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I början av oktober roterade den 
operativa reserven från Skaraborgs 
regemente ut från Gotland och ersat-
tes med förband ur I 19. OR 16 hade 
då varit på plats i en dryg månad. De 
utgjorde första led i grupperingen av 
permanenta förband på ön och den 
tidigarelagda etableringen av det 

mekaniserade kompaniet i den 18:e 
stridsgruppen. Med förbanden på 
plats ökar vi den operativa förmå-
gan och skapar förutsättningar för 
att öva och verka i rätt område. Vi 
ska alla känna oss stärkta av detta. 
Det är ett mycket bra exempel på vår 
förmåga att aktivera personal och 
materiel i beredskap och hur våra 
förband snabbt kan lösa uppgifter 
där det behövs. Ett arbete som detta 
kräver motiverade och skickliga 
medarbetare. Så här långt kan jag 
konstatera att organisationen har 
svarat upp mot mina högt ställda 
förväntningar. 

Gotlandsetableringen har väckt 
stort intresse och många frågor från 
såväl allmänhet som media. Det är 
förståeligt i ett säkerhetsläge som 
har försämrats över tid. Därför är 
det också särskilt viktigt att vi sakligt 
förklarar hur vi jobbar. Försvars-
makten har alltid en god lägesupp-

fattning om vad som sker i vårt 
närområde och vi anpassar ständigt 
vår verksamhet och beredskap. 

Just denna förflyttning från 
politiska beslut till operativ förmå-
ga, från ord till handling, är kärnan 
i vårt långsiktiga förändringsarbete. 

Hur vi praktiskt ska gå tillväga, och 
problemen vi har att överbrygga, har 
varit huvudtema i höstens regionala 
chefsmöten. De prioriterade områ-
dena gäller. Vi ska säkerställa be-
manning, utrustning och samövning 
av krigsförband. Vi ska ha en mer 
jämställd försvarsmakt. Vi ska sträva 
efter en tydlig ansvarskultur präglad 
av målstyrning och uppdragstaktik. 
Vi ska utveckla effektiva samarbeten 
både internt och externt och vi ska 
stärka förtroendet för Försvarsmak-
ten i alla led. Även det långsiktiga 
arbetet måste få ta utrymme i vår 
dagliga verksamhet. 

Väl mött!

Micael Bydén
Överbefälhavare

LEDARE

MINA HÖGT STÄLLDA  
FÖRVÄNTNINGAR HAR MÖTTS
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’’ Vi anpassar ständigt vår verksamhet och beredskap.’’
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CUI BONO*?

FOKUS: TRE CHEFER, ETT MÅL. Jens 
Nykvist, Karl Engelbrektson och Mats 
Helgesson i ett öppenhjärtligt samtal 
om önskemål – och lakritsubåtar. Läs 
på S12-19.

GOTLAND: P4 PÅ PLATS. Sedan början av 
september finns permanenta förband 
ur Försvarsmakten åter på öjn. Läs om 
varför på S34-37.

REKRYTERING: AXEL, BLIVANDE AMFIBIE? 
När förbanden har öppet hus kom-
mer inte bara släkt och vänner – utan 
också de som funderar på en framtid i 
Försvarsmakten. Läs på S20-23.

PÅ JOBBET: UNIFORMSSKRÄCK GAV 
CHEFSKNÄCK. Hon ville inte gå på mäss-
sen på FHS. Nu är Jennie Johansson 
chef på Högkvarteret. Läs på S38-41.

Nyligen fick jag frågan av en bekant: ”Jag hörde att det var en svensk 
ubåt som Försvarsmakten så uppmärksamt jagade i oktober 2014. Är det 
sant?”. 

Om det är sant vet jag inte. 
Men det jag definitivt vet är att någon tjänar på att skapa historien om 

att Sverige är så klantiga, så usla att man jagar sin egen ubåt. 
Så granska kritiskt allt som skrivs och sägs. 
Och sprid inte rykten.

DAG ENANDER,
Redaktör, Försvarets forum

[*latin för ”Vem tjänar på det?” – ett uttryck som den romerske domaren Lucius Cassius 
Longinus Ravilla använde redan drygt 100 år före Kristi födelse]

INNEHÅLL
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BÄST PÅ BEFÄSTNINGAR

 K apten Mats Törn-
qvist är en av de ny-
examinerade eleverna. 

– Det har varit både 
utmanande och intensivt, men 
samtidigt väldigt utvecklande, 
säger han.

Den i år examinerade 
kursens elever kommer från 
alla delar av Försvarsmakten. 
Här finns allt från logistiker, 
fartygschefer och flygvapenof-
ficerare. 

En camp för utlandsstyrkan 
eller bunkeranläggning är en 
typ av befästning. Sålunda 
får också dagens moderna 
fortifikationsofficerare direkt 
beröring med äldre tiders kon-
struktionslära.

Förutom ren prospektering 
har kursinnehållet bestått av 
juridiska delar, bland annat 
plan- och bygglagar och upp-
handlingsregler. Andra ämnen 
är byggmekanik, fastighetseko-
nomi, vapenverkan och skydd, 
fysisk planering samt geomatik.

Under utbildningen genom-
fördes studiebesök i Ukraina 
och Tyskland. 

– Vi besökte bland annat 
gamla bunkerkomplex i forna 
Östtyskland och en tidigare 
sovjetisk missilbas i Ukraina. 
Syftet var att studera hur de 
tänkte kring begreppet skydd. 
Ur det perspektivet är det im-
ponerande anläggningar, säger 

Mats Törnqvist.
Warszawapaktsanlägg-

ningarna var byggda för krig, 
men användes dagligen och 
hade ofta låg komfort. Mats 

Efter drygt tretton månaders intensivt studerande tog nyligen de elva eleverna vid 
skydds- och anläggningstekniska kursen sin examen. Fortifikationsofficerarna är 
eftertraktade både hemma och i samband med utlandsinsatser.

Kapten Mats Törnqvist, nybliven 
fortifikationsofficer, tycker att 
utbildningen vid Karlbergs 
Managementenhet har varit väldigt 
utvecklande.

Kursen besöker en tidigare sovjetisk 
missilbas i Ukraina. En gigantisk 
anläggning som bemannades dygnet 
runt, året runt under kalla kriget. 
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NY PERSONALDIREKTÖR
 Regeringen utsåg den 

13 oktober Klas Eksell 
till ny personaldirek-
tör i Försvarsmakten. 

– Bemanning av Försvars-
maktens staber och krigsför-
band är en av våra viktigaste 
strategiska frågor. Klas Eksell 
har erfarenheter av det nuva-
rande systemet och stor insyn 
i framtidens möjligheter och 
begränsningar, säger ÖB Micael 
Bydén. 

– Självklart är jag stolt och 
hedrad. Det viktigaste nu är att 
omhänderta personalförsörj-
ningsutredningen och fortfa-
rande hålla uppe frivilligheten 
på bästa sätt. Samtidigt ska vi 
lyckas med officersutbildnings-
utredningen, så att vi får fart 
på inflödet av officerare, säger 
Klas Eksell.

Han lyfter fram bredden av 
frågor som det roligaste en per-
sonaldirektör får arbeta med.

– Det är kompetens- och 
personalfrågor, villkorsfrågor 
samtidigt som vi ska ha koll på 
siffror, analys och förslag. Och 
det är hela tiden ett centralt 
och skarpt arbete, för persona-
len är vår viktigaste tillgång i 
Försvarsmakten.

Klas Eksell är definitivt inte 
någon nybörjare inom perso-
nalområdet: sedan 1 januari 
2013 har han varit ställföre-
trädande personaldirektör. 
Tidigare har han bland annat 
varit chef för Markstridsskolan, 

senior mentor i Afghanistan 
och arbetat på den militära 
underrättelse- och säkerhets-
tjänsten Must. 

I samband med tillträdandet 
den 1 november befordrades 
Klas Eksell till generalmajor.

NAMN: KLAS EKSELL
Aktuell som: Försvarsmaktens nye 
personaldirektör
Ålder: 56 år
Bor: Strängnäs
Familj: Fru Elizabeth och vuxna 
barnen Rasmus och Matilda
På fritiden: Fiskar och spelar golf, 
handicap 7,1. ”Har man under tio i 
handicap missköter man antingen 
sitt jobb eller sin familj. Eller har 
talang. Efter att ha spelat hockey ett 
helt liv lutar det åt det sistnämnda”
Oanad talang: Skicklig gurkodlare. 
Och skriver en dikt till sin fru nästan 
varje fredag, på tåget hem. ”Det 
rensar hjärnan”

CITATET no1  
”Man har inte tid att ta på sig skorna  

när det kommer stridsfordon” 
11-årige Rasmus Hellenberg svar när soldaterna på Wilska kompani, P4 undrar varför han 

sprungit ut i strumplästen för att titta närmre på dem. Det svaret smälte de hårdaste av 
pansarhjärtan – så nu är Rasmus diplomerad hedersmedlem i plutonen som dök upp hemma i 

gotländska Kappelshamn.

Törnqvist menar att man hade 
ett något annorlunda tänk 
om bibehållet stridsvärde för 
personalen.

– Man tänkte helt enkelt inte 
utifrån det mänskliga perspek-
tivet. Personal hade man gott 
om. 

Eleverna kommer efter 
examen att arbeta i relaterade 
befattningar inom många olika 
delar av Försvarsmakten.

– Efter utbildningen kommer 
jag bland annat jobba med 
vidmakthållandet och utveck-
lingen av våra anläggningar. 
Kursen har gett mig en mycket 
god grund att stå på, avslutar 
Mats Törnqvist.

Text Richard Kjaergaard/
MHS K  Foto Staffan 
Wennberg och 
Torbjörn F Gustafsson/
Försvarsmakten

Ett av momenten på skydds- och 
anläggningstekniska kursen består 
av konstruktionslära. Här bygger 
eleverna en modell av en bro.

Fortifikationsstjärnor



AKTUELLT6  |  forum |  05/2016

D anmark, Finland, 
Norge, Storbritan-
nien och Sverige 
genomförde Rec-

cex 2016. Syftet var att öka 
förmågan att hantera hot och 
händelser där massförstörelse-
vapen var inblandade, CBRNE-
händelser. Det innebär att 
behärska många olika förmågor 
för att vara trovärdig. Att fånga 
upp hoten, berätta för berörda 
om dem och att ta hand om 
de utsatta är en mycket grov 
beskrivning av ämnets utma-

ningar.
– Det har varit en krävande 

övning som gett bekräftelse på 
att vi har trovärdiga metoder 
och kan lösa uppgifter tillsam-
mans med andra nationers 
CBRNE-förband. Vårt sak-
område kommer därför inte 
att vara en svag länk där våra 
enheter uppträder, säger Jan 
Demarkesse, övningsledaren för 
Skyddscentrum i Umeå,  

Reccex 2016 innehöll både 
momentövningar och samman-
hållna scenarior. I de senare 

sattes tillfälligt sammansatta 
förband ihop från fyra av län-
derna då Finland av utbild-
ningsskäl behövde hålla ihop sin 
enhet med värnpliktiga soldater 
för utbildningsmålens skull.

– Jag fick personligen sam-
verka med en norsk enhet under 
en insats, säger Jerry Georgsson 
som verkade som R/N-operatör 
under ett scenario. Det var 
riktigt kul att se hur de jobbade 
inom det området.
Text och foto Wilhelm 
Guldbrand/Skydd

CITATET no2  
”Det som kommer att hända om allmän värnplikt införs i hela landet är 
att vi kommer attrahera fienden att bomba mer, med större materiella 

och civila förluster som följd. Ju mer soldater och militär utrustning vi har, 
desto mer av Sverige kommer vi förlora vid ett krig.” 

Bloggaren, modellen och debattören Daniella Papadopoulos kommenterar på Nyheter24 Annika Nordgren Christensens utredning om 
Försvarsmaktens framtida personalförsörjning. 

REKOGNOSERINGSÖVNING I VÄSTERBOTTEN
I mitten av september var enheter från fem länder samlade för övning i Umeå. 
Reccex 2016 var en övning i CBRNE som deltagande länder genomförde 
tillsammans i ett mycket komplicerat sakområde.

Internationell samverkan under indikering.



AKTUELLT7  |  forum |  05/2016

NY GENDERHANDBOK LANSERAD

M ed förnyad 
kraft fortsätter nu 
förhandlingarna 
om ändringar i 

lokala kollektivavtal. Målsätt-
ningen är att ha nya avtal klara 
till årsskiftet med lösningar som 
behövs för att öka den militära 
förmågan i rådande omvärlds-
läge. 

Försvarsmaktens fokus i 
förhandlingarna är tre områden: 
ökad ersättning vid nationell 
insatsverksamhet och stöd till 
samhället, att det är verksam-
heten som styr boendet och en 
ökad tillgänglighet över året.

 – Vi uppfattar att det finns en 
positiv öppning i förhandlingar-
na med en förståelse för det läge 
vi har. Avtalsfrågan handlar inte 

om besparingar, men det finns 
heller inga nya pengar. Vi måste 
skapa bättre förutsättningar för 
Försvarsmakten att utveckla och 
öva sina krigsförband, säger den 
nytillträdde personaldirektören 
Klas Eksell.

Han tycker det är olyckligt 
att Officersförbundet fortsät-
ter att skruva upp tonläget i sin 
kommunikation. Det gynnar 
varken förhandlingsklimatet 
eller de långsiktiga relationerna. 
Officersförbundets hårdvinklade 
bild stämmer inte överens med 
verkligheten.

  – Jag vet att det som Officers-
förbundet påstår inte är repre-
sentativt för all militär personal. 
När vi pratar med medarbetare 
och det gäller även civilanställda 

har de oftast förståelse för För-
svarsmaktens behov att förändra 
delar i avtalen. De välkomnar 
Försvarsmaktens förslag om en 
ökad ersättning vid insatser och 
stöd till samhället, säger Klas 
Eksell.

I media och på sociala forum 
har det förekommit oro för att 
Försvarsmakten vill betala min-
dre vid övningsdygn. 

  – Det stämmer inte. Det vi 
vill är att öka ersättningen vid 
nationell insatsverksamhet. 
Målsättningen är enhetliga 
ersättningar vid övningar och in-
satser. Med mer enhetliga regler 
skulle också planeringen under-
lättas oavsett vilken verksamhet 
som ska genomföras, säger Klas 
Eksell.

I september lanserades 
en ny handbok om gender 
- H Gender. Den är en 
del av Försvarsmaktens 

långsiktiga arbete för ökad 
jämställdhet och integrering 
av ett genderperspektiv i verk-
samheten, både i produktionen 
och i operationer och insatser.  
I takt med att världen föränd-
ras, förändras även militära 
operationer. Försvarsmakten 
utvecklar ständigt metoder och 
rutiner för att möta nya hot och 
situationer. Genderperspekti-
vet är ett verktyg för att förstå 
på vilket sätt kvinnor och män, 
flickor och pojkar, på olika 
sätt påverkas av en krigssitua-
tion eller en pågående militär 
operation. 

Handbok Gender ges ut i tre 
delar som kan användas tillsam-
mans eller var för sig: Teoretiska 

grunder och ledarskap, Genom-
förande och Typscenarier. Den 
vänder sig till alla som vill förstå 
varför och hur Försvarsmakten 
integrerar genderperspektivet, 
samt till chefer som behöver 
stöd i sitt ledarskap. Den kan 

användas i det dagliga arbetet 
på förbanden, vid övning och 
utbildning samt planering, 
genomförande och utvärdering 
av operationer. Handboken 
finns att ladda ned på emilia och 
forsvarsmakten.se

NYSTART I AVTALSARBETET

Handbok Gender finns i tre delar.
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Försvarsmakten placerar överste 
Johan Pekkari som chef LEDS 
PLAN EK U/A i Högkvarteret 
från 1 november 2016 och tills 
vidare, dock längst till och med 31 
oktober 2019. 

Försvarsmakten placerar 
överstelöjtnant Magnus Ståhl 
som tillförordnad chef PROD GEN 
i Högkvarteret från 17 oktober 
2016 och tills vidare, dock längst 
till och med 31 oktober 2017. 

Försvarsmakten ställer överste Axel 
Nilsson till FMV:s förfogande från 
och med 1 oktober 2016 och tills 
vidare, dock längst till och med 31 
augusti 2018.

Försvarsmakten placerar 
överstelöjtnant Håkan 
Andersson som chef J4 INS 
i Högkvarteret från 1 januari 
2017 och tills vidare, dock längst 
till och med 31 mars 2021. Vid 
tillträdandet befordras Andersson 
till överste.

Försvarsmakten placerar 
överstelöjtnant Stefan Jansson 

som stabschef FMLOG från och 
med 1 december 2016 och tills 
vidare, dock längst till och med 30 
november 2020. Vid tillträdandet 
befordras Jansson till överste.

Försvarsmakten placerar överste Bo 
Klingvik som ställföreträdande 
chef vid FMLOG från och med 1 
december 2016 och tills vidare, 
dock längst till och med 31 maj 
2018.

Försvarsmakten placerar 
kommendörkapten Jan 
Kinnander som ställföreträdande 
chef, säkerhetskontoret vid Must i 
Högkvarteret från och med den 1 
oktober 2016 och tills vidare, dock 
längst till och med 30 september 
2020. Vid tillträdandet befordras 
Kinnander till kommendör.

Försvarsmakten placerar 
kommendörkapten Jonas 
Westin som ställföreträdande 
chef vid Marinbasen från och 
med 1 november 2016 och tills 
vidare, dock längst till och med 30 
september 2020. Vid tillträdandet 

befordras Westin till kommendör. 
Försvarsmakten förlänger överste 

Per-Olof Olofsson som 
avdelningschef PROD LEDUND i 
Högkvarteret från och med den 1 
oktober 2016 och tills vidare, dock 
längst till och med 30 april 2019.

Försvarsmakten anställer och 
placerar Pierre Campenfeldt 
som Generalläkare i Högkvarteret 
från och med den 1 oktober 2016 
och tills vidare, dock längst till och 
med 30 september 2022.

Försvarsmakten ställer konteramiral 
Odd Werin till FMV:s förfogande 
från och med 1 september 2016 
och tills vidare, dock längst till och 
med 31 januari 2019.

Försvarsmakten ställer 
brigadgeneral John Stjernfalk 
till regeringskansliets förfogande 
som militärsakkunnig i 
försvarsdepartementet från och 
med 12 september 2016 och tills 
vidare, dock längst till och med 11 
september 2019. 

Försvarsmakten placerar överste 

Att sätta rubriker 
är en kreativ konst 
– något som den 
engelskspråkiga och 

statligt ägda tv-kanalen RT 
(Russia Today) visade på sin 
webbplats i samband med att 
ÖB den 14 september beslutade 
ha förband som permanent 
grupperar och bedriver verk-

samhet på Gotland.
Och bara för att det kul att 

veta: det är 249 km mellan 
Gotland och ryska Kaliningrad 
Oblast, 148 km mellan Gotland 
och Estland, 142 km till Lett-
land samt 192 km till Litauen. 
Ingen media i de baltiska 
staterna hade tillnärmelsesvis 
liknande rubrikval.

NÄR KATTEN ÄR BORTA

På P4 i Skövde finns två 
kompanier: Wartofta, som 
är stridsvagnskompaniet 
samt Wilska, 
pansarskyttekompaniet.

När de sistnämnda var 
på Gotland, passade de 
förstnämnda på …

RYSKT RUBRIKMAKERI
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Mattias Ardin som chef 
framskjuten ledningsfunktion 
Gotland från och med 1 oktober 
2016 och tills vidare, dock längst 
till och med 30 september 2021.

Försvarsmakten placerar 
överstelöjtnant Michael Ginér 
som chef Ing 2 från och med 1 
december 2016 och tills vidare, 
dock längst till och med 30 
november 2020. Vid tillträdandet 
befordras Ginér till överste. 

Försvarsmakten placerar överste 
Patrik Ahlgren som chef 
CIO Cyberförsvar vid LEDS i 
Högkvarteret från och med 1 
december 2016 och tills vidare, 
dock längst till och med 30 
november 2020.

Försvarsmakten låter 
Försvarshögskolan disponera 
överste Carl van Duin som 
chef för strategiavdelningen vid 
institutionen för säkerhet, strategi 
och ledarskap från och med 1 
oktober 2016 till 30 september 
2019.

Försvarsmakten förlänger överste 
Björn Olsson som chef vid 
Hemvärnets stridskola från 1 
december 2016 och tills vidare, 
dock längst till och med 31 
december 2017.

Försvarsmakten placerar 
överstelöjtnant Jonas Lotsne 
som chef Artilleriregementet A9 
från och med 1 november 2016 
och tills vidare, dock längst till 
och med 31 oktober 2019. Void 
tillträdandet befordras Lotsne till 
överste.

Försvarsmakten placerar 
kommendörkapten Per-Ola 
Johansson vid CIO LEDS i 
Högkvarteret från och med 1 
september 2016 och tills vidare, 
dock längst till och med 30 
september 2019. Vid tillträdandet 
befordras Johansson till 
kommendör.

Försvarsmakten ställer 
överstelöjtnant Fredrik 
Holmbom till FMV:s förfogande 
från och med 1 september 2016 

och tills vidare, dock längst till 
och med 31 augusti 2019. Vid 
tillträdandet på befattningen 
befordras Holmbom till överste.

Försvarsmakten placerar 
kommendörkapten Anna-Karin 
Broth som chef MHS Karlberg 
från och med 1 oktober 2016 
och tills vidare, dock längst till 
och med 30 september 2020. Vid 
tillträdandet befordras Broth till 
kommendör. 

Försvarsmakten placerar 
kommendörkapten Johan 
Brorson som avdelningschef vid 
stabsavdelningen PROF FLOG 
i Högkvarteret från och med 19 
september 2016 och tills vidare, 
dock längst till och med 30 
september 2020. Vid tillträdandet 
befordras Brorson till kommendör. 

Försvarsmakten placerar kommendör 
Mats Agnéus som chef Första 
ubåtsflottiljen från och med 1 
september 2016 och till vidare, 
dock längst till och med 30 
september 2020.

Du kan ha fått en. Du 
kan han ha utdelat 
en. 

Eller hört talas om 
dylika – eller aldrig stött på ut-
trycket ”kavajhytt” tidigare.

Inom Försvarsmakten är 
begreppet ”kavajhytt” inte 
ovanligt förekommande och 
innebörden är klar: en skarp 
tillrättavisning eller utskällning.

Hur ordet uppkommit är mer 
oklart. I Svenska Akademiens 
Ordbok står det bara ”sjömi-
litärt; förvaring av kläder” 
– vilket inte ger en förklaring 
men väl en ledtråd: på pansar-
skeppet Sverige, sjösatt 1915 
fanns det ett utrymme utanför 
officersmässen, vid det främre 
28 cm-tornet. Här skulle blöta 

yllekavajer torkas, men ljudiso-
leringen här var perfekt för att 
kunna skrika på varandra (eller 
en överordnad tydligt tillrätta-
visa sin underställda kollega).

För snart 60 år sedan skrota-
des HMS Sverige, men begrep-
pet som hon gett upphov till 
lever vidare i all välmåga inom 
Försvarsmakten.

ENDAST SVERIGE SVENSKA KAVAJHYTTER HAVA!

HMS Sverige, med kavajhytt.



Det är pappas för-
tjänst eller fel att jag 
håller på med det här. 

2008 bjöd han med mig och 
mina syskon till en nybörjarkurs 
i skärmflygning på Åreskutan. 
Han har alltid varit flygintres-
serad och nu är det bara vi som 
fortsatt flyga, fast i dag flyger 
jag mer än honom.

Det är frihetskänslan som är 
så häftig med skärmflygning. 
Det är helt tyst runt dig förutom 
vindsuset, det måste vara det 
närmsta du kan komma att flyga 
som en fågel.

De flesta skärmflygare flyger 
mest för nöjes skull, de jagar 
termik, håller sig uppe länge 
och flyger distansflygning. Även 
om jag själv även håller på med 
sådan typ av flygning så har 
jag valt att satsa på akrobatisk 
skärmflygning, vilket jag bör-
jade med 2014. Då startar man 
vanligtvis på ett berg, flyger ut 
över vatten och börjar på 6-800 
meters höjd göra ett program 
med trick och konster som 
bedöms av domare på marken, 
för att sedan landa på en flotte 
i vattnet. Landningen bedöms 
också och med tanke på att flot-
ten kan vara så liten som fem 
gånger fem meter, så gäller det 
att pricka rätt – det blir ganska 
uppenbart om man misslyckas 

med landningen…
I somras var jag med i VM i 

akrobatisk skärmflygning, som 
hölls i franska Annecy. Det var 
jättekul trots att jag kom sist. 
Bara att få vara med i landsla-
get, representera Sverige och 
träffa de kända piloterna var 
en otrolig upplevelse. I Sverige 
är skärmflygning inte en så stor 
sport, det finns ungefär 1500 
licensierade utövare som mest 
flyger sommartid. Men nere på 
kontinenten finns det piloter 
som närmast lever på detta, 
mycket tack vare att deras flyg-
säsong är mycket längre. Trots 
stora variationer i flygskicklig-
het hjälps alla åt och peppar 
varandra i ”skärmflygningsfa-
miljen”, det gillar jag.

Det är faktiskt pappas för-
tjänst eller fel att jag hamnade 
i Försvarsmakten också. Han är 
gammal flygvapenofficer och att 
följa med på hans jobb när jag 
var liten var alltid spännande.

Därför gjorde jag värnplikten 
2006 i flygvapnet som stridsled-
ningsbefäl i incidentberedska-
pen, men bytte sedan bana. Nu 
tillhör jag armén och arbetar 
med ledningssystem på Militär-
region Väst.

Nästan all min lediga tid 
ägnar jag åt flygning.’’

FRI SOM EN FÅGEL
Linda utför akrobatik på 800 meters höjd

Text Dag Enander/LEDS KOMM  Foto Jimmy Croona/ComCam
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FRI SOM EN FÅGEL
LINDA KITS
Ålder: 35 
Bor: Skövde
Bästa flygminne: ”I februari åkte 
jag och min kille på semester 
till Dubai. Tyvärr tog jag inte 
med min skärm (vilken jag 
normalt sett alltid tar med 
på resa) eftersom jag trodde 
Dubai var platt. Ångrade surt 
mitt beslut på väg dit då min 
landslagstränare berättade att 
Dubai visst hade flygställen. 
Han sa att han hade kontakter 
med några skärmflygare i Dubai 
som kunde ordna flygning för 
mig. Väl på plats kontaktade jag 
dem och de blev jätteexalterade 
över en svensk kvinnlig 
akropilot på besök – de nästan 
slogs om vem som skulle få 
låna ut sin skärm till mig. Vi 
åkte 40 minuter rakt ut i öknen 
där en jättelik sanddyn tornade 
upp sig. Efter 20 minuters 
promenad upp på sanddynen 
blev det sedan över två timmars 
episk flygning tillsammans med 
mina nyvunna vänner tills solen 
gick ned.”

PORTRÄTTET
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TRE 
CHEFER 

ETT 
MÅL

ETT SKARPARE MANDAT, VIKTEN 
AV EN HELHETSSYN OCH ÖKAD 

OPERATIV EFFEKT ENLIGT CHEFENS 
VILJA. TRION MED TVÅ STJÄRNOR PÅ 

AXELKLAFFARNA ÄR ÖVERENS OM 
DET MESTA. MEN FRAMFÖRALLT, ATT 

KAKAN MÅSTE BLI STÖRRE.

FOKUS



ed Jens Nykvists 
bakgrund är 
det givet vad 
godisskålen på 
konferensbordet 
är fylld med.

– Får man ta 
en lakritsubåt, 
undrar armé-

chefen Karl Engelbrektson när 
han kommer in.

– Självklart, svarar marin-
chefen.

– Gör det annars äter jag upp 
dem, säger flygvapenchefen 
Mats Helgesson och slår sig ner 
mellan sina båda tvåstjärniga 
kolleger. 

Trion har samlats i marin-
chefens konferensrum för att 
ge sin syn på försvarsbeslutet, 
ledningsutredningen och 
mycket mer. Men att de tre 
stridskraftscheferna träffas är 
inte speciellt ovanligt.

– Vi träffas ju varje vecka, i 
olika ledningsgrupper.  Vi in-
går ju alla i produktionschefens 

ledningsgrupp så där avhand-
las de formella delarna, säger 
Jens Nykvist.

– Vi försöker också synka oss 
informellt, till exempel när vi 
har pratat om hur högkvarteret 
bör organiseras i framtiden, 
säger Karl Engelbrektson.

– Insatserna är ju ett annat 
exempel, tillsammans planerar 
vi ju rotationerna i Mali, säger 
Mats Helgesson.

NATIONELLT FOKUS FÖR ALLA
Vid årsskiftet trädde det 

nya försvarsbeslutet i kraft och 
nu har det gått elva månader. 

– För marinens del har vår 
uppgift tydliggjorts i och med 
svängningen från internatio-
nella insatser till nationellt 
försvar. Territoriell integritet 
jobbar vi med dagligen. Nu 
är det mer fokus på det, säger 
Jens Nykvist. 

– Det är likadant med 
flygvapnet. Vi har alltid haft 
den nationella dimensionen 
väldigt tydligt för oss, men nu 
har vi fått medel till oss för att 
få igång vår infrastruktur igen, 
som baserna till exempel. Och 
vi kan ta itu med de delar som 
haltat, säger Mats Helgesson.

– Det nya försvarsbeslutet 
har en stor psykologisk effekt, 
därför man nu talat om att 
försvaret behövs i ökad omfatt-
ning och med det följer ökade 
resurser. Det är ett trendbrott. 
Jag upplever dock att det är en 
större omställning för armén 
än för de andra stridskrafterna, 

vilket blir en utmaning. Men 
en positiv sådan, säger Karl 
Engelbrektson.

 
TVÅ TREDJEDELAR SAKNAS
Om kakan inte blivit så 
värst mycket större, så blir det 
ofrånkomligt så att om någon 
får mer så får någon annan 
mindre. Det är Jens, Mats och 
Karl mycket medvetna om.

– Visst är det så att någon 
får mer och någon får mindre, 
men det är ju utifrån en av ÖB 
beslutad prioriteringsordning, 

säger Jens Nykvist.
– Vi har ju ärvt ett struk-

turellt underskott och det är 
inte borta för att vi fått en ny 
uppgift. Om man ska lösa en 
ny uppgift måste man titta på 
hur de gamla resurserna var 
avvägda. Vi har inte en kamp 
som är ojuste mellan strids-
krafterna, vi försöker hitta en 
prioritering inom en ram som 
från början är för liten för att 
lösa alla uppgifter, säger Karl 
Engelbrektson.  

– Sedan är det ju ingen 

MM
Text Johan Lundgren/LEDS KOMM  Foto Alexander Karlsson/ComCam  Illustration Graham Samuels❯

GENERALMAJOR KARL 
ENGELBREKTSON
Tillträdde som arméchef 1 juni 
2016. 
Har bland annat varit chef för NBG 
08 och varit placerad vid Natos 
högkvarter i Bryssel. 
På fritiden: ”Absolut roligast är golf. 
Har sommarhus på Gotland och 
hus i Stockholm.  Det tar ju tid, att 
ha hus är lite av en livsstil.”

’’ Det nya försvarsbeslutet har en  
stor psykologisk effekt. ’’
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hemlighet att beräkningen som 
gjordes i samband med budget-
och försvarsbeslutsarbetet 
gav vid handen att vi behövde 
en resursmängd som var 30 
miljarder och inte 10, som var 
vad vi fick. Då saknas det ju två 
tredjedelar.  Därför handlar 
det inte bara om att fördela ett 
tillskott, utan också att fördela 
ett underskott. Var man tar ut 
bristerna är ju också en del i 
avvägningsarbetet, säger Mats 
Helgesson.

PERSONAL FRAMFÖR PJÄSER
I försvarsdebatten hörs 
ofta krav på mer och moderna-
re materiel; i allt från artilleri 
på Gotland till fler helikopter-
system. Flygvapen-, marin- och 
arméchefen ser lite annorlunda 
på det här med fritt önskande 
och vad de verkligen vill ha.

– Jag vet direkt, jag vill ha 
mer personal. Min enskilt mest 
gränssättande faktor är uthål-
ligheten på personalsidan, 
alltså att jag har kompetenta 
människor i alla olika yrkeska-

tegorier; tekniker, piloter, flyg-
stridsledare, basförsvar med 
mera, säger Mats Helgesson.

– Jag kan hålla med där, 
det är volymen personal som 
gränssätter oss just nu. Ett 
långsiktigt inriktat personal-
tillskott, det är vad jag önskar. 
Och det går att lösa, fast det 
tar tid att utbilda, säger Jens 
Nykvist.

– Jag önskar mig en 
förståelse för att det behövs 
sammansatta arméförband i 
system. Ska vi ha en fungeran-

’’ Det handlar inte bara om att fördela ett tillskott, utan 
också att fördela ett underskott.’’

❯
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de armé så behöver vi brigader. 
Om jag kunde sprida den djupa 
förståelsen som jag uppfattar 
att jag själv har, då skulle det 
vara lättare att förklara varför 
vi behöver en armé. Ska jag 
välja ett mer konkret område 
är det ett sambandssystem så 
att alla mina enheter kan verka 
tillsammans och prata med 
varandra, säger Karl Engel-
brektson. 

HELHET ÄR VIKTIGARE ÄN 
KVANTITET
Den som läst företagsekono-
mi kommer snart i kontakt med 
SWOT-analyser – en akronym 
byggd på de engelska orden 
Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities och Threats (Styrkor, 
Svagheter, Möjligheter och 
Hot). Bortsett från möjlighe-
terna och hoten vet trion precis 
sina styrkor och svagheter. 

– Styrkan är ju persona-
len, definitivt. Svagheten för 
marinens del är materielbi-

tar längre fram. Där ligger 
utmaningen. Nya korvetter till 
exempel, säger Jens Nykvist.

– Arméns styrka är medarbe-
tarna. Vi har två fördelar just 
nu. Vi har yngre personal som 
är stridserfarna, men i små 
förband. Och vi har fortfarande 
personal kvar, som är erfarna i 
att leda och öva i sammansatta 
förband. De två erfarenheterna 
vill jag gifta ihop innan det är 
försent. Den största bristen 
är förmågan att verka i större 
sammansatt förband, alltså i 
brigad med kringsystem. Den 

förmågan måste vi återta, 
säger Karl Engelbrektson.

– Vi har ju identifierat ett 
antal svagheter som vi nu 
hanterar, som robustheten i vår 
infrastruktur, baser och annat. 
Vi har ju fått tillförsel av ny 
materiel som helikoptersystem 
och det finns en utvecklings-
plan för Gripen, med stora 
investeringar, så där ser det 
ganska bra ut. För mig är det 
viktigast få på plats delarna 
kring personalförsörjning, 
utbildning och så vidare, säger 
Mats Helgesson.

Han är tydlig med att mer 
materiel inte automatiskt är en 
styrka. 

– Sverige skulle kunna ha 
500 stycken JAS 39 E, men om 
man inte har ett stridslednings-
system så hjälper inte det. Har 
man inte ett bassystem fung-
erar det inte heller. Man måste 
se det ur ett helhetsperspektiv. 
Att ha ammunition, ledning, 
logistik, baser. När man har allt 

detta på plats, ja då kan man 
börja leverera.

– Så är det. Det spelar ingen 
roll hur många stridsvagnar 
jag har om jag inte kan leda 
dem till rätt plats, ge dem rätt 
underrättelser, tala om var de 
ska tanka, var ammunitionen 
kommer och vilka mål de ska 
skjuta mot, säger Karl Engel-
brektson. 

– Ja, har man inte allt på 
plats så är det inte mycket värt. 
Många pratar om man ska 
spets eller volym. Tricket i alla 
strategiska frågor är att ha en 

optimal balans mellan både 
och, säger Jens Nykvist.

VIKTEN AV VOLYM
Viljan att bli bättre ska fin-
nas hos alla i Försvarsmakten. 
De tre männen i marinchefens 
konferensrum Holmön är inget 
undantag från den regeln.

– Jag skulle vilja fortsätta ut-
veckla den väpnade striden och 
återta en del av de förmågorna 
som ingår, i alla dimensioner 
– allt från ubåtsjakt till verkan 
mot lufthot, säger Jens Nykvist.

– Det som gäller för flyg-

❯

GENERALMAJOR MATS HELGESSON.
Tillträdde som flygvapenchef 1 
oktober 2015.
Har bland annat varit flottiljchef 
på F17 och chef för test och 
utvärdering på FMV. 
På fritiden: ”Jag sköter om mitt 
sommarhus i Småland, när jag är 
ledig. Hugger ved och försöker 
jaga.”

’’ Sverige skulle kunna ha 500 stycken JAS 39 E, men 
utan ett stridsledningssystem så hjälper inte det. ’’



FOKUS

vapnet, förutom att utveckla 
krigsförbandens operativa 
förmåga, är att få en helhetssyn, 
från ax till limpa,– att få koll på 
rekrytering, skolor, övningar, 
utbildningar, teknik, logistik 
och verkstäder. Helhetssynen 
kommer jag lägga kraft på, 
säger Mats Helgesson.

– Jag håller helt med Mats 
och Jens där. Förr pratade vi 
mycket om krigets krav i armén. 
Den andan skulle jag vilja få till-
baks. Så att vi vågar tala om vad 
är det värsta som kan hända 
och vad måste vi mentalt och 

organisatoriskt vara rustade 
för att kunna hantera. Med det 
kommer också en inställning att 
ingenting är omöjligt. Det bety-
der ju inte att vi ska bryta mot 
regler, men man ska använda 
sitt omdöme och förstå att inget 
är omöjligt. Det är ju det som 
utmärker framgångsrika för-
band i strid, om gruppen internt 
kan anpassa sig och ta över 
någon annans roll. Talar man 
strategiskt långsiktigt måste 
vi börja prata om volymfrågan 
kontra kvalitet för volym är 
viktigt. I alla fall i armén.

– Volym är viktigt överallt, 
säger Mats Helgesson.

FÖR MÅNGA GENERALER (RUNT 
SAMMA BORD)
Under hösten presenterades 
ledningsutredningen, som 
innebär en rad förändringar för 
hur och varifrån Försvarsmak-
ten styrs. Den kommer därmed 
också påverka de tre strids-
kraftscheferna.

– Jag hoppas och tror 
på ett skarpare mandat för 
stridskraftscheferna, så att vi 
mer tydligt äger de resurser 

’’ Jag skulle vilja fortsätta utveckla  
den väpnade striden. ’’
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❯ som påverkar produktionen 
av krigsförband, säger Mats 
Helgesson. 

– Jag håller med, bra att 
kunna få ett tydligare perspek-
tiv på stridskraftcheferna och 
deras respektive arena. Ur ett 
rent skyddsperspektiv tror jag 
att det är bra att ledningen 
sprider ut sig och får bättre 
skyddade anläggningar så man 
inte lägger alla ägg i en korg, 
säger Jens Nykvist. 

– Jag hoppas precis som 
Mats och Jens att det blir 
tyngre mandat för stridkraft-
cheferna att utveckla sina 
krigsförband. I ljuset från de 
nya uppgifter vi fått måste vi 
se över vår organisation som 
är mer anpassad för att styras 
genom uppdragstaktik. En 
eventuell utflytt tror jag bara 
är bra, för då tvingas vi att fun-

dera på att vem som ska arbeta 
med vilka uppgifter. Det är lite 
för lätt att samla alldeles för 
många generaler runt samma 
bord nu och det är inte bara 
bra säger Karl Engelbrektsson 
med ett leende.

– I dag är resurserna för 
att producera krigsförband 
utspridda på olika delar av 
högkvarteret. Om vi samlar in 
dem under respektive strids-
kraft så tror jag det blir lättare 
att göra det vi ska, säger Mats 
Helgesson.

– Sedan blir det kanske en 
utmaning när det gäller sam-
verkan om man sitter på olika 
håll, säger Jens Nykvist.

– Vi kan aldrig organi-

sera oss så att friktioner inte 
uppstår, men har man tydliga 
ansvar blir det också tydligt 
med vem man ska samverka, 
säger Karl Engelbrektson.

PLIKT PÅ VÄG TILLBAKA 
En annan utredning som 
presenterades i slutet på sep-
tember var den om personal-
försörjningen. Alla tre har läst 
den och har sina tankar kring 
den. 

– Jag tror det kan vara ett 
bra sätt att få upp de volymer 
som vi saknar i vissa avseen-
den. Det viktigaste är dock att 
det knyts resurser till att kunna 
utbilda de här volymerna 
också, för det har vi ju inte. 
Inte i flygvapnet och jag utgår 
för att det gäller även de andra 
stridskrafterna. Det behövs ju 
ganska många plutonlag med 

instruktörer för att få till det. 
Men i grund och botten är jag 
positiv, säger Mats Helgesson.

– Strategiskt rätt och nöd-
vändigt, tror jag. Hur man 
ska göra rent praktiskt, det är 
en annan sak. För armén som 
relativt sett är mer personal-
intensiv jämfört med de andra 
stridskrafterna gäller det att 
få till en bättre utbildnings-
motor. Jag måste ha officerare 
som klarar av att ta hand om 
människor som kommit in 
frivilligt och de som kommit in 
med plikt och ta hand om dem 
på ett professionellt sett så att 
båda upplever att det är värt 
besväret säger Karl Engelbrekt-
son. 

– Sedan kan det finnas in-
tressanta folkförankringsdelar 
i plikten också som kan vara av 
godo. Om man kan få in en och 
annan i Försvarsmakten som 
inte annars tänkt sig vara det 
och som kan sprida det och ge 
en bättre förståelse i samhället 
i stort, säger Jens Nykvist.

– Det kan också ge en större 
säkerhet i officersförsörjning-
en, jag tror att inte någon av 
oss började med vett och vilja 
att bli officer. Det bara blev så 
för att man trivdes i systemet, 
blev väl omhändertagen och 
fick bra utvecklingsmöjlighe-
ter och 35 år senare är man 
fortfarande kvar, säger Karl 
Engelbrektson.

KONTERAMIRAL JENS NYKVIST
Tillträdde som marinchef 4 maj 
2016. 
Har bland annat varit fartygschef 
på ubåtarna HMS Gotland och 
HMS Halland.  
På fritiden: ”Barnens aktiviteter, 
simning och fotboll står främst på 
schemat och tar tid. Men gärna 
någon veckas skidåkning om året, 
utför och på längden.”

’’ Det är lite för lätt att samla alldeles för många  
generaler runt samma bord. ’’
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Han höjer ett varningens 
finger för infrastrukturfrågan.

– Den blir svår, vi har ju gjort 
om logement till anpassade 
arbetsutrymmen. Så bostads-
frågan är en het potatis. Inte 
minst i Stockholm men även 
på Gotland där det ska vara 
hundrafemtio man permanent. 
Vi gör som vi blir tillsagda att 
göra och vi blev tillsagda att 
avveckla. Vill man ha fler loge-
ment igen, då får man bygga 
det och det kostar pengar. Det 
är en viljefråga, säger Karl 
Engelbrektson.

STÖRRE KAKA KRÄVS
Lakritsubåtarna och kaffet 
är slut, men inte arbetsdagen 

för trion. 
Har de några tankar på 

vägen till sina soldater och 
sjömän?

– Vi ska leverera här och nu 
och vi ska öka krigsdugligheten 
snabbt, men vi får heller inte 
glömma bort forskning och 
långsiktighet. Om vi glömmer 
bort utveckling kommer vi inte 
ha möjlighet att vara här och 
nu i framtiden. Ur mitt per-
spektiv är det viktigt att vi inte 
tappar bort det, för då kommer 
vi vara tvåa i en bransch man 
inte ska komma tvåa i om tjugo 
år, säger Mats Helgesson.

– Vi har en unik nationell 
förmåga där vi varit världsle-
dande i många system, även på 

markarenan. Där kan vi vara 
även i framtiden. Vi har en hög 
forskningsnivå och stark indu-
stribas. Jag skulle önska mig 
ett nationellt säkerhetsintresse 
för skydd och verkan inom 
armén, för att den nationella 
kompetensen inte skall trappas 
av, säger Karl Engelbrektson.

– Ja, det tar tid att utveckla 
nya system, så är det ju, säger 
Jens Nykvist.

– Försvarsförmågan behöver 
bli bättre totalt och då behöver 
kakan bli större, säger Mats 
Helgesson.

– Så är det, det instämmer 
jag i, säger Karl Engelbrektson.

– Jag med, säger Jens Ny-
kvist. ❮
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’’ Försvarsförmågan behöver bli bättre totalt  
och då behöver kakan bli större.’’
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När Försvarsmaktens 
förband visar upp sin 
verksamhet på hemmaplan, 
är det också ett utmärkt 
tillfälle att möta möjliga 
medarbetare.

På marinens dag 
informerade både Fjärde 
sjöstridsflottiljen och 
Amfibieregementet om ett 
yrkesliv – i blått och grönt.

– Bäst är att få berätta om 
vad vi gör, säger Nichlas de 
Mander, yrkesinformatör och 
amfibiesoldat.

En halvtimme innan grindar-
na till Haninge garnison öpp-
nas, ringlar köerna redan långa: 
stolta mammor och pappor, 
pojk- och flickvänner, småkillar 
i kamouflagekläder – men också 
de som inte har någon släkting 
eller kompis inom Försvarsmak-

ten och som inte heller kommit 
för amfibieskyttesoldaternas 
bullriga uppvisning. 

De är istället på plats för att 
få veta mer om hur en karriär 
inom Försvarsmakten kan ta sin 
början och se ut. En av dem är 
Axel Westholm, nyligen fyllda 
18 år. 

Han har ett år kvar på gymna-
siet i Täby och har redan börjat 
titta på vad som kan vara intres-
sant efter studenten: läkarlin-
jen, andra universitetsstudier 
– eller militär grundutbildning.

– En anledning till att söka 
till Försvarsmakten är att ta 
en paus från pluggandet. En 
annan är att jag som uppvuxen 
i Sverige är så priviligierad, jag 
har fått och får så mycket. Att få 
göra några år här är ett sätt att 
betala tillbaka det. Och sedan 
är jag så klart intresserad av 

det som Försvarsmakten sysslar 
med, säger han och samtalar 
med Andreas Löfqvist, pluton-
chef för den grundutbildning 
som startar några dagar senare.

INFORMATION PÅ RÄTT NIVÅ
Andreas berättar om ansök-
ningsprocessen, antagningen, 
de första tolv veckornas grund-
utbildning som är gemensam i 
hela Försvarsmakten men också 
vilka möjligheter och förmåner 
man har som rekryt – till exem-
pel den utbildningspremie som 
väntar vid genomförd godkänd 
grundutbildning.

– De flesta har ganska liten 
förkunskap om vad vi erbjuder, 
så det är viktigt att lägga infor-
mationen på rätt nivå. Och vara 
noggrann med att berätta precis 
så som det faktiskt är, säger 
Andreas och får Axel att testa 
sin fysik genom att se hur länge 
han kan hålla sig hängande med 
böjda armar.

ROLIGT ATT FÅ INFORMERA
En annan av de många 
yrkesinformatörerna på plats är 
Nichlas de Mander, till vardags 
amfibieskyttesoldat men i dag 
försedd med ”Yrkesinformatör”-
bricka.

– Jag fick frågan om jag 
kunde ställa upp i går och sa ja 
direkt. Det här är jättekul och 
som yrkesinformatörer får vi 
ta mycket egna initiativ i hur vi 
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Över 5 000 besökare kom till Marinens Dag i Berga.

ÖPPNA GRINDAR
EN VÄG IN I FÖRSVARSMAKTEN
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Axel Westholm testar räckhäng under 
överinseende av Andreas Löfqvist.
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möter besökarna. De vanligaste 
frågorna är om vår utrustning 
och hur en normal arbetsdag 
kan se ut. Jag upplever att de 
som kommer hit har en stor 
nyfikenhet kring vår verksam-
het, säger han. 

HEMVÄRN OCH HEMLIGHETER
Haninge garnison är hem-
vist för Amfibieregementet och 
Fjärde sjöstridsflottiljen, men de 
är inte de enda som informerar 
de närmare 5000 besökarna 
den här soliga septemberdagen: 
Sjövärnskåren, Hemvärnet, 
de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna och många fler finns 
på plats för att berätta om sin 
vardag och verksamhet. Till och 

med den mer hemlighetsfulla 
Nationella Underrättelseenhe-
ten, NUE på den militära under-
rättelse- och säkerhetstjänsten 
Must har en informationssta-
tion där de iförda fältuniform 
90 tropik beige informerar om 
vad de arbetar med och vilka 
medarbetare de söker. 

ÖKAT INTRESSE
Vid en annan informationssta-
tion passar Axel Westholm på 
att testa hur mycket en amfibie-
soldats ryggsäck väger, under 
överinseende av Fredrik Sylvin.

– Jag gillar att träna, så 
det kanske är till Amf jag ska 
söka. Fast det verkar vara en 
utmaning att bli röjdykare 

också, konstaterar Axel efter 
att ha tittat närmre på de flesta 
utställningarna på regements-
området. 

Studenten tar han den 31 maj 
nästa år. Den närmaste tiden 
därefter finns inga planerade 
utbildningsstarter hos de grön-
baskrade amfibierna, men väl 
i Boden, på Kungsängen och i 
Halmstad.

– Jag får se. Men en sak är 
säker, efter att ha varit här i dag 
är jag ännu mer intresserad av 
att söka till Försvarsmakten, 
säger Axel Westholm. ‹

Text och foto  
Dag Enander/LEDS KOMM

Sedan några veckor har 
den rullat i TV-rutan, 
setts på stortavlor och 
dykt upp i ditt internet-
flöde: Försvarsmaktens 
höstkampanj. 

Och nyheten den här 
gången är att det direkta 
huvudsyftet inte är att 
rekrytera.

– Sedan 2010 har vi 
haft en rad framgångs-
rika rekryteringskampan-
jer, men Försvarsmakten 

är fortfarande inte en 
naturlig del i ungas värld 
eller hos den breda 
allmänheten. Det finns en 
skillnad i allmänhetens 
förväntningar och vad vi i 
Försvarsmakten faktiskt 
kan leverera, säger Ro-
bert Forss, Försvarsmak-
tens marknadschef.

Han menar att om 
vi inte förklarar på ett 
begripligt sätt vilka vi 
är och vad vi gör, så 

är risken stor att det 
skapas en förväntans-
bild på Försvarsmakten, 
baserad på stereotyper 
och som slutligen landar i 
missnöje.

– Därför ska kampan-
jen ge en bättre förstå-
else för vad vi gör och tar 
sin utgångspunkt i frihe-
ter och värderingar som 
vi tar för givna, många av 
dem anses som extrema 
i omvärldens ögon. Vi 

försvarar rätten att vi i 
Sverige väljer hur vi vill 
leva, i det samtida och 
framtida Sverige.

Bortsett från Försvars-
maktens, nämn en annan 
reklamkampanj som du 
gillar just nu?

– Vings reklam, med 
ett skönt format som 
direkt berör känslor. 
Dessutom har de jobbat 
med den ofta underskat-
tade ljudbilden.

nedan: Vapenförevisningen var välbesökt. höger: Nichlas de Mander.
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”NYA KAMPANJEN RIKTAR SIG TILL HELA SVENSKA FOLKET”
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Före 2009 nådde Försvars-
makten sin målgrupp genom att 
mönstra cirka 50 000 ungdomar 
per år. Avhoppen var många 
och det var nog vanligt att man 
under sin värnplikt inte riktigt 
kände igen sig i det som sagts 
under mönstringen. Många 

visste inte vilka förväntningar 
man skulle ha och heller inte 
vad man skulle förbereda sig 
på, vilket sammantaget blev en 
källa till avhopp. 

Mitt Försvarsmakten 
lanserades den 12 maj och 
är ett Customer Relationship 
Management (CRM)-it verktyg. 
I Mitt Försvarsmakten kan 
individer som är intresserade 
av Försvarsmakten skapa en 
profil med information om 
sig själva. Ju mer information 
man väljer att dela med sig av, 
om till exempel sin bakgrund 
och sina intressen desto mer, 

relevant information får man 
till sig.  Mitt Försvarsmakten 
kan bland annat användas för 
att bjuda in sin målgrupp till ett 
personligt möte där de på bästa 
sätt förbereds på vad de har att 
vänta när de väljer att jobba i 
Försvarsmakten - avhoppen kan 

då minimeras. 

FUNGERAR ÄVEN VID PLIKT
Ulrika Sehlin jobbar som 
central rekryteringskoordi-
nator på Försvarsmaktens HR 
centrum.

– Just nu pågår utbildning vid 
förbanden av nya användare. 
Genom att samla alla rekryte-
ringsaktiviteter i Mitt För-
svarsmakten kommer vi kunna 
inhämta data som avspeglar vad 
som är effektivt rekryterings-
mässigt. Detta kommer i sin tur 
hjälpa oss att lägga energi på de 
åtgärder som får bäst effekt för 

att rekrytera rätt personer som 
har rätt förväntningar, säger 
hon.

På frågan om detta system 
kommer att fungera framöver, 
oavsett plikt eller inte, svarar 
Ulrika tveklöst ja.

– Plikt kommer vara av 

mindre betydelse om vi vill ha 
de bäst lämpade. Motiverade 
soldater och sjömän som väljer 
att stanna kvar efter grundut-
bildningen, eller söker vidare 
till officer bidrar till en stark för-
svarsmakt, säger Ulrika Sehlin.

Att kommunicera med mål-
gruppen och skapa långsiktiga 
relationer är numera fullt möj-
ligt. Om arbetssättet används 
på rätt sätt kommer rekrytering 
genom det personliga mötet 
vara enkelt.‹

Text Magnus Jirlind/ FM HRC
Foto Försvarsmakten

REKRYTERING GENOM  
DET PERSONLIGA MÖTET
Hur kan det vara så svårt att rekrytera personal till det som många av oss anser vara världens 
mest spännande jobb med utmaningar som man inte finner någon annanstans? 

En anledning kan vara att det är för få som känner till att det är ett av världens bästa jobb med 
utmaningar som man inte finner någon annanstans.
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PLIKTEN 
KALLAR
(MEN INTE FÖR ALLA)
När Försvarsmaktens framtida personalförsörjnings
utredning presenterades hos Folk och Försvar, instämde 
Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell inte helt 
i försvarsministerns slutsats om ett misslyckande. Och 
Klas fick beröm från Christina Malm, generaldirektör för 
Rekryteringsmyndigheten.

– Ni har gjort heroiska insatser när de gäller att möta de 
politiska kraven, säger hon.
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Försvarsministern Peter 
Hultqvist började seminariet 
med att slå fast att Försvarsmak-
ten i dag inte har en fungerande 
personalförsörjning.

– Klarar man inte av att ha 
personal så har man misslyckats, 
är hans bistra konstaterande.

Försvarsministern utlovar 
också breda politiska överlägg-
ningar när de 86 remissinstan-
serna sagt sitt i januari, allt för 
att få ett nytt kompletterande 
personalförsörjningssystem i 
vilket plikt kompletterar frivil-
lighet.

Och det är ett stadigt, flegma-
tiskt personalförsörjningssystem 
som Peter Hultqvist ser som 
lösningen.

– Stabil tröghet är hälsosamt, 
säger han och är mycket tydlig 
med att ett återinfört pliktsys-
tem inte ska ha några andra 
funktioner är rent försvarsmäs-
siga.

– Försvarsmakten är ingen 
och ska inte vara en uppfost-
ringsverksamhet för yngre 
kvinnor och män, säger Peter 
Hultqvist.

LIKT NORGE
– Det är krigsorganisationens 
behov som har styrt utred-
ningen, vi har tittat på hur det 
ser ut i olika personalkategorier 
och förslagen ska rymmas inom 
ekonomisk ram inom befintligt 

försvarsbeslut, säger regering-
ens särskilda utredare Annika 
Nordgren Christensen.

Hon och hennes kollegor i 
utredningen hade bland annat 
studerat Danmarks och Norges 
”mix-system”, som blandar 
frivillighet och plikt.

– Vårt förslag liknar det 
norska mer än det danska. Vi 
har också sett en vikande rekry-
teringskraft för Försvarsmakten 
framöver, det ser inte ut att bli 
lättare att rekrytera. Därför be-
hövs fler incitament för att söka, 
säger Annika Nordgren Chris-
tensen och nämnde bland annat 
studieekonomiska stimulanser 
till de som söker men också de 
som stannar kvar.

VILLIGA VÄRNPLIKTIGA
Ett annat incitament 
utredningen tar upp är ökande 
ingångslöner för soldater och 
sjömän. 

– Då ska man vara medve-
ten om att 1000 kronor i höjd 
ingångslön blir 100 miljoner 
kronor extra i kostnad årligen 
för Försvarsmakten, säger per-
sonaldirektören Klas Eksell.

Han delade inte heller bilden 
av ett rekryteringsmisslyck-
ande som försvarsministern och 
utredaren ansåg förelåg.

– Vi har levererat och jag är 
stolt över vad vi har åstadkom-
mit. Med det sagt, så behöver 
vi säkerhet i att ha personal 
över tid. Det kan vi få nu. Och 
vi vill ha så villiga medarbetare 
som möjligt, vill man verkligen 
slippa Försvarsmakten så kom-
mer man kunna se till att slippa, 
säger Klas Eksell.

Han fick medhåll av Chris-
tina Malm, generaldirektör på 
Rekryteringsmyndigheten som 
menade att det nu är viktigt att 
de första värnpliktiga som tidi-
gast kan rycka in 2018 känner 
att det de gör är relevant.

– Det är viktigt för att inte få 
en förtroendekris. Vår största 
utmaning inför en återinförd 
värnplikt är annars att få ord-
ning på ett IT-system som var 
omodernt redan när plikten 
lades vilande 2010, säger Chris-
tina Malm. ‹

Text Dag Enander/LEDS KOMM 
Foto Anna Norén/Försvarsmakten

För tre år sedan ryckte de här rekryterna in på Amf 1 – frivilligt. Om två år kan nya rekryter rycka in – under plikt.

KOMMANDE UTREDNINGAR  SOM BERÖR FÖRSVARSMAKTEN
Ledningsutredning (delredovisning).......................... 19 oktober
Svenska insatser i Afghanistan.................................. 30 november
Materiel- och logistikförsörjningsutredning ............. 15 december
Forskning och utvecklingsutredning ......................... 16 december
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Hur har det gått? Är rep-
köerna på nästan 1000 fordon 
borta? 

– Det gick ganska trögt att 
komma igång på grund av det 
tog tid att få beställningen på 
att starta uppdraget och sen 
att de var förseningar i att få in 
fordon till verkstäderna. Flödet 
har förbättrats men fortfarande 
finns det flaskhalsar i systemet. 
I dag har vi cirka 600 fordon i 
reparationskön. 

Hur har extrapengarna som 
satsades använts?

– Dels genom att korta 
reparationsköerna på materiel 
i bruk, alltså reparationskön 
och dels genom att återställa 
materiel i förråd, den så kallade 
reparationskulden. Nyckeln 
för att kunnat öka produk-
tionen inom verkstäderna är 

det nyanställningsprogram vi 
genomfört om cirka 100 nya 
medarbetare, som bland annat 
möjliggjort tvåskiftsarbete på 
verkstäderna. Vi har också sett 
över samtliga beställningspunk-
ter på reservdelslagret för att få 
ett bättre flöde. 

Var finns de tre största pro-
blemen för att lösa de köer som 
finns kvar?

– Till att börja med brottas vi 
med en hel del reservdelspro-
blematik som egentligen bygger 
på att när fordon köptes in så 
genomfördes inte tillräckligt 
bra reservdelsberedningar. Det 
här gäller tyvärr även en del 
nyare system. Reservdelar som 
inte är initialanskaffade måste 
ibland beställas i både två, tre 
och fyra led från leverantö-
rerna. Därför kan det fortfa-

KORTARE 
KÖER, MEN 
LÅNGT IFRÅN 
BORTA
För snart två år sedan gavs 
ett bistert besked från FMV.

”Om det fanns pengar 
och reservdelar, skulle 
det ta ett år för våra 
markverkstäder att få bort 
reparationsköerna”.

Så hur är läget nu, 
Tomas Salzmann, chef för 
verkstäderna på FMV?
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rande vara upptill 24 månaders 
leveranstider. Saknaden av 
reservdelar och därmed långa 
reparationstider skapar tyvärr 
friktioner lokalt, där brukarna 
upplever de att inte får sin 
materiel tillräckligt snabbt och 
blir missnöjda. Och det har jag 

all respekt för. Vi gör allt för att 
få tag i saknade reservdelar.

– Trots att vi anställt nya me-
kaniker är det fortfarande brist 
på medarbetare. Vi konkurrerar 
med den civila marknaden som 
också har högtryck. Det gör att 
även om vi har medel för att 
anställa fler får vi inte tillräck-
ligt med sökanden till våra 
befattningar. 

– Till sist är besiktningarna 
en trång sektor, anledningen 
till det är en kombination av 
kapacitetsbrist samt änd-
rade villkor för vem som får 
genomföra kontrollbesiktning 
och grundtillsyn. Inflödet till 
våra besiktningshallar har ökat 
och många är irriterade över 
långa väntetider. Vi arbetar 
tillsamman med Försvarsmak-
ten för att hitta lösningar och 

åtgärda problemet så snabbt 
som möjligt.

Finns det några fordon som 
ni lyckats extra bra att få ut i 
verksamheten igen?

– Ja, återställningen och upp-
graderingen av Pansarterräng-
bil 180 har gått bra, ett projekt 
inom reparationskulden. De 
fordonen ska placeras ut på 
tre orter i Försvarsmaktens 
verksamhet. Även leveransen 
av terrängbil 30/40 är ett bra 
projekt, där väldigt många av 
våra verkstäder har varit invol-
verade. Det har varit en stor 
operation att sätta ihop 200 
terrängbilar genom att ”slakta” 
ett större antal av de som stod i 
ladorna. ‹

Text Charlotta Ridderstråle
Illustration Mats JerndalTomas Salzmann, chef FSV på FMV.
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Diskussionen är animerad, 
händer ritar mönster i luften, 
någon protesterar.

En deltagare skrattar till, 
någon höjer rösten. 

– Attendez, attendez, ce 
que je veux dire…

Uniformerna avslöjar 
varifrån hälften av gruppmed-
lemmarna kommer. Flaggor och 
text från Burkina Faso, Guinea, 
Senegal, Tchad, Elfenbenskus-
ten, Mali. Alla västafrikanska 
länder med det gemensamt att 
de pratar franska och är med-

lemmar av ECOWAS, Economic 
Community of West African Sta-
tes. Andra hälften är civilkläd-
da, en del i färggranna dräkter 
som inte skulle sett malplace-
rade ut på en operapremiär.

Det som pågår på Ecòle de 
Maintien de la Paix Alioune 
Blondin Beye i Malis huvudstad 
Bamako är dock så långt ifrån 
ett finkulturellt kostymdrama 
man kan komma. På skolan 
utbildas trupper för fredsbeva-
rande insatser, bland annat i 
den pågående konflikten i Mali. 
Många av de sammalagt 30 

deltagarna deltar i FN-insatsen 
Minusma. 

FRANSKA NERVER
Kurschef Frank Larsson 
betraktar de grupparbetande 
deltagarna strax intill. Han 
har normalt sin arbetsplats 
på SWEDINT/NCGM i Kungs-
ängen. Mitt i den svenska 
sensommaren åkte han och 
ett par kollegor till Mali för 
att under några veckor hålla 
en kurs kallad ”Civil Military 
Relations”, CMR. På SWEDINT/
NCGM har man som en del av 

Civila och militära deltagare, kvinnor och män deltog  
i kursen Civil Military Relations.

En malisk kapten lyssnar 
uppmärksamt.

NÄR TVÅ VÄRLDAR MÖTS
MOBILA UTBILDNINGSTEAM FRÅN SWEDINT UTBILDAR I MALI
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sitt uppdrag att stödja andra 
länder i deras utbildningar för 
fredfrämjande uppdrag genom 
att utbilda på plats, och främ-
sta samarbetspartners i Afrika 
är East African Standby Force 
med Nairobi som center och 
ECOWAS i Bamako.

– Den största utmaningen 
var att göra kursen, som 
normalt är på engelska, på 
franska, säger Frank Larsson. 
Men det har gått överraskande 
bra och det vi eventuellt tappat 
i förståelse någonstans har vi 
fått igen mångdubbelt i ren 
energi. Det är mycket mer 
nerv i gruppen här. Vi befin-
ner oss i ett insatsområde och 
det känns. Många av dem har 
mycket erfarenhet från konflik-
ter i regionen och även vi som 
är här för att leda kursen lär 
oss saker.

KURS KOMMER
swedint/ncgm har genom-
fört CMR-kurser sedan 2006 
med fokus på stöd till FN och 
Afrikanska unionen, där del-
tagarna kommer från militära, 
civila och polisorganisationer. 
Genom att skaffa sig kunskap 
om och förstå varandra skapas 
förutsättningar för koordina-
tion och samarbete mellan 
organisationerna i fredsbeva-
rande insatser. Förberedelserna 
för att hålla kursen i Mali har 
pågått sedan januari 2015.

– Vi kallar det för METT, 
säger Frank Larsson. Mobile 
Education and Training Team. 
Och det är naturligtvis så att 
vi får ganska bra utväxling på 
vara resurser när tre personer 
åker ner och genomför en ut-
bildning på plats I stället för att 
flyga upp alla dessa officerare, 

poliser och civila till Kungsäng-
en. Det passar inte alla kurser, 
men för denna passade Mali 
alldeles utmärkt. 

Mobila utbildningsteam från 
SWEDINT/NCGM har nyligen 
utbildat på plats i Kenya, 
Uganda, Bosnien-Herçegovina, 
Kroatien och Serbien, överlag 
med gott resultat. Utvärde-
ringen av CMR-kursen i Mali 
återstår, men Frank Larsson är 
övertygad om att de är inne på 
rätt spår.

– Nästa logiska steg är en 
Training of Trainers-kurs, med 
målsättningen att de själva ska 
kunna hålla CMR-kurser här 
och på andra håll i regionen. 
Det är bara en tidsfråga som jag 
ser det. ‹

Text och foto   
Jan Gustafsson/SWEDINT

Frank Larson ledde kursen  
i Bamako.



För tredje året arrangerades 
i september kombattantkurs 
för de medarbetare vid 
högkvarteret som inte 
har någon tidigare militär 
utbildning.  

Syftet är enkelt: att ge del-
tagarna folkrättslig status som 
kombattanter och därmed göra 
dem krigsplaceringsbara. Un-
der den veckolånga kursen blev 
deltagarna duvade i totalför-
svar, värdegrund och folkrätt 
bland mycket annat. Dessutom 
fick de genomföra en rad prak-
tiska moment som tillpassning 
av skyddsmask och sätta sin för-
sta tourniquet.  

En av deltagarna är till var-
dags kommunikationsdirektör.

– Jag bokade tidigt en av 
årets platser, för det är en avgö-
rande del för min tjänst att vara 
krigsplacerad. Förutom det var 
kursen mycket intressant och 
gav mig personligen erfaren-
heter jag uppskattar, som sjuk-
vårdstjänsten. Sedan var det för 
mig som ganska ny i Försvars-
makten ett bra tillfälle att lära 
känna fler kollegor på mitt för-
band, säger Marcela Sylvander.

Kursledningen kom från För-
svarsutbildarna och liknande 
kurser hålls vid andra förband, 
skolor och centrum. ‹
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KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR 
OCH KOMBATTANT

Första gången i uniform för många deltagare. nedan: Släckningsövningar 
stod på schemat.

Kommunikationsdirektör  
Marcela Sylvander.

KURS
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ÖGAT
I SKYN

Text och foto Lasse Jansson/Hkpflj

Har man en gång sett en ASC 890 

så minns man det: 

Ett tvåmotorigt propellerflygplan 

med en skidbox på taket. 

Vad få däremot har sett är vad 

de tre radaroperatörerna ombord 

jobbar med. 

Försvarets forum följde 

med på ett arbetspass under 

Flygvapenövning 2016.
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A 
står för Airborn, 
medan SC 890 är en 
förkortning för Surveil-
lance and Control. På 
svenska blir det en 

luftburen stridslednings- och 
luftbevakningsplattform med 
en mycket kraftig så kallad 
AESA-radar – också känd som en 
Erieye-radar.

Det innebär förenklat att en 
mängd olika radarelement sitter 
i en fast position men där själva 
radarstrålarna styrs elektroniskt. 
Operatören kan välja att sprida 
energin över ett stort område, 
eller att fokusera effekten på 
särskilda mål. 

Strålen kan hoppa mellan 
olika mål och optimeras för att 
söka efter traditionellt mycket 
svårfångade mål som hovrande 
helikoptrar eller till och med en 
jetski på vattenytan. 

Allt sköts av tre operatörer 
som sitter sida vid sida i den 
trånga flygplanskroppen.

– Stridsledning, övervakning, 
sambandsledning och med 
teknisk kompetens. Man är en 
multi-role operatör, konstaterar 
Johan Logander.



MÜSLI PÅ SKÄRMEN
Direkt efter start styr Bengt 
Lindgren och hans pilotkollega 
mot en förutbestämd patrull-
bana. Radarn har lång räckvidd 
så ASC 890 flyger på betryg-
gande avstånd från fienden. Som 
chef sitter Johan i mitten med 
en luftövervakare på ena sidan 
och en stridsledare på andra. I 
jobbet ingår att också kommu-
nicera med de två piloterna om 
det är något de behöver ändra, 
som fart, höjd eller i vilken 
vinkel som flygplanen ska ligga 
i färdriktningen för att optimera 
radarn. Eftersom uppdraget den 

här gången är att markera vad 
som rör sig på vattenytan ser 
skärmarna för den oinvigde ut 
som en tallrik müsli med torkade 
fruktbitar: i själva verket är det 
mål staplade på varandra i olika 
färger.

SIMULTAN, SOCIAL OCH 
SAMARBETE
Arbetsfördelningen bland 
operatörerna är lite flytande. 
Förutom att lyssna på en hand-
full radiokommunikationer pra-
tar de ofta med varandra för att 

säkerställa att alla upptäckt om 
det dyker upp något nytt på skär-
marna eller att inga uppgifter 
ligger ogjorda i stridens hetta.

– Simultankapacitet och 
samarbetsförmåga är bra 
egenskaper. Vi letar efter ganska 
vanliga människor faktiskt, som 
har ett öppet sinne och social 
kompetens. Att kunna engelska 
är också ett måste, säger Johan 
Logander.

FULLT FOKUS FÖR IDA
Ida Lundkvists roll som ope-
ratör är att övervaka luftrum-
met. Samtidigt som hon inte 

släpper målen med blicken och 
tar fram så mycket information 
som möjligt om dem måste hon 
också registrera vad som händer 
i övrigt på skärmen. Högerhan-
den scrollar och klickar, skrollar 
och klickar. Det är svårt at hänga 
med i vad som egentligen hän-
der, men hon har ett förtroende-
ingivande lugn. 

– Vi operatörer ska vara bra på 
det taktiska, vad det är som gör 
att tekniken bakom skärmarna 
fungerar behöver vi inte kunna, 
säger hon. 

Ida Lundkvist gjorde lumpen 
på F 21 och fick där en visning 
av ASC 890 i samband med att 
hon skulle vakta flygplanet. 
Det ledde till en utbildning som 
specialistofficer och jobb i en 
stridsledningscentral. Redan 
under utbildningen kontaktade 
hon specialflygsavdelningen och 
efter ett drygt år på Stridsled-
ningscentral började hon sin 
besättningsutbildning. Sedan 
dess har hon flugit som operatör 
i ASC 890. 

OÖVERTRÄFFAT SVENSKT SYSTEM
Operatörerna tillhör Luft-
stridsskolan, LSS men ASC 890 
finns på transport- och special-
flygenheten som ligger under 
F 7 och är placerade på Malmen. 
Det finns i dag heltidsanställda 
operatörer som för att behålla 
sin behörighet måste göra 60 
pass om året i StrilC och del-
tidsanställda som tvärtom har 
sin ordinarie tjänst i StrilC men 
flyger ibland.

Sju olika länder använder 
samma typ av flygande radar 
som Sverige, Saabs Erieye. An-
vändare från de olika länderna 
träffas för att byta erfarenheter 
vart annat år. Några länder har 
nyare versioner men Sve-

rige har längst erfarenhet och 
använder systemet för att även 
leda avancerade sammansatta 
luftoperationer med olika typer 
av flygfarkoster. 

Så hur står sig systemet mot 
andra typer av radarsystem – 
till exempel det amerikanska 
AWACS-systemet?

– Flera av oss har flugit med i 
AWACS och vi får åka på interna-
tionella Airborne Early Warning-
konferenser. Ännu har vi inte 
hittat ett system som är bättre än 
vårt, säger Johan Logander. ‹

’’ SIMULTANKAPACITET OCH SAMARBETSFÖRMÅGA ÄR BRA EGENSKAPER. ’’

Full koncentration från 
de tre operatörerna 
ombord på ASC 890.
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STÄNDIGT
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STRIDSGRUPPEN SKULLE VARA PÅ PLATS I MITTEN AV NÄSTA ÅR. SÄKERHETSLÄGET 

I ÖSTERSJÖN KRÄVDE SNABBARE HANDLING. SEDAN DEN 14 SEPTEMBER FINNS 

FÖRSVARSMAKTEN VARAKTIGT PÅ ÖN.

SÄKRA
GUTARNA VÄLKOMNAR FÖRSVARMAKTENS NÄRVARO

Text Dag Enander/LEDS KOMM  Foto Josef Björetun/ComCam



B
eslutet grundar 
sig i den över tid 
försämrade säker-
hetssituationen i 
vårt närområde och 
behovet av en ökad 

militär närvaro som konsta-
terats i det försvarspolitiska 
inriktningsbeslutet. 

– Gotland är ett av våra 
militärstrategiskt viktiga 
områden i Sverige. För att öka 
förmågan att försvara Gotland 
behöver Försvarsmakten dels 
öka sin operativa förmåga, dels 
låta förbanden öva och verka i 
rätt område, säger ÖB Micael 
Bydén. 

Försvarsmakten har dess-
utom beslutat att tidigarelägga 
etableringen av det mekani-
serade kompaniet i den 18:e 
stridsgruppen på Gotland. Eta-
bleringen av den permanenta 
stridsgruppen ska nu vara klar 
i mitten av 2017, det vill säga 
ett halvår tidigare än planerat. 
En ledningsresurs har där-
utöver stationerats på Gotland 
för att samordna den militära 
verksamheten på ön. Fram tills 
stridsgruppen är på plats kom-
mer förband från olika delar av 
Sverige att vara förlagda och 
bedriva sin verksamhet på och 
kring ön. 

HALLÅ HEMSE!
Första förband ut att verka 
på Gotland var Wilska kompani 
från P 4, som under året är För-
svarsmaktens strategiska reserv. 
Ett av uppdragen för västgö-
tarna var något som svenska 
soldater med framgång tidigare 
gjort i Kosovo, Afghanistan och 
Mali: Social patrullering för 
att visa upp sig och prata med 
lokalbefolkningen. 

Så hur reagerade Hemsebor-
na en solig tisdag i september 
när två patruller kom gående 
längs Storgatan? Först viss för-
våning, som sedan blir leenden 
och glada tillrop.

– Speciellt de äldre säger att 
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I Visby var Wilska välkomna …

… liksom i Hemse.
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SÖKES: 
STRIDSVAGNSKOMPANICHEF
Hallå där Stefan Pettersson, chef för 
18:e stridsgruppen på Gotland, hur 
går det?

– Jo tack, det går bra. Sedan ÖB 
tog beslut om tidigareläggning av 
etableringen har vi arbetat med att 
justera våra planer och just nu ser 
det rätt så bra ut. 
Och hur är läget med stridsgruppen?

– Stabsmedlemmarna är på plats, 
rekryterna till det mekaniserade 
kompaniet är igång med sin utbild-
ning och nu har vi precis öppnat 
ansökan till stridsvagnskompaniet. 
Så du har ingenting kvar på önske-
listan?

– Jo, faktiskt. Jultomten får gärna 
komma med en kompanichef, en 
officer med bakgrund inom mark-
strid som vill ägna sig åt armens 
slagkraftigaste system. 
Måste jag vara stridsvagnsskolad för 
att söka?

– Nej, vi har en plats sparad på 
instruktörskursen på stridsvagn om 
det finns behov av omskolning. Så 
om man vill vara en del i Försvars-
maktens nya förband på en viktig 
strategisk plats så kan man höra av 
sig. En plats som dessutom brukar 
toppa solligan varje år.

det är skönt att vi är tillbaka. 
Och går vi förbi en skola eller ett 
dagis tycker barnen det är jätte-
spännande. Att fotpatrullera så 
här som vi gör i dag är det mest 
givande med hela närvaron, 
säger Simon Björk.

– Nu har vi vant oss lite på re-
aktionerna från gotlänningarna, 
som uteslutande varit positiva. 
I dag är det första gången vi gör 
det här på Sudret, men på norra 
delen av ön har många kommit 
fram och undrat, pratat och sagt 
att det är bra att vi är här. Och 
det är det, liksom att vi hade 
chans att samverka med kolle-
gorna från Amf 1 förra veckan. 
Det var mycket givande, säger 
Christoffer Lindberg, troppchef 
på Wilska kompani. ‹

”Härligt att ni är här” hördes  
från Hemseborna.

Här står han framför  
Herr Gårman.

Stefan Pettersson, chef för 18:e 
stridsgruppen på Gotland.
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FRÅN UNIFORMSSKRÄCK 
TILL CHEFSKNÄCK

Hennes enda tidigare kon-
takt med Försvarsmakten innan 
hon skulle ut och söka jobb när 
utbildningen var avslutad var på 
Försvarshögskolans arbetsmark-
nadsdagar. Representanterna 
från HR Centrum berättade om 
nationella och internationella 
insatser – något som väckte 
hennes intresse. En organisa-
tion med tydlig struktur där 
man säger ”ja” eller ”nej”, men 
aldrig ”kanske”. Det var Jennie 
Johanssons första intryck av 
Försvarsmakten när hon började 

jobbet som vaktahavande befäl 
Försvarsmakten - VB FM- i mars 
2014.

– Mitt första intryck visade 
sig stämma bra. Men efter ett 
tag förstod jag att om vi säger 
”kanske”, eller fattar fel beslut i 
JOC, kan det få ödesdigra kon-
sekvenser för kollegorna som 
tjänstgör i våra insatser, säger 
Jennie Johansson.

KRYPTISK KONVERSATION
På plats på nya jobbet fick hon 
några dagars introduktion. Se-

dan var det dags att börja svara i 
VB FM-telefonen.

– Jag glömmer aldrig det 
första samtalet jag tog emot. Nå-
gon som presenterade sig som 
VB FTS ringde för att orientera 
om en händelse och ville prata 
krypto. ”VB vadå?” och ”vad är 
krypto” tänkte jag, men skrev 
ner det personen sa och rappor-
terade det vidare till JOC DIR. 
På responsen jag fick förstod jag 
att jag ändå uppfattat det vik-
tigaste i samtalet, även om jag 
inte då riktigt förstod innehållet.

BRA BEMÖTANDE
Med hjälpsamma kollegor och 
stöttande chefer var hon snart 
på banan och hon har alltid 
känt att det är ok att fråga när 
det är något hon inte förstår. 
Trots att det då och då uppstår 
kulturkrockar, inte minst i en 
värld av förkortningar, finns 
det goda karriärmöjligheter för 
civilanställda anser Jennie.

– Jag är runt 15 år yngre än 
de flesta av mina kollegor, som 
till stor del också är office-
rare och män. Med min civila, 
akademiska bakgrund finns 

Text Lena Parkvall/LEDS KOMM  Foto Niklas Ehlén/LEDS KOMM

Redan under sin utbildning på 
samhällsvetarprogrammet visste hon att hon 
ville ha ett jobb som kändes meningsfullt – men 
när hennes studiekamrater helst av allt ville till 
Regeringskansliet sökte hon sig till Försvarsmakten. 
Otippat eftersom hon då hon läste en kurs i folkrätt 
på Försvarshögskolan inte ens vågade gå till mässen.

– Då var jag rädd för militärer. Uniformerna 
skrämde, säger Jennie Johansson, chef för den 
nyinrättade avdelningen för operativ lägesinformation 
på Högkvarteret.
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Min pappa som alltid varit mallig 
för att han gjort värnplikten blev 
jätteimpad när han såg att jag 
stod bredvid en general, alltså 

insatschefen, på den här bilden från 
resan till Afghanistan, säger Jennie.



PÅ JOBBET
det inget jag kan lära dem i 
den militära världen. Ändå har 
jag känt sedan första dagen i 
Försvarsmakten att jag är accep-
terad och att min kompetens är 
efterfrågad och tas tillvara. Inga 
frågor uppfattas som dumma, 
jag har alltid fått pedagogiska 
svar, säger hon.

KOLL PÅ LÄGET
Sina första ett och ett halvt 
år i Försvarsmakten tillbringade 
Jennie som VB FM, den som sva-
rar i telefon och ser till att alla 
inkommande ärenden hanteras 
och hamnar rätt. 

– För mig som helt saknade 
tidigare erfarenhet från För-
svarsmakten var det den bästa 
skolan, jag satt verkligen mitt i 
kärnan där allt sker. Mitt orädda 
och prestigeslösa sätt att anta 
alla de utmaningar jag ställts 
inför har tagit mig till den posi-

tion jag är idag. Jag tror att mitt 
intresse och nyfikenhet har varit 
min drivkraft, säger hon.

Dessa erfarenheter och 
egenskaper har nu tagit henne 
till ett nytt jobb - som chef för 
avdelningen för operativ läges-
information, OLI. OLI etablera-
des vid årsskiftet och har just nu 
förutom Jennie två medarbetare 
men inom kort ska flera perso-
ner rekryteras. OLI sammanstäl-
ler rapporter på operativ nivå till 
högre chefer och riktar sig till 
beslutsfattare i genomförandet 
av Försvarsmaktens operationer. 
Avdelningen tar kontinuerligt 
fram lägesinformation och 
regelbunden rapportering sam-
tidigt som deras arbete påverkas 
mycket av oförutsedda händel-
ser i omvärlden som innebär 
helt nya informationsbehov på 
kort varsel. 

– Underlagen bidrar till 

lägesbilden som presenteras för 
olika chefer i Försvarsmakten. 
Under en vanlig arbetsvecka tar 
vi exempelvis fram underlag till 
MSSO, dagliga uppdateringar i 
JOC och till kommunikations-
avdelningen som publicerar 
veckans nationella händelser på 
Försvarsmaktens webbplats.

ETT ARBETE MED 
KONSEKVENSER
Till stöd har Jennie och 
hennes medarbetare operations-
laget i JOC. De inhämtar och 
bearbetar uppgifter från bland 
annat miljöer såsom mark, sjö, 
luft, informationsoperationer 
och andra funktioner inom 
insatsstaben. Arbetet påver-
kas starkt av det som händer i 
omvärlden, och vid exempelvis 
terrordåden i Bryssel i mars i år 
var OLI:s underlag en viktig del 
för att hålla övriga i Försvars-

makten uppdaterade om läget. 
Den senaste tiden har det varit 
mycket fokus på Gotland och 
etableringen där.

Och hur gick det då med 
uniformsskräcken? Den kom 
hon över ganska snabbt även 
om hon ännu inte vågat sig till 
mässen på Försvarshögskolan. 
Dessutom har hon själv tagit på 
sig uniformen vid några tillfäl-
len. Dels vid kombattantutbild-
ningen som hon gick i början 
av sommaren: ”Nu vet jag vad 
manöver betyder!”.  

Dels vid en utbildningsresa till 
Afghanistan i augusti.

– Resan till Afghanistan var 
jätteviktig och lärorik för mig. 
Vi jobbar för dem som är i 
insatserna, och om vi fattar fel 
beslut kan det värsta fall leda till 
att kollegor skadas eller dör. Det 
var väldigt nyttigt att bli påmind 
om det, säger hon. ‹
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NAMN: JENNIE JOHANSSON
Bakgrund: Läste 
samhällsvetarprogrammet i Uppsala. 
Sista kursen i folkrätt valde hon att 
läsa på Försvarshögskolan. Mars 
2014 började hon sitt första jobb 
efter utbildningen som VB FM i JOC 

på Högkvarteret.
Aktuell: Chef för den nybildade 
avdelningen för Operativ lägesinfo, 
OLI, som tillhör förbandet FMTIS men 
verksamhetsleds INSS på HKV.
På fritiden: Rider flera gånger 
i veckan och stort intresse för 
skidåkning.

FAKTA:
MSSO: Militärstrategisk 
stabsorientering under ledning av 
LEDS riktad till ÖB varje vecka.
JOC: Joint Operation Center
VB FM: Vakthavande befäl 
Försvarsmakten. Svarar när du 
ringer året om, alla tider på dygnet. 
Jennie hade befattningen dagtid, 
kvällar, nätter och helger bemannas 
funktionen enligt rullande schema av 
insatsstaben.
VB FTS: Vakthavande befäl flygtaktisk 
stab, en del av Insatsstaben dit också 
VB FM hör.

’’ Mm vi fattar fel beslut kan det värsta fall leda till att  
kollegor skadas eller dör. ’’

Inlåst mobil – stora delar av 
högkvarteret är mobilfritt.
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ovan: Jennie tar fram en 
av dagens lägesbilder 

tillsammans med kollegan. 
nedan:

Träning är en viktig del av 
Jennies liv och hon uppskattar 

möjligheten att träna på 
arbetstid.
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Nästan 9000 deltagare, men 
bara 17 av dem som sprang 
Tjurruset med vapen och 
stridsutrustning – en bedrift 
som väckte andra deltagares 
beundran.

– Jag är väldigt nöjd med 
allas prestation, speciellt 
med tanke på terrängtypen 
som rådde, säger Viktor 
Berglund på Livgardet. 

 
En mil, genom sämsta tänk-
bara kuperade terräng – träsk, 
lera och diken. 

För nittonde gången arrang-
erades Tjurruset i oktober, ett 
lopp som blir allt populärare. I 
år hölls det vid Flottbros frilufts-
anläggning i södra Stockholm 
och lockade ett rekordstort antal 
deltagare.  17 av dem tillhörde 
Livkompaniets tredje pluton och 
10:e stab- och understödskom-
paniet på Livgardet. Och när 
andra deltagare kom i löpartajts 
och -skor, valde livgardis-
terna Ak 5, stridsutrustning och 
kängor.

– När vi kom fram och lastade 
av bussen vid Flottsbro så möt-
tes vi av många nyfikna blickar. 
Flera som precis sprungit kom 
fram och frågade om vi verkli-
gen skulle springa med all den 
utrustningen på oss.  Under lop-
pets gång möttes vi av både app-
låder och hejarop. En allmänt 
positiv och glad stämning, säger 
Viktor Berglund, till vardags 
plutonchef på Livkompaniet.

SPRINGER MED HUVUDET
En av soldaterna som deltog 
i Tjurruset var Denise Gunnars-
son.

– Vägen hit har varit rätt 
intensiv. Under sommarhalvåret 
har vi genomfört nästan 20 
endygnsvakter på Stockholms 
slott och varje morgon innan vi 
åkt till slottet så har vi sprungit 
mellan fem 
och tio kilo-
meter, både 
med och utan 
stridsutrus-
ning. Det blev 
mellan tre och 
fyra gånger i 
veckan. Det 
har varit job-
bigt, men också 
väldigt kul. 
Sen handlar 
det inte enbart 
om den fysiska 
styrkan, utan 
mycket sitter i 
huvudet. Man 
orkar oftast 
mycket mer än 
vad man tror. 
Att våga pressa 
sig själv med 
vetskapen om 
att man alltid 
har plutonen i 
ryggen är väl-
digt skönt, säger 
hon.

Beviset för 
att Denises 
påstående 
stämmer? Alla 
17 gick i mål på 
samma tid: 2 timmar och 53 
sekunder. ‹

Text Tomas Bill/LG & Dag 
Enander/LEDS KOMM  Foto Tomas 
Bill/LG

TJURIGT VÄRRE

Denise Gunnarsson, 
lerig och lycklig.

De sjutton  
som gav sig sjutton.
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Genomgång innan 
loppet. Målet: alla i 
mål, tillsammans.

Vadning med 
vapen torrt.

Lera stoppar inte 
en Livgardist.



Undertecknad reagerade på 
Fredrik Stéens inlägg ”Hur ser jag 
ut?” i Försvarets forum 3/2016, 
sidan 57. Men jag var tydligen den 
enda som anmärkte på att serge-
anten valde och tilläts att avbildas 
utan förbandstecken – i ett inlägg 
om utseende och uniformsbä-
rande. 

Jag varnade för reglements-
brottets urholkande inverkan och 
efterlyste eftertanke från Stéen.  
Stéen svarade att bilden var över-
lagd ”för att skapa självreflektion 
hos medarbetarna” och att målet 
var uppfyllt.

Men om vad – utifrån bilden – 
ska personalen reflektera? Våra 
uniformsbestämmelser reglerar 
redan i sitt första kapitel (1.1.1.1) 
att ”uniformen ska vara hel, ren 
och försedd med korrekta tjäns-
tetecken”. 

Stéen vill utan tvekan väl men 
misslyckas till synes att leva som 
han lär eller, om man så vill, ”sig-

nalera via sina yttre attribut” att 
han är ett föredöme i frågan. För 
att förbättra vårt gemensamma 

utseende och uniformsbärande 
behövs knappast finter, utan 
förebilder!  Erik Unogård/LG

HUR SÅG SERGEANTEN UT?

Väl medVeten om att införandet av 
Prio 5/6 är på väg att implemen-
teras så började jag min planering 
av att lägga ett korttidslån av 
sängkläder redan i juni som jag 
behövde i oktober. Sen är det 
inte min organisationsenhet som 
ska stå för kostnaderna utan en 
annan. Då måste jag ha reda på 
deras lagernamn i Prio. Sen har 
jag inte behörighet att lägga in ett 
behov av sängkläder. Uppdraget/
uppgiften fick vi i mars i år så vi 
hade inte kunnat lägga in vårt nya 
behov i tid. Det tog ett tag att ta 
reda på vem som skulle kunna 
hjälpa mig. Sen kom semestern 
i mellan. Den 22 augusti fick 
jag hjälp med att lägga in mitt 
korttidslån i Prio med hjälp av 
”Lathund korttidslån (ME21N) och 

av den ende inom min organi-
sationsenhet som gått utbild-
ningen. Den 5 oktober var satt för 
leveransdatum då jag kontakte 
mitt servicecenter och frågade om 
jag kunde komma ner och hämta 
sängkläderna. Svaret blev att de 
skulle kolla i Prio på min beställ-
ning. Efter deras kontroll i Prio 
återkom de på Servicecenter och 
påtalade följande: 

”Beställningen ser rätt och riktig 
ut, med det är en sak ni har missat 
att kolla på när ni la beställningen. 
På varje position så måste man 
kolla in fliken Leveransindelningar, 
där bekräftas det hur många det 
finns tillgängliga under den perio-
den ni önskar att ta ut ert lån.” 

Med andra ord ska jag som 
kund ska själv kontrollera vad 

som finns hemma på leveran-
törens förråd när jag lägger min 
beställning. Detta kan inte vara 
sant! Förr skrev jag en beställ-
ning på papper, lämnade den till 
förrådet som kontrollerade om de 
hade det jag önskade hemma, och 
fanns det inte så beställde dom 
det jag ville låna. Så borde det 
fungera även med Försvarsmak-
tens stödsystem Prio. Efter mitt 
sätt att se på det så är nuvarande 
process- och arbetsflöde är helt 
uppåt väggarna. 

Nu löste vår fantastiska perso-
nal på Servicecenter min beställ-
ning, fast i stödsystemet Lift.

 Björn Borg/FömedC

PRIO – HUR SKA VI HA DET?

SKRIV EN INSÄNDARE! Helst 
kort, inte längre än 1000 tecken 
och mejla till ff-red@mil.se före 
den 25 november. 

ÅSIKTEN44  |  forum |  05/2016 

Så här såg sergeant Fredrik 
Stéen ut i nummer tre av 
Försvarets forum – något 
som insändarskribenten 
har en åsikt om. Vad är DIN 
åsikt? Skriv till ff-red@mil.se 
och låt 33000 kollegor läsa 
vad du tycker om tingens 
ordning.



En ofta återkommande fråga och 
som berör många är användning av 
fältjacka 90 lätt. Jackan togs fram 
tillsammans med en fältbyxa 90 
lätt för internationella insatser, med 
insatserna i Bosnien, Kosovo och Ma-
kedonien som högaktuella brukare. 

Den lätta versionen blev av natur-
liga skäl mycket populär och fram-
förallt fältjackan började användas 
även i tjänsten hemma. Efter några 
år började jackan och så småningom 
även den lätta byxan tilldelas som 
ordinarie utrustning. Fältuniform 90 
lätt har ett beslut om användning 
inom ramen för hela fältuniformssys-
tem 90, men plaggen var och är inte 
avsedda för insatser i högriskmiljö. 
Numera har fältbyxa 90 lätt utgått 
och fältuniform 90 lätt är inte längre 
en självständig uniform. 

LÄMPLIGT MED LÄTT?
Fältjacka 90 lätt ersätter efter riskbe-
dömning ordinarie fältjacka och även 
fältjacka 90 pansar vid internatio-
nella insatser där värmebelastning 
är en högre riskfaktor än skydd mot 
till exempel brand.  Dessutom ska 
chefer se till att fältjacka 90 lätt bärs 
även i Sverige när det är lämpligt, det 
vill säga vid daglig verksamhet och 
som en anpassning till miljöfaktorer 
under övningsverksamhet när det 
är varmt ute.  Det är ändå viktigt att 

komma ihåg att ordinarie fältjacka är 
framtagen för att möta de miljöfak-
torer som påverkar ett mobiliserat 
krigsförband och som därmed ska 
bäras vid ”färdiga till strid!”.

INGET SWEDEN-MÄRKE!
I gällande uniformsbestämmelser står 
följande:

Fältuniform 90 (FU 90) tilldelas 
samtlig personal som utrustas med 
fältuniform. Fastställda grund- och 
tilläggsutrustningskort reglerar vilka 
skodon, underklädesalternativ m.m. 
som den enskilde och förband ska 
utrustas med. 

Fältjacka 90 lätt bärs istället för 
fältjacka 90 som fredsutrustning 
under varmare väderlek och inomhus 

när fältuniform bärs i daglig tjänst. 
Den utgör inte korrekt fältjacka under 
insats när färdiga till strid kommen-
derats. 

Om ärmarna kavlas upp så ska de 
sluta strax ovan armbågen, härvid 
ska ärmen kavlas så att rätsidan på 
ärmen i den sista vikningen läggs 
ned över den kavlade ärmen som 
slutligen fästs med stropp och knapp. 
T-tröja bärs under fältjacka 90 lätt. 
Förstärks klädseln med långär-
made underplagg ska ärmarna vara 
nedkavlade.

Och nej, ”SWEDEN”-märket ska 
inte bäras på fältjacka 90 lätt inom 
riket. I stället ska fastställt förbands-
tecken i textil för respektive orga-
nisationsenhet fästas för att utvisa 
tillhörighet till den egna enheten.

Har du också en fråga om Försvarsmaktens uniformer, 
traditioner eller liknande? Ställ den till Patrik! Mejla frågan till 
ff-red@mil.se så kommer svaret i ett kommande nummer av 
Försvarets forum.

FLER FRÅGOR TILL 
FÖRVALTAREN

VETT&ÄGILJETT45  |  forum |  05/2016 

90 Lätt i Liberia. Dock ej rätt – ärmarna är vikta på fel sätt.

BÄR 90 LÄTT RÄTT!



För snart 10 år sen gick jag igenom det som så 
många andra gör. Min man skulle iväg på en 12 
månaders internationell insats. Jag blev anhörig. 
Han var glad och såg fram emot att få åka iväg 
och vem var jag att stoppa det? Det är ju hans 
yrke. Jag var noga med att inte tynga honom med 
mina känslor inför det hela men när han hade 
åkt upplevde jag ett kaos. Insatsen flyttade in 

hemma hos mig och skapade oreda i känslorna. 
Jag var arg, ledsen och full av oro. Helt oförbe-
redd på min egen reaktion letade jag efter andra 
som varit i en liknande situation. Jag ville veta 
hur man tar sig igenom insatsperioden, jag ville 
prata med någon som förstod. Jag sökte därför 
efter andra anhöriga i olika forum på internet 
och fick ett överväldigande gensvar. Helt plötsligt 
var utvecklingen av ett stort nätverk igång och 
Invidzonen startades. I dag är vi en organisation 
som har överenskommelse med Försvarsmakten 
och Polisen om att ge stöd till anhöriga och deras 
familjer.

Jag ser ödmjukt tillbaka på de här åren då 
Invidzonens utvecklades. Jag tänker då på alla 
de som varit med och engagerat sig, som byggt 
upp ett viktigt skyddsnät. Jag har stor respekt för 
alla de föräldrar som stöttat sin veteran – sitt eget 
barn – inför ett riskfyllt uppdrag, för de partners 
som tar hand om familjen, hemmet, bilen, disk-
maskinen som går sönder och hockeyträningar, 
på egen hand och alla de som har en familjemed-
lem eller en vän på insats. Jag känner också stor 
respekt för alla de som tjänstgör internationellt. 
De flesta av oss, både anhöriga och veteraner vill 
göra en god gärning. Göra bra saker och hjälpa 

till. Men ibland behöver man stöd för att orka 
stötta. Det är därför vi finns, för hela veteranfa-
miljen.

När jag åkte taxi för ett tag sen fick jag frågan 
vad jag arbetar med. Jag berättade om anhörig-
stödet och om organisationen. 

Chauffören undrade: ”Men de här hemma, 

varför behöver de stöd?” En fråga som till viss del 
representerar allmänhetens funderingar. Svaret 
är så självklart. Anhöriga på hemmaplan gör det 
möjligt. Vi lever med insatsen vid vår sida, den sit-
ter i vårt vardagsrum, åker i våra bilar och sover i 
våra sängar. Vi gör insats tillsammans och det är 
viktigt att komma ihåg för att det hela ska fung-
era. För snart 10 år sen gick jag igenom det som så 
många andra gör. 

Jag blev anhörig.  
Man kan säga att jag har gjort en internationell 

insats, fast på distans, hemifrån.

KRÖNIKA46  |  forum |  05/2016

EN INSATS  
I VARDAGSRUMMET

Cesilia Karlsson Kabaca är 
verksamhetschef och grundare av 
Invidzonen, en ideell organisation 
som stöttar alla närstående 
till personal i utlandstjänst. 
Organisationen är partipolitiskt 
och religiös obunden och drivs av 
frivilliga mentorer och volontärer 
som är beredda att ställa upp 

dygnet runt, året om. Alla aktiva volontärer och mentorer 
har varit med om minst en insats på hemmaplan och är 
själva anhöriga. Läs mer på invidzonen.se
Mer information om Försvarsmaktens anhörigstöd finns på:
forsvarsmakten.se/anhorig

’’ Vi lever med insatsen vid vår sida, den sitter i vårt  
vardagsrum, åker i våra bilar och sover i våra sängar. ’’
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Posttidning B

Försvarets forum, SE-107 85 STOCKHOLM

NÄR SITUATIONEN KRÄVER 
MER
Särskilda operationsgruppen (SOG) rekryterar nya operatörer med sista 
ansökningsdag den 8 januari 2017. Dessutom rekryteras civila och militära 
medarbetare för befattningar inom stödfunktioner och stab allt eftersom 
behoven uppstår. Mer information finns på www.forsvarsmakten.se

EXTRA!

Sektionen för operativ 

teknik (SOT) rekryterar 

tekniska operatörer med sista 

ansökningsdag  

den 15 januari 2017.  

Se jobb.forsvarsmakten.se 

för mer information
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