmeförbruk
Miljötänket måste vara en naturlig del
ning med 10 procent till 2015, miljöan
i utbildningen på alla nivåer, det är först
passa upphandlingarna och miljöhän
då man ser att det hänger ihop, menar
syn vid alla övningar och insatser.
Arne Wessner. Det gäller från den enskil
– Vi har bland annat fått igenom att
da soldaten till personal i insatsområdet.
det ska finnas med ett miljöannex i
Men framförallt miljöhandläggarna som
ordern inför större övningar och insat
nu finns i princip på alla förband.
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ser, både nationellt och internationellt,
säger Arne Wessner.
Försvarsmaktens transporter är det
som har mest påverkan på vår miljö,
enligt Arne Wessner. Han menar att det
därför är viktigt att se över upphand
lingsförfarandet för att få in miljötänk
när vi nyanskaffar materiel till exem
pel. De personbilar som beställs nu är
miljöbilar. När det gäller stridsfordon
pågår nu försök med att anpassa dem
till biobränsle. Även på flygsidan pågår
försök med alternativa bränslen.
Ammunition är ett annat diskus
sionsämne. Försvarsmakten använder
redan till stor del blyfri ammunition,
förutom på våra skjutbanor. Där finns å

Svenska soldater stöttar ett brunnsbygge väster om Mazar-e Sharif

andra sidan miljökulfång som samlar in
blyet.
– Jag skulle gärna gå till ÖB och säga
att nu byter vi ut all blyammunition,
men samtidigt måste man tänka på alla
aspekter. Kan andra metaller i kulorna
ge andra risker? Fyller den nya ammuni
tionen de folkrättsliga kraven till exem
pel? I de tester jag sett har man ännu
inte nått ända fram.

Miljöcertifierad
Vilken påverkan Försvarsmaktens verk
samhet har på övning- och skjutfält är
ett av två projekt som just nu drivs på
miljöavdelningen.

– Det är långt ifrån enbart negativt. Det
finns många rara växter och djurarter som
får en fristad på övningsfälten. Som ex
empel skapas det vattensamlingar i spå
ren från bandfordonen där nytt liv frodas.
Det andra projektet tittar på hur myck
et energi vi gör av med på våra camper,
och möjligheten att använda alternativa
energikällor som sol och vind.
– Det är ett projekt som skapat stor
uppmärksamhet internationellt, säger
Arne Wessner.
Arne Wessners mål som miljöchef är
att Försvarsmakten ska uppnå en nivå
likvärdig med den civila miljöcertifie
ringen ISO.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

– Om vi sedan ansöker om certifiering är
ju en ekonomisk fråga, men jag tror att
det kan vara ett viktigt signalvärde för de
unga som vi ska attrahera och rekrytera.
Det kommer alltid finnas utrymme för
förbättringar när det gäller miljöområ
det, men Arne Wessner konstaterar att
Försvarsmakten kommit en god bit på
vägen att få in miljötänk i processerna.
– Det här är det roligaste jobb jag
haft, jag ångrar inte en sekund att jag
tog det.
Text: Johan Lundgren/InfoS
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”En enkel uppgift som
visade sig vara komplex”

91:a artilleribataljonen passerar gränsen på väg till Norge.

O

rden
kommer
igång, det vill säga mark,
från bataljons
sjö och luft.
chef
Anders
Lärdomarna är många
Högrell från 91:a artilleri
när svenska förband ingår
bataljonen. Under årets
i en multinationell övning
största
militärövning
i den storleksordning som
Cold Response 12 ledde
årets Cold Response. De
han den norska artilleri
dryga 70 personerna från
bataljonen bestående av Bataljonschef Anders Högrell.
Artilleriregementet
må
svenska och norska enhe
vara vana vid snö. Under
ter. En uppgift som till en början verkade
CR gäller det, förutom all snö, att öva i
enkel, visade sig vara mer komplex allt
brigadsstorlek och samtidigt taktiskt
eftersom övningen fortskred.
leda förbanden i svår fjällterräng.
Att få förmånen att vara chef för en
Öva i ett nordiskt koncept
komplett bataljon är enligt bataljons
Sverige och Norge är på väg att införa
chefen få förunnat nu för tiden. Anders
samma pjässystem i närtid, Archern.
Högrell fick möjligheten under Cold
Samarbetet länderna emellan är ingen
Response, CR, mellan den 10 och den 22
nyhet utan tvärt om har det intensi
mars 2012. Den enskilt största mili
fierats under de senaste åren. 91:a artil
tärövningen som svenska Försvars
leribataljonen har under de tre senaste
makten deltar på under hela året, med
åren deltagit med officerare och soldater
16 300 deltagare från totalt 14 olika
under den norska vinterövningen men
nationer. En övning med alla tre arenor
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det har alltid fungerat så att det land
man befinner sig i också har chefskapet
över bataljonen, och leder förbandet i
sitt hemland. CR 12 var första gången
som en svensk bataljonschef ledde en
norsk artilleribataljon. Vilket har sina
förklaringar. Den norska bataljonsche
fen sitter normalt i brigadstaben men
denna gång ville man prova att ha en
bataljonschef som leder bataljonen på
fältet. Därför fick jag förfrågan berättar
Anders Högrell.
– Att vara bataljonchef eller samöva
med norrmännen är ingen nyhet för
mig men när vi började skrapa på ytan
så var uppgiften mer komplex än vad jag
anat, säger Högrell.
På ytan har det svenska och norska
artilleriet många likheter med bland
annat samma system gällande artilleri
radar och artilleripjäser men sättet att
leda förbandet, kulturen hur bataljo
nerna leds är helt olika.

– Jag uppfattar att både Norge och
Sverige har bra metoder men vinsten att
samöva på detta integrerade sätt ger oss
dubbla erfarenheter. Man kan säga att
ett plus ett blir tre efter en samövning
som Cold Response 12.

tillsammans med artilleriet i Norge får
vi inte möjligheten att dra de lärdom
mar vi gjort. En övning som CR ställer
höga krav på situationsanpassat ledar
skap, eftersom vi leder en bataljon som
inte är homogen som vi gör på hemma
plan.
Systerförband
Peter Harila vittnar om
Som svensk bataljons
fördelarna att jämföra
övningsledare under öv
arbetsmetoder med norr
ningen i Norge fanns
männen, allt från små
Peter Harila, till vardags
till stora saker.
ställföreträdande batal
– Vi är bra på olika
jonschef på 91:a artilleri
saker i de olika länderna
bataljonen i Boden. Han
och efter en övning som
följde med och stöttade
CR så kan vi direkt dra
Bataljonsövningsledare Peter Harila.
förbandets controllers
lärdomar och se vad vi
och följde upp vad som skulle genomföras
kan ta till oss, säger Peter.
respektive dag. Att få möjligheten att öva
Högrell anser att CR främst är en
i större enheter är ovärderligt enligt
övning för chefer i olika nivåer och
Harila.
eftersom övningen är händelsestyrd
– Vi har inget systerförband i landet
innebär det att ta konsekvenserna av
att samöva med. Utan dessa övningar
sina beslut.

– Det är bra och lärorikt. Vi fick direkt ta
konsekvenserna om vi gjort rätt eller
fel.
Peter Harila inflikar att en händelse
styrd övning fortsätter istället för att
bryta efter en viss tid på dagen eller
efter ett visst moment vilket på senare
tid ofta är scenariot på hemmaplan.
– 	Oerhört stimulerande att öva på ny
plats, när vi övar hemma i mindre delar
så uppstår inte samma problem med
logistik och så vidare. Detta uppstår
inte när vi är för små på hemmaplan så
vi måste få öva tillsammans, säger
Anders Högrell.
Text och foto: Greta Sköld/A 9

FÖRSVARETS FORUM

nummer 4 • 2012

19

aktuellt
Kemisten som
utreder brott

Bättre förutsättningar för informationsutbyte
Det har vid Högkvarteret iord

vändare vid Högkvartet, men

Inom ramen för insatsen i

terminaler. Bices står för Battle

Anders Brännströms inriktning

Afghanistan

ningställts ett rum med Bices-

bemannar

field

Sverige sedan årsskiftet ett

ska användas för informations

ring av materiel, fingerav

utbyte. 35 nationer är medlem

IED-attacker och fynd eller

Magnus Ekblad och en kollega undersöker en
mobiltelefon och en CD-skiva.

bombfabriker. Labbet kallas

utrustning är tillräcklig skick

lokalisering av misstänkta

Collection

and Exploitation Systems och

laboratorium för exploate
tryck, DNA i samband med

Information

MN-TEL, Multinationell Tech

nology Exploitation Laboratory

och leds av Frankrike inom

Regional Command Capital i
Kabul-området. Totalt är nio

länder inblandade och Sverige

bemannar kemistbefattningen

med personal från Försvars
makten och FOI.

as det till laboratorium i USA

och Storbritannien. Labbet är
baserat på containrar och går

att flytta. MN-TEL har täckt
upp en förmågebrist inom Isaf

och under de första sex måna
derna har ett 100-tal olika fall

mar i Bices som tillsammans

är att förband, skolor och centra

som är ansvariga för olika funk

tioner inom C-IED ska få Bicesterminaler.

– En förutsättning för att

bildar en multinationell federa

kunna stödja insatta förband

Sverige har varit medlemmar

föra egen funktionsutveckling

tion av underrättelsesystem.

sedan 2007. Först ut att använda
terminalerna var personal som
arbetar med åtgärder mot IEDImprovised Explosive Devices,
hemmagjorda

minor.

I dag

finns bara Bices hos ett fåtal an

och utbildningar samt genom
är tillgång till information och
underrättelser från insatsom

råden, andra länder, Nato och
EU, säger Lars Samuelsson vid
insatsstaben.

hanterats.

– Min ordinarie befattning är

Platsen för en IED-attack

ansvarig för ett mobilt kemi

brottsplats och hanteras initi

Umeå. Detta är en mycket inspi

Testinförandet av Windows 7 är klart och nu börjar operativsyste

erfarenheter som kan nyttjas i

sidan ”Nytt i arbetsdatorn” som bland annat nås via emils start

eller ett fynd betraktas som en
alt

av

specialgrupper

som

genomför en kriminalteknisk

undersökning. Insamlat mate
rial och rapport skickas vidare

till MN-TEL för fördjupad ana
lys och i de fall inte labbets

laboratorium

vid

SkyddC

i

rerande arbetsmiljö och jag får
både min egen och Försvars
maktens

utveckling

säger

Magnus Ekblad som är den för

sta tjänstgörande svensken.

Nu rullas Windows 7 ut
met införas på bred front. Införandeplanen finns publicerad på

sida. Tänk på att datorn måste lämnas påslagen över natten vid
tidpunkten för installationen.

I emilsidan finns också ny information inlagd om införandet av

den nya e-postlösningen som beskrevs i förra numret av Försvarets
forum.

som är ansvarig för Sveriges
bidrag till projektet.

Kärnan i lärarstödet består just

nu av sju videoepisoder på eng
elska, cirka fem till tio minu

ter långa, på Youtube. I de tre
första episoderna förklaras vad

nätbaserad utbildning är och
vilka

möjligheter

metoden

innebär. Det finns också en

Lärarstöd via nätet
Nu finns det möjlighet för lära

re och instruktörer i Försvars
makten att tillsammans ut

veckla sina färdigheter inom
nätbaserad

utbildning

med

hjälp av Facebook och Youtube.
Försvarsmakterna

i

Sverige,

Norge och Finland har genom
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projektet LONAF (Learning On
line In The Nordic Armed Forces)
utvecklat ett lärarstöd.

– Det handlar om att skapa

förståelse för vad det innebär
att undervisa med hjälp av
nätet, säger Björn Mattiasson,
Försvarsmaktens

ledarskaps-

och pedagogikenhet (FMLOPE),

exempel på hur nätbaserad
utbildning används i respekti
ve land.

Videoepisoder och diskussions
forum

20

huvudman C-IED generalmajor

– Tanken är att lärarna och

instruktörerna själva ska dela

med sig av kunskap och erfa
renhet via bland annat diskus

sionsforumet på Facebook, och
därmed på sikt vara med att

bygga upp och vidareutveckla
lärarstödet,

Mattiasson.

förklarar

Björn

För dig som vill veta mer om

beskrivning av en del av de

möjligheterna

kan användas. Vidare beskrivs

ningen rekommenderas följan

verktyg som finns och hur de
de olika steg en lärare går ige
nom när han eller hon ska göra

en kurs, eller delar av en kurs,
nätbaserad. De resterande fyra
episoderna innehåller scenari
er från tre av de nordiska för
svarsmakterna

där

det

ges

att

använda

nätbaserade metoder i utbild
de adresser till lärarstödet:
www.facebook.com/

LearningOnlineInNAF

www.youtube.com/user/
LearningOnlineInNAF

Charlotte Pettersson/HG
Info

CBRN-kompaniet
– en unik resurs

Personalen vid ett postkontor upptäcker ett brev
där det läcker ut ett kristalliserat pulver. Polisen gör
ett tillslag i en lägenhet och möts av propaganda
affischer, böcker med bland annat recept på
senapsgas, flaskor, dunkar och provrör i mängder.
Rostiga tunnor, märkta med skyltar som visar att
innehållet är giftigt, hittas i skogen. En buss stoppas
vid en vägspärr och när denna genomsöks ger
detekteringsinstrumenten utslag.

D

et här är bara några exempel på
händelser, här i Sverige eller vid
en internationell insats, där
CBRN-kompaniet vid SkyddC kan göra
nytta. CBRN är beteckningen på kemis
ka, biologiska, radiologiska och nukleära
hot och risker. CBRN-kompaniet har ut
vecklats under de senaste 10 åren som ett
direkt resultat av statsmakternas inrikt
ning mot att Sverige ska ha en kvalifice
rad CBRN-förmåga som svarar upp mot
”de nya hoten”.

Hotet mot vår säkerhet utgörs ju inte
bara av terrorister som kan tänkas
använda CBRN-stridsmedel, utan det
gäller minst lika mycket att ha en för
måga att hantera händelser som upp
kommer på grund av en förstörd infra
struktur. Det visar framför allt de olika
internationella insatser som Sverige del
tagit i. Därför fokuserar kompaniet sin
utbildning på att både kunna hantera
traditionella hot där stridsmedel är
inblandade och att kunna hantera civila
olyckor som får konsekvenser på miljö
och hälsa.
– Dagens personalsystem med anställ
da soldater ger helt nya möjligheter till
förmågeutveckling. Tidigare gav vi de
värnpliktiga en grundläggande CBRNutbildning och när de precis börjat lära
sig något var det dags för muck. Samtidigt
är det en stor utmaning för oss som
instruktörer. Det gäller att verkligen hela
tiden ge grupperna ny kunskap och nya
utmaningar, säger en officer vid
förbandet.
En ny utmaning för CBRN-kompaniet
är att genomföra provtagning i foren
siskt syfte, alltså att efterföljande ana
lysresultat ska kunna användas för att
juridiskt bevisa att ett ämne spridits ut
samt, i bästa fall, vem som gjort det.
Detta ställer särskilda krav på såväl själ
va provtagningen som transport och
analys. Dessutom är det viktigt att lära
sig iaktta forensisk medvetenhet, det
vill säga betrakta händelsen som ett

brott intill motsatsen är bevisad. Under
hösten kommer utbildning att påbörjas
med bland annat lärare från polisen och
Totalförsvarets forskningsinstitut.
En CBR IEDD-grupp (Improvised
Explosive Device Disposal) kommer att
utbildas i Boden från årsskiftet och där
med kommer metod- och materielut
veckling att genomföras för att CBRNkompaniet ska bli ett komplett krigs
förband.
– En stor utmaning för oss är att hitta
arbetsformer för utveckling och övning
ar mellan våra CBRN-rekognoserings
grupper och CBR IEDD-gruppen, säger
överstelöjtnant Conny Hansén, chef
Förbandsenheten.
Det senaste året har CBRN-kompaniet
deltagit i ett antal internationella
övningar: bland annat Precise Response i
Kanada, Barents Rescue i Sverige, Reccex
i Finland och Cold Response i Norge.
– Jag ser förbandet som en operativ un
derrättelsefunktion inom CBRN-området
där vi har egen kapacitet för hela cykeln
att upptäcka, bearbeta, analysera och
delge ett färdigt underlag. För mig är för
bandets förmåga till att snabbt och flexi
belt kunna sätta samman en styrka för
insatser, såväl internationellt som natio
nellt, av högsta prioritet, säger Conny
Hansen.
Text & Foto:
Catarina Hanell/SkyddC
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Årets markstridsdagar genomförda

Ny väg för högvakten

Markstridsdagarna har i år syftat till att visa upp den operativa

I år provar högvakten i Stock

ning för allmänheten. Sedan

ram. Dagarna genomfördes av svenska armé- och flygförband

genomför

och därefter avmarsch. Aktuella

effekten av en tillfälligt sammansatt styrka för strid inom brigads-

samt försvarsindustrin, men gästades även av tyska och danska

förband som deltog i målbildsövningen. Detta bidrog till att även
kunna visa på förmågan till interoperabilitet länder emellan.

Det två dagar långa arrangemanget delades in i en industriföre

holm något nytt. Soldater som
högvakt

till

fots

kommer vid sex tillfällen att gå

en ny marschväg från Kungs
trädgården till slottet.

– Det är ett sätt för oss att bli

visning samt en omfattande målbildsövning, vilket tillsammans

mer tillgängliga för allmänhe

behov inför framtiden. Målbildsövningen genomfördes som ett

det offentliga rummet. Tidigare

gav besökarna en helhetsbild över Försvarsmaktens förmågor och
stationssystem där besökarna kunde ta del av de olika funktioner
som krävs för en styrka i brigads storlek och hur dessa arbetar till
sammans för att slå en tekniskt avancerad motståndare.

Markstridsskolan ansvarade för planering och genomförande

på uppdrag av arméinspektören.

genomförs visitation av truppen
datum är 21/6, 25/6, 30/7, 12/9
och 19/9. Var på plats senast

klockan 11.20 om du vill lyssna
på musik och se soldaterna!

Mer information finns på:

ten och få en ökad synlighet i

www.forsvarsmakten.se/sv/

har högvakten gått från bland

vakten 

annat Medborgarplatsen och
Sergels

torg,

säger

forband-och-formagor/hog

Richard

Beck-Friis Häll, chef för kom
mendantstaben.

I samband med avmarschen

från Kungsträdgården bjuder
Försvarsmusiken på gratis spel

Text: Caroline Segerdahl/MSS

Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Innebandyvinnare från norr
Den 21 april avgjordes Försvars

bandy fick Försvarmakten möj

innebandy. Det var en jämn

finaler i FMM på Malmö arena

maktsmästerskapet,

FMM,

i

match mellan Lag Norr, som be
stod av spelare från A 9, AJB, F 21

och SkyddC, och Lag Livgardet.

Lag Norr tog hem matchen trots

utvisning och straffslag och

lighet att spela final och semi
samma dag som innebandy-SM

Jörgen Olsson, projektledare Noam 2012

Nordic Air Meet 2012

avgjordes. På delad tredjeplats

Från att vara deltagare i Europas

Denna gång genomförs övning

basen.

Flag 2012, till att arrangera

Luleå, Vidsel, Jokkmokk och

kom Lag Ing 2 och Lag Marin

matchen slutade 4-2. Som sam

arbetspartners till Svensk Inne

största flygövning i år, Frisian
Europas näst största flygövning

Text och foto:
Annika Ivner/infos

i år, Nordic Air Meet, är steget

gande i internationella övning

vapenverkan under realistiska

Med erfarenheter från delta

för höstens stora övning som

scenarion i Vidsel skjutområde,
säger Jörgen Olsson.
Deltagande

länder

och

stridsflygplan: Sverige – 211:a,

– Vi är duktiga på att arrang

nen och TU-Jas med Jas 39

era dessa typer av övningar. Vi

är inte rädda för att ta det som
är bra från andra övningar,

som exempelvis Frisian Flag i

Nederländerna, och lägga till
egna förmågor, säger Jörgen
Olsson som är projektledare för

nummer 4 • 2012

det, att det finns möjlighet för

går av stapeln 27 augusti till och
med 6 september.
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– Det unika med denna öv

ning är, förutom övningsområ

samma, pågår förberedelserna
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Rovaniemi i Finland.

inte stort för F 21 i Luleå.

ar och även arrangerandet av de

Försvarsmaktsmästare i innebandy 2012 blev Lag Norr.

en från fyra olika baser, F 21 i

Nordic Air Meet.

212:e, 172:a stridsflygdivisio
Gripen, Finland F-18 Hornet,

Schweiz F-18 Hornet, USAFE
F-16 Fighting Falcon, UK GR4
Tornado,

Danmark

Fighting Falcon.

F-16

Text & foto: Louise Levin/F 21
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både fysiskt och psykiskt job

bigt, men när verkligheten

kommer i fatt hanterar alla det

olika. Jag tror att vi skulle få
färre avhopp om rekryterna åt

I närtid roterar FS 23 ner till

sägningstid. De skulle då få lite

är en efterfrågad resurs och

minstone hade en veckas upp
betänketid och förhoppningsvis
inse att de klarar mer än vad de

trott. Vi får inte vara rädda för

att ställa krav, främst är det sol
dater vi ska utbilda, säger
Pontus.

Den största utmaningen nu

Det är soldater vi ska utbilda

är att behålla personalen trots

Ännu en grundläggande militär

Trots att det i år var ett jämna

– En framgångsfaktor till

ändå en del avhopp. Enligt

utbildning, (GMU) är avslutad.

den här GMU-omgången har
varit den förbättrade uttag

ningen av rekryter. Inför uttag
ningen

genomfördes

jägar

tester vilket gav resultatet att

den fysiska statusen var betyd
ligt högre. Detta medförde

företrädande kompanichef.

rådet. Under den sista förbere
dande utbildningen på Liv

gardet övades chefer på olika

nivåer ur Task Force Northern

Lights att leda och nyttja TACPförmågan, Tactical Air Control
Party, gruppen med certifierad

personal som kan leda in flyg
mot markmål.

har några tackat nej till anställ

lysa för cheferna hur man på ef

andra har sökt anställning på

marktrupperna samtidigt som

flera orsaker. Jobb och studier

väntade, men för vissa brast
motivation när det började bli
jobbigt.

– Även om många hade tänkt

igenom sin ansökan, är min er

jobbigt och då var det lätt att ge

kapten Pontus Jansson, ställ

över tiden en grupp i insatsom

Pontus berodde avhoppen på

större

berättar

– Det är både svårt och dyrt

Artilleriregementet, A 9, har

att komma in på bostadsmark

farenhet att huvuddelen sällan

omfattning,

boendeproblemen.

Afghanistan. TACP-grupperna

re urval av individer, var det

också att de individer som hade
dolda skador gallrades bort i

Chefer tränades i att
leda TACP-grupper

hade upplevt något tungt och
upp. Många var införstådda

med att det periodvis skulle bli

naden i Stockholm. Dessvärre
ning på grund av bostadsbrist,

förband som ligger på mindre

orter. Det är positivt att solda

terna stannar kvar i Försvars
makten, men på sikt blir boen

deproblemet än större, avslutar
Pontus Jansson.

Text: Kristina Swaan/Amf 1

Övningen syftade på att be

fektivaste sätt får understöd till

funktionerna i förbandet svet
sas samman. TACP-grupperna
har utbildats och validerats av

funktionsföreträdarna på For

ward Air Controll Training and
Evaluation Cell, FACTEC, vid
Artilleriregementet i Boden.

Foto: Jenny Svensson

ÅSIKTEN
Bannlys reservist!
Och det hände sig vid den tiden att
från Försvarsmaktens Human
Resource Centrum, ett namn man
fått från den allra högsta svenska
språklagen, utgick ett påbud att
nya ord skulle tas i bruk. Då drog
varje personalofficer från organisationsenheter, insatsförband och
produktionsenheter upp till För
svarsmaktens Human Resource
Centrum för att höra orden. Man
förtalte för dem att orden är GSS/K,
GSS/T,HAGS,OFF/K, OFF/T, det och
inget annat och endast detta, ty i
dessa ord har FMHRC behag.
Beväring, stammis, värvad, reservare, reservofficer och särskilt reservist lystes i bann och envar som
bruka dessa namn skola fördömas, i
namn av den allvishet vi hämtar
från den allvetande civila sektorn
utanför våra staket. De kättare som

Hur man bygger ett varumärke
framhärdar att bruka dessa ord och
hävda att de någonsin haft en god
betydelse, utstrålat status och
makt, samt att det på något sätt
skulle bidra till vår multinationella
interoperabilitet, skola släpas ut på
närmaste kaserngård och rätteligen skändas då det brutit mot vad
den allra högsta Försvarsmaktens
Human Resource centrums påbjudit.
Uppfyllda av ljus och kunskap
strömmade
personalofficerarna
hem för att förkunna de nya orden.
Ske alltså!
Sten Aleman/Livgardet

Regeringen har på olika sätt
bestämt vad komponenterna i det
reformerade personalförsörjningssystemet ska heta. Regeringens
beslut om benämningar framgår
bland annat av den nya lag (Lag om
vissa försvarsmaktsanställningar)
som beräknas träda i kraft
2012-07-01.
Man kan självklart ha åsikter om
vissa fastställda begrepp och hur
lätta de är att använda. Ska
Försvarsmakten kunna bygga ett
nytt varumärke för systemet med

tidvis tjänstgörande gruppbefäl,
soldater och sjömän – en mycket
stor byggsten i den reformerade
personalförsörjningen – så verkar
det vara en mindre bra idé att uppfinna och använda andra benämningar ("tidvis anställda", "deltidssoldater" etcetera).
Regeringens beslut bör respekteras och andra benämningar undvikas.
Mats Geijer/Personalstaben

Nästa manusstopp
Försvarets forum den 8 juni
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Välkommen till norra Europas största

flyguppvisning

Försvarsmaktens huvudflygdag 2012
Malmen i Linköping söndagen den 3 juni
Förutom en hisnande och fartfylld flygshow kommer du som besökare även att kunna ta del
av förevisningar och en markutställning, som ger dig en chans att få en bild av vår verklighet.

Varmt välkomna!
Läs mer på www.forsvarsmakten.se/flygdag2012

