




























Det såg verkligen mörkt ut. Det 
fanns egentligen ingen rimlig 
chans att jag skulle klara mig ur si-

tuationen. Motspelaren hade i princip redan 
vunnit när jag ser hans tre tärningar landa 
på ett sätt som gör att spelaren tappar bollen. 
Den studsar till en av mina högalver och jag 
kan spela oavgjort och därmed hade jag vun-
nit hela turneringen där i Sundsvall.

Att jag föll för bloodbowl beror nog mycket 
på att jag gillar att tävla. Jag brukar beskriva 
brädspelet som en blandning av amerikansk 
fotboll och schack, i en Sagan om ringen-in-
spirerad värld. Kanske är det min bakgrund 
inom amerikansk fotboll som gjorde att jag 
fastnade för just det här spelet. 

Många som spelar är typiska fantasy- och 
brädspelsnördar medan jag alltid gillat idrott 
och fysisk träning. Och även om du inte 
behöver en stark fysik för att spela bloodbowl 
måste du ha tålamod och mental styrka, för 
att kunna spela strategiskt även när det ser ut 
som att du håller på att förlora. 

Jag spelade en del under högstadiet och 
tog upp det igen för några år sedan, mest 
av nostalgiska skäl. Men under min första 
tävling 2017 förstod jag att det finns en 
ganska stor tävlingsscen både i Sverige och 
internationellt, och eftersom min familjesi-
tuation inte längre ger tid för idrotter som 
amerikansk fotboll och innebandy passade 
det här bra. 

Eftersom jag spelat så mycket Bloodbowl 
behöver jag inte lägga särskilt mycket tid 
på att ’träna’ . Tävlingarna räcker, även om 
jag också har spelat en del på dator. Men jag 
spelar aldrig på skoj. Alltid för att vinna. ”
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SNABBFAKTA 

BLOODBOWL
 Bloodbowl är ett brädspel med en spelidé  

som liknar amerikansk fotboll. 
 De elva spelarna i ett lag kan bestå av  

olika raser som alver, troll och orcher. Olika raser  
har olika egenskaper. 

 Under 2023 arrangerar Joel tillsammans med två 
spelarkompisar den första SM-tävlingen i Sala, som  
i skrivande stund har drygt 100 spelare anmälda. 

 Joel slutades som sjua i VM i Österrike 2019  
med 1 400 deltagare, där han ingick i det  
svenska landslaget.

 I Sverige finns cirka 1 000 spelare.
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ÖB Micael Bydén har noterat hur intresset för Försvarsmakten har ökat hos de folkvalda under året, och därmed 
också deras förståelse för hur viktigt Sveriges militära försvar är.
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Så till den grad att Micael By-
dén utfärdade en dagorder den 
18 augusti, där han klargjorde 
att Försvarsmakten nu inleder 
ett omfattande arbete med 
översyn av personalområdet.

– Vi jobbar mer och vi förvän-
tas ta i ännu mer. Vi ska gå in i 
Nato, det innebär att medarbe-
tare ska flytta ännu mer, med 
och utan familjer. Vi behöver 
också röra oss över landet och 
vara delaktiga i Natoverksam-
heter, så vi har anledning att 
titta på villkor, förmåner, er-
sättningar. Och vi behöver kika 
på lön, så att vi möter behov 
som finns där ute.

Vad är du mest stolt över  
under 2022?

– Det är den fantastiska 
inställningen bland medarbe-
tarna och frivilliga. I ett läge 
där Rysslands invasionskrig 
slår till, där vi redan går hårt, 

och så växlar vi upp ytterligare 
för att kunna ta hand om insat-
serna och operationerna här 
hemma och allt annat vi gör. 

– Och vi tillväxer, vi förbe-
reder oss för ett Nato-medlem-
skap. Det är imponerande och 

det är ett kvitto på att vi klarar 
av att möta höga förväntningar. 
Vi kör och vi når väldigt goda 
resultat. Det är jag mest stolt 
över. 

Hans svar är uppriktigt, men 
måhända präglat av chefsrol-
len. Innan intervjun avslutas 
frågar jag vad han, Micael 
Bydén, personligen är mest 
stolt över. Han återkommer då 
till Ukraina och det stöd som 

Försvarsmakten och Sverige 
ger dem. Sedan mars har i 
skrivande stund sju stödpa-
ket lämnats, med allt från 
vapensystem – ”system som vi 
vet får effekter” – till personlig 
materiel och utbildning. 

Och mer stöd är på gång, 
bland annat mer kvalificerade 
vapensystem som också kom-
mer att innebära ytterligare 
utbildningsstöd.

– Men det kan jag säga, om 
något ligger mig särskilt varmt 
om hjärtat så är det just det här, 
att se min egen personal och 
det arbete de gör för stödet till 
Ukraina. Vi kan aldrig göra för 
mycket för att hjälpa dem. 

”Det är just det här, att se min egen personal 
och det arbete de gör för stödet till Ukraina. Vi 
kan aldrig göra för mycket för att hjälpa dem.”

Generalshälsning under övningen Vigilant knife i Finland i augusti, där 800 
svenska soldater deltog. ÖB hälsar på sin finske kollega Timo Kivinen och 
amiral Robert Bauer, chef för Natos militära kommitté.

ÖB tvekar inte inför tunga 
backintervaller i Falun med 
nyinryckta rekryter på I 13.
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DE TRÄNADE UKR A



KR AINSKA SOLDATER
Svenska officerare och soldater har under hösten snabbutbildat ukrainska rekryter  

i Storbritannien. THERESE FAGERSTEDT från Högkvarteret och stridsfotograf  
BEZAV MAHMOD besökte övningsfältet någonstans i norra England.
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De ukrainska rekryternas hjälmar, uniformer och utrustning har donerats av Nato-länder.
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Om några veckor ska rekryterna återvända till Ukraina för att med vapen i hand försvara sitt land och sin frihet.

Många av deltagarna hade aldrig skjutit tidigare.



UKRAINA
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upp sig på de leriga grästuvor-
na framför instruktörerna och 
det finns en förväntan i luften. 

En av de svenska officerarna 
berättar vad som ska ske. In-
struktörerna ska skjuta med en 
kalasjnikov och en kulspruta 
på alla målen. Efter varje 
skottsalva ska rekryterna få 
gå fram och utvärdera skyddet 
och se hur varje mål ser ut efter 
skotten. 

Det är en väldigt konkret och 
visuell övning. 

Den som tittar mycket på ac-
tionfilmer har förmodligen sett 
hur hjälten tar skydd bakom en 
bildörr under en beskjutning. 
Det funkar inte så i verklighe-
ten. 

”Tar du skydd bakom en 

bildörr så kommer du skadas. 
Titta här”, säger övningsle-
daren och pekar på pappgub-
barna bakom bildörrarna. Full 
träffbild. Tolkarna översätter 
och rekryterna pekar och kan 
konstatera: en bildörr är inget 
bra skydd. 

Hur ser det ut bakom sand-
säckarna då? Pappgubben 
som står bakom ett lager med 
sandsäckar har också fått flera 
träffar. Men det har inte den 
som står bakom högen med 
fyra lager sandsäckar. Även här 
pekar och pratar rekryterna 
med varandra. Tolkarna går 
bredvid och översätter allt som 
instruktörerna säger men må-
len och träffbilderna talar sitt 
tydliga språk. Med sina egna 

ögon ser rekryterna vilken 
verkan en kalashnikov har och 
vilken typ av skydd som krävs 
för att de ska klara sig under en 
beskjutning.

”PRECIS VAD VI BEHÖVER”
De gör om momentet men 
med en kulspruta den här 
gången. Den gör ännu större 
skada. Tegelväggen smulas 
sönder framför ögonen på de 
blivande ukrainska soldaterna 
och den tjocka trädstubben som 
stod där står inte kvar. Högen 
med stockar skadas visserligen 
men gubben i kartong bakom 
den har klarat sig. Det gäller 
kartongerna som ligger i de 
nedgrävda skyttevärnen också. 
Efter att ha utvärderat skadorna 

Vapens verkan på en bildörr visas upp av en svensk officer.
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Han hade aldrig gjort något 

liknande och det skulle 

komma att bli hans tuffaste 

månader på jobbet. Anders 

Johnson är en av dem 

som lett arbetet med att 

förbereda Försvarsmakten 

för Nato.

A
nders Johnson hade 
varit här tidigare. Var 
bekant med byggnader-

na, miljön. Med många av män-
niskorna. Ändå kändes stegen 
mot entrén annorlunda. När 
han så klev in genom portarna 
till Natos militära högkvarter 
gjorde han det inte som tidiga-
re, då han representerat Sveri-
ges Natodelegation. I dag skul-
le han träffa representanter för 
Nato Allied Command Trans-
formation i ett historiskt ären-
de, rörande Sveriges implemen-
tering i försvarsalliansen.  

Ansökan hade lämnats in av 
statsminister Magdalena An-
dersson sex veckor tidigare, 

den 18 maj, och Sverige hade 
fått så kallad invitee-status två 
veckor senare.

Dagens möte, den 4 juli, mar-
kerade starten på integrations-
processen, alltså det arbete som 
skulle göra Sverige redo att an-
sluta till Nato. Agendan var för 
all del inte särskilt märkvär-
dig utan gick i princip ut på att 
komma överens om hur Sverige 
och Nato tillsammans skulle ar-
beta för att förbereda den kom-
mande anslutningen. Mötet av-
slutades med att båda parterna 
enades om en plan för hur in-
tegrationen skulle gå till samt 
konstituerade den grupp som 
skulle jobba med integratio-
nen – accession and integration 
working group. 

PRESSAT SCHEMA
Arbetet som tog vid när An-
ders Johnson var tillbaka på 
Försvarsmaktens högkvarter 
i Stockholm skulle komma att 
bli utmanande. Så till den grad 

att han beskriver det som något 
av det mest komplexa han va-
rit med om. Den arbetsgrupp på 
ungefär 60 personer som han är 
med och leder, den svenska de-
len av det som alltså kallas Ac-
cession and integration wor-
king group och förkortas AIWG, 
hade fram till september på sig 
att ta fram planer för hur För-
svarsmakten ska gå tillväga när 
Sverige väl blir en del av Nato. 
Eller, som Anders Johnson for-
mulerar det, ”när Sverige blir 
Nato”. Han väljer den formule-
ringen för att understryka att vi 
inte bara blir anslutna till en or-
ganisation, utan att vi faktiskt 
blir organisationen och att det 
är hela Sverige som blir Nato. 

Komplexiteten tillsammans 
med ett stort antal okända va-
riabler gjorde uppdraget när-
mast överväldigande. Konkret 
skulle man ta fram implemen-
tationsplaner för elva områden, 
exempelvis språk, bemanning, 
utbildning och materiel. Planer 

Sedan Sverige fick 
status som inbjuden 
(”invitee”) har vi fått 

delta i Natomöten, 
men utan rösträtt

REDO 
      FÖR
  NATO
I
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som alltså är så väl utvecklade 
att det bara är att trycka på den 
proverbiala knappen när Sveri-
ge går in i Nato. 

– Områden som språk och 
gender var inte särskilt svåra, 
eftersom vi redan ligger nära 
Nato där. Men utbildning och 
bemanning har utmanat oss de-
sto mer, säger Anders Johnson. 

Det handlar inte bara om att 
bestämma hur Försvarsmak-
tens bemanning i Natostruk-
turen ska se ut, utan också om 
hur processer utformas och hur 
den dagliga interaktionen mel-
lan Försvarsmakten och Nato 
ska ske. 

Upp till 250 perso-
ner ska bemanna oli-
ka delar i Natostruk-
turen, från Norfolk i 
USA till organisatio-
nens baser och enhe-
ter i Europa. Det rör 
sig om allt från office-
rare till stabsassisten-
ter, som alla kommer 

att behöva utbildning. 
Många frågor återstår ännu 

att reda ut. Exempelvis den om 
huruvida värnpliktiga kommer 
att bli en del i detta, som är  
fallet i Norge. 

OKLART OM FÖRÄNDRINGAR
De rent militära områdena 
kräver förstås också stora an-
strängningar och anpassning-
ar inför medlemskapet. Exem-

pelvis ska det svenska 
luftförsvarssystemet 
integreras med Natos 
system. 

Hur kommer för-
banden att behöva 
anpassa sig? 

– Det vet vi inte 
ännu. Först när vi 
som medlem blir en 

del av Natos försvarsplanering 
kan det bli klart vilka förband, 
i vilka förbandsstrukturer och 
vilka förmågor vi ska kunna bi-
dra med. Men vi kommer att 
behöva möta krav såväl perso-
nellt som materiellt, i form av 
vapensystem, fordon och led-
ningssystem, exempelvis. 

I november besökte Nato 
Sverige med sin del av AIWG 
för att utveckla sitt stöd till in-
tegrationsplanen och den 1 de-
cember reste den svenska delen 
av AIWG till Nato-högkvarteret 
för en första ”progress report” 
för att rapportera hur arbetet 
med implementeringsplanerna 
fortskrider. 

Text Henrik Lundqvist  

Rådmark/Leds Komm

’’Områden som språk och gender var  
inte särskilt svåra, eftersom vi redan ligger  

nära Nato där.’’

Anders Johnson.
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Kajsa Wahrenby har 
arbetat med juridiska 

frågor kopplade till 
Natoanslutningen 

sedan i våras.



NATO

Under knappt tre 
veckor arbetade 
kommendörkapten 
Carl-Christer Drangel 
på världens största och 
modernaste hangarfartyg 
– USS Gerald R. Ford.

H
an visste att det 
är världens största 
hangarfartyg. Att 5 000 

människor bor och arbetar 
på det. Att det är byggt för att 
klara att ligga ute till sjöss i 
över ett halvår och har gym, 
bibliotek och ett Starbucks- 
kafé. Ändå kan man nog säga 

att kommendörkapten Carl-
Christer Drangel baxnade när 
han anslöt sig till till besätt-
ningen på USS Gerald R. Ford i 
Halifax i slutet av oktober. 

– Bara att lära sig hitta var 
ett kapitel för sig – fartyget är 
drygt tre fotbollsplaner långt 
och 25 våningar högt, berättar 
han nyss hemkommen från den 
knappt tre veckor långa resan.

Men det var förstås inte för 
att imponera som amerikaner-
na hade bjudit in Carl-Christer 
Drangel som en av fem svenska 
officerare att följa med på resan 
över Atlanten. I stället var det 

ett slags studiebesök och ett 
steg mot målet att bygga ett 
svenskt Nato-integrerat sjö-
buret luft- och missilförsvar.

– Vi var med för att lära oss 
konceptet och hur vi ansluter 
till en multinationell så kallad 
carrier strike group. Men också 
för att dela med oss av våra 
kunskaper.

75 FLYGPLAN OCH HELIKOPTRAR
Namnet carrier strike 
group antyder att det rör sig 
om fler båtar än det jättelika 
hangarfartyget, för bland annat 
närskydd och underrättelser 
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USS Gerald R. Ford är atomdrivet varför det inte behöver 
bunkra bränsle oftare än vart 25:e år.

STÖRST PÅ DE SJU HAVEN



och för offensiva operationer. 
Carl-Christer Drangel förkla-
rar att hela ”strike group:en” 
snarast är att jämföra med en 
flygbas på land med skillnaden 
att den är rörlig och betydligt 
större. Ombord finns fler än 75 
flygplan och helikoptrar vilket 
är i paritet med hela svenska 
flygvapnet.

Veckorna ombord var för all 
del lärorika. Och inte bara ur 
ett militärt perspektiv. Redan 
under sina inledande försök 
att hitta på fartyget kom flera 
av hans förutfattade meningar 
på skam. Oavsett vem av de 

5 000 människorna han frågade 
om efter vägen möttes han av 
hjälpsamhet, artighet och vänlig 
respekt, exempelvis.

– Jag hade förstås inte väntat 
mig att bli otrevligt bemött, 
men deras vänlighet och den 
oerhörda stolthet över fartyget 
de utstrålade var slående.

Han blev också väldigt 
medveten om att ett fartyg av 
det här slaget utgör ett helt 
samhälle. Och att det precis som 
i ett välfungerande samhälle 
behövs funktioner och stöd för 
att kunna ta hand om männis-
kors psykiska hälsa. Något som 

är särskilt viktigt på ett fartyg 
som detta

– Att ligga ute i upp till sju 
månader, skild från familj och 
vänner, är svårt. Så inte minst 
prästerna ombord gör ett viktigt 
arbete. Den här typen av stöd 
behöver vi fortsätta att utveckla 
inom Försvarsmakten när vi går 
in i Nato.    

I mitten av november nådde 
USS Gerald R. Ford Portsmouth 
där Carl-Christer Drangel 
mönstrade av. 

Text Henrik Lundqvist Rådmark 

/Leds Komm Foto US Navy
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Ett F 18-plan har precis landat och krokat i vajern som får 
stopp på flygmaskinen innan landningsbanan tar slut.

Carl-Christer Drangel och en fransk förbindelseofficer 
framför ett E2 stridsledningsflyplan som strax lyfter.

Ett av fartygets MH-60 Sea Hawk (sjöversionen av Black 
Hawk) på väg in för landning. 

Carl-Christer Drangel med vice commander för US Navy 
Second Fleet, Rear Admiral David Patchell.
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När stridsfotograf Antonia Sehlstedt följde Sveriges sista FN-operation i Mali blev hon  

djupt berörd av lokalbefolkningens vardag, präglad av terrorhot och fattigdom.  

Men lika drabbande var de spontana mötena med människor som trots sin utsatthet 

utstrålade kärlek, vänlighet och hopp.

Under november åkte 
jag och min kollega 
Jonas från Stridsfo-

toavdelningen till Mali för att 
dokumentera Sveriges sista 
FN-operation i landet. Att få 
tjänstgöra under en FN-insats 
har för mig precis som för 
många andra i Försvarsmakten, 
länge varit en dröm. Jag hade 
läst om konflikterna, terrorn 
och fattigdomen i Mali. Jag var 
förberedd på värmen, sanden 
och torkan. Jag hade sett bilder 
från det svenska bidraget till 
Minusma. Ändå är det, precis 
som man egentligen redan vet, 
en helt annan sak att uppleva 
någonting med egna ögon. 

För mig var det mötet med lo-
kalbefolkningen under våra pa-
truller som lämnade de största 
intrycken. Att se människorna 
som lever mitt i denna konflikt, 

i terrorn, i fattigdomen. Att 
möta människorna i byarna. 
Att leka med barnen. Aldrig har 
en uppgift fått en sådan djup 
innebörd som då. Samtidigt var 
det slående lätt att återkomma 
till att ställa sig frågorna: 
hur skyddar man civilbefolk-

ningen? Vad har vi egentligen 
åstadkommit under våra år 
här? Vi som till skillnad från 
stora delar av Malis befolkning, 
har valet och resurserna att 
kunna lämna.

Trots en svår och stundtals 
utsiktslös situation, så bröt 
ändå de fina stunderna igenom. 
I en värld där det är långt ifrån 
givet att en soldat associeras 
med trygghet och säkerhet, 
kändes det som att vår närvaro 
förstärkte drömmen om en 
sådan framtid. För mig sätter 
tanken på den framtiden ett 
obetingat värde på vårt jobb, 
och det är någonting som fått 
min dröm om en FN-insats, att 
bottna ännu djupare. ”
Se fem av Antonias bilder på 
följande uppslag, med hennes 
egna kommentarer.

STARKA
MÖTEN

I mitten av november 
genomförde den svenska 
Malistyrkan sin sista 
operation inom ramen för 
Försvarsmaktens bidrag 
till FN-insatsen i Mali som 
pågått sedan 2014.

Operationen var riktad 
söderut från Gao och 
gick ner mot tregränsom-
rådet där Malis, Burkina 

Fasos och Nigers gränser 
möts. Ett område där 
både kriminella och 
terrorgrupper har stor 
kontroll.

– Målet med den sista 
operationen var att skyd-
da lokalbefolkningen, öka 
förståelsen för säkerhets-
situationen i operations-
området och samtidigt 

störa terrorgrupperna, 
säger kontingentschefen 
Christofer Lennings.

– Utöver det har vi 
möjliggjort för FN:s civila 
delar att ta sig ut och 
prata med lokalbefolk-
ningen i dessa utsatta 
områden. Då kan de 
skapa djupare förståelse 
för säkerhetsläget och 

vilken slags hjälp som 
behövs i byarna.

Förbandet Mali 16 är 
den sista styrkan som 
gör en full operativ insats 
i Mali. I december efter-
träds de av Mali 17 som 
åker ner för att avveckla 
Försvarsmaktens och 
Sveriges snart nioåriga 
insats i Mali.

FAKTA: SISTA FN-OPERATIONEN I MALI

Antonia på plats i Mali i november.

JO
N

A
S

 H
E

L
M

E
R

S
S

O
N

/S
T

R
ID

S
F

O
T

O



33  |  forum |  06/2022

Soldat hand i hand med en liten pojke under en patrull. Pojken kom självmant stapplandes fram och sträckte sig 
efter soldatens hand. Alla som såg det, byborna och soldaterna på plats, började le åt den fina synen.



MALI
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Foto  Antonia Sehlstedt/Stridsfoto
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Vissa barn höll sig lite mer på avstånd under våra patruller, som här. Men nyfikenheten var tydlig, så fort vi rörde oss 
kom de efter. Det kändes som en tavla när jag vände mig om och såg detta.
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En flicka på andra sidan muren till FN:s supercamp i Ansongo. En annan flicka stod bredvid henne men hon gömde 
sig skrattandes för kameran. Vi såg solnedgången från den här platsen, påtagligt nog från varsin sida om stängslet.
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Soldater och en stor skara 
barn under en patrull. 
Den här stunden kändes 
speciell eftersom det var 
den sista patrullen den här 
plutonen genomförde under 
sin tid i Mali. För mig blev 
också den här bilden den 
allra sista jag tog under den 
patrullen.

En kvinna vars porträtt jag 
tog efter att hon och byns 
andra äldre kvinnor visat 
mig hur de bygger sina hus. 
Vi kunde inte kommunicera 
på något språk, men 
man kommer långt med 
kroppspråk. 

Foto  Antonia Sehlstedt/Stridsfoto
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Det tvåmotoriga skolflygplanet 
SK 60  (Saab 105 i civil version) har 
varit stommen i all flygträning för 
piloter sedan 1960-talet. Flygplanet 
har under åren utvecklats med 
bland annat starkare motorer och 
uppgradering av instrumentering  
och vapensystem.



FLYGVAPNET
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kommer från och med 2024 
att utbildas av det italienska 
flygvapnet med stöd av svenska 
flyglärare, på Galantina flygbas 
utanför Lecce och på Decimo-
mannu flygbas på Sardinien. 

Längs väggarna på skolan 
finns bilder på tidigare elever 
samt deras olika märken. Mär-
kena görs av eleverna själva 
och är präglade både av sin 
samtid och i flera fall ett visst 
mått av humor. I lunchrummet 
har eleverna som går det andra 
året, Grundläggande taktisk 
flygutbildning (GTU), samlats 
för att dricka kaffe och ut-

byta erfarenheter. Den sociala 
samvaron är en viktig del av 
utbildningen.

– Utbildningen har överträf-
fat mina förväntningar både 
när det gäller pedagogiken och 
sammanhållningen på Flygsko-
lan. Man ser alla som individer 
och nyttjar varandras starka 
sidor och pushar varandra, men 
det finns ingen konkurrens. 
Det kändes lite ovant i början 
att inte få betyg, men slutpro-
dukten blir jättebra, säger en av 
eleverna.

Peter Hedberg, flyglärare på 
GTU, förklarar att betygen togs 

bort eftersom de skapar ett täv-
lingsmoment som han menar 
hämmar sammanhållningen. 
”De är inte konkurrenter”, 
understryker han och påpekar 
att detta hjälper dem att  vara 
öppna med sina misstag och att 
lära av varandra. 

TEORI FÖRE PRAKTIK
Han och de andra flyglärar-
na samlas med GTU-eleverna 
för att lyssna på väderbriefen 
inför eftermiddagens flygpass 
som är en så kallad roteflyg-
ning, vilket innebär att två plan 
flyger ihop i olika formationer. 
Före passet diskuterar eleverna 
med sina flyglärare vad de kan 
förbättra från förra flygpasset 
och vad de ska fokusera på i 
dag. 

– Vi genomför passet först 

”Utbildningen har överträffat mina 
förväntningar både när det gäller pedagogiken 

och sammanhållningen på Flygskolan.”
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Flyglärarna kommer från olika 
delar av Flygvapnet och får 

möjlighet att utbilda sina blivande 
kollegor.

Efter varje flygning genomför 
flygläraren och eleven en debriefing 
för att utvärdera hur passet gått.
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I BILDER

Text Försvarsmakten

ÅR 2022 GÅR TILL HISTORIEN SOM ETT 

MÄRKESÅR. RYSSLANDS INVASION AV 

UKRAINA HAR PÅVERKAT ALLAS VARDAG, 

FRÅN ÖB TILL DEN ENSKILDA SOLDATEN 

OCH SJÖMANNEN. NYA REGEMENTEN HAR 

TAGIT EMOT SINA FÖRSTA VÄRNPLIKTIGA.

TEMPOT I TILLVÄXTRESAN HAR SKRUVATS 

UPP AVSEVÄRT OCH ÖKAR TRYCKET I HELA 

ORGANISATIONEN, NÅGOT SOM FÖRSTÄRKTS 

YTTERLIGARE I OCH MED SVERIGES 

ANSÖKAN TILL NATO.

JANUARI

BEREDSKAPS ANPASSNING 
 - TRUPP TILL GOTLAND

Beredskapsenheten från 
Norrbottens regemente 

I 19 i Boden flögs till 
Gotland i mitten av  

januari, med anledning 
av det spända läget 

mellan Ryssland och 
Ukraina.

JANUARI

VÄSTERNORRLANDS 
REGEMENTE I 21 INVIGS

Västernorrlands 
regemente med 

Jämtlands fältjägarkår 
I 21 invigdes den 16 

januari, med högtidliga 
ceremonier i både Sol-

lefteå och Östersund. 
Prins Carl Philip deltog 
i ceremonin i Sollefteå 
där han förklarade det 
nya regementet invigt.
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MARS

MER VAPEN OCH AMMUNITION NÄR ANSLAGEN ÖKAR
Försvarsberedningen enades om att öka Försvarsmaktens 
anslag med två miljarder kronor under 2022. ”Givet den sä-
kerhetspolitiska utvecklingen i Europa är det viktigt att stär-
ka försvarsförmågan här och nu, men också på längre sikt. 
Det är glädjande att se den breda politiska uppslutningen 
för denna överenskommelse”, kommenterade överbefälha-
vare Micael Bydén. Soldater från Luftvärnsregementet Lv 6 
med robotsystem 98 i samband med att Försvarsmaktens 
närvaro på Gotland förstärktes under året.
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FÖRSTA STÖDPAKETET LANDAR I UKRAINA
I början av mars anlände det första stödpaketet 

under året från Sverige till Ukraina, 5 000 
pansarskott, 5 000 kroppsskydd, 5 000 hjälmar 

och 135 000 fältransoner mat.
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FEBRUARI

B-52 ÖVER SVERIGE
Försvarsmakten har under året 
genomfört flera övningar med 
amerikanska B-52 Stratofortress-
plan ur Bomber Task Force-
enheten. I februari handlade 
det om eskort in över svenskt 
territorium.
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MARS

COLD RESPONSE
35 000 personer från 28 nationer var med i vinter-
övningen Cold Response 2022 i Nordnorge. Försvars-
makten deltog med omkring 1 600 svenska soldater 
och officerare från flygvapnet och armén.
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AUGUSTI

HISTORISK DAG PÅ DALREGEMENTET
För första gången på över 20 år tog 
Dalregementet åter emot värnplik-
tiga;150 kvinnor och män ryckte in 
i augusti.
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AUGUSTI

FÖRSVARSMAKTEN I STOCKHOLM PRIDE
Årets Prideparad var den första sedan 
pandemin slog till. Stämningen var på 
topp och över hundra personer, inresta 
från hela landet, gick och dansade i 
Försvarsmaktens del av paraden. 

AUGUSTI

OMFATTANDE BEREDSKAPSKONTROLL I NORR
I augusti genomförde Försvarsmakten en  

oanmäld beredskapskontroll strax norr om Kalix. 
Kontrollen omfattade cirka 800 soldater från 

olika arméförband runtom i större delar av  
Sverige. Den följdes av en övning där soldaterna 

ställdes under finskt kommando tillsammans 
med drygt 1 300 finska soldater, under en 

gemensam övningsvecka i finska Lappland.
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SEPTEMBER

TOTALFÖRSVARET ÖVADE RÄDDNINGSINSATS EFTER TERRORATTACK
Sverige drabbas av blodig omfattande terror. Försvarsmakten, polis, 
räddningstjänst och den civila sjukvården rycker ut för att rädda liv. Det var 
upptakten till totalförsvarsövningen Meteor 22 som genomfördes i Uppsala, 
Västerås och på Gotland.
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SEPTEMBER

HIMARS PÅ VIDSEL
Det gick fort när det amerikanska 56:e artillerikomman-
dot rullade in på Vidsel-fältet och avfyrade sex Himars-
raketer. Amerikanerna kallar operationer som denna för 
Hirain, Himars rapid infiltration. Enheter ur Livregemen-
tets husarer K 3 levererade koordinaterna på målet. 

OKTOBER

SVENSKA OFFICERARE UTBILDAR  
UKRAINSKA REKRYTER

Under hösten och vintern utbildade svenska 
instruktörer ukrainska rekryter i Storbritannien, 
i den brittiskledda satsningen. Rekryterna från 

Ukraina var frivilliga och kom direkt från sina 
civila yrken. De fick en grundläggande soldat-

utbildning under fem veckor.

NOVEMBER

SVERIGES SISTA FN-OPERATION 
 I MALI GENOMFÖRD

I mitten av november genomförde den 
svenska Malistyrkan sin sista opera-

tion inom ramen för Försvarsmaktens 
bidrag till FN-insatsen i Mali som 

pågått sedan 2014.

J
IM

M
Y

 C
R

O
O

N
A





rådets representanter.  
– NVK är en rättighet. Lik-

väl som de värnpliktiga har 
skyldigheter gentemot förban-
det har förbandet skyldigheter 

gentemot de värnpliktiga. Att 
möjliggöra NVK-möten en gång 
i månaden är en sådan skyldig-
het och det kan omöjligt vara 
så svårt som vissa påstår. Det 
handlar om prioriteringar och 
värnpliktigas trivsel borde stå 
högre upp på den listan då NVK 
forumet är ett effektivt sätt att 
bidra till just trivsel, säger Maj-
ken Hallbygård som är kom-
munikationsansvarig på Plikt-
rådet. 

”VIKTIGT INKLUDERA MÄNNEN” 
Hon redogjorde även för en 
kartläggning av förbandens  
utövande av NVK, som  
Pliktrådet genomfört under 
året. Kartläggningen presente-
ras i en utredning tillsammans 
med användbara underlag för 
förbanden samt värnpliktigas 
egna förslag på hur nätverket 
ska se ut i framtiden. Bland  
annat föreslår man att att 
manliga värnpliktiga får infor-
mation från NVK-möten, att 
mötena genomförs dagtid och 

inte krockar med annan  
väsentlig verksamhet.

– Det är viktigt att männen 
inkluderas i NVK. Med det inte 
sagt att vi måste delta under 
mötena, men i syfte att ska-
pa en bra jargong på förbandet 
måste vi informeras om och få 
förståelse för vilka utmaningar 
kvinnorna står inför. I de fall 
vi män är en del av problemet 
måste vi självklart upplysas 
om det så vi får en möjlighet 
att förbättra oss, säger Ham-
pus Gillström på Pliktrådet.

I takt med Försvarsmak-
tens tillväxt ser Pliktrådet ock-
så hur förband i somliga fall 
har svårigheter att möta nya 
krav på bland annat arbets-
miljö. Samtidigt, säger Majken 
Hallbygård, är det ”inspireran-
de att bevittna nybyggaran-
dan, kreativiteten och öppen-
heten som finns hos de flesta 
förband”. 

Text Pliktrådet, bearbetad av Henrik 

Lundqvist Rådmark
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’’Det är inspirerande att bevittna 
nybyggarandan, kreativiteten och öppenheten som 

finns hos de flesta förband.’’

Natos generalsekreterare 
Jens Stoltenberg besökte 

Cold Response 2022, en 
Nato-övning som många 

värnpliktiga uppskattar, enligt 
Pliktrådets Andreas Ottosson.

Pliktrådet 2022–23 består av fr. v. Kristoffer Loiborg Sjölund, Majken 
Hallbygård, Hampus Gillström, Hoa Sjöholm, Andreas Ottosson.

FEM FÖRTROENDEVALDA  
VÄLJS ÅRLIGEN

Pliktrådet består av fem 
förtroendevalda förre detta 
värnpliktiga och är det centrala 
medinflytandeorganet för 
totalförsvarspliktiga under 
grundutbildning. I syfte att 
utveckla verksamheten 
och i övrigt främja goda 
utbildningsförhållanden, 
företräder Pliktrådet Sveriges 
värnpliktiga gentemot 
myndigheter, politiken 
och samhället. Ett nytt 
Pliktråd väljs årligen under 
Värnpliktskongressen, som 
2023 hålls vecka 16.
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Två trotjänare med samma 
namn uppställda på 
garageområdet, kapten Möller 
och bärgningsbandvagn 120.
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1. Anders leder bärgning av en 
stridsvagn 122 under övningen Cold 
Response i Nordnorge 2014.  
2. Året är 1987 och en 
ung fänrik Möller framför 
bärgningsbandvagn 82.

3. Anders i bärgaren under Cold 
Response 2012 på Blåtinds skjutfält 
norr om Bardufoss. 4. Anders 
tillsammans med bataljonschefen 
Mathias Vainionpää som tackade 
honom med orden: ”Du är en äkta 
föregångsman och du är en av mina 
största förebilder” 

5. Varje höst när den 
grundläggande vagnsutbildningen 
startar har Anders genomfört 
utbildning i marklära och 
framkomlighet med de värnpliktiga. 
6. Ett av det många myrområden 
på Bodens södra skjutfält heter nu 
”Möllers myr”.







Torped 47
Torpedsystem 47 bygger 
vidare på de tidigare 
torpedsystem som 
utvecklats i Sverige.
Mått: 40x285 cm
Vikt: 340 kg
Fart: 10-40 knop
Räckvidd: minst 20 km
Framdrivning: elmotor/
vattenjet
Målsökare : Aktiv och 
passiv, ”MS4 (Digital)”
Kommunikation: Via 
koppartråd
KÄLLA: FMV

Torped 47 kan söka upp och 
känna igen mål på egen hand 
och har en räckvidd på upp till 
två landmil.





svarsmakten har god koll på  
läget, säger Lynn som jobbar på 
avdelningen i Örebro.  

Hon konstaterar att tele-
fonisten är den första perso-
nen någon som ringer till För-
svarsmakten möter, och att det 
därför är viktigt att telefonis-
terna är tillräckligt informera-
de för att kunna möta alla  
behov. 

HOTFULLA SAMTAL
Vissa samtal från allmän-
heten kan vara aggressiva och 
hotfulla. Jessica förklarar att 
det är viktigt att inte ta de hot-
fulla samtalen personligt, nå-
got hon medger kunde vara en 
utmaning under hennes första 
veckor på jobbet. 

– Vi måste i alla lägen vara 
serviceorienterade och ha en 
god ton, säger hon. 

Men det är inte bara såda-
na samtal som är en utmaning 
för telefonisterna. Många som 
ringer från Försvarsmakten 
tror att om personen de söker 
är anställd på myndigheten och 
finns i Prio så finns vederböran-
de även med i växeln. Men de 
två systemen hänger inte ihop, 
förklarar Eva-Maria, ställföre-
trädande avdelningschef för 
Teletjänst, och understryker att 

det är viktigt att man rapporte-
rar in medarbetare som börjar 
sin anställning, byter ort eller 
får nya arbetsuppgifter. 

– När vi inte hittar personer i 
telefonkatalogen så kan vi inte 
ge den service vi eftersträvar, 
vilket är frustrerade för både 
oss och för den som ringer. Ofta 
får vi bedriva ett detektivarbe-
te för att försöka hitta personer, 
säger Jessica.  

Teletjänstavdelningen är en 
del av FMTIS och  finns på två 
orter – Karlsborg och Örebro. 
Förutom telefonisterna, som 
har i uppgift att svara i tele-
fon och boka konferenser, finns 
även driftoperatörer som har 
hand om fast-, mobil-, extern-, 
och satellittelefoni. 

ARBETAR NÄRA VARANDRA
Med ett fortsatt högt tryck 
pågår nu rekryteringar till  
avdelningen. Anette, sektions-
chef i Örebro, berättar att för 
att vara kvalificerad som telefo-
nist krävs att man är servicein-
riktad och har viss  

telefonvana, men de personliga 
egenskaperna väger tungt.

– Det är viktigt att du är so-
cial och passar in i gruppen. Vi 
arbetar så nära varandra både i 
Karlsborg och Örebro, så det är 
viktigt att alla trivs. 

Text Olivia Hahne
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’’Det var många som ringde från allmänheten när 
kriget bröt ut. Människor hade ångest, var rädda 

och undrade vart de skulle ta vägen.’’

VÄNSTER : Jessica, telefonist (t.v.), och ställföreträdande 
avdelningschef Eva-Maria i Karlsborg. NEDAN : Ida, tele-
fonist i Örebro.

SÅ UNDERLÄTTAR DU 
TELEFONISTERNAS JOBB
För att dina kollegor ska 
kunna nå dig behöver 
du manuellt uppdatera 
dina uppgifter i Nice (FM 
telefonkatalog) om du:  
 

 Är nyanställd 
 Byter förband 
 Byter befattning 
 Slutar i  

      Försvarsmakten

Gå in på Emilia –> 
Jobbstöd -> IT & Tele –> 
Telefoni för att se hur du 
ska göra.
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