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I årets andra nummer av Arménytt kommer ni 
kunna läsa om de nyss genomförda Markstrids-
dagarna, som verkligen visade att markstrids-
krafterna är ett system som består av flera delsys-
tem som samverkar för att få verkan i målet.

Dessutom fortsätter serien som presenterar de olika 
krigsförbanden i Insatsorganisation 14. Denna gång är 
det underrättelsebataljonen som presenteras.

När det gäller internationella insatser får vi i det här 
numret ta del av hur sjukvårdskedjan från skadeplats till 
svenskt sjukhus fungerar. Inom samma område reflekte-
rar en förbandschef efter insats.

Det finns mycket mer och som avslutning finns det en 
längre intervju med arméinspektören Berndt Grunde-
vik  som efter sommaren lämnar över till sin efterträdare 
Anders Brännström. 

Med anledning av det och andra chefsbyten kommer 
nästa nummer av Arménytt först under december 2012.

Överstelöjtnant Louis De Geer 
Stabschef ATS

Arménytt finns även på:
Försvarsmaktens webbplats

www.forsvarsmakten.se/armenytt

Intranätet - Emil

På startsidan välj ”nyhetsbrev” bland 
snabblänkarna till vänster
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Var står vi idag?
Det finns mycket som vi i Försvarsmakten och armén 
tillsammans har uppnått de senaste 5 åren och som 
vi kan vara stolta över. Det är viktigt att komma ihåg 
resultaten och utgå från detta fundament i den fort-
satta utvecklingen. Allt går inte att redovisa men låt 
mig lyfta fram några exempel;

 ■ Våra nationella och internationella insatser ge-
nomförs med mycket hög kvalité.

 ■ Försvarsplaneringen är återinförd vilket skapar en 
bättre trovärdighet i återtagandet av den nationel-
la försvar förmågan och drivkraft för den fortsatta 
förmåge utvecklingen..

Håll sikte på både de 
stora och små frågorna
I oktober 2012 går mitt 5 åriga förordnande som arméinspektör ut och min efterträdare  
kommer att överta befälet i mitten av september. I detta nummer av arménytt, som blir mitt 
sista ”AI har ordet”, avser jag att redovisa var vi står och ge rekommendationer för arméns 
fortsatta utveckling. I en separat artikel på armébloggen kommer jag i september att ge en 
personlig reflektion och redovisa mina upplevelser som arméinspektör under perioden 1 nov 
2007- mitten av september 2012. 

Text: Generalmajor Berndt Grundevik

AI har ordet
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 ■ Specialistofficerarna, de första utexaminerades 
2008, ger armén ett mycket positivt tillskott av 
dugliga instruktörer/specialister.

 ■ Övningsverksamheten utvecklas steg för steg.

 ■ Fältövningsverksamheten är återinförd vilket ger 
chefer på olika nivåer en möjlighet till en bättre 
taktisk skolning och förståelse för taktikens bety-
delse i olika situationer.

 ■ Nya reglementen ex markstridsreglemente, manö-
verbataljon mfl är framtagna.

 ■ Återinförd arménytt o nystartad arméblogg ger 
bra möjlighet till både intern och extern kommu-
nikation.

 ■ En hel del ny materiel är levererad ex TUAV, 
ingenjör röjmaskin, splitterskyddade grävlastare, 
patrullfordon RG 32, Robot 57, soldatmateriel, 
skotrar, sambandsmateriel mm. En hel del ny 
materiel är beslutad att anskaffas och är under 
leverans kommande året/åren  ex nytt artilleri-
system Artcher, nya monovarer/mörkerutr till 
varje soldat, pansartgb 360, nya stridsvästar, nya 
kroppsskydd, de väger betydligt mindre, men ger 
samma skydd, fler intergrupp radio mm.

 ■ Utvecklingen av insatsorganisation och införandet 
av anställda soldater går åt rätt håll- dock finns 
vissa obalanser och för låg tillväxttakt som måste 
rättas till.

De stora och små frågorna
Det finns positiva glädjeämnen inför framtiden men 
också flera utmaningar och problemområden som 
måste hanteras. Försvarsmaktens viktigaste frågor de 
kommande 5 åren, enligt min uppfattning, kan sam-
manfattas enligt följande;

•	 Fortsätta att utveckla det nya personalförsörj-
ningssystemet med anställda soldater ex villkors-
frågor, GSS T och därtill kopplade övningssyste-
met/ KFÖ systemet.

•	 Vidareutveckla specialist officerssystemet.

•	 Vidareutveckla övningsverksamheten i Brigads 
ram.

•	 Slutför omorganisationen till IO 14 och där är 
det viktigt att armén får gehör för det utvecklade 

IO 14 förslag som redovisades under våren.

•	 Vikten att ständigt jobba att uppnå framtidstro 
och förbandsanda.

Ovan redovisade punkter kan anses vara de ”stora frå-
gorna” men vi får inte glömma bort den enskilde of-
ficeren, soldaten, civila medarbetarens behov av att få 
”bas behovsfrågor dvs de små frågorna” tillgodosedda. 
Låt mig redovisa nedanstående  exempel.

På alla nivåer måste man hjälpas at att minska ad-
ministrationen på pluton/kompaninivå. Detta är en 
förutsättning för att ge det fältnära ledarskapet en för-
utsättning samt skapa harmoni ute i det viktiga utbild-
ningsarbetet.

Alla i FM måste ha en verklighetsförankring kring 
den verksamhet som bedrivs. Ex så är det viktigt för 
en soldat, både vad gäller framtidstro och vilja att 
stanna kvar i systemet, att han /hon får ut bra per-
sonlig utrustning och att det inte saknas prylar eller 
att gamla slitna saker tilldelas. Likaså är det tydliggö-
randet av villkorsfrågor, förbandsandan på lägsta nivå 
samt möjligheten till insatser och bra övningar som 
har avgörande betydelse för personalförsörjningen av 
soldater.

Avslutar med att citera några rader från Reglemen-
te för markoperationer (RMO sid 159) för att påvisa 
att chefers ledarskap på olika nivåer år tidlöst en av 
”de stora frågorna” i den fortsatta utvecklingen av för-
svarsmakten;

En	militär	 chef	måste	alltid	 sträva	 efter	att	 vara	 ett	
gott	 föredöme	 genom	 sina	 handlingar	 och	 sin	 etik.	
Behoven	av	goda	föredömen	är	stort	när	det	finns	en	
omfattande	yttre	och	inre	press	att	lyckas	i	svåra	upp-
gifter.	Chefen	ska	upprätthålla	en	god	anda,	disciplin	
och	etik	samt	vårda	truppen	och	dela	dess	 faror	och	
umbäranden.

Generalmajor Berndt Grundevik 
Arméinspektör

”Chefen ska upprätthålla  
en god anda, disciplin och 

etik samt vårda truppen  
och dela dess faror och  

umbäranden



Markstridsdagarna 
– ett koncept som främjar fortsatt utveckling 
C MSS och tillika övningsledare under Markstridsdagarna 2012,  
öv Michael Claesson ger sin syn på genomförandet och konceptet  
i sin helhet.

Text: Öv Michael Claesson

 

Markstridsdagarnas syfte är att bidra till utveckling och visa upp de 
förmågor som Försvarsmakten har idag och ska ha i framtiden



Markstridsdagarna 

Under tre dagar i maj genomfördes ar-
méns markstridsdagar på Ravlunda 
skjutfält i Skåne. Konceptet bestod i 
grunden av en seminariedel, en in-
dustridag samt en målbildsövning 

(MBÖ). Markstridsdagarna var ursprungligen pla-
nerade att genomföras redan 2011, men flyttades av 
resursskäl till 2012. Istället genomfördes AI utbild-
ningsfältövning 2011 varvid valet föll på att genom-
föra seminariedelen knuten till denna. Följaktligen 
fullföljdes därvid den ursprungliga planen 2012 med 
genomförandet av MBÖ (generalrepetition och hu-
vudgenomförande) samt industridagen. 

Markstridsdagarna leddes av Markstridsskolan 
(MSS) understött av arméns förband, skolor och cent-
ra samt med utgångspunkt i styrningar och riktlinjer 
från AI. Syftet kan sammanfattat beskrivas som att 
med avstamp i arméns målbild (slå i brigad), visa på 
arméns olika förmågor i samverkan för att nå ett ge-
mensamt taktiskt mål. System av system eller effekten 
av kombinerade vapen är ett annat sätt att uttrycka det. 

Helhetsgrepp 
Grunden för arméns utveckling tas i vår förmåga att 
i ett brigadsystem lösa marktaktiska uppgifter mot 
en kvalificerad motståndare. Vidare erbjöds möjlig-
heten att inom ramen för industriförevisningen stu-
dera, diskutera och ta del av den försvarsindustriella 
utvecklingen med koppling till markstridsfunktionen. 
Nämnda del av markstridsdagarna genomfördes i 
samverkan mellan Försvarsmakten och i huvudsak 
svensk försvarsindustri där den Sverigebaserade ram-
organisationen SOFF (Säkerhets- och försvarsföreta-
gen) spelar en viktig sammanhållande roll. 

En stor mängd nationella och internationella före-
trädare för försvars- och säkerhetssektorn var inbjud-
na att delta i markstridsdagarna och sammantaget 
hörsammade ca 600 personer möjligheten att ta del av 
hela eller delar av genomförandet. 

Uppnåddes då syftet? Min bedömning är ja. Mål-
bildsövningen gav onekligen ett mycket tydligt avtryck 

vad avser markstridskrafternas förmåga att visa på 
olika effekter inom markstridsdomänen med direkt- 
och indirekt eld, eld mot luftmål och direkt flygunder-
stöd mot markmål. Med stöd av industriförevisningen 
gavs besökarna en bred bild av utvecklingstrender och 
modern försvarsmateriel som antingen kommer eller 
skulle kunna spela en viktig roll i arméns utveckling, 
däribland t.ex. en inlånad brobandvagn som tydligt un-
derströk vikten av att öka den taktiska rörligheten ge-
nom att snabbt och under pågående strid kunna lägga 
stridsfältsbro. Besökarna gavs vidare möjlighet att stu-
dera ett helhetligt förlopp inom brigadsystemet, från 
order till eld i målet samt en bild av vilka understöd-
jande förmågor som krävs för att komma till verkan. 

Brigadförmåga skapar handlingsfrihet 
Men står då inte brigadsystemet i direkt motsats till 
utvecklingen av allsidigt sammansatta bataljonsstrids-
grupper? Nej inte alls. Det är snarast så att en sam-
lad syn på vad som utgör brigadförmåga, skapar en 
ram för en harmoniserad förmågeutveckling inom 
markstridskrafterna. Något som är en förutsättning 
för att kunna identifiera och sätta samman delförmå-
gor till att utgöra en eller flera flexibelt sammansatta 
bataljonsstridsgrupper. Brigadförmåga skapar således 
en större handlingsfrihet att utifrån en given uppgift 
kunna sätta samman förband och delar av förband så-
väl nationellt som internationellt. 

Markstridsdagar är ett vinnande koncept för att 
tydliggöra våra olika förmågor, skapa intryck och un-
derlag för fortsatt utveckling. Ur MSS synvinkel vill 
jag rikta ett varmt tack till alla deltagande förband som 
med stort engagemang gjorde det möjligt att skapa ett 
bestående intryck hos samtliga besökare. Nästa uppla-
ga av markstridsdagarna genomförs preliminärt 2014. 
 

Artikelförfattare: Öv Michael Claesson  
Chef för Markstridsskolan 
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Målbildsövning 12 syftade till att visa och 
skapa förståelse för hur ett antal ma-
növerbataljoner (i IO 14) i samverkan 
med ett antal funktionsförband gemen-

samt skapar en sådan stötkraft, genom eld och rörelse, 
att man slår en modern angripande bataljon under rö-

relse. Avsikten med anfallet var inte bara att det skulle 
genomföras med på marken framryckande förband 
utan även stödjas av olika typer av flygstridsförband 
som helikoptrar och attackförband. Dessutom hade 
markförbandet stöd av bland annat psyopsenheter. 
Den samlade styrkan uppgick till en brigad som led-

Målbildsövning 12 
Övlt Jan Ström, delprojektledare för Målbildsövningen, om övningens 
genomgående tema samt om huruvida genomförandet motsvarade 
ställda förväntningar.

Text: Övlt Jan Ström
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des av en brigadchef med åtföljande brigadstab. In-
ternationell prägel genom samarbete. Det genomgå-
ende övningstemat var förmågan att utveckla eld och 
rörelse samordnat till tid och rum, men även att påvisa 
hur ett mekaniserat manöverförband snabbt kan ge-
nomföra riktningsförändringar och skapa eldöverläg-
senhet i en ny riktning. Dessutom var strävan att visa 
hur de mekaniserade enheterna under rörelse kunde 
skapa en eldöverlägsenhet som en motståndare hade 
svårt att genomtränga. 

De grundläggande förmågeområdena blev väl be-
skrivna under övningens genomförande. I övningen 
ingick enheter från våra närmsta grannländer som 
Förbundsrepubliken Tyskland och Konungariket 
Danmark. Det tyska inslaget utgjordes av en granat-
kastaravdelning från Infanteriskolan i Hammelburg, 
men även delar från Bergsbrigaden i Garmisch Par-
tenkirchen. Från Danmark deltog en stridsvagnsplu-
ton från Jyske Dragonregement i Holstebro på Jylland. 

Dessa två enheter möjliggjorde att brigaden fick en in-
ternationell prägel. Avsett resultat uppnåddes De be-
sökande fick en målbild för hur ett anfall i syfte att slå 
en framryckande modern motståndare kan genomför-
as. Det ”urklipp” ur brigadens strid som visualiserades 
bedöms ha gett de besökande en bild av hur brigadens 
totala kraft kan utvecklas. Det är en fråga om kraft-
samling av eld mot en plats eller ett område, och även 
ett påpekande av att det inte enbart är en manöverba-
taljon som utvecklar denna kraft. Det är även den eller 
de manöverbataljoner som framrycker vid sidan och 
deltar i den gemensamma stridsverksamheten för att 
skapa möjligheter att bryta igenom eller dela motstån-
daren. Detta för att i nästa skede nedkämpa denne del 
för del, vilket resulterar i att motståndaren slutligen 
blir slagen av den samlade brigaden. Övlt Jan Ström 
Projektledare Målbildsövning 12. 

Artikelförfattare: Övlt Jan Ström

Målbildsövningen genomfördes med både svenska och utländska förband 
och visade på ett tydligt sätt upp hur brigadförmågan utvecklas.
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Krigsförbands- 
övningar 
Försvarsmakten har nu ett KFÖ koncept som finns beskrivet i en 
KFÖ instruktion. Arbetet har genomförts med stöd av förband,  
skolor, centra samt berörda avdelningar i HKV. Instruktionen  
kommer att finnas tillgänglig ute på förbanden under sommaren. 

Text: Överste Tommy Karlsson
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Målbilden för krigsförbandsverksamheten  
är att:

 ■ KFÖ genomförs integrerat med både kontinuer-
ligt och tidvis tjänstgörande förbandsdelar, 

 ■ KFÖ genomförs i årligt återkommande KFÖ-  
perioder,

 ■ Chefers förmåga att leda krigsförband utvecklas 
hela tiden,

 ■ Krigsförbanden genomför normalt KFÖ med hela 
krigsförbandet vart fjärde år,

 ■ Krigsförbandschefen årligen planerar aktiviteter 
med personalen vid krigsförbanden. Aktiviteter-
nas omfattning styrs av krigsförbandets utbild-
ningsstatus, beredskap och planerade uppgifter 
och övningar,

 ■ Krigsförbandschef tillvaratar alla möjligheter att 
rekrytera GSS/T från GSS/K som avslutar sin 
tjänstgöringsperiod,

 ■ En naturlig del av KFÖ ska vara att genomföra 
vård av materiel och fordon. 

 ■ Verksamhetssäkerhetsarbetet vid krigsförbanden 
ska genomsyras från krigsförbandschef till soldat 
och därmed vara en naturlig del vid all krigsför-
bandsverksamhet.

En stor förändring för FM när det gäller pro-
duktion av krigsförband är att vi lämnar 
systemet med förbandsomsättning av kom-
panier och bataljoner efterhand som vi fyl-

ler våra förband med soldater. I det korta perspektivet 
rekryterar vi fortsatt plutoner och kompanier för att 
snabbt ge en tillväxt och ett tydligt ledarskap vid de nya 
krigsförbanden. Efterhand som förbanden är rekryte-
rade övergår vi till att rekrytera tidvis tjänstgörande 
soldater via GMU och befattnings- och förbands-
utbildning, denna utbildning kommer att regleras i 
instruktion för befattnings- och förbandsutbildning 
IBFU. En viktig framgångsfaktor i det fortsatta arbetet 
kommer att ligga i attraktion och rekrytering. Det är 
nu viktigt att vi planerar för verksamhet vid förban-
den som attraherar och stimulerar chefer och soldater 
vid krigsförbanden att stanna kvar och fullfölja sina 
anställningsperioder. Vi ska medvetet satsa på att att-
rahera de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna så 
att de efter sin tjänstgöring väljer att fortsätta en ny 
anställningsperiod som tidvis tjänstgörande vid något 
av FM krigsförband. 

En avgörande förändring är att vi lämnar systemet 
med förbandsomsättning. Det innebär att  det är den 
enskilde individen som själv bestämmer när han el-
ler hon väljer att ta en anställning eller att avsluta an-
ställningen i krigsförbandet. Istället övergår vi till att 
vidmakthålla våra krigsförband genom att utbilda och 
omsätta individer i krigsförbanden. 

Vår gemensamma utmaning blir att finna formerna 
för den individuella omsättningen, att finna nya me-
toder för att utbilda soldater till befattningar i krigs-
förbanden samt att få anställda att stanna kvar i krigs-
förbanden. 

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla 
som varit engagerade i projektarbetet som nu är avslu-
tat och överfört i linjen.

Artikelförfattare: Överste Tommy Karlsson
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Markstridsreglemente 3 Grupp och 4 
Pluton är nya företeelser i den svenska 
reglementsvärlden. MSR3 och 4 ska 
svara för behovet av en grundläggande 

och generell beskrivning av markstrid på grupp- och 
plutonsnivån. Tidigare har behovet täckts upp av att 
förband som saknade egna reglementen för mark-
strid, kunnat nyttja bl a Infanterireglemente skytte-
pluton (InfR Skplut) från 1991 respektive skyttegrupp 
(numera upphävda) och Soldaten i fält (SoldF) från 
2001.

MSR 3 och MSR 4 ska ge grunder för grupps och 
plutons uppträdande och hur taktik och stridsteknik, 
beskrivet i MSR 1:1 Taktiska Grunder, ska tillämpas 
på respektive nivån. Dessa bestämmelser och anvis-
ningar utgör underlag för utbildning och träning och 
syftar främst till att underlätta ledning av förbanden 
och kontroll av åtgärder före, under och efter strid 
och insats samt att skapa ett enhetligt uppträdande. 
En gemensam grund ger möjlighet till gemensam ut-
bildning.

Förbanden kan, beroende på organisation, uppgift 
och utbildningstid, bygga vidare på de metoder som 
beskrivs i Markstridsreglementet. Förbandschefen tar 
ansvar för detta genom att reglera uppträdande och 
rutiner i t ex förbandets utbildningsanvisningar eller 
stående order.

MSR 3 och 4 är uppställda enligt följande kapitel-
struktur:

1. GRUNDER, ORGANISATION, FUNKTIONER
 ■ Målsättningar och uppgifter, organisation, be-

fattningshavare och underenheter, materiel och 
utrustning.

2. INSATSMILJÖN
 ■ Civilläge, motståndaren, terrängen samt väder 

och vind.

3. LEDNING
 ■ Chefen, ledning och ledarskap, planering, order, 

samverkan, beredskap och sambandstjänst.

4. TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK
 ■ Taktiska grunder för grupp och pluton, taktiska 

metoder för grupp och pluton, stridsförberedelser, 
metoder för eld och rörelse, uppdragsutvärdering, 
träning och taktikanpassning.

5. ANFALL
 ■ Bl a anfall, anfall i mörker, bebyggelse och vinter-

förhållanden.

6. FÖRSVAR
 ■ Bl a rörligt försvar och försvar med stöd av befäst-

ningsarbeten. Försvar i mörker, bebyggelse och 
vinterförhållanden.

7. FÖRDRÖJNINGSSTRID
 ■ Bl a eldöverfall, överfall, strid på djupet.

8. STABILISERANDE METODER
 ■ Bl a eskortering, uppträdande i IED-miljö, väg-

spärr, OP-tjänst, tolktjänst.

9. MARSCH OCH TRANPORT

10. FÖRLÄGGNING OCH ÅTERHÄMTNING

11. FUNKTIONER
 ■ Underrättelser, skydd, fältarbeten, luftförsvar, 

logistik samt övriga funktioner.

Grunderna till ovanstående kapitel hämtas från de 
MSR 1 olika delar vilka utgör den gemensamma näm-
naren. Det som beskrivs i MSR 1 olika delar ska inte 
behöva skrivas igen, däremot sker en anpassning till 
nivån och respektive kapitelområde. 

I Platoon:
Etymology: French peloton small detachment, literally, ball, from 
Middle French pelote little ball — more at pellet. Date: 1637 

1: a subdivision of a company-sized military unit normally consis-
ting of two or more squads or sections 

2: a group of persons sharing a common characteristic or activity 
<a platoon of waiters> ; especially : a group of football players 
who are trained for either offense or defense and are sent into or 
withdrawn from the game as a body.

Markstridsreglemente 
3 Grupp och 4 Pluton
Text Mats Walldén
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MSR 4 Pluton används en generell plutonsorga-
nisation om:

 ■ Chefsgrupp (plutonsstab) med chef och ställföre-
trädare, plutonsbefäl, signalist, stridssjukvårdare, 
prick- eller skarpskytt, fordonsförare samt vid 
särskilda tillfällen – en tolk.

 ■ Fyra grupper varav en kan utgöra understödgrupp 
med tyngre understödsvapen. Gruppen består av 
8 gruppchefer och soldater indelad i två omgång-
ar. Gruppens uppträdande ska kunna anpassas till 
andra numerärer.

Plutonens utrustning i MSR är också generell och be-
står av ett antal vapen- och ammunitionstyper utan att 
modell och årgång framgår. Plutonen i MSR har till-
gång till automatkarbin, pistol, lätt kulspruta, medel-
tung kulspruta, närpansarvärn i form pansarskott och 
lätt pansarvärnsrobot, granatgevär, spränghandgrana-
ter, chockhandgranater, rökhandgranat, signalhand-
granat, signalpistol med lys- och rökspårammunition. 
Som transportmedel nyttjas splitterskyddade person-
terrängbilar eller splitterskyddad bandvagn.

Den generella beskrivningen i MSR övergår i för-
bandsreglementen, t ex FörbR Mekaniserad skytte-
pluton Strf90, till typförbandsvisa beskrivningar där 

”automatkarbinen” bestäms vara ak5C och den lätta 
kulsprutan utgörs av ksp90. Beskrivningen ”automat-
karbin” medger grundläggande stridstekniska resone-
mang och har man behov av att precisera prestanda 
övergår man då till den exakta modellen som då ska 
finnas beskriven i MSR 8:1 Vapenprestanda eller ma-
terielspecifika soldatreglementen.

På så vis kan den generella beskrivningen i MSR 
gälla under längre tid medan förbandsreglementet ska 
kunna uppdateras och hållas modernt utifrån organi-
sationsförändringar.

Vad är då nyheterna inom stridsteknikområdet på 
grupp och pluton?

MSR i 2012 års tappning kommer inte att erbjuda 
så mycket nya stridstekniska konster. Ambitionen har 
varit att återta och beskriva grunderna och skapa en 
bas för en möjlig utveckling under åren 2013-2017. 
Ser man till de erfarenheter som dragits bl a i Afgha-
nistan senare år så är en genomgående kommentar att 
”SoldF gäller!” och att grunderna är giltiga än ett tag.

Exempel på nyhet är att ”patrullera” nu blir en of-
ficiell uppgift som kan ges förbanden. Patrullera är en 
uppgift som kommit ”underifrån” och använts flitigt 
utan att egentligen haft en fastställd innebörd. MSR-
gruppen har därför beskrivit innebörden vilket åter-
finns i MSR 1:3 Orderhandbok och omsatts bl a till 
MSR 3 och 4.

Soldater från markstridsskolan övar strid i bebyggelse.
Foto: Alexander Gustafsson/PAS/Försvarsmakten
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Patrullera: 
Bevaka eller övervaka terräng eller verksamhet i visst 
syfte. Patrullering sker med ordinarie förband alterna-
tivt ett tillfälligt sammansatt förband (patrull).

En del i MSR 3 och 4 ägnas åt ”Taktik” där begrep-
pen från MSR 1:1 Taktiska Grunder är nedbrutet till 
bild och text till grupp- och plutonsnivån. Detta syftar 
till att fortsätta taktikutbildningen på allvar vilken ska 
ha startat redan på soldatnivån – även stridsparet ska 
kunna tillämpa de taktiska grunderna.

I en omfattning binds först motståndarens frontala 
försvar av en eller flera grupper som bibehåller strids-
kontakten. Detta syftar till att understödja huvudde-
len av plutonen som manövrerar mot motståndarens 
svaga punkter d v s flanker och rygg. Plutonchefen le-
der anfallsrörelsen. Ställföreträdaren leder under

stödet. Bakre grupper som deltar i omfattningen ska 
vara beredda på att anfalla ytterligare in på djupet eller 
skydda plutonens flank mot motståndarens motanfall. 
Vid omfattning måste man vara uppmärksam på att 
det snabbt kan övergå till att bli ett frontanfall om 
motståndaren väx-
lar stridsställningar.

Ett antal avsnitt i 
MSR 4 är tagna och 
översatta ur NORD-
CAPS PSO Tactical 
Manual. Syftet är att 
återfinna uppgifter 
och metodik som ingår i stabiliserande operationer, 
vilket är och har varit en viktig del i markstridsför-
bandens förmåga.

Det är angeläget att MSR verkligen nyttjas i utbild-
ning av chefer och förband och som grund för för-
bandsreglementen. Försvarsmakten har sällan brist på 
skriftliga anvisningar på hur verksamheten ska bedri-
vas – däremot finns det ibland brister i kunskaper vad 
som gäller och att eller hur det ska tillämpas. Det är 
därför viktigt att MSR implementeras teoretiskt och 
praktiskt vid förband och centrala officersutbildning-
ar så att inte nya hjul uppfinns och samordningen går 
förlorad. Riktade utbildningsinsatser är planerade att 
genomföras vid förband och skolor under 2013. 
MSR 3 och 4 kommer att vidmakthållas och utvecklas 
vid Stridstekniksektion Pluton vid MSS. ■

Artikelförfattaren Mats Walldén är major och 
tjänstgör vid MSS

Sampatrull med svenska och afghanska styrkor i en by.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/ Försvarsmakten

Logistikkomapaniet under ordergivning. 
Foto: Marcus Åhlén/ Försvarsmakten
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Skadad soldat i  
Afghanistan 
– från skadetillfället till hemkomst till Sverige

Text: Stabsläkare Börje Sidenö samt Medical Planner Cecilia Gustafsson

Idag används målsättningen ”10-1-2” som innebär att en skadad soldat så snabbt som möj-
ligt (inom tio min) skall få hjälp av enskild kamrat och helst av stridssjukvårdare. De ger första 
hjälpen direkt vid skadetillfället, framförallt i form av att stoppa blödningar. Inom en timme 
bör den skadade fått kvalificerad vård av legitimerad personal och påbörjad medicinsk eva-
kuering (MEDEVAC) till sjukhus. Inom två timmar bör den skadade ligga på operationsbordet 
och ”kirurgen ha skalpellen i sin hand”. I Afghanistan hänvisas svenska soldater till det tyska 
fältsjukhuset vid Marmal.
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Parallellt med att den skadade soldaten rent 
fysiskt blir omhändertagen sker ett rap-
porteringsförfarande för att förbereda öv-
riga enheter i den svenska styrkan. Detta 
för att kunna hjälpa den skadade till bästa 

möjliga vård snarast möjligt. Vid den svenska campen 
”Camp Northern Light” (CNL) finns en lednings-
cental även benämnd ”Tactical Operation Centre” 
(TOC).  Dit larmas personal från campen, vid ska-
detillfälle. Stabsläkaren tillsammans med ”Medical 
Planner” får in uppgifter om att det finns en eller flera 
skadade soldater och då börjar de planera för en MED-
EVAC, oftast med helikopter (hkp). En beställning 
av hkp skickas till ”Patient evacuation coordination 
cell” (PECC) (vilket motsvarar SOS-alarm i Sverige). 
PECC:en skickar ut hkp till området där den skadade 
befinner sig och transporterar soldaten till sjukhuset. 
Hkp är redo att starta inom 15 min, 24h om dygnet, 
7 dagar i veckan. Idag är tiden från att anmälan nått 
PECC:en till dess att hkp landar max 60min.

Svensk sjukvårdspersonal från CNL skickas till 
sjukhuset för att möta den skadade soldaten så snart 
som möjligt. Om soldaten är vid medvetande får han/
hon ringa hem till sina anhöriga för att själv under-
rätta dem om situationen. Om soldaten inte är vid 
medvetande alternativt är inne på operation, kommer 
anhöriga att informeras av vakthavande sjukvårdsbe-
fäl (V Sjv) vid högkvarteret (HKV).

Stabsläkaren vid förbandet kontaktar snarast V Sjv 
i Sverige och informerar och lägesuppdaterar konti-
nuerligt. V Sjv kontaktar Uppsala Akademiska sjuk-
hus (UAS) som förbereder för strategisk evakuering 
(STRATEVAC). Krisledning vid HKV sker i TOC:en 
vid arméns taktiska stab ATS, från larm om skadad 
svensk soldat till att soldaten är hemma i Sverige.

Evakuering
Varje nation har ett egenansvar att genomföra STRA-
TEVAC, vilket innebär att evakuera sina skadade 
soldater ifrån insatsområdet till hemnationen. Den 
STRATEVAC-resurs som vi har tillhandahåller luft-
buren intensivvård med tillgång till ”Extra Corporeal 
Membran Oxygenering” (ECMO). ECMO används 
om patienten är instabil. Således behöver patienten ej 
vara speciellt stabil eller färdigbehandlad före hem-
flygning. Vår strävan är att patienten skall komma till 
svenskt sjukhus 35h efter händelsen. Tidig transport 
hem är viktig då komplikationer i form av lungkol-
laps, infektioner och organsvikt kan komma efter ca 
40-50 h. STRATEVAC-planet landar oftast på vår 
egen bas i Uppsala, Ärna flygplats, och förs därefter till 
UAS. Där mottages soldaten av specialiserade vård-

team. Samtidigt som soldaten flygs hem till Sverige, 
ordnar Försvarsmakten (FM) så att anhöriga kommer 
till UAS. De ges möjlighet att träffa soldaten snarast 
möjligt. FM har ett uppföljningsansvar för den ska-
dade och när denna/denne kommer till UAS övertar 
hemförbandet ansvaret och ”vårdkedjan” slutar inte 
förrän rehabiliteringen är klar. Dock fortsätter perso-
nal från ATS att ha uppföljning för att ge soldaten ett 
fortsatt stöd. Baserat på de skadeutfall FM har haft, 
har ”vårdkedjan” ifrån skadetillfället till slutlig vård i 
Sverige fungerat väl och räddat liv.

Pågående arbete inom sjukvårdstjänst kopplat mot 
insats i Afghanistan

Sjukvårdskedjan
Försvarsmakten täcker idag hela kedjan från skade-
tillfälle t.o.m. att soldaten ligger på högspecialiserat 
svenskt sjukhus. Varje moment under resan består av 
vård på en mycket hög nivå. Det är av största vikt att 
kontinuerligt utveckla den militära sjukvården för att 
soldaten på fältet skall få bästa möjliga vård. Hälso- 
och sjukvårdspersonalens insatsutbildning vid För-
svarsmedicin Centrum (FömedC), inom ramen för 
FS24:s utbildning nu i höst, har förlängts från tidigare 
tre till numera fyra veckor. Ett arbete har också star-
tats för att se över och ytterligare utveckla den strids-
sjukvårdarutbildning som finns. 

Insatsledningens avdelning för erfarenhetsana-
lys (INS ERF ANA) har påbörjat ett arbete med att 
ta fram erfarenhetsverktyg kopplat mot strukturerat 
omhändertagande av skadedata, detta för att vi på ett 
mer konkret och kvalitetsbaserat sätt skall kunna dra 
slutsatser och förbättra verksamheten. Kontinuerligt 
sker samarbete mellan Insatsstaben vid HKV, Prod-
Log Försvarsmedicin, FömedC m.fl. för att förbättra 
materiel, utbildning med mera. 

I och med reduceringen av FM styrkebidrag i Af-
ghanistan kommer det innebära en viss reducering 
även för sjukvårdsenheterna kopplat mot uppdrag och 
antal soldater på plats. 

I dagsläget är helikopterbidraget från USA så hel-
täckande att den svenska kirurgiska förmågan ”For-
ward surgical team” (FST) inte bedöms nödvändig. 
Dock nyttjas kapaciteten ”Forward Resucitation 
Team” (FRT) på plats i Afghanistan. I och med att flera 
nationer reducerar sin verksamhet i det svenska om-
rådet, kan detta innebära att även helikopterkapacite-
ten blir sämre vilket innebär att FST kan behöva sättas 
in i framtiden. ■

Artikelförfattare: Stabsläkare Börje Sidenö samt  
Medical Planner Cecilia Gustafsson vid ATS
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Insats: 
–en chefs reflektioner
Text: Öv Rickard Johansson

Hemma igen efter genomförd insats. 
Rakt in i julruschen, väl medveten 
om den omvända kulturkrocken som 
väntar befinner jag mig tillsammans 
med en handfull äldre damer häng-

ande över tre frysdiskar på storvaruhuset febrilt le-
tande efter den där 2,5 kilos skinkan som skulle vara 
rund, inte avlång och platt. Min frus beskrivning av 
hur vår julskinka skall se ut klingar i huvudet samti-
digt som aktiviteten i och kring frysdisken alltmer blir 
fysisk uppenbar. Plötsligt stannar jag upp eller rätt-
tare sagt vaknar till och undrar vad jag håller på med. 
Bilderna från Afghanistan blixtrar förbi och står i en 
väldig kontrast med det jag nu för tillfället upplever. 
Kontrasten är total. Jag blir faktiskt upprörd eller rätt-
tare sagt förbannad när jag inser vad vi (jag) håller på 
med. Känner för att kliva upp i frysdisken och ta be-
fälet och klara ut för alla och en var att dom gott kan 
lämna tillbaka halva kundvagnen med varor och bege 
sig hem och begrunda sin tillvaro...

Med ödmjukhet och respekt för uppgiften som fort-
satt pågår i Afghanistan så konstaterar jag att redan 3 
månader efter hemkomst så kan mina erfarenheter till 
del betraktas som militärhistoria. Sedan jag lämnade 
området med mitt förband så har transitionen på-
börjats i tre av fyra provinser, den samlade nationella 
ledningen utgörs nu av en civil chef och PRT MES 
finns inte längre utan nu förhåller vi oss till ett TST 
(Transition Support Team)och en TF (Task Force). En 
slutsats av detta faktum är att mina och mitt förbands 
erfarenheter måste sättas i sitt sammanhang och vär-
deras utifrån detta. Min personliga uppfattning är att 
vi ibland drar för långtgående slutsatser på enskilda 

händelser eller erfarenheter. Det jag upplevt kanske 
inte alls är samma saker som idag upplevs i insatsom-
rådet med hänsyn till att förutsättningarna förändras 
snabbt och över tid. Med detta i minnet så redogör 
jag nedan för några av mina personliga uppfattningar 
som förbandschef för FS 21 i syfte att bibringa en per-
sonlig förbandschefsreflektion efter genomförd insats 
utan att på något sätt ha ambition att skriva en full-
ändad resumé och/eller erfarenhetsskildring från sju 
månaders insats.

Hur var det?
Den vanligaste frågan jag fått sedan jag kom hem är – 
Hur var det? Ja , vad svarar men på en sådan fråga. Jag 
brukar sammanfatta allt med att svara – komplexite-
ten, för det är både sant och det enklaste svaret utan att 
börja nysta i någon sakfråga som den frågande ändå 
inte kommer att förstå. Vi är många i försvarsmakten 
som känner igen denna situation, och känslan av att 
både vilja berätta och samtidigt inte vilja berätta, blir 
en känslomässig kontradiktion som måste balanseras. 
Hur många gånger har man inte börjat berätta och 
förklara hur saker och ting upplevts på en enkel fråga 
från någon, och i samma stund insett att den frågande 
inte längre lyssnar eller är intresserad.

Förberedelser
Jag uppfattar att jag och mitt förband var väl förbe-
redda på uppdraget när vi roterade ner till insatsom-
rådet. Själv hade jag läst en mängd litteratur av olika 
slag för att verkligen försöka förstå Afghanistans bak-
grund, historia, kultur, religion, konflikter mm. Till 
detta hade vi en bra kulturell utbildning på LG som 
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sammanvägt gav mig en som jag vid tillfället uppfat-
tade god förståelse för min förestående uppgift. Efter 
ankomst till Afghanistan tog det inte många dagar för 
mig att inse den enorma komplexitet som uppgiften 
innebar(även om insikten om detta fanns sedan för-
sta rek resan). I denna mosaik av komplexitet fann jag 
som chef dock en inre trygghet i att vi inom förbandet 
hade skapat oss en implementerad gemensam mål-
bild och en genomförande idé som vi kunde förhålla 
oss till. I detta sammanhang kan jag nu med empiri 
konstatera att förbandet med dess dugliga chefer och 
soldater samt den inövade stridsteknik som bygger på 
våra reglementen och metoder gav en stadga att bygga 
vidare utifrån. När allt kommer omkring i denna och 
förmodligen alla andra insatsmiljöer så är det ”impro-
vise, adapt and overcome” som är ledstjärnan för att 
nå operativ effekt. De gamla deviserna ”enkelhet”, ”Le-
darskap”, och ”strid som du är lärd där hemma” gäller! 

Mot bakgrund av att vi inom förbandet lyckats im-
plementera en gemensam målbild och lösa uppgiften 
i enlighet med vår genomförande idé över tiden samt 
ge kompanichefer, plutonchefer samt gruppchefer för-
troende att lösa uppgifter inom givna mandat kunde 
jag som förbandschef lägga huvuddelen av min tid 
till att skapa förutsättningar för mitt förband att verka 
mot vår gemensamma målbild. I detta arbete kraft-
samlade jag mitt arbete i att komma de Afghanska 
cheferna nära och försöka vinna deras förtroende så 
att vi inom ISAF med våra resurser kunde stödja de 
afghanska förbanden på bästa sätt. Vid en första an-
blick kan detta låta banalt men med hänsyn till att 
uppgiften som sådan förändras över tiden i en så lång 
insats som den i Afghanistan så ändras också förut-
sättningarna för oss på marken markant och väldigt 
fort. Återigen gäller ”adapt improvise and overcom” 
för att nå slutmålet. 

Samarbete med ANSF (Afhgan National  
Security Forces)
Genom ett långsiktigt arbete lyckades jag skapa ett 
personligt förtroende hos de afghanska högsta che-
ferna och i det dagliga arbetet på fältet återkommande 
visa på vår oförtrutna vilja att stödja de afghanska 
förbandens verksamhet. Efter ett tag så lyckas jag att 
föra samman ett antal högre chefer från både polis 
och militär, underrättelseenheter och civila aktörer 
vilket gav mig och mitt förband möjlighet att påverka 

de gemensamma operationerna i ett mer långsiktigt 
perspektiv vilket i sig var en utmaning då vår syn på 
tidsförhållanden skiljer sig avsevärt från afghanerna. 
Ett exempel på vunnen framgång i detta fall var att vi 
lyckades förlänga operation EBTEKAR från att vara 
en fem veckors operation till att utvecklas till en uti-
från vårt gemensamma perspektiv (ISAF och ANSF) 
en sammanhängande operation med ett långsiktigt 
mål som sträckte sig ända fram till 19 mars i år (2012). 
Konsekvensen av detta var att samordningen av ISAF 
och ANSF nu kunde ge mer operativ effekt i syfte att 
skapa säkerhet i vissa utpekade områden. Eftersom 
operationsplanen och vår viljeinriktning blev känd i 
RC N och i hela ISAF så fick jag som chef även möjlig-
het att få de resurser jag begärt i form av olika sorters 
understöd i nästan alla förekommande fall.

När vi sedan fick fart på operationerna gav det 
ena sig efter det andra. Samordningen mellan de af-
ghanska cheferna och organisationerna tog fart och vi 
kunde nu stödja dom på ett mer aktivt sätt än tidigare. 
En stor del av denna förtjänst stod den afghanska 3. 
Brigaden för då de under vår tid i området blommade 
ut som en ”riktig” brigad. Med anledning av att det nu 
fanns en afghansk truppmassa att tillgå så förändrades 
förutsättningarna tidigt i missionen för oss att upp-
träda. Vi hade tidigt klarat ut att vi ville uppträda med 
en robusthet i förbandssammansättningen som möj-
liggjorde för chefen längts ut (kompanichefen) att lösa 
sin uppgift mer självständigt och på så sätt aktivt och 
med handlingsfrihet kunna stödja de afghanska sä-
kerhetsstyrkornas krav på vårt understöd, där vi bäst 
behövdes för tillfället. Efter att ha redovisat för högre 
chef (COM RC N) om hur jag avsåg lösa uppgiften så 
skred vi till verket. 

Med denna möjlighet att uppträda tillsammans 
med afghanerna på platser där vi under operationerna 
behövdes bäst kunde vi nu mer aktivt och gemensamt 
över tiden lösa våra uppgifter. I detta sammanhang 
vill jag passa på att kommentera en vanligt förekom-
mande fråga och påstående. Jag har av flera hört att 
man anser afghanerna brista i förmåga att samordna 
sig inom och mellan olika organisationer för att ge-
nomföra en för dom gemensam operation. Min be-
stämda uppfattning är att dom är ganska bra på detta. 
Betänk att vi alltid har ett västerländskt sätt att betrak-
ta det afghanska folket. Tänk dig själv in i situationen 
att vi i Sverige (i den lugnaste fred, här och nu) skall 
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samordna operativ verksamhet inom försvarsmakten, 
med polis, tull, länsstyrelser, landsting, MSB, rädd-
ningstjänst och kommuner mm för att vi tillsammans 
varje vecka skall genomföra gemensamma operatio-
ner. Vilka friktioner skulle vi få hantera? hur skulle vi 
hantera det? Med vilket resultat? Här finns det anled-
ning till eftertanke, ödmjukhet och förståelse för sam-
manhanget.

Nationell målbild
Vidare när det gäller förmågan att planera och genom-
föra insatser av denna karaktär så blir uppgiften ytter-
ligare komplex då vi operativt leds av i detta fall ISAF 
på plats i operationsområdet och via HKV från Sverige 
i ett nationellt perspektiv. Avståndet (600 mil) hemi-
från kan i sig lätt bli en friktion om inte den operativa 
verksamheten på plats samordnas med de nationella 
behoven och inriktningarna. Jag har den största res-
pekt för denna svåra uppgift men vill ändå framhålla 
att analys av uppgiftens innebörd alltid måste utgöra 
grunden för fortsatt planering. Om vi missar detta 
steg i planeringen så kommer vi alltid få leva med ett 
felläge som i sig över tiden skapar friktioner. En ge-
mensam nationell målbild måste utarbetas och imple-
menteras samt följas upp och justeras med hänsyn till 
utvecklingen i området, dvs återkommande analysera 
uppgiftens innebörd, och därifrån vidta åtgärder.

Framtida insatser
Under hela min tid som chef för FS 21 så har jag åter-
kommande uppfattat att vi är på väg att bli ”afgha-
nistan styrda” i vår profession. Här vill jag vara extra 
tydlig och påminna om att just nu, är vi i Afghanistan, 
men i morgon kan vi vara någon annanstans. Med det-
ta menar jag att vi inte kan eller skall dra för långtgå-
ende slutsatser på enskilda händelser eller företeelser. 
Jag har efter hemkomst(men även innan och under 
utbildningstiden vid LG) slagits av den retorik många 
använder sig av och utger sig för att vara ”Afghanistan 
veteran” med rätt att klara ut hur man skall bete sig 
i olika situationer. Visst har vi särskilda erfarenheter 
att ta tillvara men den attityd jag märkt och märker 
av, är att vi utbildar, diskuterar och påverkar vår ut-
bildning mm mot många enskilda händelser med ett 
begränsat urval av erfarenheter rakt in i utbildningen. 
Om denna företeelse inte hanteras med omdöme och 
dessutom sprids in i vårt dagliga arbete med utbild-

ning av GMU och alla våra andra förband som ”inte” 
skall till Afghanistan så kommer vi att urholka vår 
förmåga att utbilda och träna förbanden mot de mål 
som vi idag bygger våra förband emot. För att råda bot 
på detta önskar jag en tydlig implementering av vårt 
”doktrinträd” på förbanden, och att vi förhåller oss till 
de reglementen och utbildningsanvisningar som finns 
i syfte att minimera ”allmänhetens fria åkning”. Våra 
reglementen(även de som förevarit) bygger på en lång 
empirisk erfarenhet och skall utgöra grunden för hur 
vi uppträder och tränar våra förband. Inför varje spe-
cifik uppgift skall vi självklart kunna anpassa oss, men 
förutsättningen för detta är att vi kan hantera våra 
grundläggande förmågor med våra förband. Att göra 
tvärtom är enligt min uppfattning fel väg att gå.

Grunden för att nå fram till ett krigsdugligt förband 
går självklart via den personal som förbandet består 
av och det är allmänt känt att våra soldater och chefer 
håller en mycket hög kvalité även i en internationell 
jämförelse. Bevisen på detta är många och vid flera 
tillfällen uppvaktades jag av utländsk personal som 
med all önskvärd tydlighet gav bevis på soldaters och 
chefers förmåga att lösa sina uppgifter, både vad av-
ser stridsaktiviteter och övrig vardaglig verksamhet. 
Blandningen av professionella soldatkunskaper och 
förmågor blandat med en god social kompetens och 
kulturell förståelse är och kommer vara framgångsfak-
torer även i framtida uppdrag. Det jobb våra soldater 
utför förtjänar all respekt och jag ”gör hatten av” för 
dessa personer. 

För mig har det varit en förmån att få vara förbands-
chef. Arbetet är många gånger tungt, både fysiskt och 
psykiskt och tar på krafterna, men med goda medar-
betare och duktiga motiverade soldater löser man det 
mesta. Efter hemkomsten känner jag en tomhet för att 
inte få vara i ”hetluften” med allt vad det innebär. Kon-
trasten från det jag upplevt de senaste ett och ett halvt 
åren jämfört med det jag gör idag känns overkligt stor. 
Förändringsarbetet med omstruktureringen fortgår 
och jag önskar också att vi inom försvarsmakten till-
sammans kan skapa de förutsättningar som krävs för 
att ge kommande chefer och soldater samma goda 
möjligheter som jag fått uppleva som förbandschef. ■

Artikelförfattare: Öv Rickard Johansson 
Foto: Josef el Mahdi / FS 21
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En definition av stridsvärde kan vara ”ett mått 
på förbandets förmåga att genomföra sina 
uppgifter”. Inom detta avsnitt som berör flera 
av de förutsättningar som vi ibland bara tar 

förgivet, så som gott ledarskap och god förbandsanda, 
hittar vi även en god fysisk och psykisk prestations-
förmåga. 

Psykiskt stridsvärde är som nämnts ovan en del 
av det totala stridsvärdet och vart gränsen går mel-
lan fysiskt och psykiskt kan vara svårt om ens möjligt 
att avgöra,. Trots det finns det vissa vinster med att 
tydliggöra när man har en tydlig psykisk eller fysisk 
påverkan kanske främst för att kunna motverka ne-
gativa effekter och tillse återhämtning så att ”tappet” i 
förmåga inte blir vare sig stort eller långvarigt. För det 
är just det som är vitsen med stridsvärdet, att hushålla 
med resursser. 

Allt eftersom den miljö vi verkar i förändras så 
behöver vi också anpassa vår tillämpning av strids-
värdet. Man brukar tala om påverkansfaktorer på det 
fysiska stridsvärdet. Den klassiska uppdelningen är 
Energivande processer, nerv/muskelfunktioner och 
Psykologiska faktorer, bild	1.

Det är kanske framför allt sömnen som traditionellt 
har fått ett stort genomslag som påverkansfaktor och 
då kanske främst när det gället förare av olika fordon 
och operatörer av tekniska komplexa system, där har 
man till och med i stor utsträckning reglerat vila och 
återhämtning för att säkerställa en god funktionalitet. 

När det gäller andra påverkansfaktorer så är det 
ibland upp till individen eller ledaren att med en ge-

nomtänkt strategi bibehålla ett högt stridsvärde över 
tid. Något som kanske inte alltid är helt självklart eller 
görligt i ett sammanhang som också ställer stora krav 
på att uppgiften blir löst.

Bild	 2. illustrerar hur mentala förväntningar ibland 
agerar gränssättande och vill visa på att vi ofta kan 
betydligt mer än vad vi tror. Genom att följa upp och 
mäta sin förmåga kan man dock förändra sin mentala 
förväntansbild så att den överensstämmer bättre med 
den egentliga kapaciteten.  Risken med synsättet ovan 

är att man på både individnivå och gruppnivå ris-
kerar att göra ett större uttag än vad man planerat OM 
man inte också tar hänsyn till fysiska förutsättningar 
och möjligheter till återhämtning. 

”Pannben” är en egenskap som faktiskt handlar om 
en psykisk förutsättning att åsidosätta sina upplevda 
begränsningar och kämpa vidare och ett visst mått av 
pannben är det som låter oss nyttja vår fulla potential. 
Men bara ”pannben” leder till att vi också drar på oss 
skador och förslitningar.  Därför är det lika viktigt att 
vi lär oss identifiera och tolka kroppens signaler på ett 
sätt som gör att vi håller i längden.

Psykiskt stridsvärde
Ett gammalt men aktuellt begrepp!
Text: Kn Niclas Wisén
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Ett insatsförsvar
Skiftet från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar 
medför naturligtvis en mängd förändringar i såväl 
utrustning/materiel, metod/taktik som mindset. Med 
mindset menar vi den inställning vi har till att kunna 
lösa de uppgifter vi ställs inför som en försvarsmakt 
tidigare förelåg något som ibland benämns Big War 
(Konventionellt) mindset, ett mindset baserat på en 
tydlig motståndare, försvar av sitt land eller vinna över 
fienden. Nu föreligger snarare Small War (Expeditio-
nary) mindset som har ett historiskt ursprung (bla. 
från brittiska kolonialtiden)med små grupperingar 
och guerilla motståndare. I kombination med ett Joint 
mindset som innebär Förmågan att kunna samverka 
mellan vapengrenar och nationer under en gemensam 
ledning under internationella insatser. 

Mindset kan i vissa hänseenden jämföras med Mo-
raliska faktorer som är del av de tre grundpelarna i 
vår krigföringsförmåga (doktrin för markoperatio-
ner). Och även om det kan framstå som avlägset från 
soldatnivån så är en av målsättningarna med det psy-
kiska stridsvärdet att även vidmakthålla en god moral 
och vilja inom förbanden. 

Insatsmiljön medför många utmaningar i de upp-
gifter vi ställs inför oavsett om det rör stabsarbete eller 
soldattjänst. Forskning inom militärpsykologi och då 
främst inom insatspsykologin, har identifierat ett an-
tal områden av påverkansfaktorer (mentala- fysiska- 
emotionella- sociala- och existentiella- faktorer) som 
sammantaget täcker in det mesta av det vi kan finna i 
insatsmiljön. Vi brukar sammanfatta dessa under be-
greppet insatsstress.  Vi känner även igen dom till viss 
del som tillfälligt påverkande faktorer. 

I arbetet med att omhänderta den lag som ligger 
till grund för försvarsmaktens uppföljningsansvar. 
Har vikten av stridsvärdet fått en ökad tyngd. Om vi 
kontinuerligt under insatsen ser till att hålla stridsvär-
det på en bra nivå trots begränsningar i återhämtning 
och krävande uppgifter, kommer vi sannolikt även att 
minska uppkomsten av besvär eller problem hos indi-
vider efter insatserna. 

Påverkan/resurs
Vi pratar ofta om psykiskt stridsvärde i termer av 
Mental Hälsa och att det är en resurs som likväl är en 
förutsättning för förbandets funktion. 

Då olika befattningar ställer olika krav på ”typ” av 
psykiskt stridsvärde är det viktigt att försöka förstå 
hur vi påverkas av insatsstress. Självklart är det i hög 
grad så att vi har individuella sätt att hantera insats-
stress. Trots det visar vetenskapen på vissa gemen-
samma förutsättningar. Bild	3.	Visar på exempelvis på 
hur hjärtfrekvensen påverkar såväl kognitioner som 
finmotorik och perception.

Grafen visar att det egentligen inte går att skilja på fy-
siskt och psykiskt stridsvärde då det faktiskt handlar om 
påverkan på organismens förmåga att upprätthålla en 
viss nivå av funktion och att påverkan spänner över de 
både fysiska som psykiska förmågor. Å andra sidan så 
har det vissa fördelar med att dela in den påverkan man 
utsätts för avhängt vilka funktioner som främst påver-
kas och dessutom knyta det till specifika uppgifter.

Domän Jobb uppgift

Perception Visuell tolkning 
Auditiv detektion 
Taktil igenkänning av reglage

Kognitiv Uppmärksamhet över tid 
Beslutsfattande 
Respons urval

Motorisk Respons aktivering 
reaktionstid

När vi känner de domäner som påverkas kan vi också 
förstå vilka begränsningar vi riskerar. Det kan också 
skapa förståelse för varför vi ibland under påfrestande 
situationer fattar beslut som i efterhand inte verkar ge-
nomtänkta eller varför vi fallerat i att uppmärksamma 
det uppenbara. 

Aktuellt
Det psykiska stridsvärdet är i allra högsta grad aktu-
ellt som område nu när vi står inför det faktum att vi 
kommer skicka soldater och officerare i allt större ut-
sträckning och vid flera tillfällen och ibland beordra-
de. Erfarenheter från att ha arbetat med uppföljningen 
av förbanden under flera år är att man oftast har en 
hög ambitionsnivå både på individ och förbandsnivå. 
Det är i sig inget negativt snarare tvärt om men att 
jämföra med ”pannben” så kan det ibland leda till ut-
tag på individnivå där såväl funktionalitet som hälsa 
dragit det korta strået. 

Eller som en stabsofficer utryckte det ” det var ju 
inte den där sista timmen som vi var som skarpast, 
kanske skulle vi varit gynnade av att stänga kontoret 
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tidigare och ägna oss åt lite återhämtning”. Att värna 
sitt eget eller sin personals psykiska stridsvärde kräver 
att man identifierar eventuella behov och sen att man 
kommunicerar behovet till högre chef alternativt fat-
tar egna beslut. 

Stridsvärdesrapporter med såväl fysiska som psy-
kiska bedömningar bör vara en naturlig del av perso-

naltjänsten (åter igen AR 2). En förutsättning för att 
det psykiska stridsvärdet skall uppmärksammas på 
rätt sätt är TOP COMMITTMENT.
Mental Hälsa är ju trots allt en resurs. ■

Artikelförfattare: Kn Niclas Wisén Psykolog,  
SpecE FM HRC
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Utrustning  
till soldaten 
Soldatmateriel som levereras 2012

Med risk för upprepning av det som nämnts i tidigare nummer av arménytt och 
på armébloggen så kan det dock vara värt att nämna Arméns fortsatta priorite-
ring av soldaten, vilket bl a visar sig i de materielleveranser som sker under 2012. 
Utöver det som nämns nedan kommer det även under kommande år, d v s 2013, 
2014 och 2015 att ske omfattande tillförsel av ny utrustning till soldaten.

Text: Övlt Kenneth Tapper

I tidigare nummer av Arménytt samt på armé-
bloggen har Prod Armé avdelningen orienterat 
om tillförsel av ny soldatutrustning. Denna ar-
tikel kompletterar vi bilden av vad som händer / 

levereras under perioden 2012-2015.
Mörkerriktmedel Ak5 - som består av laserpekare 

och vapenlampa och skall betraktas som ett system 
tillsammans med bildförstärkaren - kompletterings-
anskaffas under året för att uppnå motsvarande nu-
merär.

Planerat finns även en stor mängd IRV-sikten och 
IRV-kikare att levereras sent 2012 och/eller under 
2013. IRV-siktena är i första hand avsedda för skarp-
skytte- och understödsvapen och IRV-kikarna för 
observation. Denna utrustning tillsammans med bild-
förstärkare och mörkerriktmedel Ak 5 kommer att 
med erforderlig mängd utbildning och träning ge ef-
terfrågad mörkerförmåga på soldat, grupp och pluton.

Interngruppradiosystemen (IGR) som är införda 
under senare år har markant lyft soldatens, gruppens 
och plutonens förmåga. Under 2012 har tilläggsan-
skaffning av IGR version 1 genomförts och tilldelning 
av dessa sker efter sommaren. Vidare pågår upphand-

ling av IGR version 1 avsedda för Hemvärnet och le-
verantör utses under sommaren. Digital version av 
soldatradio avsedd för insatsorganisationen levereras 
i slutet av 2012. Som synes är ett omfattande införan-
de planerat till början av 2013. Totalt handlar det om 
strax under 20 000 radioapparater.

Under 2012 kommer det också att levereras ett stort 
antal nya kroppsskydd (KRSK 12) som är en del av det 
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nya personliga ballistiska skyddsutrustningssystemet 
(PBSUS). De första leveranserna har påbörjats och 
även här har MSS genomfört införandeutbildning för 
instruktörer och övrig nyckelpersonal i syfte att kunna 
påbörja ett införande på bredden. Självklart priorite-
ras FS 24 och KS 26 där systemet kommer att nyttjas 
operativt för första gången.

Det nya stridsvästsystemet (SVS 12) är under upp-
handling och beräknas kunna levereras under 2013-
2014. SVS 12 baseras på SVS 08 som har varit föremål 

för utvärdering bl a i Afghanistan. SVS 08 kommer att 
nyttjas i Försvarsmaktens prioriterade verksamhet in-
till att SVS 12 levereras.

KRSK 12 och SVS 12 har varit föremål för omfat-
tande utprovning och utvärdering och kommer att 
utgöra ett mycket stort steg i strävan att uppnå vi-
sionen om ett användarvänligt soldatsystem. Utrust-
ningen hör till det absolut bästa som kan uppbringas 
på marknaden och vidareutveckling av SVS och bär-
systemet som helhet pågår genom att göra en översyn 

IRV kikare (Sophie) för  observation på avstånd upp till 1200 m.
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av vilka ytterligare fickor och väskor som bör tas fram 
eller utvecklas.

Inom ramen för utrustning till soldaten pågår leve-
rans av en stor mängd intendenturartiklar som ex.vis 
skalplagg, ny känga, tält 4 (patrulltält) m.m. Utrust-
ningen levereras efterhand och enligt särskild priori-
tetsordning till förbanden, d v s att det inte är alla som 
får tilldelning vid ett och samma tillfälle.

Som nämndes inledningsvis kommer det under 
2012 och kommande år ske en stor tillförsel av för sol-

daten viktig utrustning. För att inte gå i den vanligt 
förekommande fällan att ”man blir världsmästare med 
de senaste och häftigaste prylarna” bör det återigen 
poängteras att den i vissa fall tekniskt avancerade ma-
terielen kräver gedigen utbildning och mycket träning 
för att uppnå avsedd effekt.  Nu är det m a o upp till or-
ganisationen, dvs oss själva, att bevisa att vi kan han-
tera tillförseln av utrustningen på ett seriöst sätt. ■

Artikelförfattare: Övlt Kenneth Tapper 
Systemsamordnare soldat PROD ARMÉ

IRV sikten för understödsvapen. Från vänster HTWS (Heavy Thermal Weapon Sight) och i mitten MTWS 
(Medium Thermal Weapon Sight). Längst till höger IRV sikte benämnt CQB i första hand avsett för Ak 5.
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UNTSO var den första fredsbevarande insatsen som inrättades av FN. Det är FN:s 
enda permanenta insats, den är inte tidsbestämd. Sedan 1948 har de militära 
observatörerna i UNTSO arbetat i Mellanöstern på olika platser för att övervaka 
vapenvila, övervaka vapenstillestånds avtal, för att förhindra isolerade händelser 
från att trappas upp men också för att bistå andra fredsbevarande verksamheter i 
regionen i deras arbete för att uppfylla sina respektive mandat.

Text: Major Peter Petersson
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UNTSO
FN:s första fredsbevarande insats

UNTSO personal har också sedan starten 
varit tillgängliga på kort varsel för att 
bilda kärnan i en del andra fredsbeva-
rande operationer runt om i världen. 

Tillgången till UNTSO militära observatörer för 
omfördelning och nästan omedelbar spridning, ef-
ter beslut i FN:s säkerhetsråd, har varit en enorm 
tillgång och en bidragande orsak till framgång vid 
snabba insatser genom åren. Detta är högst aktuellt 
just nu när flera av UNTSO observatörer på kort 
varsel har omfördelats till det nyuppsatta uppdraget 
UNSMIS, i Syrien.  

En dag på Golan
Jag lämnar OP på morgonen med patrullbilen. So-
len står redan högt på himlen. Det blir en varm dag, 
igen. Jag anmäler mig via radion till centralen som 
ständigt övervakar våra fordonsrörelser. Jag rappor-
terar vilka vi är, vårt uppdrag och vart vi skall åka. 
Det var en bekant röst i andra änden. Om ett par da-

gar sitter jag själv där och svarar. Vi UNMO arbetar 
även som Vakthavande Befäl och hanterar då bland 
annat radion i vår Net Control Station.

Idag är det inspektion, på den israeliska sidan. 
Jag skall arbeta tillsammans med en officer från Ir-
land. Det blir bra, vi har gjort bra jobb ihop tidigare. 
Under inspektionen kommer vi att besöka olika 
förband och enheter för att kontrollera så att avta-
len följs, som vanligt har vi också en Israelisk sam-
verkansofficer med oss. Innan inspektionen börjar 
har vi en kort genomgång där vår Operationsoffi-
cer trycker lite extra på en del saker. Vi planerar vår 
färdväg och hälsar på vår israeliska samverkansoffi-
cer, också honom har jag arbetat ihop med tidigare. 
Det här kommer att fungera bra! 

Och det gör det, hela dagen.  Vi har besökt pan-
sar-, ingenjörs-och infanteriförband och några öv-
nings områden. Allt är i sin ordning. Det enda miss-
ödet under dagen var en kortare felnavigering och 
en punktering. Vägarna är inte alltid så bra där vi 
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behöver åka. Men nu har det ju varit varmt en längre 
tid, så vägarna är i alla fall torra. När vi är överens om 
vad vi sett och efter att vi har haft en kort summering 
av uppdraget och skrivit vår inspektionsrapport så 
skakar vi hand med ”vår” samverkansofficer och säger 
tack. Sedan bär det av hem till OP igen. 

Innan jag gör tillsyn på bilen och stänger av motorn 
så anmäler jag via radion att jag kommit fram till min 
destination och avslutar för kvällen. Det känns bra att 
veta att det alltid är någon som följer upp var man är. 
Om det går mer än en halvtimme utan radiosamband 
med en enhet så startar man genast efterforskningar. 

Före middagen pratar vi igenom dagen. Min OP-
kollega från Holland har ju varit där själv hela dagen 
och vi har en del att diskutera, vi skall skicka en dags-
rapport från OP med observationer och med annat 
som har hänt under dagen. Efter maten går vi upp i 
tornet en stund och vi konstaterar att det är stjärn-
klart, lugnt och riktigt vackert så här på kvällen. Imor-
gon är det min tur att vara kvar och observera från OP. 
Jag funderar en stund på mina förväntningar. Jag har 
ett besök här imorgon. Då skall jag göra en briefing 
om läget på Golan i stort och om de uppgifter vi har i 
UNTSO. Dessutom är det ju min tur att laga middag, 
kanske ska jag överraska med svenska pannkakor och 
sylt?

Så här inleds observatörsuppdraget
De militära observatörerna anländer till UNTSO 
Högkvarter Jerusalem för en veckas inledande utbild-
ning. Efter det fördelas officerarna på två olika out-
stations OGL (Observer Group Lebanon) och OGG 
(Observer Group Golan). OGL arbetar i södra delen 
av Libanon och OGG arbetar på båda sidor av Area Of 

Separation (AOS) på Golan. Enheterna på respektive 
sida kallas OGG-T och OGG-D. 

Den första tiden som observatör är man ”Junior”, 
oavsett grad eller ålder. Det är mycket att lära och en 
del prov och olika ”briefings” som skall genomföras. 
Tempot är högt, det är lika för alla, men det är mycket 
intressant och stimulerande. Vi är många officerare 
som kommer ifrån många olika länder, med olika 
bakgrunder. Trots detta, eller kanske tack vare detta, 
fungerar vi bra tillsammans.

Kan du bedöma vad som är viktigt?
Grunden till våra uppdrag som observatörer är att 
observera och rapportera. Därför är det väsentligt 
att verkligen kunna känna igen olika typer av fordon 
och materiel, även på längt håll och i skiftande ljus-
förhållanden. Det kan också röra sig om annat som 
skall rapporteras; Hur är människornas allmänna be-
mötande mot FN-personal? Är det mycket verksam-
het eller är det lugnt i övningsområden eller i byarna? 
I uppdraget ingår givetvis också att rapportera detta 
på rätt sätt. En otydlig eller ofullständig rapport ger 
inte de svar som högre chef önskar sig. Det är viktigt 
att vara noggrann. Med vår svenska officersutbildning 
som bakgrund klarar vi oss bra.

När man inte är i tjänst som observatör och bor på 
en Patrol Base eller på en Observation Post (OP), så 
bor man i Tyr (Libanon), i Tiberias (Israel) eller i Da-
maskus (Syrien). Just nu är det bara i Israel som det 
finns möjlighet att få ha familjen boende hos sig. På 
grund av det oroliga läget i Syrien togs den möjlighe-
ten bort i Syrien 2011. I Libanon har det varit stopp 
för familjer en längre tid. Sverige har även personal i 
Jerusalem och i Ismalia, Egypten.
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Söka outstation
Efter en tid som ”Line UNMO”, kan man söka sig till 
en annan outstation eller till en befattning på någon 
av de staber och samverkanskontor som finns. Om det 
beviljas beror på flera orsaker. Det är ibland brist på 
rutinerade UNMO, så din ansökan om förflyttning 
kanske fördröjs något. Det är ganska små staber, det 
finns inte så många befattningar, konkurrensen är 
hård. 

Jag tillträdde min befattning som stf chef för OGG-
T i Tiberias efter 6 månader som Line UNMO.  OGG-
T består av 35 observatörer och 11 civila. Det är en 

annan sida av arbetet här, ledning och koordinering av 
verksamheten. Varje månad kommer det 2-4 nya ob-
servatörer till varje outstation och lika många avslu-
tar sina uppdrag. Den personalrotationen kräver bra 
rutiner både vad gäller personaltjänst och utbildning. 
Dessutom skall ju vår operativa verksamhet fungera 
hela tiden. Det är en befattning som bjuder på utma-
ningar, men när jag ser tillbaka på de sex månaderna i 
den befattningen så tycker jag att det har varit väldigt 
roligt. Men oavsett vilken befattning du har så bjuder 
varje dag på nya utmaningar och upplevelser. ■

Artikelförfattare: Major Peter Petersson

Faktaruta
Namn: United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)

Mandat: FN resolution 50, 29 maj 1948. Detta har reviderats till del 
över tiden.

Uppdrag: Övervaka Israels och Syriens avtal om tillbakadragande 
(begränsning) av militär utrustning och trupp. Övervaka Israels 
tillbakadragande från södra Libanon och Övervakning och patrul-
lering i Sinai.

Antal representerade länder: 24

Head of Mission: General Major Juha Kilpia (Finland)

Antal personal: 141 observatörer, samt 10 officerare på chefsnivå. 
232 civilanställda. 

Svenskt deltagande: 7 officerare

Verksamhetsställen: UNTSO Högkvarter, Jerusalem. OGL Libanon, 
OGG Golan, OGG-T Tiberias, Israel), OGG- D (Damaskus, Syrien). 
Samverkanskontor i Beirut, Libanon (LOB), Damaskus, Syrien (LOD), 
Ismalia, Egypten (LOC).
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Inhämtningsresurserna består av två underrät-
telseskvadroner, ett fallskärmsjägarkompani 
samt den obemannade och flygande sensorn 
UAV03. I förbandet samlas alla inhämtnings-
discipliner utom telekrigsförmåga där vi sam-

arbetar med telekrigsbataljonen. Förbandet löser sina 
uppgifter optimalt när den är samlad men kan delas i 
två delar. Bataljonen planerar och tränar för de natio-
nella uppgifterna vid sin hemmabas i Karlsborg men 
är även ansvarigt för ett ISR-kompani i Afghanistan. 
Internationellt är ca 20 % av bataljonen insatt, och har 
varit så sedan 2007, såväl i Kosovo som nu senast i 
Afghanistan. Särskilt uppmärksammat har bataljo-
nens taktiska UAV-förband varit som under nu ett års 
tid flugit tio gånger mer operativt än vad något annat 
svenskt taktiskt UAV-system gjort. 

I bataljonens utveckling fram tills nu har det funnits 
två centrala teman. Sensoröverlappning och förmågan 
att delge en färdig underrättelserapport som är ana-
lyserad och klar. Genom att samla bataljonens och 
externa sensorer under ett paraply ökar kvalitén och 
tempot i bearbetning och delgivning. Nästa viktiga 

UNDBAT
 
Underrättelsebataljonen är ett stående förband  
vars huvuduppgift är att inhämta, bearbeta, analysera 
och delge underrättelser till chefer på operativ och 
taktiskt nivå.

Text: Carl-Magnus R Svensson
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Faktaruta
Antal: 577 soldater och officerare
Bas: K3 (Karlsborg)Insatta sedan 2007
Beredskap: NBG08 och 11

steg är att starkare integrera bekämpning till under-
rättelsecykeln. Utveckling och träning av TACP, sam-
verkan med artilleri- och flygförband är viktiga steg 
under 2013.

Fokusen på att återskapa ett nationellt krigsförband 
samtidigt som vi fortsätter våra insatser är spännande. 
En del av det innebär, trots att vi är ett stående förband, 
att rekrytera och träna våra deltidssoldater, GSS/T un-
der 2012 tillsammans med övriga delar. Skvadronsöv-
ningar i bataljonsram genomförs både i år och nästa 
år. Underrättelsebataljonen sätter även en ära i att 
kunna verka i hela landet varför övningar i vintermiljö 
genomförs varje år. Senast genom deltagande i Cold 
Response där sammansatt skvadron av jägare och fall-
skärmsjägare dolt infiltrerade och inhämtade under-
rättelser i det norska vinterklimatet. Detta föregicks av 
en intensiv träningsperiod under sex veckor i Kiruna.

Unikt för i år och nästa år är att grundkurs fallskärms-
jägare återigen genomförs efter ett uppehåll på fyra 
år. Kursen är tio veckor lång och ger grundläggande 
färdigheter i fallskärmstjänst och en förmåga att verka 
under lång tid ingående i en liten patrull som inhäm-
tar underrättelser. Kursen är sökbar för både officerare 
och GSS/K oavsett tidigare bakgrund i Försvarsmak-
ten.

Artikelförfattare: Carl-Magnus R Svensson 
Chef 32 underrättelsebataljon
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Försvarets nya  
multiverktyg 
Nykomling 1: Ingenjörbandvagn 120  l  Nykomling 2: Fältarbetsfordon 16T 

Leopard i ny skepnad
Göta ingenjörregemente har fått två helt nya multiverktyg.  
I och med detta har rörligheten hos våra mekaniserade förband  
tagit ett stort steg framåt. Värstingen är den 64 ton tunga, till  
närmast oigenkännlighet ombyggda stridsvagn 121.

Text: Sven-Åke Haglund
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Lillebror Fältarbetsfordon 16T SP är också 
det ett viktigt nytillskott, ett 16 ton tungt 
splitterskyddat arbetsfordon som kan grä-
va, schakta, lyfta och med tillbehör dess-
utom borra, kapa och skruva.

Stoltheten var inte att ta miste på när brigadgeneral 
Anders Carell, Försvarets Materielverk, överlämnade 
en knippe nycklar i blågula band till konteramiral Leif 
Nylander, Högkvarteret, vid en ceremoni på Göta in-
genjörregemente, Ing 2 i Eksjö 8 juni.

 ■ Projektet inleddes egentligen redan 1994 när det 
blev tydligt att det fanns ett behov av ett bepansrat 
fordon för fältarbeten i svåra miljöer, säger rege-
mentschefen överste Gustaf Fahl.

 ■ Om Sverige ensamt skulle ha genomfört projektet 
hade kostnaden blivit alltför hög, kompletterar 
Anders Carell. Tack vare att vi jobbade tillsam-
mans med främst Holland blev projektet genom-
förbart.

Totalt förvandlas 28 stridsvagn Leopard 2 i Tyskland 
till status ingenjörbandvagn. Sex stycken för svensk 
räkning, tio till Holland och tolv till Schweiz. De 
svenska vagnarna är i grunden modell 121, den första 
Leopard-typen som köptes in begagnad av Försvars-
makten och som numera är förrådsställd. 

”... något att bita i”
De svenska stridsvagnarna demonterades vid Mark-
verkstaden i Skövde före transporten till Tyskland.

Eftersom det är fråga om så få exemplar har före-
taget Rheinmetall Landsysteme GmbH, inte levererat 
någon förserievagn. I Sverige får den första vagnen 
också fylla den rollen. 

 ■ Verifieringar i Boden i vintras med konstant 20 
grader kyla och meterdjup snö, blev något att bita 
i för den nya vagnen, berättar projektledaren kap-
ten Peter Djerf, Fältarbetsskolan, Ing 2.

 ■ Nu gäller det att hitta de brister som finns i syste-
met och därmed rapportera krav på förändringar 
och förbättringar så att dessa ingår i garantiavta-
let. Från svensk sida har det inte minst handlat om 
att utveckla hydraulik och elsystem.

Organisatoriskt ingår både Ingenjörbandvagn 120 och 
Fältarbetsfordon 16T SP i Ingenjörbataljon 14. 

I en beskrivning över Ingenjörbandvagn 120 (Ingbv 
120) kan vi läsa bland annat följande:

Vräkte sig fram
Mest intryck vid demonstrationen i samband med 
överlämnandet från FMV till Försvarsmakten, var 
ändå när ingenjörbandvagnen, med minplogen ned-
fälld till 30 centimeters djup, fullkomligt vräkte sig 
fram över övningsfältet. Tekniken vid den här formen 
av minbrytning går ut på att plogen flyttar eventuella 
minor åt sidan så att stridsvagnar och stridsfordon 
kan följa efter i spåret, fick åhörarna lära sig av major 
Christer Reimertz, Fältarbetsskolan, speaker vid före-
visningen:

 ■ Ett antal exploderande stridsvagnsminor av kon-
ventionell typ klarar minplogen.

Artikelförfattare: Sven-Åke Haglund 
Foton: Niklas Ehlén / Combat Camera

”Centralt i fronten på vagnen finns en grävarm som kan användas med ett flertal 
olika verktyg, däribland grävskopa, grip, betongkross/klippverktyg. Besätt-

ningen kan med hjälp av kameror använda och byta verktyg under skydd utan 
att behöva lämna besättningsutrymmet. Ingbv 120 är även utrustad med ett 
integrerat minskydd, NBC-system och luftkonditionerat besättningsutrymme





Tekniska data, Ingbv 120
Chassi: Leopard 2
Besättning: 3 
Motor: MTU 1500 hk
Vikt: 64 ton
Grävning: 200 m3/tim, grävdjup 4 m, grävhöjd 9 m
Schaktning: 350 m3/tim
Vinschning: 2 X 9 ton Rotzler capstanvinschar (medger att koppla 
4 parter/vinsch)
Minbrytning: Pearson tunga minplog, DEMETRII (magnetsignatur-
indikator) och LMS (utmärkningssystem för bruten väg). Brytning 
ner till 30 cm markdjup.
Beväpning: Överlagrad vapenstation med integrerad rökkastare 
(2 x 6 st)

Tekniska data, 16T SP
Max hastighet: 80 km/h
Besättning: 2
Motor: Cummins ISB diesel 
Transport: I Hercules C-130
Övrigt:

-Termisk värmekamera för körning och arbete på natten
-IR-belysning
-Radiosystem 180 och DART
-Svenska skopfästen fram och bak
-Min- och splitterskydd enligt STANAG nivå 2
-Hydrauliskt inkopplingsbara tillbehör

Fotnot: Artikelförfattaren Sven-Åke Haglund är chefredaktör vid  
Infostaben, Högkvarteret

Kapten David Bengtsson, chef 212. ingenjörkompa-
niet med symboliska nycklar framför Ingbv 120

Ingenjörbandvagn 120 under schaktning 
med grävarmen lyft

Fältarbetsfordon 16 T i arbete med stora skopan. 
Det 16 ton tunga arbetsfordonet är dimensionerat 
för att kunna flygtransporteras i C-130, Hercules
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”
-Stopp! Du kan inte jämföra med den tiden då jag var 
arméchefens adjutant. Sagrén var Chefen för Armén, 
rapporterande som myndighetschef direkt till för-
svarsministern och var därmed nästan jämställd med 
ÖB. 

-Arméinspektören har en stjärna mindre, är general-
major och chef för Arméns insatsförband. Sitter inte 
heller i Försvarsmaktsledningen där de gamla armé-
cheferna skulle ha varit självskrivna.

Vi håller oss ändå kvar i året 1994. Jag var nytill-
trädd stabsredaktör. Du en effektiv adjutant till 
arméchefen. Hur mycket färgade den karismatiske 
Åke Sagrén av sig på unge majoren Grundevik?

-Han var en chef av den gamla skolan, mycket rättfram 
och fullkomligt orädd. Klart att det gjorde intryck.

Om jag säger att personer i din närhet under årens 
lopp har sett vissa likheter mellan dej och gamla ti-
ders arméchefer, blir du förvånad?

-Nja, vi har nog alltid delat synen på det militära yr-
ket. Sagrén lyfte ständigt fram vikten av grundläg-
gande soldategenskaper och jag gör detsamma. Vet att 
han delar min åsikt om att unga officerare ska vara ute 
på övningsfältet tillsammans med soldaterna, istället 
för att behöva lägga för mycket tid på administration.

Hellre fler leriga marschkängor än tummade mus-
mattor, alltså…?

-Ja, om du vill uttrycka det så. Jag tycker att skriv-
bordsjobbet tar en oproportionerligt stor del av en 
plutonschefs tid. Det är på övningsfältet förtroendet 
byggs.

Grundevik lämnar jobbet som arméinspektör

Tror inte att den stora 
världsfreden bryter ut
Artikelförfattare: Sven-Åke Haglund

Avgående arméinspektören om förändrade 
svenska utlandsinsatser efter 2014 -  
samtidigt som det finns behov av ökad na-
tionell förmåga. Berndt Grundevik muckar i 
mitten av september från posten som armé-
inspektör. I denna något annorlunda avskeds-
intervju möter Grundevik Arménytts tidigare 
redaktör Sven-Åke Haglund, en arbetskamrat 
från den tid då major Grundevik var adju-
tant hos legendaren Åke Sagrén – som alltså 
Berndt G ett antal år senare kom att efterträda 
på arméns högsta post.
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-Idag ska plutonchefen vara så mycket annat än sol-
dat och ledare. Han eller hon är arbetsgivarföreträ-
dare längst ut på linan, sätter vitsord, löner, behandlar 
tjänstledighet … helt annat krav än de som fanns un-
der värnpliktseran. 

Om plutonchefen ska vara mer ute, kan du tänka 
dig att återföra den administrativa personal som av-
skaffats på kompaninivå sedan 90-talet?

-Behöver inte vara som förr, alltså en kompaniadju-
tant med handräckningsvärnpliktiga. Jag ser gärna en 
civilanställd stödperson, vilken administrerar rese-
bokningar för soldater, inknappning av arbetstid och 
annat jobb i Prio-systemet som, på tal om det, blivit 
mer användarvänligt - men mer finns att göra.

När du var major och arméchefens adjutant, hade 
du då som mål att du en gång skulle bli det som hög-
tidligt kallas Arméns främste företrädare?

-Jag har aldrig jagat en befordran och kommer aldrig 
att göra det. Min linjal är både enkel och rak; du är den 
du är, står för din åsikt och driver den.

Lever du som du lär – är det okej att en fänrik kom-
mer fram till dej under en inspektion och lägger 
fram sin kritik rakt upp och ner?

-Vi har en värdegrund som säger öppenhet, resultat, 
ansvar. Antingen spelar vi med värdegrundskorten el-
ler kastar kortleken på bordet. 

-Jag har ett stenhårt krav och det gäller också fänriken 
i ditt exempel: Kom med ett förslag om hur det ska 
fungera bättre, och gör det samtidigt som du för fram 
din kritik! 

Den som följer dig på sociala medier eller här i Ar-
ménytt, ser att inte heller du själv drar dig för att 
vara obekväm. Du påstår till exempel att armén kan 
ha en personaluppfyllnad vid målsnöret 2014 på 
maximalt 65 procent!

-Det finns en faktisk diskrepans i vad som står i de po-
litiska texterna och vad som går att uppfylla i verklig-
heten. Fortfarande upplever jag att den politiska nivån 
driver sina budskap i enlighet med inriktningspropo-
sitionen, utan att ta full hänsyn till den praktiska verk-
lighet som redovisas av ÖB. Rekrytering, utrustning, 
samträning, tillgång på pengar … allt måste göras. 
Och kommer att ta tid.

Så i klartext, Försvarsmaktens påfyllning av tills-
vidareanställda soldater och sjömän, eller tidvis 
tjänstgörande, kommer inte att vara färdig i tid 
2014?

-Jag ska bara tala för armén. På papperet är uppfyllel-
sen näst intill total redan nu, alltså till 95 procent. Men 
det handlar om att förbanden fortfarande har krigs-
placerad, tidigare pliktpersonal på många poster. Ef-
terhand som vi får ekonomi att rekrytera och utbilda 
de nya kategorierna puttar de ut de krigsplacerade ur 
gårdagens vpl-system.

Men vad gäller då din kritik, uppfylld numerär är 
väl ändå uppfylld numerär?

-Skillnaden är att jag talar om samtränade och samö-
vade soldater i insatsberedda förband. Inte enbart an-
talet soldater. Vi lämnar pliktförsvaret helt och hållet 
någon gång efter årsskiftet 2018/2019.

När du var Arméchefens adjutant på 90-talet hade 
armén 10-12 brigader  plus ett antal fristående för-

... tvekar inte att använda ordet
världsklass på vår egen insats 

i Afghanistan

”

En annorlunda intervju, Berndt Grundevik möter tidigare ar-
betskamraten på 90-talet, dåvarande stabsredaktören Sven-Åke 
Haglund, från den tid då Grundevik som adjutant assisterade 
dåvarande arméchefen Åke Sagrén. Foto: Alexander Gustavsson
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band, lågt räknat 100 000 soldater i främsta linjen. 
Armén 2014 består exakt av 13 008 soldater. En åt-
tondedel av gårdagens. Jobbet för gårdagens armé-
chefer måste ha varit oerhört mycket tuffare…

-Tuffare? Nej, antagligen lättare. Inte samma kom-
plexibilitet. Inget rekryteringsjobb. Försvaret fick kos-
ta. Rekryterna hade bara att komma på angiven dag.

-Idag ska personalen rekryteras och har sin rätt som 
anställda. En utmaning ligger det i att få behålla den 
enskilda soldaten tillräckligt lång tid.

-Varje soldat kostar cirka 600 000 kronor att utbilda. 
Under nio månader. Om soldaten sedan inte skulle 
vara nöjd går han eller hon hem med någon månads 
förvarning. Och vi får börja om. Det här ställer krav 
på våra utbildare, alla befäl, alla oss i organisationen.

-Också utlandsmissionerna kräver alltmer. Balkankri-
get under första hälften av 90-talet var en vändpunkt. 
Jag tvekar inte att använda ordet världsklass för vår 
egen insats i Afghanistan, och då syftar jag på solda-
ternas nivå, officerare, utrustning, utbildning och för-
bandet som helhet.

Nog med bakåttittandet – förresten, förre ÖB Hå-
kan Syrén talade om att han inte hade någon back-

spegel ”… eftersom jag inte ska åt det hållet”. Har du 
någon backspegel?

-Syrén har jag den största respekt för, men är det nå-
gon uppfattning  jag inte delar med honom är det just 
den här. 

-Fokusera alltid framåt, men om du inte tittar i back-
spegeln tappar du orienteringen, och vet till slut inte 
om du framrycker åt rätt håll. För att kunna gå framåt 
måste du beakta historien.

Vi tar fram kikaren istället. Försvarsmakten efter 
2014, ett krigstrött Nato, Sverige tar hem truppen 
från Afghanistan det året …hur ska vi hålla den 
stående Försvarsmakten på topp utan en utlandsin-
sats, kommer soldaterna att stanna…?

-Till att börja med, Försvarsmakten lämnar inte Af-
ghanistan det året. Vi kommer att ha cirka 200 utbil-
dare kvar, både officerare och specialistofficerare och 
säkerligen några rutinerade soldater i olika befatt-
ningar. Tror inte heller att den stora världsfreden bry-
ter ut globalt efter 2014. Det är nog knappast troligt. 

-Ändå, att utlandsinsatser också fortsättningsvis kom-
mer att vara en del av en livscykel för vår personal, 
kort sagt, tveksamt om det blir i samma omfattning 
som idag. I förändringarna som kommer ligger ett be-
tydligt utökat nordiskt samarbete, som i sin tur mins-
kar behovet av helsvenska insatser.

-Det återstår att se vilka uppdrag vi kommer att få av 
regering och riksdag. Tydligt är att Försvarsmakten 
ska ha förmågan att kunna vara på uppdrag med upp 
emot nästan 2 000 personer, och över tiden kunna ro-
tera, alltså avlösa, dessa.

-I sammanhanget får vi inte heller glömma bort att 
Försvarsmakten också ska återta förmågan att försva-
ra Sverige, i Sverige.

När du som avslutning ser i din egen backspegel. 
Vad har hänt under dina fem år i täten för mark-
stridskrafterna?

-Att Sverige överraskande snabbt lämnade värnplik-
ten efter mer än 100 år vände åtskilligt upp och ner. 
Trots problem i portgången konstaterar jag hög kvali-
tét på dagens soldater i kombination med en ökande 
förbandsanda och en allmän vilja att vara med i byg-
gandet av nya krigsförband.

Antingen spelar vi med
värdegrundskorten eller kastar 

kortleken på bordet

”
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 -Lägg därefter på återförda fältövningar och den na-
tionella försvarsplaneringen i kombination med en 
tydlig målbild inom armén och arméns utvecklings-
plan. Detta  jämsides med att brigadledningsförmågan 
återtas och brigadstaberna återupprättas ...ja, så långt 
ser det ljust ut.

Vad ser då inte ljust ut? Arméinspektören efter tan-
kepaus:

-Det jag är orolig för är att arméns insatsorganisation 
2014 saknar tillräcklig eldkraft och rörlighet, samt att 
soldattillväxten går för långsamt. Försvarets brist på 
pengar efter 2015 är också uppenbar.

Det bästa på personalsidan?

-Specialistofficerarna som tar upp arvet från gångna 
tiders underofficerare och för arvet ytterligare steg 
framåt: Gedigna kunskaper inom klart definierade 
områden.

När frågan därefter gäller den materiel som tillförts 
under Grundeviks fem år som arméinspektör, eller är 

på väg att införas, skjuter generalmajoren en lista över 
bordet. 

Ur listan, på individnivå:
”Bättre soldatutrustning, inklusive rödpunktsikten, 
laserpek, gruppradio, bildförstärkare, kängor, gortex-
uniformer, nya stridsvästar och kroppsskydd…

Tyngre utrustning:
”Artillerisystem Archer (från 2012), splitterskyddade 
patrullfordonet RG 32 (galten), nya splitterskyddade 
bandvagnar, nytt taktiskt UAV-system, skotrar och 
terränghjulingar, ny splitterskyddad ingenjörmaskin 
på stridsvagnschassi 122, splitterskyddad hjullastare, 
ny pvrb 57 (buren pansarvärnsrobot på gruppnivå), 
ny hjulgående pansartgb (terrängbil) 360, radio 1512, 
vapenstation Protector, skyddsmateriel CBRN-kom-
pani...

Avslutningsfrågan, du slutar som arméinspektör i 
mitten av september. Vad gör du i därefter?

-Fram till sommaren 2013 är jag placerad som tjäns-
teförrättande ställföreträdande chef Insats. Därefter 
väntar ett utlandsuppdrag. 

-I min bransch söker man inte jobb, utan tar det som 
tilldelas. Huvudsaken är känslan av att göra nytta. 
Varje dag. ■

Artikelförfattare: Sven-Åke Haglund 
Foton: Niklas Ehlén / Combat Camera

Bakgrund:
Berndt Karl Allan Grundevik, född 5 november 1956 i Uddevalla, 
generalmajor.
Grundevik har under sin karriär bland annat varit kompanichef på 
Lapplands jägarregemente, I 22, Kiruna, chef för Livregementets hu-
sarer (K 3) i Karlsborg samt chef Multinational Task Force Center, KFOR, 
Kosovo. Utnämndes till generalmajor 13 december 2007 strax efter 
tillträdande på befattningen som arméinspektör (AI), arméns främste 
företrädare. Grundevik överlämnar befälet som arméinspektör till 
generalmajor Anders Brännström den 13 september 2012.

Militär karriär:
1979, reservofficer
1981, löjtnant vid Svea Livgarde
1983, kapten
1989, major
1997, överstelöjtnant
2000, överste
2005, brigadgeneral
2007, generalmajor

Befattningar, utbildningar:
1976, värnplikt I 17
1977, FN-tjänst, grpch, Sinai
1978-79, reservofficersutbildning
1979-80, stf plutch, pv-plut, I 17
1980-81, Krigsskolan (elev)
1982-85, plutch Svea Livgarde
1985-86, FN-tjänst, plutch, Cypern
1987-88, Försvarshögskolans stabsprogram (elev)
1988-89, kompch, Lapplands Jägare, I 22 Kiruna
1990-92, lärare vid Infanteriets Stridsskola, InfSS
1992-94, Försvarshögskolans chefsprogram (elev)
1994-96, adjutant till chefen för armén (genlt Åke Sagrén), högkvarteret
1996-97, Försvarshögskolan (lärare)
1997-99, stf brigadchef Livgardesbrigaden (IB 1) Kungsängen
1999-02, Försvarshögskolan (kurschef chefsprogrammet)
2002-05, chef Livregementets husarer (K 3), Karlsborg
2007, chef Multinational Task Force Center, KFOR, Kosovo
2007-12 Armeinspektör, högkvarteret, tillika Armétaktisk chef
2012-13, tjänsteförrättande stf chef Insats (t o m våren 2013,  
därefter utlandstjänst)  

Röster ur ledet om Berndt Grundevik:
”En hård men rättvis sate, bra chef,  

tog mest ut sig själv” 
Soldat på I 22 Kiruna, 1988

”Borde ha en stjärna ytterligare, eller två,  
om han inte vore så förbannat rättfram” 

Officer på högkvarteret, 2009

”En av de få högre chefer, som jag skulle ta  
rygg på om det verkligen smäller”
Stabsredaktör, som lärde känna Grundevik 1994

Vi lämnar pliktförsvaret helt och 
hållet någon gång efter årsskiftet

2018/2019...

”
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”Efter ett stort antal besök vid Försvarsmaktens  
förband reflekterar Försvarsutskottets ordförande, 
bland annat om det nya personalförsörjnings- 
systemet

Förbandsbesök i Arvidsjaur, 
Boden, Luleå, Revingehed, 
Karlskrona, Kungsängen, 

Halmstad, Berga och inom hem-
värnet ger många intryck. Samta-
len med soldaterna visar att det nu 
är dags att förbättra strategin för 
framtiden. Risken för att många 
hoppar av de 6 – 8 åriga soldatkon-
trakten i förtid är uppenbar. Redan 
nu kommer rapporter om 25 – 30 
procentiga avhopp på vissa för-
band.

Så kan vi naturligtvis inte ha det 
om stabilitet ska skapas i framti-
dens försvarsmakt. Därför måste 
signaler om låg lönenivå, från-
varo av premier, möjligheter till 

vidareutbildning, svårigheter att 
lösa bostadsfrågor och kvaliteten i 
tjänstens innehåll tas på allvar. Den 
uppgörelse om regler för soldatan-
ställningar i försvarsmakten som 
socialdemokraterna och regering-
en gjort pekar på dessa problem. 
Men det räcker inte. Ska problem 
åtgärdas så krävs konkret handling!

Jag hörde till dem som i riksdagen 
röstade emot värnpliktens avskaf-
fande. Värnplikten gav försvars-
makten en folklig och demokratisk 
förankring. Den var länge oom-
tvistad. Och det nya systemet för 
rekrytering av personal kan man 
vara kritisk emot. Men det är en re-
alitet. Av grundläggande försvars- 

och säkerhetspolitiska skäl måste 
vi försöka bidra till att stabilisera 
det. Det är skadligt för Sverige om 
vi misslyckas.

Men det kräver lyhördhet och 
flexibilitet. I takt med att verklig-
heten förändras kan det visa sig att 
tidigare beslut måste kunna korri-
geras. Som politiker ska man väg-
ledas av tydliga värderingar, men 
man ska inte ideologisera verklig-
heten. Om kartan och terrängen 
inte stämmer, måste man utgå från 
terrängen!

Artikelförfattare: Peter Hultqvist (s) 
Ordförande i riksdagens  

försvarsutskott 

Gästkrönikör
Peter Hultqvist



ARMÉNYTT
– Vad vill du läsa om i Arménytt?  
– Vilka frågor tycker du förtjänar mer  
 uppmärksamhet och fördjupning? 

Skicka dina förslag och kommentarer till: armen@mil.se

Kommentera artiklarna i detta nummer av Arménytt. Gå in  

på www.armebloggen.se och klicka på inlägget: Arménytt  

nummer 1 2012 och lämna din kommentar.

ARMÉBLOGGEN
– Har du erfarenhet från utbildning, övning  
 eller insats som du tror andra kan ha nytta av?
– Vad tycker du om utvecklingen i armén och  
 Försvarsmakten?

Berätta vad du tycker. Skriv ett inlägg till Armébloggen!  
Skicka ditt bidrag till: armen@mil.se


