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et brutala anfallskriget mot 
Ukraina har blixtbelyst behovet 
av ökad försvarsförmåga även 
i Sverige. Säkerhetsläget har 
förändrats i grunden, och precis 
som statsministern sade i sitt tal 
till nationen i början av mars är 
det uppenbart att takten måste 

öka vad gäller upprustningen av vårt försvar. 
Det finns många som på olika sätt vill bidra. 

Intresset för Hemvärnet ökar lavinartat, liksom 
ansökningarna till reservofficersutbildningen. 
Vissa privata företag startar projekt för att stärka 
totalförsvaret. Andra har börjat ge sina reserv
officerare ledigt med löneutfyllnad för att kunna 
tjänstgöra militärt.

Det är förstås alldeles utmärkt. Men den vik
tigaste förutsättningen att öka Försvarsmaktens 
tillgång på reservofficerare borde inte enbart bero 
på ansvarstagande från privata aktörer.

FÖR ÖVER ETT år sedan riktade Sveriges riksdag 
ett tillkännagivande till regeringen, om att den 
bör vidta åtgärder för att underlätta och stärka 
reservofficerares rätt till tjänstledighet från sina 
ordinarie arbeten för att kunna tjänstgöra inom 
Försvarsmakten. Ännu har inget hänt, trots att det 
är en mycket enkel uppgift och det är uppenbart att 
tillgängligheten måste öka – och det snabbt. Det 
är alltså hög tid att regeringen utför vad riksdagen 
beslutat, så att alla verkligen kan dra sitt strå till 
stacken.

Det finns bred politisk enighet för att stärka 
svensk försvarsförmåga, vilket förhoppningsvis 
kan ge effekt över tid. Det är viktigt att komma 
ihåg att materiel och system inte sköter sig själva: 
Det krävs personal för att få försvaret att fungera, 
och som alla vet bygger det svenska systemet på 
en stor andel anställda som är tidvis tjänstgöran
de. Deras civila verklighet påverkar i allra högsta 
grad möjligheten att faktiskt komma när Försvars
makten kallar, vilket krävs för att den enskilde ska 
vara övad och Försvarsmakten ska kunna tillväxa. 
Reservofficeren måste inte bara ha rätt till ledighet 
från sin civila arbetsgivare. Reservofficeren måste 
också ha råd att tjänstgöra.

Förbundet Reservofficerarna föreslår att den 
civila arbetsgivaren ska fylla ut det inkomstbortfall 
som den enskilde reservofficeren drabbas av vid 
tjänstgöring i Försvarsmakten. I gengäld bör den 
civila arbetsgivaren få sänkt arbetsgivaravgift för 
anställda som tjänstgör som reservofficerare. På 
så sätt drar alla sitt strå till stacken: Den enskilde, 
näringslivet och skattebetalarna – och Försvars
makten skulle få större tillgång till den personal 
man säger sig ha ett ökat behov av framöver.

För att detta ska bli verklighet krävs politiska 
beslut. En snabbt utökad försvarsförmåga är till 
stor del våra folkvaldas ansvar.

Men vi kan inte vänta. Vi behöver skapa effekt 
nu, använda och skruva på det vi har idag.

Och det finns faktiskt åtgärder som Försvars
makten kan vidta för att snabbt öka tillgången 
på personal. Det finns nämligen få saker som 
försvårar uppdragstaktik så mycket som onödig 
byråkrati.

FRÅN FLERA FÖRBAND kommer signaler att man be
höver och vill aktivera reservofficerare någon eller 
några månader, men att man inte får på grund av 
stelbenta centrala regler som begränsar hur länge 
en reservofficer får anställas utan godkännande 
från HKV. Här borde förstås förbandens behov 
styra istället. Viljan att agera måste överordnas alla 
hinder och byråkratiska processer.

Förbundet Reservofficerarnas primära mål 
är att alla reservofficerare som Försvarsmak
ten behöver ska ha möjlighet att tjänstgöra. Att 
många vill bidra är tydligt. För försvaret är inte 
ett särintresse. En stark och väl fungerande För
svarsmakt är ett av fundamenten för vårt lands 
demokrati och säkerhet. Något som vi alla har 
ansvar att värna. 

D

Vår försvarsförmåga  
kräver vilja att agera

MAGNUS  
KONRADSSON
Förbundsordförande
magnus.konradsson 
@reservofficerarna.se

Vi kan inte vänta. 
Vi behöver skapa 
effekt nu, använ
da och skruva på 
det vi har idag.

LEDARE



4 Reservofficeren # 1 2022

Många sökande till årets 
reservofficersutbildningar
 UTBILDNING  Med fler sökande 
räknar Försvarsmakten med att 
få fram de reservofficerare man 
behöver. Om nu inte säkerhets-
läget ställer allt på ända …

Årets båda kursstarter för reserv
officerare, AROU med start i sommar, 
och den nya ROU med start vecka 25 
har totalt 300 sökande.

– Det är en 10procentig ökning av 
sökande jämfört med förra året och 
det känns bättre än vad det låter. Dels 
för att det är betydligt fler värnplik
tiga som söker vilket bådar gott för 
framtiden. Dels för att fler verkar 
passa vår kravprofil, säger rekryte
ringsansvarig öv Peter Nilsson.

Markstridsskolan har till exempel 
120 sökande till 20 platser, den enda 
specialistskola som inte har några 
sökande är luftvärn, och där fanns 
egentligen bara en plats att fylla. 

– Vi har goda förhoppningar att det 
vi nu ser är ett paradigmskifte, att vi 
i framtiden ska ha tillräckligt många 
elever för att det ska bli bra reserv
officersutbildningar, säger han. 

ENLIGT FÖRSVARSMAKTENS planering 
ska man utbilda 60 reservofficerare  
i år, behovet hos förbanden ser sna
rare ut att ligga på 70.

– Det kommer vi sannolikt klara, 
säger Peter Nilsson och tillägger 
att den stora utmaningen ligger i 
att manövrera det enorma tryck på 
utbildningsplatser som Försvarsmak
ten som helhet nu har. Specialist
officerare, taktiska officerare och 
reservofficerare ska alla in i utbild
ningsapparaten och klara av liknande 
kurser på samma skolor.

Nyheter
 reservofficerarna.se 

 MISSA INTE! 
Utrikespolitiska institutets 

podd "Utblick". Här 
analyseras löpande 

europeisk säkerhets
politik,Ryssland  

och Ukraina.

– Vi är nära att slå i taket för vår 
kapacitet. Det är väldigt trångt på 
till exempel markstridsskolan, säger 
Peter Nilsson. 

DET ÖKADE intresset för reserv
officersutbildningarna tror Peter  
Nilsson bland annat beror på tids
mässigt bättre anpassade kurser. 
Många värnpliktiga har valt att direkt 
efter 15 månaders utbildning fort
sätta med ROU.

– Det förändrade säkerhetsläget 
påverkar också, vi ser ett ökat intres
se för Försvarsmakten som helhet. 
Sedan tror jag att Sverofs kampanj 
där man träffat massor av värnplik
tiga och informerat om utbildningen 
också har spelat roll, säger han. 

Men har inte det förändrade sä-
kerhetsläget nu ökat behovet att 

reservofficerare i Försvarsmak-
ten? Borde man inte utbilda fler?
– Jo, vi är medvetna om att om

världsläget kan komma att ställa allt 
på ända. Där är vi inte ännu, men 
naturligtvis planerar vi inför olika 
alternativ framåt.

HELENE CLAESSON

Det förändrade säkerhets-
läget påverkar, vi ser ett 
ökat intresse för Försvars-
makten som helhet.
Öv Peter Nilsson.

Enligt Försvarsmaktens planering ska man utbilda 60–70 reservofficerare i år.

FOTO
: ANTONIA SEHLSTEDT/FÖRSVARSM

AKTEN
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NYTT UTSEENDE. Så här ser Sverofs nya hemsida ut. 

Sverof satsar på nätet
  FÖRBUND  Sverof får en ny hem-
sida under våren. Tanken är att 
göra det enklare att hitta den 
information man söker.

Ett av målen med omgörningen 
av hemsidan är att skapa tydliga 
landningssidor för olika mål
grupper.

– Kanske är du en värnpliktig 
som funderar på att bli reserv
officer? Eller en reservofficer som vill 
hitta sin lokalavdelning, en arbets
givare som vill veta mer om vad 
som gäller eller kanske bara nyfiken 
allmänhet som vill veta mer. Den 
nya hemsidans struktur ska göra det 
enkelt för alla att hitta just den infor

Nytt IT-försvarsförband till Linköping
  CYBERFÖRSVAR  Försvarsmakten ska etablera ett 
IT-försvarsförband (ITF) i Linköping. Det meddelade 
ÖB Micael Bydén under konferensen Folk och Försvar.

Förbandet kommer att ingå i det så kallade cyber-
försvaret som ett eget krigsförband, men organiseras 
under Försvarsmaktens telekommunikations- och 
informationssystemförband (FMTIS). Uppdraget? Att 

"försvara Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot 
angrepp” och ”att upprätthålla en god IT-säkerhet i myndigheten”.

Ny utbildning om  
kommunikation
  KOMMUNIKATION  Du som har utbildning 
som journalist, kommunikatör, reklamare, 
fotograf eller motsvarande och som är 
beredd att ingå som frivillig i Försvarsmak-
tens kommunikationstjänsts förstärknings-
organisation har en ny utbildning att söka 
hos Försvarsutbildarna. Sista ansöknings-
dag för kursen som heter "Försvarsmakten 
Kommunikationstjänst Förstärkningsorgani-
sation" är 31 mars och som sökande är det 
särskilt meriterande att vara reservofficer. 

mation som de söker, säger Anton 
Kindlund, projektledare på Sverof. 

FUNKTIONER SOM FINNS på 
Sverof.se idag, som till exem
pel webbshop och mailtjänst, 
följer så klart med till nya sajten.
Liksom information om inter
nationella nätverk för reserv
officerare och Sverofs historia. 

– DET SKA bara bli tydligare var 
man hittar vad, och sidan ska få ett 
modernare uttryck, säger Anton 
Kindlund.

Den nya sajten lanseras någon 
gång under våren. 

HELENE CLAESSON 
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Förtjänstmedalj till  
Stålhandske Palovaara
  UTMÄRKELSE  Jonas Stålhandske Palovaara, 
ordförande i Reservofficerssällskapet i Skåne 
och tidigare ledamot av förbundsstyrelsen, 
har fått Försvarsutbildarnas förtjänstmedalj 
i guld. Här överräckt av förbundsordförande 
Magnus Konradsson. 

Magnus Konradsson överräcker medaljen till 
Jonas Stålhandske Palovaara.

Vi ska vara vaksamma  
och beredda att agera, 
samtidigt som vi har  
uthållighet över tid.
Ur ÖB:s dagorder 20220224.

Anton 
Kindlund.

… PANSARSKOTT skickade Sverige till Ukraina 
efter ett historiskt beslut. För första gången 
sedan 1939 skickar Sverige vapen till ett 
land som befinner sig i ett pågående krig.
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  ARBETSRÄTT  Riksdagens beslut 
om rätt till tjänstledighet för 
reservofficerare har fastnat på 
försvarsministerns bord. Han 
tänker invänta ytterligare ana-
lys från Försvarsmakten innan 
han gör något.

För nästan exakt ett år sedan beslu
tade riksdagen att reservofficerare 
ska ha rätt till tjänstledighet från 
sitt ordinarie arbete för att kunna 
tjänstgöra i Försvarsmakten. Det 
var ett enigt Försvarsutskott som 
stod bakom betänkandet som låg till 
grund för beslutet, även om de dåva
rande regeringspartierna i ett särskilt 
yttrande skrev att de hellre inväntat 
ett helhetsgrepp gällande Försvars
maktens personella behov. 

NU SER DET trots riksdagsbeslutet 
ut att bli just så. I ett skriftligt svar 
till Jörgen Berglund (M), ledamot i 
försvarsutskottet, skriver nämligen 
försvarsminister Peter Hultqvist (S):

"Som jag tidigare nämnt så ser 
Försvarsmakten över tillgängligheten 
på personal i olika beredskapsgrader 
inom samtliga personalkategorier. 

Reservofficerares rätt till tjänstledig
het från ordinarie arbetsplats för 
tjänstgöring i Försvarsmakten är  
enligt de uppgifter jag har en av de 
frågor som behandlas av myndig
heten. Jag avser att invänta För
svarsmaktens analysresultat för att 
därigenom få en heltäckande bild av 
vilka behov som finns på personal
området, bland annat vad gäller 
reservofficerare. Med utgångspunkt 
i Försvarsmaktens analys kommer 
regeringen vid behov att återkomma 
till riksdagen."

FÖRSVARSMINISTERN väljer alltså att 
trots riksdagsbeslut invänta besked 
om Försvarsmaktens totala personel
la behov innan han tar tag i frågan 
om just reservofficerares tjänstledig
het. 

– Det här gör mig upprörd och 
hela processen blir ju helt fel. I denna 
fråga ska försvarsministern inte 
invänta någon analys från Försvars
makten, här finns ju ett riksdags
beslut på att reservofficerare ska 
ha rätt till tjänstledighet. Det som 
behövs är ett regeringsbeslut för 
att ändra den förordning där detta 

fastställs. Själva sakfrågan finns det 
redan ett riksdagsbeslut på, säger 
Jörgen Berglund. 

– Personligen uppfattar jag att det 
inte finns något intresse för frågan 
hos försvarsministern. Det är klart att 
det inte händer något då, säger han. 

RESERVOFFICEREN HAR sökt Försvars
departementet för att få ett svar 
på frågan om inte det förändrade 
säkerhetspolitiska läget gör att man 
ser annorlunda på saken. När denna 
tidning går i tryck har vi ännu inte 
fått något svar. 

HELENE CLAESSON

Rätten till tjänstledighet 
dröjer trots riksdagsbeslut

NYHETER
FOTO

: NINNI ANDERSSON/REGERINGSKANSLIET

Jörgen 
Berglund 
(M). 

Personligen uppfattar jag 
att det inte finns något  
intresse för frågan hos  
försvarsministern.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill invänta 
Försvarsmaktens analysresultat innan beslut 
angående tjänstledighet för reservofficerare.

Ur Reservofficeren nr 1 2021.
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”Det är med stor sorg jag  
följer utvecklingen i Ukraina”
Människans otroliga förmåga 
att med värdighet anpassa sig 
till de mest miserabla förhållan-
den. Det är de starkaste intryck 
som reservofficer Karl Hertting 
tar med sig från tre år som  
OSSE-observatör i Ukraina.

Karl Hertting läste ROU 2013–2014.  
Civilt jobbade han som underrättelse
chef inom Tullverket i Stockholm tills 
han på uppdrag av Folke Bernadotte 
akademien åkte till Donetsk för att 
jobba som observatör för OSSE i tre 
år. I höstas kom han hem för att vara 
föräldraledig.

– Det är med stor sorg jag följer ut
vecklingen, jag känner stort engage
mang för Ukraina. Jag vet att jag hade 
blivit evakuerad om jag hade stannat, 
men jag hade ändå velat vara i den 
sista bilen ut från Donetsk, säger Karl 
Hertting, vars tid i Ukraina startade 
som observatör och slutade som chef 
för fältkontoret i Donetsk.

Vad tar du med dig från tiden  
i Ukraina?
– Främst människans otroliga för

måga att med värdighet anpassa sig 
till de mest miserabla förhållanden, 
säger Karl Hertting, som beskriver 
Donbass som en ”fullkomligt surre
alistisk bananrepublik” där frontens 
sträckning i utkanter av stora städer 
exponerar civilbefolkningen extra 
mycket och skyttegravar och tagg
tråd för tankarna till andra världs
kriget. Ryssland ser han närmast som 
en auktoritär diktatur.

OBSERVATÖRERNA identifierade civila 
dödsoffer veckovis och såg busslaster 
med unga män transporteras över 
gränsen för att stödja rysk trupp
närvaro.

– Ett erkännande av utbrytar
republikerna kändes troligt, men det 
som händer nu hade vi aldrig kunnat 
förutse, säger Karl Hertting, som 
beskriver en massiv militär närvaro  
i östra Ukraina.

Den ryska förmågan är naturligtvis 

överlägsen i numerär och materiel. 
Den ukrainska förmågan uppfattar 
Karl Hertting som starkt utvecklad 
sedan 2014, då konflikten startade.  
I grunden är det en postsovjetisk 
armé som fått utbildning och  
materiel från väst, och som nu har 
god disciplin, menar han.

– Och den försvarsvilja vi ser idag, 
den såg jag hos de ukrainska solda
terna redan 2018. De har ju försvarat 
sitt land sedan 2014, det är viktigt att 
inte glömma det.

MAN SKA HELLER inte tro att det bara 
är proryska separatister i Donetsk, 
säger han.

– Det är också vanligt folk som inte 
kan lämna sina hem eller gamla, sju
ka föräldrar. De biter ihop. Människor 
som biter ihop med värdighet är nog 
det starkaste intrycket från Ukraina 
för mig.

JENNY HARLIN

Milismän från separatistiska folkrepubliken Donetsk vid frontlinjen i mars 2022.

Karl Hertting.  FOTO: PRIVAT

FOTO
: SIPAUSA/TT
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  ARBETSVILLKOR  Tjänstledighet 
och löneutfyllnad gäller nume-
ra för alla reservofficerare på 
AFRY.

– Vi vill skapa hållbarhet,  
ta samhällsansvar och vara en 
attraktiv arbetsgivare, förklarar 
affärsområdeschef Erik  
Heilborn beslutet.

Inkomstbortfall hindrar många 
reserv officerare från att tjänst
göra. Nu har AFRY, Nordens största 
ingenjörs och designkonsultföre
tag, bestämt sig för att göra något åt 
saken. Sedan årsskiftet får alla deras 
medarbetare som tjänstgör tidvis i 
Försvarsmakten både tjänstledigt och 
ordentlig löneutfyllnad.

– Hållbarhet är viktigt för oss, det 
inkluderar samhällets säkerhet.  
Att bereda möjlighet för reserv
officerare att delta i totalförsvaret 
är vårt sätt att ta samhällsansvar. 
Sedan handlar det förstås om att 
vara en attraktiv arbetsgivare för den 
oerhört kompetenta personalgrupp 

som reserv officerare oftast utgör, 
förklarar Erik Heilborn, chef för 
affärsområde Systems Management 
vars cirka 250 medarbetare arbetar 
med försvarssystem, cyber, telekom 
och system för komplexa tillgångar.

ERIK HEILBORN, som själv är reserv
are, anser att ledighet och löne
utfyllnad för reservofficerare borde 
vara en självklarhet för medelstora 
och större företag.

– Alla större företag som tar 
samhällsansvar bör verka för ett 
fungerande totalförsvar. Jag ser det 
närmast som en skyldighet, särskilt 
i kontexten av ett hotfullt omvärlds
läge.

Men är det inte dyrt?
– Det finns ingen motsättning i att 

vara ett lönsamt bolag och att bidra 
till samhället. Tvärtom tror jag att 
man blir ett bättre företag av det, 
säger Erik Heilborn.

En av medarbetarna som uppskat
tar AFRY:s policy är Henrik Vidin, som 
jobbar med bland annat simulatorer 

och utbildning. Dess utom tjänstgör 
han upp till fem veckor per år som 
reservofficer i 3. brigad staben.

– Den här policyn har medfört att 
reservofficerare kan delta i övningar 
utan att förlora ekonomiskt på det. 
Det är också en tydlig signal om att 
det är mer än ok att utföra sitt upp
drag i Försvarsmakten vid sidan av 
sitt dagliga arbete, säger Henrik  
Vidin, som ser att bolaget också  
tjänar på sin reservofficerspolicy:

ÖKAD FÖRSTÅELSE för kundens behov 
ger konkurrensfördelar, liksom ökad 
attraktionskraft vid rekrytering av 
kvalificerad personal. Även företag 
som inte har en direkt koppling till 
försvarssektorn kan tjäna på att  
underlätta för reservofficerare,  
menar Henrik Vidin:

– Man lär sig ju så otroligt mycket 
under övningar; att samarbeta, hitta 
de bästa lösningarna, kompromissa… 
man blir en bättre lagspelare, och det 
har man nytta av överallt.

JENNY HARLIN

AFRY

 ◆AFRY är ett internationellt bolag 
som är Nordens största ingen-
jörs- och designkonsult företag 
med affärsidén att hjälpa kunder 
att utvecklas inom bland annat 
hållbarhet och digitalisering. 
AFRY har 17 000 medarbetare 
globalt, varav cirka 8 500  
i Sverige. 

 ◆AFRY:s policy gäller både 
GSS/T och reservofficerare i 
Sverige. Under max 30 dagar 
per år får medarbetaren upp till 
90 procent av grundlönen under 
militär tjänstgöring (tillsammans 
med lönen från Försvarsmakten). 
Lönen är semester- och pensions-
lönegrundande. Medarbetaren ska 
beredas tjänstledighet, även vid 
längre tjänstgöring utomlands.

Henrik  
Vidin.

Tjänstledighet och löneutfyllnad 
för alla reservofficerare på AFRY

 ! 
Vill du också ha  

argument varför ditt  
företag ska införa en policy  

för reservofficerare?  
Kontakta kansli@

reservofficerarna.se

”Alla större företag som tar 
samhällsansvar bör verka för  

ett fungerande totalförsvar”, 
säger Erik Heilborn.
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  ARBETSVILLKOR  Ju skarpare läge, 
desto viktigare att rätt person 
är på rätt plats vid rätt tillfälle.

För en reservofficer är den 
ekvationen inte helt enkel att 
lösa.

När personal skickades till Gotland 
var det inte bara synlig verksamhet 
som genomfördes. Maria sattes i be
redskap och fick en timme på sig att 
inställa sig till en operation vars tid 
visserligen kunde uppskattas, men 
inte hade någon uttalad bortre gräns.

– Jag tänkte ”vad händer på  
måndag”? Jag kan ju inte både vara  
i beredskap och gå till mitt civila jobb. 
Och min civila arbetsgivare har ju 
ingen skyldighet att ge mig ledigt. 

Marias befattning medför att hon 
inte vill ha sitt riktiga namn i tidning
en. Det fanns ingen i den ordinarie 
organisationen som kunde bemanna 
hennes funktion, och eftersom ope
rationen behövde genomföras hade 
det fått konsekvenser om hon inte 
hade deltagit.

– Nuvarande upplägg är inte håll
bart, konstaterar hon och förklarar:

OPERATIONEN HON DELTOG i var vis
serligen skarp, men del av ordinarie 
verksamhet. Någon höjd beredskap 
rådde ju inte, och därmed hade hon 
som reservofficer heller ingen rätt till 

”I skarpa lägen går kartan och  
verkligheten inte alltid ihop”

Den som sätts i beredskap är skyldig 
att stå till Försvarsmaktens förfogande 
och vara nåbar, för att vid behov och 
inom angiven tid infinna sig på platsen 
för tjänstgöringen och jobba. I reserv
officerens fall kräver det att man kan 
behöva ta ledigt från det civila jobbet 
med mycket kort varsel. 

– I det här fallet blir det jätte tydligt 
att systemet inte funkar optimalt. 
Man behöver ha redundans, så att 
operationen inte äventyras om en 
person inte kan komma loss från det 
civila jobbet. Eller så får man planera 
för tjänstgöring och säkerställa att 
man har tillgång till personalen.  
Hursomhelst måste reservofficera
re ha rätt till ledighet, konstaterar 
Magnus Konradsson. JENNY HARLIN

n Maria heter egentligen något annat

tjänstledighet från sin civila arbets
givarare. Samtidigt var bemanningen 
så anorektisk att operationen skulle 
påverkas negativt om Maria inte 
kunde tjänstgöra.

– I skarpa lägen går kartan och 
verkligheten inte alltid ihop för 
reserv officerare. Regelverket och 
bemanning behöver ses över, säger 
Magnus Konradsson, Förbundet 
Reservofficerarnas ordförande.

VID ORDINARIE VERKSAMHET ska 
arbetstiden planeras i en lista, där det 
ska framgå vilken typ av tjänstgöring 
som avses och när den ska genom
föras. Listan ska förhandlas lokalt, och 
i god tid innan tjänstgöringen startar. 
Om förutsättningarna förändras, och 
listan måste ändras, förändras även 
ersättningen för tjänstgöringen. 

BEREDSKAP OCH ERSÄTTNING
BEREDSKAP

 ◆Arbetsgivaren får begära  
att en arbetstagare ska fullgöra 
beredskap. För beredskaps-
tjänstgöring ska i första hand 
anlitas arbetstagare som  
frivilligt åtar sig detta. Befrielse 
från beredskap innan lista  
eller omplaneringslista är  
fastställd bör inte nekas då 
arbetstagaren är förhindrad  
och har godtagbara skäl. 
Arbets givaren får även begära 

uppkommen beredskap av en 
arbetstagare. 

 ◆Arbetsgivaren får inte begära 
beredskapstjänstgöring av den 
som är partiellt sjukskriven, par-
tiellt ledig med stöd av lag eller 
för vård av barn enligt tjänstle-
dighetsförordningen. 

 ◆Tid för beredskapstjänstgö-
ring ska framgå av lista eller 
omplaneringslista men utgör 
inte arbetstid. 

 ◆Till dygns- och veckovila 

räknas beredskapstid, dvs. den 
tid då arbetstagaren inte tas i 
anspråk för arbete.

ERSÄTTNING
 ◆Vilken ersättning du får utöver 

lönen regleras i Försvarsmak-
tens avtal om arbetstid och ar-
betstidsberoende ersättningar.

 ◆Din arbetstid ska planeras i en 
lista, som din arbetstidsplane-
rande chef ska förhandla med 
listförhandlaren på din OrgE. 

Listan ska omfatta minst fyra 
veckor, och högst ett år. De lo-
kala parterna kan teckna kollek-
tivavtal om hur fastställandet 
av listan ska gå till. Om listan 
planeras om, så att det påver-
kar arbetstagarens fritid, utgår 
ett tillägg. Om verksamheten 
kräver att man måste frångå 
listan efter att den fastställts, 
utgår ersättning för exempelvis 
uppkomna FM-dygn, uppkom-
men beredskap eller övertid.

FOTO
: STEFAN ESTASSY

”Regelverket och 
bemanning behöver ses 
över”, säger Magnus 
Konradsson, Förbundet 
Reservofficerarnas 
ordförande.



10 Reservofficeren # 1 2022

REPORTAGE FÖRSTÄRKNING PÅ GOTLAND

Reservofficerare 
avgörande för  
Gotlands uthållighet
När Försvarsmaktens närvaro på Gotland förstärktes fanns 
flera reservofficerare på plats. Det spända säkerhetsläget blev 
en viktig prövning i att kliva ur övningskostymen.

TEXT: MARIA WIDEHED    
FOTO: TOMAS ÄNGSHAMMAR/FÖRSVARSMAKTEN
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Flera transporter med 
soldater, utrustning och 
materiel kom till Gotland 
under övningen i januari. 
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Säkerhetsläget i vårt närområde 
har varit allvarligt en längre 
tid och den senaste händelse
utvecklingen har stärkt den 
bilden ytterligare”, sa insatschef 

Michael Claesson i ett uttalande på För
svarsmaktens webbplats den 13 januari.

Han syftade på det spända läget mellan 
Ryssland och Ukraina, samt den ökade 
ryska aktiviteten i Östersjön där Ryss
lands offensiva landstigningsfartyg ökat 
från ett till sex fartyg på tre veckor.

Under slutet av årets andra vecka tog 
ÖB beslutet att omfördela resurser för 
att förstärka militära förmågor operativt 
runtom i landet.

På Gotland förstärktes närvaron bland 
annat med den operativa beredskaps
styrkan. Flera större transporter med 
soldater, utrustning och materiel anlände 
till ön. Patrullerande soldater syntes i 
hamnen i Visby och stridsfordon körde 
fram på vägarna. 

RO/MJ JAN ”IMRE” Eriksson är pensionerad 
yrkesofficer och kvar i reserven. Han blev 
inkallad till förstärkningsoperationen dag 
två, precis när temperaturen hade börjat 
sjunka på Gotland. 

Imre inställde sig på Tofta som biträ
dande operationsledare i J3staben,  
där J:et står för "joint" och betecknar 
att det är en försvarsgrensgemensam 
funktion.

– Det var spännande första dagen man 
klev in där, det låg mycket allvar i luften. 
Det kändes att man ännu inte fullt ut 
hade förstått omfattningen av uppgiften, 
och man försökte febrilt att fånga bollen, 
säger Imre.

Det hände mycket samtidigt.
– Jag blev positivt överraskad av att 

förbanden kom hit så pass snabbt inpå 
beslutet som togs om deras insats. Och 
då hade vi ändå kvalificerat dåligt väder 
med hårda vindar och inställda fartyg. 
Fördelen med det vädret är förstås att det 

Reservofficerare var med och tog emot de anländande förbanden.

REPORTAGE FÖRSTÄRKNING PÅ GOTLAND

RO/Mj Jan ”Imre” Eriksson.

Jag blev positivt överraskad av 
att förbanden kom hit så pass 
snabbt inpå beslutet som togs 
om deras insats.
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verkar åt två håll – ingen annan kommer 
hit heller.

Imre kom att bli kvar i tjänst under 
drygt två och en halv vecka. I staben var 
det som mest intensivt de första dygnen.

– Allt som händer de 72 första timmar
na hamnar hos oss. Min roll var att motta 
och fånga upp de anländande förbanden, 
se till att de blev ställda till en plats, att 
chefen blev insatt i läget och samtidigt få 
koll på vad förbandet innehöll. J3staben 
övergår sedan till uppföljning och kon
troll. Vi försöker kolla bortåt: vad händer 
om en vecka?

IMRE ÄR FÖDD och uppvuxen på Gotland. 
När P 18 lades ner fortsatte han sin tjänst
göring på bland annat Högkvarteret och 
med utlandstjänster. När det stod klart att 
Gotland än en gång skulle få ett stående 
förband återvände han för att arbeta med 
återuppbyggnaden.

I ett vanligt läge består J3 av en chef 
och två eller tre stabsofficerare.

– Vi klev på med ytterligare två, tre 
stabsofficerare från olika delar av landet 
de här veckorna. Så har man två lag i 
stället för ett, då får du en helt annan 
uthållighet.

om ”aktivering”. Det innefattar åtgär
der som att sammanföra personal och 
förnödenheter till ett krigsförband för att 
höja förmågan. Då kan yrkesofficerare, 
reservofficerare och kontinuerligt och 
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater 
och sjömän kallas in. Men det råder alltså 
fortfarande grundberedskap.

FK MARTIN SVAHN examinerades som 
reserv officer förra året. Till vardags  
arbetar han som arkitekt i Malmö. När 
Försvarsmakten förstärkte runtom i 
landet sammanföll Svahns inplanerade 
övning med operationen.

– När jag kom dit var det ett ganska 
högt tempo. Man kände att det var på 
riktigt och att det man jobbade med var 
skarpa uppgifter, säger Svahn.

Efter stabsorientering började arbetet 
med krigsplanering och övningar. För 
Svahn, som tjänstgjorde som fältarbets
officer, var en stor del av arbetet att räkna 
på mineringar och ge förslag på hur en 
fördröjningsstrid skulle kunna gå till.  
Under veckan var Svahn och hans kolle
gor i flera omgångar ute och rekade.

– Ungefär hälften av staben bestod 
av reservare. Det fungerar bra, man har 

Man kände att det var på riktigt, säger Martin Svahn, nyexad reservofficer på plats på Gotland. 

Imre kallar reservofficerarnas roll för 
avgörande på Gotland.

– Det skulle jag vilja påstå. Både för 
insatsförmågan och uthålligheten. Men i 
staben anser jag att det är för få reserv
are som är gotlänningar och för många 
som tillförs från fastlandet. Det är en stor 
fördel om man bor och verkar här ute, vi 
slåss ju i vår egen terräng.

Hur tycker du att förstärknings-
operationen gick?
– Det räckte för att göra en tydlig mar

kering om att vi uppfattat ett förändrat 
militärt läge.

Dessutom utvecklade det förbandet, 
menar Imre.

– Det kändes bra att gå ur övnings
kostymen. Det fanns ett allvar. Och i 
skenet av det är det viktigt att skapa 
uthållighet så att man orkar arbeta många 
dygn framåt.

ÖB HADE BEORDRAT en insats, men alltså 
inte höjt beredskapen – utan det hand
lade om en anpassning av den grund
beredskap Försvarsmakten alltid har i 
fredstid. 

I ett läge då samhället bedöms befinna 
sig i säkerhetspolitisk kris kan ÖB besluta 
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någon sorts gemensam koppling i att man 
har både det civila och Försvarsmakten.

Inte sällan är erfarenheterna från det 
civila till hjälp, menar Svahn.

– I vissa fall är de civila kunskaperna 
helt avgörande för arbetet som reserv
officer, vi hade till exempel en som till 
vardags är överläkare och nu tjänstgjorde 
som bataljonsläkare. 

SJÄLV UPPLEVER Martin Svahn att arbetet 
som arkitekt ger många fördelar i hans 
roll som fältarbetsofficer.

– Jag kan tydligt kommunicera med 
hjälp av bilder och i skrift. Jag är också 
van att hitta kreativa lösningar och appli
cera nya vinklar på gamla problem.

Det är inte alla förband som har lyckats 
planera in bra uppgifter för sina reserv
officerare, menar Svahn.

– Men i och med att Gotland ligger där 
det ligger och är i en uppbyggnadsfas så 
använder de sina reservofficerare och 
ger dem mycket förtroende. Så borde alla 
arbeta. 

REPORTAGE FÖRSTÄRKNING PÅ GOTLAND

P 18  är ett återskapat förband som är under uppbyggnad. 

I vissa fall är de 
civila kunskaperna 
helt avgörande  
för arbetet som 
reserv officer.

RO/Fk Martin Svahn.
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Vi stödjer

Vi stödjer Försvarsmaktens tillväxt och bidrar till att öka Arméns förmåga i fält.

Sedan mitten av 1950-talet har Hägglunds varit en del av det svenska totalförsvaret, från 
Stridsvagn 74 via bandvagns- och stridsfordonsfamiljerna till pågående renovering av 
Stridsfordon 90 och leveranser av Granatkastarpansarbandvagn 90.

Behovet av svensk försvarsindustriell förmåga och försörjningssäkerhet ökar. Nu rustar vi 
för att understödja Arméns modernisering.

Rustar för 
framtiden baesystems.com

Vill du jobba hos oss? baesystems.varbi.com
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  ARBETSRÄTT  Missade du förhand-
lingschef Jonas Wibergs seminarier 
om reservofficerspremien i januari? 
Här får du en ny chans till kunskap.

RO/Mj Jonas Wiberg har förhandlat för 
Förbundet Reservofficerarna i över tio 
år och besitter djup expertkunskap i de 
regleringar som styr reservofficerares 
verksamhet.

– Under det senaste året har frågan om 
reservofficerspremien blivit alltmer aktu
ell. Förmodligen för att allt fler reservoffi
cerare tjänstgör, säger Jonas Wiberg.

Ett flertal medlemmar i Sverof har vänt 
sig till Reservofficerarna när de nekats 
premien, som i år uppgår till 96 600  
kronor. I de flesta fallen betalades  
premien ut, dock efter förhandling med 
både Försvarsmakten och med den  
högre instansen Arbetsgivarverket.  
Några ärenden förhandlas fortfarande.

– Försvarsmakten anger olika skäl till 
att slippa betala och har satt upp egna 
myndighetsföreskrifter som begränsar 
rätten till premie men som står i strid 
med högre, gällande Officersförordning, 
säger Jonas Wiberg och förklarar vad som 
gäller:

NÄR RESERVOFFICERS och officersförord
ningarna år 1994 slogs ihop till en gemen
sam förordning, infördes en bestämmelse 
om premie för faktisk reservofficerstjänst
göring (tidigare fick man premie efter 
genomförd utbildning). Denna bestäm

Reservofficerarnas  
premie allt mer aktuell

gills. Benämningen RO1RO3 uppkom 
först 2020, alltså efter att aktuell Officers
förordning började att gälla. Vad gäller 
tjänstgöring i Hemvärnet gills tjänstgö
ringen om den utförts som reservofficer, 
inte om det är på hemvärnsavtal.

Vad räknas som grundläggande 
officersutbildning?
– Förbundets uppfattning är att all 

grundläggande officersutbildning räknas, 
både inom Försvarsmakten och på FHS. 

Finns det någon preskriptionstid?
– Ja. Om du inte har begärt ut premien 

tio år efter att du haft rätt till att den skul
le utbetalas, kan du inte kräva den. Men 
om du har tjänstgjort som reservofficer 
ytterligare efter det första tillfället som du 
tjänstgjort sammanlagt tolv månader eller 
365 dagar, förflyttas fordrans förfallodag, 
säger Jonas Wiberg. 

JENNY HARLIN

melse överfördes sedan år 2008 till nu 
gällande officersförordning, i vilken står 
att läsa att:

15 §   Den som efter att ha genomgått 
grundläggande officersutbildning inom 
Försvarsmakten har tjänstgjort som 
reservofficer under en tid av sammanlagt 
12 månader får en premie som motsvarar 
två prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 

När utlandsobligatoriet genomfördes 
år 2010 fick enbart de som accepterade de 
nya anställningsförhållandena fortsätta 
sin anställning i Försvarsmakten, varför 
alla reservofficerare idag är anställda på 
Officersförordning (2007:1268) och reg
lerna om premier i § 15 gäller.

Gills tjänstgöring utomlands eller i 
Hemvärnet för att vara berättigad till 
premie?
– All tjänstgöring som reservofficer 

Kunskapen om gäll ande 
regler och villkor för reserv
officerare är generellt låg i 
Försvarsmakten.
Jonas Wiberg, förhandlingschef.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT FÅ DIN PREMIE

1 Vänd dig till FM HRC och begär ut all 
information om hur mycket, när och 

var du har tjänstgjort, e-post: exp-fmhrc@
mil.se. För att vara berättigad till premien 
ska du ha tjänstgjort sammanlagt tolv 
månader. För den som har tjänstgjort tolv 
månader sammanhängande kan även 
FM-dygn och ledighet räknas in. Du som har 
tjänstgjort kortare perioder i taget under 
flera år, kan behöva visa att du har tjänst-
gjort 365 dagar totalt, denna fråga är inte 

prövad än. I PRIO ska finnas information om 
tjänstgöring även vid förband som lagts 
ned.

2 Tillskriv din OrgE och berätta att du i 
enlighet med Officersförordningens § 

15 har rätt till premie om 2 PBB, bifoga 
information om arbetad tid och begär att 
OrgE ska betala ut premien till dig.

3 Om du får nej, begär skriftlig förklaring 
och redovisning av skälen för 

myndighetens beslut.

4 Informera Förbun-
det Reservofficerar-

na så snart du kan, 
eftersom en eventuell 
förhandlingsframställan 
måste göras inom fyra 
månader från det att 
informationen kommit till 
Förbundets kännedom. 
Skicka till kansli@reserv
officerarna.se
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  TJÄNSTGÖRING  Försvarsutbildarna har stort behov av 
nya instruktörer och kurschefer. Nu efterlyser man 
reservofficerare som vill tjänstgöra. 
– Det är kul och utvecklande att gå in i en 
instruktörsroll, och det ger mig möjlighet 
att tjänstgöra.

Det säger reservofficer lt Oscar Karlflo 
som flera gånger gått in som instruktör 
i Försvarsutbildarna och andra frivillig
organisationer. 

– Man får också möjlighet att utöva 
chefsskap, vilket känns bra. Dessutom 
hålls kurserna nästan alltid på vackra 
kursgårdar och sedan höjningen av  
arvodet är det också ganska bra betalt. 
Särskilt om man är lite yngre, tillägger 
han.

Oscar Karlflo har till och med en  
"egen" kurs i Försvarsutbildarnas regi.  
En grundläggande vinterkurs som 
arrangeras genom ett samarbete med 
Försvars utbildarna, Militärhögskolan  
i Halmstad och Sverof. 

– Det som gör den kursen extra rolig 
är att vi har deltagare från hela världen. 
I år skulle vi haft kursdeltagare från Syd
afrika, Baltikum och Storbritannien.

NU BLEV DET tyvärr ingen vinterkurs i år 
eftersom pandemireglerna i mitten av 
januari gjorde det omöjligt för deltagare 
att resa hit. Men nästa år hoppas Oscar på 
att få hålla kursen igen. 

Reservofficer fk Oscar Fribing Fegler 
är inne på samma linje. Han har varit 
instruktör på flera av Försvarsutbildarnas 
ungdomskurser.

– Tänk dig 50 ungdomar ute i skogen, 
de får pröva att sova ute i fält, resa tält, 
göra upp eld... Det är inte samma sak som 
att utbilda värnpliktiga, man får fundera 

lite på pedagogik och hur man uttrycker 
sig. Men det är jättekul, de är väldigt moti
verade, säger han och tillägger: 

– Som reservofficer vill man ju tjänst
göra så mycket som möjligt och ibland 
har man inte möjlighet att göra det på 
hemma förbandet. Då är det perfekt att 
komma in som instruktör på Försvarsut
bildarna, för att vidmakthålla sin kompe
tens.

FÖRSVARSUTBILDARNA behöver också in
struktörer och kurschefer som kan arbeta 
med totalförsvarsfrågor.

– Det finns omkring 3 600 utbildade 
reservofficerare i Sverige som inte längre 
ingår i Försvarsmaktens behov men som 
har den stabskunskap och det ledarskap 
som den civila sidan behöver. De kan till 
exempel gå in som instruktörer i kurser 
Försvarsutbildarna arrangerar för MSB, 
säger reservofficer Lennart Bergström 
som själv tagit en sådan roll. 

– Jag har gått in som kurschef och 
instruktör i kurser om krisberedskap och 

totalförsvar. Behovet av utbildad personal 
inom det civila försvaret kommer att öka, 
här kommer utbildade reservofficerare ha 
en given plats, säger han. 

IDAG FINNS BARA ett 20tal reserv
officerare aktiva inom Försvarsutbildar
na. Många tror att det låga intresset beror 
på låga arvoden. Men i år har arvodena 
höjts med hela 70 procent vilket många 
tror ska öka intresset. 

– Vi hoppas verkligen det då vi har 
behov av fler instruktörer och kurschefer. 
Vi behöver instruktörer till grund och 
ungdomsutbildningar men också mot den 
civila sidan. Många reservofficerare kan 
ha en civil utbildning som är perfekt för 
oss även om de inte tjänstgjort på länge 
inom Försvarsmakten. Kurschef kan man 
ju också gå in som även om man känner 
sig lite ringrostig på själva ämnet som 
kursen handlar om. Som kurschef handlar 
det mer om ledarskap, organisation och 
administration, säger Kristoffer Bäck
ström, kommunikationschef på Försvars
utbildarna och tillägger:

– Just nu har vi extra stort behov av 
instruktörer som är godkända att utbilda 
på AK5. Sådana får gärna höra av sig.

HELENE CLAESSON

Kraftigt höjda arvoden 
ska locka fler till  
Försvarsutbildarna

NYTT ARVODE
Nya arvodesregler hos  
Försvarsutbildarna fr o m 2022:

 ◆1 536 kr/dag för veckokursarvode och 
222 kr/timme i timarvode. 

 ◆Är man tvungen att ta ledigt från ordi-
narie jobb får man ersättning för förlorad 
inkomst, baserat på den sjukpenninggrun-
dande inkomsten SGI. SGI har höjts från 

årsskiftet och är nu 1 191 kr/dag.
 ◆Resa och boende är gratis. 
 ◆Är man instruktör eller kurschef en vecka 

får man också betalt för förberedelsetid. 
Ofta en eller två dagar. 

 ◆Arvodena kommer fr o m nu att justeras 
årligen i enlighet med förändringen av 
konsumentprisindex.
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ROBERT DALSJÖ 
Forsknings ledare vid FOI:

– När vi nu står 
inför en storkris 
med ett krigshot, 
även om detta inte 
i första hand är 
riktat mot oss, 

borde vi snabbt öka försvarets 
förmåga på kort sikt. Det är 
bråttom och vi har inte tio år på 
oss. De reservofficerare som har 
varit med länge och fortfarande 
har en krigsbefattning kan göra 
nytta som extrabemanning eller 
avlösning av denna för att öka 
Försvarsmaktens uthållighet över 
tid, och de med hyggligt färsk 
erfarenhet av stab eller trupp kan 
hjälpa till i PRODspåret och 
därmed frigöra yngre yrkes
officerare för andra uppgifter.

PATRIK OKSANEN
Journalist, och debattör.  
Ledamot i Kungliga Krigs-
vetenskapsakademien, senior 
fellow tankesmedjan Frivärld

– I en återupp
byggnad av 
totalförsvaret är 
reservofficeren en 
resurs som ger 
Försvarsmakten 

större uthållighet över tid. 
Dessutom tillför reservofficeren 
Försvarsmakten sin civila 
kompetens och sitt kontaktnät, 
vilket också skapar bredd och 
spets i organisationen. I utdragna 
beredskapslägen innebär fler 
reservofficerare en förbättrad 
möjlighet att kunna gå in och 
avlasta den heltidsanställda 
personalen så att de får vila. I en 
anorektisk organisation, som 
Försvarsmakten fortfarande är, 
kan det vara en helt avgörande 
skillnad för långvarig beredskap.

Förhoppningsvis kommer 
reservofficerarna att bli betydligt 

fler och få förbättrade villkor, som 
att arbetsgivaren ser dem som en 
resurs och kan skjuta till lön vid 
tjänstgöring så att inte privateko
nomin blir lidande.

CLAES ARVIDSSON 
Författare, ledarskribent och 
ledamot av Kungliga Krigs-
vetenskapsakademien:

– I det skärpta läge 
som kommer att 
gälla framöver kan 
Reservofficerarna 
ge ett bidrag till 
stärkt försvars

förmåga "här och nu" genom två 
initiativ. Dels genom en invente
ring av medlemmarnas intresse av 
att omförhandla eller ingå 
anställningskontrakt. Dels genom 
att inleda samtal med Högkvarte
ret om ett högre utnyttjande av 
resursen reservofficerare. Platser 
att fylla saknas som bekant inte. 
Frågan som ska ställas till regering
en Andersson är om den är beredd 
att ställa medel till förfogande.

JOHAN NORBERG, FOI:
– Jag är själv 
reservofficer sedan 
snart trettio år 
tillbaka. Reservof
ficerarna är en 
viktig del av ett 

lands förmåga att dels skala upp 
krigsorganisationen, dels öka 
uthålligheten. Reservofficerarna 
kan bidra på flera olika sätt. De 
som har befattning i Försvarsmak
ten kan fråga om de kan tjänstgöra 
extra och därmed lätta på bördan 
för fast anställd personal, om man 
inte har en befattning i Försvars
makten kan man kolla om man 
kan bidra exempelvis via Hem
värnet. Det viktigaste är att som 
reservofficer nu försöka sätta sig 
in i läget via massmedier som 
granskar och värderar nyheter.

”Vi borde snabbt öka  
förmågan på kort sikt”
  SÄKERHET  Omvärldsläget förändras snabbt. Vi vände oss till 
experterna för att fråga vilken roll de tror reservofficerarna får 
i en framtid med ett helt nytt säkerhetsläge.
SAMMANSTÄLLNING: MARIA WIDEHED

Maskering är något 
man får lära sig i ung
domsverksamheten.

Den som inte kan åka skidor får snabbt 
lära sig på Försvarsmaktens ”vita blixten”.

Att kunna laga sin egen mat 
är en viktig del i utbildningen.
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är samtalet om insatschefens syn på 
reservofficerens betydelse för försvaret 
genomförs har Ryssland precis inlett 
anfallet mot Kiev.

– Som medmänniska och europé tycker 
jag förstås att det är förfärligt att freden 
i Europa är över. Det är förskräckligt, 
knappt möjligt att förhålla sig till. Som 
professionell tycker jag att det är lika 
förfärligt, men det sätter också ljuset på 
att vi måste behålla fokus på att undan
röja alla hinder för snabb förmågehöjning 
och effekt samtidigt som vi måste leverera 
med det vi har. Försvarsmaktens uppgift 
har inget tempus. Vi måste klara av att 
både leverera i nuet och bygga förmåga så 
att vi är relevanta över tid.

I januari kallades reservofficerare in 
till Gotland. Hur resonerade du då?
– Det var ju inte bara Gotland som 

förstärktes, vi hade en lång rad aktiviteter 
främst i södra Sverige. Vi har ju en pågå
ende grundoperation hela tiden, dygnet 
runt. Då hade vi ett läge med händelser 
i Ukraina och Belarus, vi hade offensiv 
landstigningsförmåga som fördes in i 
Östersjön på ett sätt som inte var normalt. 
Till det kommer att Nato inte är vad det 
var under kalla kriget. I ett sådant läge 
kan man ju dra slutsatsen att vi behöver 
förstärka. Vi behöver också vara där på 

förhand, vara tröskelhöjande och reduce
ra risk innan något händer. 

Och hur resonerar du nu, ur ett 
svenskt perspektiv?
– Det som händer i Ukraina talar sitt 

tydliga språk. Just nu har det direkta ho
tet mot Sverige inte ökat, men vi anpassar 
hela tiden Försvarsmaktens närvaro efter 
läget. Vi kan inte ha hög beredskap hela 
tiden, för det ger problem med hållbar
heten. Där vill jag berömma mina egna 
reservofficerare, som kommer in och för
stärker och på så sätt skapar uthållighet.

Ja, vilken erfarenhet har du själv av 
att arbeta med reservofficerare?
– Jag har ju varit med under kalla kri

get, under perioden då Försvarsmakten 
skars ned och istället fick internationellt 
fokus, jag har tjänstgjort på Balkan och  
i Afghanistan, och har hela tiden arbetat 
med reservofficerare. I insatsstaben  
jobbar jag dagligen med reservoffice
rare. Det har uteslutande varit positiva 
erfarenheter. 

Idag har reservofficerare inte laglig 
rätt till tjänstledighet från civil 
arbetsgivare när de ska tjänstgöra 
militärt. Vad tycker du om det? 
– Det omvärldsläge som råder sätter 

fokus på vikten av ett robust totalförsvar, 
och det kräver att människor ges möjlig

N
TEXT: JENNY HARLIN 

”Det som händer 
i Ukraina talar sitt 
tydliga språk.”
Det fasansfulla kriget i Ukraina talar sitt tydliga språk: Det svenska 
totalförsvaret måste bli mer robust, förmågor måste byggas både nu 
och över tid. Och det behövs ett flexibelt reservofficerssystem, menar 
insatschef generallöjtnant Michael Claesson.

PÅ DJUPET GENLT MICHAEL CLAESSON
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Vi anpassar hela 
tiden Försvars
maktens närvaro 
efter läget.

het att delta. Det samhällskontrakt som 
fanns förr är i någon mening brutet, och 
det måste återupprättas. Vi har en  
generation företagsledare som inte har 
någon egen relation till Försvarsmakten, 
så det saknas ofta en kultur som skapar 
möjlighet för reservofficerare att tjänst
göra. Vi behöver få till en växelverkan 
mellan stat och näringsliv så att vi skapar 
möjlighet till flexibel tjänstgöring. Att 
tjänstgöra i totalförsvaret är en sam
hällsinvestering.

Det finns ett flertal reservofficerare 
som är krigsplacerade i sina civila 
jobb istället för i Försvarsmakten. 
Hur ser du på det?
– Vi befinner oss i en märklig kali

breringstid. Jag är fullt medveten om 
att många reservofficerare har känt sig 
negligerade, och att det har skapats en 
situation där de som inte är knutna till  
ett krigsförband har kompetenser vi inte 
har full koll på och har krigsplacerats i 
andra befattningar. Det behöver rättas  
till och redas ut. Man behöver göra en 
sund bedömning av var personen ger  
bäst totalförsvarsnytta. 

Om du finge önska fritt, vad skulle 
du vilja se för att öka tillgången på 
reservofficerare?
– Jag skulle vilja se författningsstöd för 

reservofficeren att tjänstgöra i grund
beredskap. Vi behöver ha tillgång till 
kompetens över tid. Jag skulle vilja se 
kontinuerlig, bra och dynamisk dialog 
mellan reservofficeren, krigsförbandet 
och förband eller flottilj, med ordnade 
och planeringsbara aktiviteter. Jag skulle 
också vilja att det var tydligt vilken kom
petensutveckling som finns tillgänglig, det 
tror jag skulle skapa incitament för den 
enskilde att tjänstgöra.

Många reservofficerare upplever att 
arbetet med att få reservofficers-
systemet på plats går för långsamt. 
Kan man inte öka tempot?

TEMPOÖKNING. 
Genlt Michael 
Claesson vill se 
bra dialog och 
planeringsbara 
aktiviteter för 
reservofficerare.



22 Reservofficeren # 1 2022

Det behövs flexibilitet från den  
enskilde, från Försvarsmakten  
och den civila arbetsgivaren.

– Jo, det tror jag att man kan. Men alla 
har nog inte förstått hur gravt påverkade 
vi blev och kanske fortfarande är av alla 
nedskärningar. Vi har avvecklat i så stor 
omfattning att det inte finns resurser att 
hantera alla komplexa processer, vi måste 
bygga kapacitet parallellt, och det tar  
tid.  Det finns säkert också bromsvätska  
i systemet, interna bestämmelser och  
kulturella aspekter som gör att man 
fastnar i byråkrati. Från Försvarsmaktens 
lednings sida försöker vi att få medarbe
tarna att känna att det går att vara kreativ, 
att det finns möjlighet till dynamik och att 
hitta möjligheter att gasa.

Men på många förband får man ju 
tvärtom höra att det inte går att  
anställa reservofficerare trots att 
man verkligen har behov.  Man säger 
sig inte ha råd, eller så finns det 
begränsande regler om hur länge  
reservofficeren får anlitas. Det ver-
kar vara väldigt svårt?
– Då har vårt budskap från Försvars

maktens ledning inte nått hela vägen ut. 
Det är klart att man inte ska strunta i att 
hålla budget, men viljan att fatta beslut 
och viljan att ta ansvar måste uppmunt
ras.

Många reservofficerare har inte övat 
på väldigt länge, är krigsplacerade 
någon annanstans än i Försvarsmak-
ten, får inte ledigt för att tjänstgöra 
eller drabbas av för stort inkomst-

bortfall. Försvarsmakten utbildar 
dessutom färre nya reserv officerare 
än vad man anger sig behöva. Hur 
ser du på det?
– Det saknas sannolikt många reserv

officerare, och att hantera konsekven
serna när det saknas kompetens blir en 
utmaning. Det kommer att bli plågsamt 
innan vi har omsatt alla nya krigsförband. 
Men de nya krigsförbanden innehåller 
också befattningar som kan vara relevan
ta även för reservofficerare som inte har 
tjänstgjort på länge.

Om du finge önska helt fritt, hur  
skulle du vilja att reservofficers-
systemet vore och nyttjades?
– Det absolut centrala ordet är flexibili

tet. Det behövs flexibilitet från den enskil
de, från Försvarsmakten och den civila  
arbetsgivaren. Det behövs författnings

stöd som gör det enkelt för alla parter,  
så att man både kan kallas in snabbt, och 
vara en del av krigsförbandets årscykel. 
I framtiden tror jag att man kommer att 
kunna utföra vissa uppgifter hemifrån, 
exempelvis inom cyber. Det behöver 
också bli en del av reservofficerssystemet. 
Jag tycker också att det är bra om reserv
officerare tjänstgör i grundorganisatio
nen, så att yrkesofficerare får förutsätt
ningar att utbilda sig, vara föräldralediga 
eller jobba i andra myndigheter. Det  
är också bra av kompetensutvecklings skäl 
för reservofficeren att tjänstgöra längre 
perioder. Jag har själv goda exempel  
på reservofficerare som kommer in  
med hög grad av frivillighet och eget 
ansvarstagande och berikar både  
kompetensen och dialogen i vår stab  
på ett utmärkt sätt. 

PÅ DJUPET GENLT MICHAEL CLAESSON

ÖVNING. Bild från när Markstridsskolan i 
Kvarn kör sin vinterutbildning med kadetter 
ur SOU och ROUkullarna i Arvidsjaur 2019. 
 FOTO: HAMPUS HAGSTEDT/FÖRSVARSMAKTEN



MilDef erbjuder en portfölj av produkter och tjänster med ett komplett sortiment av stryktålig 
elektronik, mjukvara och integrationstjänster. Våra produkter är beprövade och i drift till sjöss, 
på land och i luften hos nationella och internationella styrkor världen över, i de mest extrema 
och krävande miljöer.

Vi digitaliserar världen - där insatserna är  
som högst, kraven de tuffaste och  
när teknologin spelar en avgörande roll

Intresserad av att göra skillnad och vara en del av MilDef-familjen?
Vill du bidra till att utveckla spetsteknologi och vara med och bygga en global marknad 
för världsledande taktiska IT lösningar?

Kontakta oss!
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SVEROF
sverof.se

 TIPSA OM  
 SVEROF! 

Ju fler vi är, desto bättre  kan vi driva reservofficerares frågor. Känner du någon inom armén, flygvapnet eller  marinen som borde bli  
medlem? Tipsa om  

sverof.se.

en svenska arvfienden har nu 
tydligt visat sina muskler. Kom
mer vi att förstå vad som händer? 
Enligt Putin finns ju inte Ukraina. 
Det är inget eget land utan en del 
av Ryssland, enligt honom. Detta 
borde innebära att de övergrepp 

som Ryssland begår därmed är övergrepp mot det 
egna folket, det vill säga de ryssar som råkar bo i 
landet som inte finns men som styrs av knarkare 
och nazister. Vilken surrealistisk värld!

Frågan om svenskt medlemskap i NATO har 
plötsligt kommit högt upp på dagordningen. Vi alla 
som är försvarspolitiskt intresserade har kunnat 
följa hur man resonerat i vår gamla östra rikshalva. 
Finländarna har ett par hundra års erfarenhet av 
att tillhöra den ryska sfären, även om man fick 
behålla viss autonomi

När Sverige blåögt nedrustade höll finländar
na i sitt kollektiva minne kvar erfarenheten av de 
ryska försöken att utöva inflytande. Finlandisering 
var ett begrepp som många av oss fortfarande 
minns och blev benämningen på det pris som 
Finland tvingades betala för att få behålla sin frihet 
när Sovjet, i syfte att säkra sitt eget säkerhets
intresse, tvingade igenom i hårda fredsvillkor och 
den inskränkande Vänskaps och biståndspakten. 
Trots att Finland har en stark egen krigsmakt  
håller man ändå dörren halvöppen till NATO. 

NU HAR RYSSLAND krävt att en rad stater, däribland 
Sverige, Finland och Ukraina, skall avstå från suve
ränitet till förmån för Rysslands hävdade säker
hetsintressen. Rätten till sin egen säkerhetspolitik, 
såsom att besluta om medlemskap i NATO eller EU, 
är en av de spelpjäser som Ryssland vill ta bort från 
spelplanen, men även andre inskränkningar i den 
nationella självständigheten har krävts.

Frågan om svenskt medlemskap i NATO har 

diskuterats i såväl Finland som Sverige. Finlands 
president, Sauli Niinistö, uttalade tydligt att det är 
Ryssland som självt kan påverka om Finland går 
med i NATO genom att ”beroende på Rysslands 
agerande kan Finland behöva ansöka om  
NATOmedlemskap”. Sveriges försvarsminister  
Peter Hultqvist uttalande var däremot definitivt 
med att ”varken nu eller senare” skulle Sverige 
söka NATOmedlemskap. Denna fråga är ingen 
som Sverof har anledning att ta ställning till, vilket 
även förbundsmötet uttalade för några år sedan. 
Om Sveriges alliansfrihet även framgent ska ”tjäna 
oss väl” eller om det finns skäl att välja andra  
lösningar får våra politiker bestämma.

SVERIGE BÖR DOCK undvika ”att bränna sina skepp” 
och absolut hindra andra från att försöka styra oss. 
Vår frihet har tjänat oss väl och inte minst: Vår fri
het är värd att försvara och förtjänar att försvaras.

Vi inom frivilligsfären har ett tydligt uppdrag 
att verka till gagn för Sveriges försvar. Rysslands 
agerande och krav gällande dess önskade rätt att 
bestämma över våra beslut kan aldrig accepteras. 
Därför måste vi nu fullt ut stötta också andra sta
ters kamp för rätten att fatta egna beslut. Således 
gäller även att ”Ukrainas sak är vår”! 

D

KRÖNIKA

Stöd rätten att fatta egna  
beslut: Ukrainas sak är vår!

JAN  
KVERNBY
Kanslichef Sverof
kansli@sverof.se
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  FÖRBUNDSMÖTE  Den 26 mars är det 
dags för Sverofs årliga förbunds-
möte. Vad har gjorts – eller inte – 
sedan det förra?

Förbundsordförande Magnus 
Konradsson summerar året som 
gått.

Förra årets förbundsmöte blev ovanligt 
långt och animerat. Det gav styrelsen ett 
flertal uppgifter att lösa.

Av pandemiskäl har nästan samtliga 
möten med lokalföreningarnas styrel
ser avhandlats digitalt, och planerad 
utbildning, vinterkus och andra aktivi
teter tvingats ställa in. När den danska 
systerorganisationen HPRD firade 100 år, 
och norska NROF firade 125, kunde Sverof 
dock delta med representanter på plats.

Två ordförandekonferenser genomför
des digitalt, och i slutet av oktober kunde 
äntligen en ordförandekonferens genom
föras fysiskt i Uppsala, under värdskap av 
ROSU. 

–  Mycket konstruktiva diskussioner 
fördes då, kring enande som vägen framåt 
för Sverof. Det ledde fram till att pro
jekt ”Ett Sverof” startade, för att bygga 
samman förbund och föreningar i syfte att 
stärka reservofficersrörelsen. 

ANNAT ATT NOTERA under året är att den 
enkät som genomförts av Försvarsmakten 
och Sverof bland 4 000 reservofficerare nu 
ligger till grund för Sverofs arbete med att 
förbättra för reservofficerare. En stadge
grupp har tagit fram förslag till normal
stadgar för lokalföreningar, ett rekryte
rings och mervärdesutskott har skapats 
och informationsspridningen har ökat.

– Dessutom har vårt medlemsantal 
ökat markant, vilket är oerhört glädjande, 
säger Magnus Konradsson.

Projekt Sverof 2.0 löper på enligt plan 
och ses som en framgångsfaktor inom 
Försvarsmakten, enligt Magnus Kon
radsson. Projektledare Anton Kindlund 
har genomfört föreläsningar för 2 000 
värnpliktiga på allt från P7 i söder till K4 i 
norr och informerat om reservofficersut
bildningen och möjligheter som reservof
ficer. Hemsidan och medlemsregistret har 
byggts om under året, och beräknas vara 

färdiga under våren. Samtliga lokalför
eningar kommer att erbjudas flikar på 
hemsidan, att fylla med eget material. 
Rekryteringsmaterial i både digital och 
traditionell form har tagits fram, och finns 
att tillgå för den som så önskar.

– Vi har också deltagit i Försvarsmak
tens folkförankringsprojekt för att öka 
kunskapen om försvarsfrågor i det civila. 
Viktigt har även varit kommunikationen 
med våra lokalföreningar, för att samla in 
kunskap om behov och önskemål från den 
lokala nivån, säger Magnus Konradsson.

Sverof har tidigare beslutat att stödja 
återskapandet av ROSIN, som lade ned sin 
verksamhet 2017. På grund av pandemin 
har det varit omöjligt att hålla fysiska 
möten. Kontakt har dock tagits med  
C MRN och C I19. Det finns också enskilda 
reservofficerare i området som sagt sig 
vilja verka aktivt i en lokalförening.

VAD GÄLLER UTBILDNING och övning 
påverkades möjligheterna tydligt av 
pandemin. Försvarsmakten har även be
slutat att senarelägga ROkonferenserna, 
och tagit över ansvaret för de så kallade 
avrostningskurserna. Kadetterna på MHS 
H kommer att få utökade möjligheter att 
träna de militära tjänsteidrotterna och ett 
samarbete med Reservofficersakademin 
har etablerats för att öka tillgången på 
utbildning.

Vad hade du velat se mer av under 
året som gått?
– Det är tråkigt att vi tvingades att stäl

la in vinterutbildningen i Ånn och annan 
verksamhet pä grund av pandemin. Och 
att vi inte har fått träffas som vi borde.

Vad är du mest nöjd över?
– Arbetet med avtalet med Försvars

makten i sin helhet. Vi är väldigt många 
som gör mycket. Jag är jättestolt över 
allas insatser.

Vad blir nästa steg för Sverof, om du 
får bestämma?
–  Att utveckla samarbetet med För

svarsmakten så att bägge parter får ut så 
mycket som möjligt. Jag vill också verka 
för att medlemmen, lokalavdelningarna, 
Sverof centralt  och förbundsmötet ska 
komma närmare varandra. 

JENNY HARLIN

UTDELNING AV UTMÄRKELSER

Under året har Sverofs  
hederstecken i guld tilldelats:

 ◆Landshövding Peter Sandwall
 ◆Kn Thomas Jansson, ROSIV
 ◆Genlt Erik Gustavson, NROF
 ◆Öv Jørn Buø, NROF

Sverofs förtjänsttecken  
i guld har tilldelats:

 ◆Kn Kaj Lönnborg, ROSU

Sverofs förtjänsttecken  
i silver har tilldelats:

 ◆Mj Patrik Näslund, ROSIV
 ◆Kn Jan Jakobsson, ROSIV
 ◆Kn Gardar Nordlander, ROSIV
 ◆Kn Peter Sedin, ROSIV

”Oerhört glädjande att vårt  
medlemsantal har ökat”

Magnus Konradsson, förbundsordförande.

FOTO
: STEFAN ESTASSY
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agen detta skrivs går till historien 
som en av de mörkaste i Europa på 
sju decennier. Ukraina har idag  
anfallits av ett grannland. Det ser 
nu ut som att de flesta av de diplo
matiska aktiviteterna, med världs
ledare som löste av varandra vid det 

där enorma bordet i Moskva, syftade till att vinna 
tid och försöka hitta en förevändning att starta ett 
anfall.

Mycket kommer att ha hänt sedan denna text 
publiceras och vi har fått svar på åtminstone en 
del av de frågor som nu ställs under den pågående 
utvecklingen. 

HUR LÄNGE KOMMER Ukraina kunna hålla emot? 
Inget land kan på egen hand stå emot en så över
mäktig motståndare hur länge som helst och ett 
land som Ukraina har inga garantier på att någon 
kommer till undsättning. Det visste man förstås  
redan 2014. Vid den tiden var det ukrainska försva
ret dåligt rustat. Det ser ut som att man verkligen 
har tagit vara på tiden som gått sedan konflikten 
inleddes till att rusta upp beredskapen. Försvars
budgeten har fått avsevärda förstärkningar och 
en av de stora skillnaderna jämfört med åtta år 
sen är de stora reserverna. Uppgifter visar idag 
att det finns drygt 200 000 soldater att sätta in och 
åtminstone 250 000 i reserven. Till detta kommer 
naturligtvis den enorma försvarsviljan bland civil
befolkningen.

Vad kommer att hända härnäst? Ett sådant här 
oprovocerat anfall här försämrar säkerhetspolitis
ka situationen också i vårt omedelbara närområde. 
ÖB har sedan tidigare informerat att Försvars
makten löpande gör beredskapsanpassningar 
efter det rådande läget och detta hör numera till 
normalbilden för myndigheten. Oavsett hur kriget 

mot Ukraina utvecklar sig kommer det läget i 
omvärlden sannolikt att vara skärpt för en lång tid 
framöver. 

HUR PÅVERKAR DET här det svenska försvaret? 
Behovet av att visa närvaro och hävda gränserna 
till sjöss kommer kräva resurser och Försvars
maktens insatsförband lär vara högt belastade 
under en period och fartyg och personal kommer 
tidvis gå mycket tungt. Tidslinjalerna för planerade 
personaltillskott, upprustningar och beställningar 
kommer säkerligen, i den mån det går, att förkortas. 
Blir det ytterligare skärpningar av situationen är 
risken att man snabbt når maxläget. Då antalet far
tyg är relativt begränsat för att kunna bibehålla en 
hög insatsberedskap över lång tid kan det krävas 
att man planerar om personalen. Det är inte osan
nolikt att diskussionerna om dubbla besättningar 
till vissa av fartygstyperna åter aktualiseras. Det 
skulle möjliggöra ett högre nyttjande av fartygen, 
den resursen som historiskt har varit svårast att 
öka numerären på. 

Det man hör från olika nivåer är att det inte 
alls verkar finnas några begränsningar i att an
ställa och öka utbildningsplatser, men det verkar 
ha varit svårt att skala upp i önskad omfattning. 
Det blir det sannolikt ändring på nu. Hemvärnet 
rapporterar att man fått mångdubbelt fler ansök
ningar jämfört med normalt. Nu finns alla möjlig
heter att ta vara på den ökade försvarsviljan. Ett  
i sammanhanget ganska fördelaktig uppgift. 

D JOHAN  
HAMNEGÅRD
Ordförande SFRO
ordforande@sfro.se

SFRO
sfro.se

KRÖNIKA

En av de mörkaste dagarna  
i Europa på sju decennier

 TIPSA  
 OM SFRO! 

Ju fler vi är, desto bättre  kan vi driva reservofficerares frågor. Känner du någon  inom flottan som också  borde bli medlem? Tipsa  
om sfro.se.
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KALENDARIUM  GÖTEBORG

Nu planeras återigen för olika aktiviteter arrangerade av SFRO:s Göteborskrets 
och Reservofficerssällskapet i Göteborg. Om pandemin tillåter bjuds på både 
pistolskytte och navigationsdagar.

2 april Pistolskytteträning  
och Glockenspiel
 Vårens skyttesäsong inleds med ett trä-
ningspass och sedvanlig tävling. Enklare lunch 
och fika serveras. Samling kl 10.00 vid Idala 
skjutbana, Kungsbacka. Anmälan senast 22-
03-31 till info@rosig.se

6 april After work
 Varmt välkomna på  
after work med RO-kolle-
gor, kl 16.30 och framåt 
på John Scott’s Avenyn, Kungsportsavenyn 
15.

7 maj Vårfälttävlan
 Skytte och orientering i vacker Halland-
sterräng. Fri förplägnad. Samling kl 10.00 vid 

Idala skjutbana, Kungsbacka. Anmälan senast 
22-05-05 till info@rosig.se

18 maj Föredrag och öppen mäss
 Aktuellt och spännande föredrag 
med försvarsanknytning, samling kl 
18.00. Anmälan senast 22-05-16 
till info@rosig.se

25 maj Känsöskjutning
 Traditionsenlig skjutning, därefter sillmiddag 
samt prisutdelningi Göteborgs södra skärgård. 
Samling kl 17.30 vid GKSS. Middag och 
dryck serveras till självkostnadspris. Anmälan 
senast 22-05-23 till info@rosig.se

11 juni Sommarskytte
 Samling kl 10.00 vid Idala skjutbana, 

Kungsbacka. Sommarfika serveras. Anmälan 
senast 22-06-10 till info@rosig.se

Sommar Navigationsdagar med M20
 Ta chansen att utveckla dina  
navigationskunskaper! Tid och plats 
eso. Inbjudan kommer via e-post. 
Intresseanmälningar skickas till  
j.v.otter@gmail.com eller  
info@rosig.se

26-28 augusti Marinen 500 år
 Jubileumsaktiviteter i Göteborg. 26 augusti 
garnisonens dag, Amf 4, 27-28 augusti Ma-
rinen, Stigbergskajen. Preliminära aktiviteter: 
Fartygsbesök Stigbergskajen, Martiman/HMS 
Småland, ev fartyg ur veteranflottiljen, Hkp 
mm.

  HISTORIA  Föreningen M 20 gör 
en marinhistorisk artikelserie 
om sin minsvepare. Den senas-
te artikeln handlar om M 20:s 
medverkan i jakten på främ-
mande ubåtar i svenska vatten 
1981–82. Här är ett utdrag. 

"Folke Artman som var navigations
officer NO och 1:e officer på M 20/
Skuld berättar: ”Upphetsningen var 
stor ombord när vi fått våra order 
och satte kurs mot Gåsefjärden. Vi 
visste inte riktigt vad som väntade 
oss mer än att en främmande ubåt 
gått på grund. 

NÄR VI KOM FRAM så låg den sovjetis
ka ubåten väl synlig uppe på grundet. 
Vid ubåten låg tulljakten 281 från 
Kalmar förtöjd för att sköta kontak
ten med ryssarna. Vi satte kurs mot 
ubåten och tänkte förtöja akter om 
tulljakten. Men detta retade tydligen 
upp ryssarna. En besättningsman 
kom ut på däck och slog mot oss med 
en båtshake. Uppe i tornet på ubåten 

viftade man med kpistar. Vi tog det 
som en varning och backade ut från 
ubåten. Vi lade oss istället en bit ifrån 
och ankrade upp.” 

M 20/SKULD SJÖSÄTTER sin nya 
undervattensrobot Sjöugglan för att 
undersöka och filma ubåtens under
vattensskrov. Man lyckas manövrera 
den ända fram till ubåtens midskepp 
innan ryssarna i ubåtstornet avslöjar 
tilltaget och åter börjar vifta med 
kpistar och handgranater. De har 
upptäckt den orangefärgade kabeln 
i vattnet som Sjöugglan styrs med. 
Laszlo Vietorisz som kunde ryska 

(han hade flytt från Ungern 1956) 
ropade ”Var lugn, det är inget som 
händer”! Men M 20/Skuld fick ännu 
en gång backa undan från ubåten. 
Undervattensfilmen visar ubåtens 
skrov och två vajrar som går runt 
hela skrovet, en för om tornet och 
en akter om tornet. Det är okänt 
vad dessa vajrar användes till men 
spekulationer var att de kunde 
användas till att fästa större föremål 
vid ubåtens skrov, t ex en miniubåt. 
Märkligt och intressant är att denna 
videofilm finns tillgänglig på internet 
ännu idag!"

FÖRENINGEN M 20

”På ubåten viftade man med k-pistar”
Minnen från M 20
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Rörlighet är lätt att glömma, men 
utan rörlighet blir det svårt att utföra 
olika övningar. 

Du behöver exempelvis tillräcklig 
rörlighet i höftböjaren för att få god 
hållning när du springer. Rörlighet 
går helt enkelt hand i hand med 
träning.

– Det här är övningar som går att 
göra på morgonen, innan eller efter 
ett styrkepass, eller egentligen när 
som helst. Du blir varken svettig eller 
andfådd. De här övningarna funkar 
även bra som avslappning om du gör 
dem långsamt, säger Reservoffice
rens träningscoach Fanny Vestling.

1 SOLHÄLSNINGEN:
1.1 Stå rakt upp och ned, sträck 

händerna rakt upp och lite bakåt och 
titta snett upp i taket.
1.2 Gå ner i hundens position: Stå 
som i en triangel med händer och 
fötter i golvet och med rumpan som 
högsta punkt. Övningen ger rörlighet 
i axlar och skuldror och sträcker även 
ut baksidan av benen.
1.3. Gå ner i kobrans position: Ligg på 
mage, sätt handflatorna i marken i 
axelhöjd och tryck upp överkroppen, 
titta snett uppåt. Övningen öppnar 
upp framsidan av bröstet och axlarna 
samt skapar rörlighet mellan skuld
rorna.
1.4. Gå tillbaka till utgångspositionen 
igen och börja om.

Repetera hela övningen minst fem 

Övningar som går att göra när som helst, och 
som du varken blir svettig eller andfådd av.

– Det handlar om att förbättra rörligheten, 
och den går ju hand i hand med träning,  
säger Reservofficerens träningscoach Fanny 
Vestling.

Öka rörligheten  
med enkel metod

gånger, gärna fler. Den värmer upp, 
ökar rörligheten och ger en skön 
känsla i kroppen.

2 BARNETS POSITION:
Sitt på knä med knäna snett 

utåt. Fäll ner överkroppen, låt 
rumpan sjunka ned mot hälarna. 
Lägg pannan i golvet och sträck fram 
armarna så långt du kan. Väldigt 
avslappnande övning som sträcker 
lite i ryggen.

3 SITTANDE MED ARMSTRÄCK:
Sitt på huk med hälarna i 

golvet, gå ner så långt du kan med 
rumpan mot golvet. Lyft upp en arm 
rakt upp mot taket, så att sidan får 
lite stretch. Den andra armen vilar 
med handen i golvet. Titta mot han
den som pekar mot taket. Bra övning 
för insida lår, där många är väldigt 
stela. 

Det här är övningar 
som går att göra på 
morgonen, innan 
eller efter ett styrke
pass, eller egentligen 
när som helst.

TEXT: JENNY HARLIN  
FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

FANNY VESTLING

Coach
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NYHETER

  TOTALFÖRSVAR  Civilförsvaret ska  
byggas upp igen, och till det 
behövs förstås personal.

– Vi tror att reservofficerare 
har förmåga att bygga kris-
organisation i en civil miljö, 
säger Charlotte Blomqvist på 
Försvarets Personaltjänst-
förbund, som driver ett pilot-
projekt på MSB:s uppdrag.

Försvarets Personatjänstförbund är 
en frivillig försvarsorganisation som 
har i uppdrag att rekrytera och utbil
da till befattningar inom Hemvärnet. 
Utöver det har man nu fått pengar 
från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, för att skapa en 
befattning för frivilligsamordnare 
med HRkompetens, som ska sam
ordna HRarbetet på den civila sidan 
i relevanta, civila organisationer.

– Samordnaren ska inte ta över 
ansvaret från respektive organisation 
utan just samordna så att rätt infor
mation finns vad gäller personal för 
de skarpa beslutsfattarna, förklarar 
Charlotte Blomqvist, som är projekt
ledare för uppdraget som består i att 
skapa en ny roll och befattning som 
är funktionell i det civila försvaret 
oavsett nivå eller organisation.

Sökes: Reservofficerare som 
vill bygga upp civilförsvaret

Kommuner, regioner, myndig
heter och länsstyrelser har kommit 
olika långt i arbetet med att bygga 
upp civilförsvaret. I Kronobergs län 
finns Länsstyrelse och kommuner där 
intresset för civilförsvar är stort.  
Därför vill FPF gärna rekrytera 
reserv officerare som bor i Kronoberg 
till samordnarbefattningarna  
i pilotprojektet.

– Tanken är att de som rekryteras 
ska vara med i personaltjänstutbild
ning i maj på plats och senare även 
genom estudier. Om det blir någon 
samverkansövning våren 2023 vill 
vi att den här befattningen ska vara 
med. Det finns färdiga utbildnings
platser för upp till tre personer, men 
FPF vill skapa aktiviteter i hela landet 
för ett tiotal personer och ge dem  
instruktörsträning så att fler ska 
kunna utbildas.

– När civilförsvarets uppbyggnad 
tar fart är det bra om vi är förberedda 
och kan erbjuda utbildad personal till 
deras samordnarbefattningar, säger 
Charlotte Blomqvist.

SYFTET MED pilotprojektet är att  
få till befattning som frivillig
samordnare inom civilförsvaret som 
kan verka på olika nivåer och i flera 

olika typer av myndigheter där man 
har sin krigsplacering. Hur det blir 
med ersättningar och avtal är oklart, 
eftersom allt är nytt, säger Charlotte 
Blomqvist.

– Men tanken är att ha samma  
system som i Hemvärnet, eller att man 
får lön av den kommun eller myndig
het som man är krigsplacerad i.

FPF HAR INLETT ett samarbete med 
Sverof för att hitta lämpliga reservof
ficerare för att bygga upp civilförsva
ret igen.

– Reservofficerare som inte har ett 
aktivt avtal med eller krigsplacering i 
Försvarsmakten kan ju göra stor nytta 
inom civilförsvaret. Reserv officerens 
dubbla kompetenser kan verkligen 
stärka totalförsvaret, säger Magnus 
Konradsson, Sverofs ordförande.

JENNY HARLIN

Swisha ditt stöd till 900 80 79

När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset. Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet

Vi är på plats 
och räddar liv 
i Ukraina

FOTO: BEZAV MAHMOD/FÖRSVARSMAKTEN
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  TOTALFÖRSVAR  Försvarssektorn 
Nyheter är tänkt att ge enkel om-
världsbevakning för den intressera-
de. Men det finns också en annan, 
indirekt ambition: Att göra Sverige 
farligare för fienden genom stärkta 
varumärken.

Försvarssektorn Nyheter är en ny och 
snabbt växande sida på LinkedIn som 
samlar nyheter och information från före
tag, myndigheter, förbund och föreningar 
inom försvarssektorn. Sidan har inga 
redaktionella ambitioner, men är tänkt att 
utgöra omvärldsbevakning för den som 
enkelt vill hålla sig à jour med händelser 
inom försvarssektorn.

– Tanken är att man ska få en snabb 
överblick. Vi paketerar information från 
företag och organisationer i ett filter som 
heter försvarssektorn. Nu när tillväxten är 
stor, är det många civilanställda som kan ha 
nytta av lättillgänglig omvärlds bevakning, 
förklarar Elias Mibesjö, grundare till Defen
ce Position, marknads och rekryterings
företaget som ligger bakom sidan.

SOM VD FÖR ett sådant vill förstås Elias 
Mibesjö förknippas med seriös omvärlds
bevakning. Men han har också ett annat 
engagemang: Att stärka den svenska 
försvarsförmågan.

Vänta nu: Att sprida olika företags 
och organisationers pressmedde-

landen och information på Linke-
dIn – på vilket sätt stärker det vår 
försvarsförmåga? 
Elias Mibesjös tankar går såhär:
Försvaret och försvarsförmågan är så 

mycket större än enbart myndigheten 
Försvarsmakten, och omfattar många 
branscher och kompetenser. Men det är 
inte självklart för alla, och genom att öka 
medvetenheten om det ökar också möjlig
heten att rekrytera kompetent arbetskraft 
till försvarssektorn. 

DEN SOM JOBBAR med IT kanske i första 
hand uppfattar sig jobba inom tech och 
inte funderar på att söka sig därifrån. Men 
försvarssektorn består ju av mängder av 
branscher, säger Elias Mibesjö, som jämför 
sektorn ”försvaret” med sektorn ”vården”.

– Att ”jobba inom vården” kan ju 
omfatta mängder av olika jobb: Du kan 
vara läkare, eller sitta i receptionen, eller 
administrativ chef, eller tillreda maten… 

Och alla jobbar på något sätt inom ”vår
den”. Jag jobbar i allra högsta grad inom 
”försvaret”, även om jag inte är soldat i 
Försvarsmakten längre. ”Försvaret” är så 
mycket större än Försvarsmakten, resone
rar Elias Mibesjö, som bland annat arbetar 
med rekrytering inom försvarssektorn.

FÖRSVARSSEKTORN NYHETER ska alltså få 
eftertraktad kompetens att få upp ögonen 
för hela sektorn, inte enbart den egna 
branschen. Och, indirekt, verka för att 
stärka varumärken inom försvarssektorn.

– Att bankers etiska fonder säger nej till 
företag handlar med vapen är självklart 
för många. Men man kan inte dra alla fö
retag över en kam: Det är skillnad mellan 
den som skrupelfritt säljer kalashnikovs 
till mörka krafter i diktaturer – och den 
som importerar Sig Sauers till den svens
ka polisen, fortsätter Elias Mibesjö:

– Men varumärket försvarssektorn är 
svagt. Om varumärkena inom försvars
sektorn inte är tillräckligt starka och kan 
motivera sin egen existens på ett tydligt 
sätt, kommer de inte att kunna attrahera 
och rekrytera tillräcklig personal med rätt 
kompetens, och då får vi i förlängningen 
sämre försvarsförmåga. Starka varumär
ken kan visa att man gör bra saker. De som 
verkar inom försvarssektorn på rätt sätt, 
och gör oss farliga för fienden, skapar ett 
säkrare samhälle. Det är också hållbarhet.

JENNY HARLIN

LinkedIn-sida vill stärka  
Sveriges försvarsförmåga

”Försvaret” är så  
mycket större än  
Försvarsmakten.
Elias Mibesjö.

”Vi paketerar information från företag och organisationer i ett filter som heter försvarssektorn”, säger Elias Mibesjö.
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Livgardets kavallerikasern har en 
svensk mästare och guldmedaljör 
som tränare.

För landslagsryttare Johan Lundin 
har det känts viktigt att behålla kon-
takten med regementet, kollegorna 
– och hästarna – sedan värnplikten. 

Tillsammans med hästen Mind Me tog RO/
Fj Johan Lundin hem SMguldet i fälttävlan 
2018 och tävlade i Europamästerskapen 
2015. Men det var under värnplikten vid  
K1 på Livgardet som landslagsryttaren 
påbörjade sin ryttarkarriär. När värn
plikten var klar vidareutbildade han sig 
till yrkesofficer och stannade i sin tjänst 
på Livgardet fram till 1990, då han till slut 
valde hästarna framför en militär karriär.

– Jag har drivit eget företag sedan 
1992. Jag håller i utbildning av hästar och 
ryttare, och jag är Atränare för elever som 
siktar på olika nivåer inom sporten. Jag 
har också min egen tävlingssatsning. Nu 
var det ett tag sedan jag red på högsta nivå 
men jag har två unga hästar som jag har 
ambitioner för, så vi får se vad som händer 
här inom ett par år.

Vad innebär din roll som reservofficer?
– Jag har en krigsplacering som alla 

andra och är med och förstärker häst
verksamheten på Livbataljonen. Jag är 
också med som Försvarsmaktens repre
sentant vid inköp av hästar. Inköpen görs 
tillsammans med Föreningen För Den  

Beridna Högvakten – en förening med 
20 000 medlemmar. Det är den som äger 
hästarna och ser till att vi får bruka dem. 
Det är ett avtal som ligger kvar sedan 
1980talet där man bestämde att Försvars
makten inte skulle äga sina egna hästar. 
Jag är också på kavallerikasernen och 
stödjer dem i utbildningar av hästar och 
till viss del personal. Jag är lite som en 
konsult i hästfrågor, kan man säga. 

Hur ofta tjänstgör du?
– Eftersom den ceremoniella högvakten 

under sommarhalvåret sammanfaller med 
min tävlingssäsong så är jag på plats några 
dagar i veckan med två veckors intervaller 
under vinterhalvåret, det vill säga från 
septemberoktober till och med mars. Jag 
ska faktiskt flyga dit i morgon bitti för att 
jobba några dagar. Det fungerar bra med 
min civila verksamhet, och är bra för båda 
hästarna och personalen. Varje år kommer 
det nya soldater som behöver träna och 
höja sin färdighet i ridning tills det är dags 
för högvakten under sommaren.

Vad betyder det för dig?
– För mig är det betydelsefullt att jag 

har behållit kontakten med mitt regemen
te sedan jag startade min ryttarkarriär. 
Jag har många av mina gamla kollegor där, 
det känns jätteroligt att ha den koppling
en kvar. Till exempel är ju överste Stefan 
Nacksten, som i dag är chef för Livgardet, 
min gamla kursare. I någon mån kan jag 
kanske också vara ett föregångsnamn för 
de yngre officerare och soldaterna, och 
jag kan ge tillbaka i form av utbildning till 
dem. 

Jag är lite som 
Försvarsmaktens 
konsult i hästfrågor
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 ◆Familj: Ensamstående varan-
nan-vecka-förälder till 10-årig dotter.  
Har också en vuxen son och två barnbarn.

 ◆Yrke: Ryttare och A-tränare i fälttävlan.
 ◆Typisk ledig dag: Jag håller jämt på 

med min gård och mina hästar, utanför 
Halmstad. Det är ett speciellt liv när man 
lever med hästar, men lite fysträning och 
skidåkning försöker jag hinna med också 
nu under vintern.

TEXT: ANNICA ÖGREN


