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20 Johan Sjöberg, säkerhets- och försvars-
politisk expert vid Svenskt Näringsliv.

Det blir väldigt 
konstigt om företag 
på eget initiativ ska 
börja rusta.
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BEREDSKAP. Detta lär vi 
oss av kriget i Ukraina.
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utins brutala krig i Ukraina torde 
visa även den mest naive betydel-
sen av ett väl fungerande försvar. 
Att värna vår rätt till frihet och 
självständighet är ju i grunden en 
fråga om existens.

Försvars- och säkerhets-
frågor, som tidigare sågs som sär-

intressen, har nu fått verklig betydelse för många 
svenskar. Och det är bra. Ju större folkförankring 
och försvarsvilja, desto bättre motståndskraft. Vi 
behöver alla bidra till vårt lands säkerhet. Detta 
påtalades tydligt både av talmannen och stats-
ministern under Veterandagen den 29 maj.

Många gör nu just detta i praktisk handling. 
Marinstaben söker reservofficerare på pragmatiskt 
och smart sätt, och möts med oväntat stort gens-
var (läs om det på sida 7). Armén tar initiativ när 
man nu återskapar reservofficerskursen på ArtSS  
i Boden (se sid 5). Man ser behovet – och gör något 
åt det utan att vänta.

Precis som Volvo. På Sveriges största börs-
noterade företag frågade man sig om personalen 
hade rätt förutsättningar för att kunna stötta 
Försvarsmakten. Man kom fram till att det fanns 
förbättringspotential – och gjorde något åt det 
(se sid 8). Allt fler civila företag hör av sig till vårt 
kansli för att få råd kring hur de kan underlätta för 
sina reservofficerare. Man vill bidra till försvaret 
av landet, helt enkelt. Tror du att det företag du 
jobbar på vill göra detsamma? Kontakta kansliet 
för argument.

ATT STÖDJA reservofficerare kommer att behövas. 
När Försvarsmakten ska växa, och vid ett godkän-
nande av vår Nato-ansökan, kommer behovet av 
reservofficerare inte att minska. Tvärtom. 

Sannolikheten att det finns reservofficerare 
med bred erfarenhet från internationell verksam-
het på hög nivå bedömer jag som stor. Om de ges 
möjlighet att bidra, är jag säker på att Försvars-
makten kommer att få tillgång till kvalificerad 
personal i Natos staber.

Men även här behöver man underlätta för 

tjänstgöring. Även om befattningarna inte finns än, 
borde man kunna följa marinstabens exempel och 
redan nu samla in information från intresserade 
reservare. Matcha kompetens med befattning kan 
man göra senare, när frågan om Natointräde är 
klar.

Redan nu bör man också se över vad Nato-
medlemskapet innebär för krigsbefattningar, 
villkor och kollektivavtal för att slippa krångel när 
det väl är dags att börja jobba. Man behöver inte 
uppfinna några hjul, inspiration kan hämtas enkelt 
från Natogrannen Norge. Det här är viktiga frågor 
som Förbundet Reservofficerarna gärna vill bidra 
till att lösa.

ÄVEN PÅ MYCKET BASAL nivå går det att underlätta 
för reservare att tjänstgöra: Tillsätt en RO-hand-
läggare på varje OrgE och lägg ut kontaktuppgif-
terna på hemsidan. Många är de reserv officerare 
som vill tjänstgöra, försökt att komma i kontakt 
med rätt instans inom Försvarsmakten – men inte 
lyckats.

Och så har vi följetongen med laglig rätt till 
tjänstledighet, som jag hoppas snart kommer att få 
ett lyckligt slut. Regeringen väntar fortfarande på 
Försvarsmaktens syn på frågan.

En arbetsgivare som är beroende av personal 
som huvudsakligen jobbar på annat håll borde 
rimligtvis vara mån om att den personalen kom-
mer när man kallar. Rätten till tjänstledighet från 
huvudsaklig arbetsgivare borde förstås redan 
vara en självklarhet. Förhoppningsvis blir den 
det snart, så att ännu ett hinder för reserv-
officerare undanröjs och fler kan bidra till 
försvaret av vårt land. 

Nu är inte tid för krångel. Nu är tid för 
åtgärder, för handling. 

P

Nu är det tid för åtgärder  
– inte en massa krångel

MAGNUS  
KONRADSSON
Förbundsordförande
magnus.konradsson 
@reservofficerarna.se

Man behöver inte 
uppfinna några 
hjul, inspiration 
kan hämtas 
enkelt från Nato-
grannen Norge.

LEDARE
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Rätten till tjänstledighet kvar 
på försvarsministerns bord
  VILLKOR  Frågan om rätt till 
tjänstledighet för reservoffi
cerare ligger kvar på försvars
ministerns bord i väntan på 
Försvarsmaktens analys av 
läget. 

- För mig och regeringen är det av 
vikt att säkerställa tillgängligheten på 
personal, oavsett kategori, för upp-
gifter i fred och vid höjd beredskap. 
Enligt mina uppgifter ser Försvars-
makten över dessa frågor och jag 
avser att invänta myndighetens syn i 
dess egenskap av arbetsgivare. Med 
utgångspunkt i Försvarsmaktens 
analys kommer regeringen vid behov 
att återkomma till riksdagen, säger 

försvarsminister Peter 
Hultqvist i ett skriftligt 
svar till tidningen Reser-
vofficeren. 

Försvarsministern har 
inte velat ställa upp 
på någon intervju, och 
inte  heller velat svara på 
frågan varför inte riks-
dagsbeslutet från februari 
2021 räcker som besluts-
underlag. 

– En reservofficer ska 
inte tvingas dividera 
med sin civila chef för att få ledigt, 
då är ju risken stor att man istället 

Nyheter
 reservofficerarna.se 

 BRÄNNPUNKT 
 UKRAINA 

Missa inte Sveriges Radios podd om kriget i Ukraina. 
Nya avsnitt löpande.

  HALLÅ DÄR  Hej, Johan Lind
ström, ny ledamot i Reserv
officerarnas styrelse!

Vem är du som reservofficer?
– Jag började min militära bana 

med totalförsvarsplikten januari 
1997 som PB Rasign i flottan. Blev 
placerad 18 månader på HMS Hugin, 
18. Patrullbåtsdivisionen, i Göteborg 
efter grundtjänstgöringen. Den tiden 
var mycket bra och medförde blodad 
tand som gjorde att jag skickade in 
ansökan till ROK-99 och blev antagen 
för utbildningslinjen HM-SLO (Hjälp-
Minfartyg-StridsLedningsOfficer). 
Inryckning januari 1999 för ett års 
studietid med efterföljande 1,5 års 
utbildningstjänstgöring ("fänriksår") 

ombord HMS Carlskrona i tjänsten 
som signalofficer. 

Och i det civila?
– Jag har en roll som utrednings-

ledare av allvarliga arbetsmiljöhän-
delser på koncernnivå i Peab. Bor i 
Svedala med hustru och två söner, 
8 och 5 år. Jag är också ledamot i 
Svenska Flottans Reservofficersför-
bund och därigenom ordförande för 
den kretsförening som utför förbun-
dets aktiviteter i Skåne samt även 
adjungerad till Reservofficersfören-
ingen i Skåne.

Hur ser du på ditt uppdrag  
i styrelsen?
– Som ledamot är jag mycket 

tacksam för förtroendet att föra fram 
flottans reservofficerares frågor. Min 

uppgift blir att vara lyhörd och fånga 
medlemmarnas åsikter och synpunk-
ter.

Vilka frågor tycker du är vikti
gast att driva?
– De frågor som jag känner ligger 

närmast vad jag kan påverka är 
löneutfyllnad och rätten till tjänstle-
dighet för i första hand privatanställ-
da reservofficerare. Utöver det anser 
jag att förbundet ska driva frågor 
mot Försvarsmakten för likabehand-
ling i alla frågor. Vi som har valt att 
utbilda oss och göra oss tillgängliga 
för inkallning av Försvarsmakten 
anser jag ska hanteras på samma sätt 
som de som har valt att bli yrkes-
officerare.

JENNY HARLIN

”Löneutfyllnad och tjänstledighet viktigaste frågorna”

Johan 
Lindström.

FOTO
: PRIVAT

tackar nej till tjänstgö-
ring – det sker redan idag. 
Försvarsmakten borde 
rimligtvis vilja att reser-
vofficerare kommer till 
övningar. Jag förstår inte 
varför man skulle tacka nej 
till något som underlättar 
verksamheten, särskilt inte 
i dessa tider. Krigsförban-
den behöver fyllas upp av 
personal som kan komma 
när Försvarsmakten kallar, 
säger Magnus Konradsson, 
Förbundet Reservofficerar-
nas ordförande.

JENNY HARLIN
HELENE CLAESSON
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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.

Reservofficeren nr 2 2021.
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AVFYRNING. Reservofficersutbildningen på ArtSS får en nystart.  FOTO: MARTINA GUSTAFSSON/STRIDSFOTO

Artilleriets ROK återuppstår
  UTBILDNING  Efter nära 20 års 
stiltje återstartar nu reserv
officersutbildningen på ArtSS  
i Boden.

– Vi har åtta platser, och 
kommer att ta in fler om behov 
och ansökningar finns, säger  
mj LarsGöran Huhta, chef  
för utbildningsavdelningen  
på Artilleriets stridsskola.

Beslut från central nivå gällande 
omarbetning av nuvarande reserv-
officersutbildning dröjer fortfarande. 
På ArtSS väljer man att vara fram-
åtlutad, och agera efter det behov 
man ser.

– Vår utbildning kommer att 
präglas av taktik med tydlig funk-
tionsinriktning artilleri och indirekt 
bekämpning. Vi kommer att utbilda 
mot att vara chef på plutons  nivå, 
men även att kunna verka  
i bataljons stab inom funktionen, 
för det är där behoven finns. Och 
vi kommer förhoppningsvis att få 
tydlig integrering med Officers-
programmets verksamhetsförlagda 
utbildning, vilket det finns många 

poänger med, säger Lars-Göran 
Huhta.

För bara ett par år sedan ansåg 
Försvarsmakten att det inte var kost-
nadseffektivt att utbilda reservoffice-
rare vid funktionsskola om kadetter-
na var färre än fem. Detta samtidigt 
som reservofficerskåren blev alltmer 
till åren kommen, och antalet nyut-
bildade reservofficerare underskred 
Försvarsmaktens uttalade behov.

– Men vi hade en elev som stod 
på sig, och som övertalade oss att ha 
utbildningen. Hon stannade sedan 
frivilligt kvar och blev en mycket 
positiv förebild som bidrog till att 
vi nu har fler sökande till reserv-
officersutbildningen än vad vi har 
platser, säger Lars-Göran Huhta, som 
konstaterar att utbildningen av den 
enstaka eleven inte medförde någon 
extra kostnad.

ELEVEN, SOM HETTE Erika Sohlberg, 
utsågs sedermera till bästa kadett  
i sin kull och kommer nu att bli chef 
för ArtSS ROU. Under juni kommer 
hon att lägga en sista hand vid utbild-
ningsplanen, för att sedan leda sina 

kadetter under ROK2 mot målet att 
kunna truppföra på plutonsnivå eller 
i bataljonsstab vid sitt förband under 
ROK3.

EN UTMANING FÖR reservofficersut-
bildningen är att dess antagnings-
datum ligger tätt inpå utbildningsstar-
ten. Risk finns att den som även sökt 
till en civil utbildning, eller officers-
programmet, hoppar av när det andra 
antagningsbeskedet kommer.

– Men vi har många sökande från 
flera olika förband, och jag ser en 
väldigt liten risk med överuttag. Det 
är inget större problem att utöka 
antalet platser till åtminstone tio, 
säger Lars-Göran Huhta, som tror att 
reservofficersutbildningen framgent 
kommer att kunna bli minst lika att-
raktiv som yrkesofficersprogrammet.

– Ju fler reservofficerare vi utbil-
dar, desto bättre effekt kommer det 
att ha på rekrytering av nya. Vi behö-
ver få fart på reservofficerssystemet 
igen. Därför är det viktigt att inte 
vänta, utan att dra igång bra utbild-
ning. Och det är vad vi gör nu.

JENNY HARLIN
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  STÄMMA  Förbundet Reservofficerar-
nas årsstämma hölls den 25 mars i 
Linköping. Kk Patrik Selling från SFRO 
lämnade sin post för att i stället ingå i 
förbundets valnämnd. Ny ledamot blev 
Kn Johan Lindström, SFRO (läs om 
honom på sida 4). I övrigt omvaldes 
ordförande, vice ordförande och samt-
liga leda möter av en enhällig stämma.

– Jag är tacksam för förtroendet. Vi 
är en väl fungerande styrelse och våra 
frågor är mer aktuella än någonsin, så 
vi har mycket att göra, sade Magnus 
Konradsson efter stämman, som 
avslutades med middag tillsammans 
med delegater från Sverofs stämma 
som skulle hållas dagen därpå. 

Utöver sedvanliga beslut om 
styrelsens ansvarsfrihet och val av 
ledamöter, beslutade förbundsstäm-
man om en stadgeändring angående 
medlemsavgiften, förbundets verk-
samhetsplan för 2022 samt direktiv 
till valnämnden. Årets medlemsavgift 
sattes till 20 000 kronor för Sverof 
och 10 000 kronor för SFRO.

Den nya styrelsen består av 
Magnus Konradsson, ordförande, 
Johan Hamnegård, vice ordförande 
samt ledamöterna Jonas Wiberg, 
Markus Z Widborg, Magnus Anders-
son, Sara Eklund och Johan Lind-
ström. 

 JENNY HARLIN

  ENGAGEMANG  Det finns liv i 
reserv officersrörelsen. Nu vak
nar Akademiska reservofficers
sällskapet i Uppsala ur sin vila 
och startar om på nytt.

Akademiska Reservofficerssällskapet 
i Uppsala startades 1979. ”Föredrag, 
studiebesök, fester, baler och fysiska 
aktiviteter, allt med en militär prägel. 
Strävan är att kombinera det bästa 
från den akademiska och den militära 
världen." Så beskrevs verksamheten 
2010, men sedan dess har sällskapet 
varit vilande.

Tills nu.
– Vi var ett taggat gäng som fick 

reda på att det hade funnits reserv-
officersföreningar tidigare. Vi insåg 
att inget skulle hända av sig självt, 
utan att det var upp till oss att väcka 
liv i sällskapet. Så då gjorde vi det, 
säger AROS nyvalde ordförande Nik-
las Sandwall, som förutom att plugga 
Politicies kandidatprogrammet är 
RO/Fk på K3.

STYRELSEN BESTÅR av nio personer, 
och ett trettiotal Uppsalastudenter 
har redan visat intresse för med-
lemskap. Arbetet med formalia och 
återstart av föreningen pågår för 
fullt, med benäget bistånd från se-

med militär bakgrund, eller intresse 
för försvarsfrågor, kan ansöka om 
medlemskap.

– Vi vill gärna vidga möjligheterna 
för att kunna nå ut till så många som 
möjligt, säger Niklas Sandwall, som 
vill uppmuntra fler Uppsalastudenter 
att gå med:

– Om du känner någon som är 
sugen får du gärna tipsa om att kon-
takta oss på AROS Facebooksida!

JENNY HARLIN

Sällskap i Uppsala väcks till nytt liv

NYHETER

Ny ledamot invald i Reservofficerarnas styrelse

niorkollegiet från 1990-talet. I slutet 
av maj arrangerades en after work 
med föreläsning och efter sommaren 
planeras fler event.

– Tanken är att vara en mötesplats 
för studenter med militär bakgrund 
och intresse. Att skapa intressanta 
tillställningar och bra nätverk, kom-
binera utbildning och det sociala, 
förklarar Niklas Sandwall.

Och det är inte bara reservoffice-
rare som välkomnas. Alla studenter 

Johan Lindström är ny styrelseledamot.  FOTO: PRIVAT

AROS har nu återuppstått och fått en ny styrelse. I mitten ordförande Niklas Sandwall.

FOTO
: ANTON KINDLUND
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  REKRYTERING  Marinstaben söker 
reservofficerare och möter 
stort gensvar. På informations
träffen i maj kom fler än 100 
personer.

Med anledning av Rysslands anfall på 
Ukraina och det därmed försämrade 
säkerhetsläget bjöd marinstaben in 
intresserade reservofficerare till en 
informationsträff i mitten av maj. 

Sedan den 24 februari har arbets-
belastningen på marinstaben varit 
mycket hög. Många reservofficerare 
har också hört av sig för att få infor-
mation om hur man kan hjälpa till. 

GENSVARET PÅ inbjudan till informa-
tionsträffen var långt över förväntan. 
Man fick byta lokal två gånger då 
antalet deltagare visade sig bli långt 
över 100 personer.

– Något förenklat kan man säga 
att Försvarsmakten har gått från att 
ha ont om pengar och gott om tid till 
att ha gott om pengar och ont om tid, 
inledde marinstabens chef kommen-
dör Fredrik Palmqvist.

Marinstaben rekryterar – 
förändringsbenägna sökes

  BESÖK  – Det märks att 
intresset för reservoffice
rens kompetens har ökat 
ordentligt, konstaterar Johan 
Hamnegård, vice ordföran
de i Reservofficerarna och 
ordförande för SFRO, efter 
ett möte med justitiedepar
tementet i mitten av maj.

Syftet med mötet var att infor-
mera om reservofficerens dubbla 
kompetenser, och vilken nytta re-
servofficerare kan göra i återupp-
byggandet av det civila försvaret.

Justitieministerns statsse-
kreterare Catharina Espmark 
visade stort intresse för frågorna, 
detsamma gjorde hennes två när-
varande sakkunniga.

ETT FÖRSLAG från Förbundets sida 
är att krigsplacera reservofficeren 
där han eller hon gör bäst nytta – i 
hela totalförsvaret. Av alla de 6 800 
reserv officerare som idag är an-
ställda i Försvarsmakten kommer 
ett stort antal inte vara aktuella för 
militär tjänstgöring, men kan göra 
stor nytta i civilförsvaret. Både för 
att återskapa det, och bemanna 
det.

– I många civila organisationer 
är den militära förståelsen låg, och 
där kan reservofficerare göra en 
stor insats, säger Johan Hamne-
gård, som även ser kunskap om 
civilförsvaret som en potentiellt 
framtida del av reservofficers-
utbildningen.

– Civilt och militärt försvar 
måste fungera sömlöst. Här kan 
reservofficeren ha en viktig roll.

JENNY HARLIN

Reservare  
föreslås stärka 
civilförsvaret

Deltagarna på träffen fick bland 
annat veta vad som förväntas av den 
som anmäler intresse för tjänstgö-
ring. En del av de som är intressera-
de har inte varit inne på länge och 
mycket har hänt under den tiden. 
Precis som för andra medarbetare 
krävs det att man är fysiskt tjänstbar. 
Särskilt uppmanas man att ta med sig 
av civila erfarenheter. Man förväntas 
vara motiverad, intresserad och kan-
ske framför allt förändringsbenägen.

MARINSTABEN SÖKER nu reservoffice-
rare för kortare eller längre, samman-
hållen tjänstgöring, eller reservoffice-
rare som vill bli officer på heltid. Den 
som anmäler sig till marinstabens 
HR-funktion bör kort beskriva sin 
bakgrund, vilken typ av tjänstgöring 
man är intresserad av och hur ofta 
man önskar tjänstgöra. Från det 
underlaget kommer sedan vilja och 
kompetens matchas mot behovet. 

– Marinstaben letar aktivt efter var 
och en som är villig att dra sitt strå till 
stacken, säger Fredrik Palmqvist.

JENNY HARLIN

NY SAJT. Förbundet Reservofficerarna har fått en ny hemsida, där råd om villkor, avtal  
och annan matnyttig information enkelt hittas. Tidningen Reservofficeren hittar ni på  
www.reservofficerarna.se/reservofficeren

Johan Hamnegård.
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Volvos reservofficerare får  
lönen utfylld till hundra procent
  LÖNEUTFYLLNAD  Nu fyller Sve
riges största företag Volvo ut 
sina reservofficerares lön – helt 
och utan tidsbegränsning.

– Vi behöver alla goda krafter 
för att försvara vårt land. Vi 
som företag har en skyldighet 
att bidra till att försvara mänsk
liga rättigheter och demokrati, 
förklarar Andreas Svenungsson 
beslutet.

Inte nog med att AB Volvo från början 
av april ger sina reservofficerare 
tjänstledigt med full löneutfyllnad. 
De får även behålla eventuella 
bonusar, semesterdagar – och det 
finns ingen tidsbegränsning för 
hur länge de får tjänstgöra militärt 
med kompensation för inkomst-
bortfallet. Beslutet, som även gäller 
hemvärnspersonal och ett antal 
frivilligorganisationer, förstås lätt 
om det sätts i ett sammanhang, säger 
Andreas Svenungsson, som är chef 
för Volvo Defense.

Volvo bildades 1927 och redan 1928 
inleddes samarbete med Försvars-
makten, som sedan dess har fortsatt 

på olika sätt. Till och med 1990-talet 
var Volvo ett K-företag (krigs- och 
krigsviktigt företag), och som sådant 
en naturlig del av totalförsvaret. Dia-
logen med Försvarsmakten handlar 
bland annat om personalrotation och 
kompetensutbyte, men också om fa-
briker och möjlighet till omställning av 
produktion om behov skulle uppstå. 

MÅNGA RESERVOFFICERARE arbetar 
inom Volvo – man har till och med 
ett eget nätverk – och företagets 
engagemang i återuppbyggnaden av 
totalförsvaret är starkt. 

– Många blev överraskade den 
24 februari, men det har ju faktiskt 
talats om ett försämrat säkerhetsläge 
under många år. Vi ville inte vänta 
på utredningar, utan agera, säger 
Andreas Svenungsson och fortsätter:

– Vi frågade oss om våra medarbe-
tare hade rätt förutsättningar för att 
kunna bidra i försvaret, och kom fram 
till att förutsättningarna borde vara 
bättre, konstaterar han.

Från insikt till beslut var steget 
kort. AB Volvo fyller numera alltså ut 
mellanskillnaden mellan den militära 

”Vi ville inte vänta på utredningar, utan agera”, säger Andreas Svenungsson om beslutet.

lönen och den civila inkomsten – 
hela vägen.

Är det kostsamt för er?
– Nej. I förhållande till värdet var 

detta ett lätt beslut att ta. Vi ska vara 
en aktiv del av totalförsvaret, säger 
Andreas Svenungsson.

Varför då, borde inte staten 
ordna det?
– Mycket av resurserna och kom-

petenserna i totalförsvaret finns inom 
näringslivet, och måste finnas där. Fler 
företag borde göra som vi, inte minst 
de statligt ägda bolagen. Försvar och 
säkerhet i vårt land är en förutsätt-
ning både för näringslivet och för vår 
hållbarhet. Vi måste alla hjälpa till och 
Volvo har inga problem med att vara 
föregångare. JENNY HARLIN

När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,  
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade  
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har 

allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större 
perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre 
medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige. 

Samarbeta med Försvarsmakten. 
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Bli en av oss,
få en av oss.

DET HÄR ÄR VOLVO

 ◆Volvo är Sveriges största börs-
noterade företag, vars huvudägare 
är svenska Industrivärlden. AB Volvo 
är moderbolag för Volvokoncernen, 
som bland annat tillverkar lastbilar, 
bussar, anläggningsmaskiner, marina 
och industriella drivsystem. Koncer-
nen har cirka 100 000 anställda med 
produktion i 18 länder och försäljning 
på omkring 190 marknader världen 
över. I Sverige arbetar cirka 23 000 
personer inom Volvo.

GÅ MED I VOLVO-NÄTVERKET
 ◆Är du reservofficer och jobbar civilt 

inom Volvo-koncernen? Hitta andra 
kollegor och anslut dig till Volvos 
reservofficersnätverk! Kontaktuppgift: 
volvodefense@volvo.com

LÖNEUTFYLLNAD ÄVEN PÅ VOLVO CARS

 ◆Även Geely-ägda Volvo Cars ger sina reservoffice-
rare ledigt med löneutfyllnad när de övar. Samtliga 
lediga dagar är semesterlönegrundande. Företaget 
kompletterar förlorad arbetsinkomst (mellanskillnad av 
samhällets ersättning och ordinarie månadsinkomst).

KÄLLA: VOLVO CARS
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När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,  
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade  
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har 

allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större 
perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre 
medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige. 

Samarbeta med Försvarsmakten. 
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Bli en av oss,
få en av oss.
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ALLVARLIG
ÖVNING
Krig 120 mil bort, tillväxt i snabb takt och Nato-ansökan. 
Under Försvarsmaktens övning Våreld 22 kändes allvaret 
tydligt i den reservofficerstäta brigadstaben.

REPORTAGE VÅRELD 22
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Övningen Våreld 22 har sträckt sig över stora avstånd, från Skåne, via Småland till Västra Götaland. 

Övningsledare öv Stefan Pettersson.

I syfte att öka Sveriges militära för-
måga och bygga ett starkare försvar 
genomförde   Försvarsmakten i maj 
övningen Våreld. Under tolv dagar 
samövade 4 000 deltagare från 14 

olika förband och skolor i både armén, 
flygvapnet och hemvärnet.

– Det har varit jättebra veckor med 
stadig progression i förmågor och kom-
petenser. Vi har tagit många steg framåt 
och uppåt, säger övningsledare öv Stefan 
Pettersson.

MÅLEN VAR HÖGT satta för de knappa två 
veckor som övningen pågick, berättar 
Pettersson.

Våreld 22 utgjorde slutövning för den 
inneliggande kullen värnpliktiga, men 
blev också en övningsmöjlighet för tidvis 
tjänstgörande soldater, reservofficera-
re samt för krigsplacerad personal som 
genomförde repetitionsutbildning. För 
dem inleddes övningen med repetition, 
kompletterande befattningsutbildning 
och ett kort samövningsskede innan de 
sedan blev del av förbanden som samla-
des i Skåne och Skillingaryd.

– De hade bara några dagar på sig att 
komma upp i nivå innan det var dags att 
bli del av bataljonen. Men det gick mycket 
bra, repsoldaterna och reservofficerarna 
har hög duglighet från början och kom 
snabbt in i allt, säger Pettersson.

NÄR VÅRELD 22 övergick i ett brigadskede, 
där brigadchefen med sin stab leder alla 
olika förmågor som förbanden bidrar 
med, övades man som en helhet. Att få 
möjlighet att öva i större skala är viktigt, 
säger Pettersson.

– Man ser en tydlig utveckling hos 
förbanden när man väl vågar släppa taget 
om små sammanhang.

Vad kan bli bättre?
– Det vi tittar på nu är hur vi kan 

utbilda under grundutbildningen för att 
komma till dessa nivåer tidigare. Jag tar 
också med mig vikten av att öva till-
sammans oftare, inte bara var för sig.

Vilken roll spelar reservofficerarna  
i rådande tillväxt?
– I den nya kontext vi befinner oss  

i är de en extremt viktig resurs. De som 
kommer in frekvent jobbar upp en  
hög kompetens, som dessutom kombi-
neras med den civila kompetens  
många har från kvalificerade jobb, 
 säger Pettersson.

TEXT: MARIA WIDEHED    
FOTO: STRIDSFOTO/SARAH RYRHAGEN

Repsoldaterna och  
reservofficerarna har hög 
duglighet från början och 
kom snabbt in i allt.

REPORTAGE VÅRELD 22
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Bra veckor med "stadig progression i förmågor och kompetenser", säger övningsledaren om Våreld 22. 

Kn Anders Jonsson.

ATT RESERVOFFICERARNA tillför ett väl-
behövt kompetenstillskott är en bild som 
kapten Anders Jonsson delar. Till vardags 
arbetar han med familjens åkeri och 
under Våreld 22 har han varit trafik- och 
transportbefäl i brigadstaben. Han blev 
reservofficer 1994 och har varit med om 
såväl nedrustning som tillväxt i Försvars-
makten.

– När försvaret skulle växa igen så var 
det vi reservofficerare som hade kunskap 
om hur ett invasionsförsvar fungerar. Den 
kompetensen tog vi med tillbaka, säger 
Jonsson.

Han var också med när brigaden övade 
under arméövningen Sydfront 21 förra 
året.

– Då kom vi upp i god duglighet.  
Och det var tydligt redan då att många 
K-anställda kommer och går, medan  
reservarna utgör någon form av ryggrad  
i brigaden. Vi är ett härligt gäng som  
kommer tillbaka varje övning och för  
med oss kunskap och tradition.

Våreld 22 har genomförts på flera 
platser i mellersta och södra Sverige. 
Eftersom övningen har sträckt sig över 
stora avstånd – från Västra Götaland via 
Småland och ner till Skåne – har den 
utgjort en bra möjlighet att träna på att 
flytta större förband snabbt.

– Under förflyttning sätts saker på sin 
spets. Du ska samordna allt, från logistik 
till transporter och bekämpning. Du ska 
få med rätt materiel och hålla dig inom 
uppsatta tider. De friktioner man kan 
hamna i måste man uppleva för att lära sig 
hur man kan leda i, säger övningsledare 
Pettersson.

KAPTEN JONSSON HAR i sin roll som 
trafik- och transportbefäl under Våreld 
22 ansvarat för att samordna och plane-
ra brigadens förflyttningar, samt styra 
de förstärkningsresurser som krävts i 
form av civila aktörer som hyrts in under 
övningen.

– Det har fungerat fantastiskt bra. Det 
finns två typer av förflyttningar, den ena 
är operativ – planerad från chefen för 
insatsen. Sedan finns en taktisk transport, 
som vi sköter på brigadnivå. Här hand-
lar det om att respektive bataljons- eller 

När försvaret skulle växa igen så var det vi 
reservofficerare som hade kunskap om hur 
ett invasionsförsvar fungerar.
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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

kompanichef ansvarar inom brigadens 
ram.

Är det någon dag under Våreld 22 
som du är extra nöjd med?
– Den bästa dagen för mig är när  

brigaden är på marsch – då ser jag fruk-
ten av mitt arbete. Om fordon är trasiga, 
förband navigerar fel eller misslyckas att 
ta sig till nästa operationsområde har det 
inte gått bra. Men den här gången lyck-
ades vi. Vi har tränat och nu ska vi träna 
ännu mer.

KAPTEN CARL SJÖSTEDT är till vardags 
advokat och har varit reservofficer sedan 
1991. Under Våreld 22 har han arbetat 
med underrättelsefrågor i brigadstaben, 
som till stor del utgjordes av reserv-
officerare. I hans arbete har det ingått  
att analysera, förbereda för chefsbeslut 
och ta fram orderunderlag. Precis som 
kapten Jonsson ser han tillbaka på flera 
övningsdagar med nöjdhet.

– De dagar vi fått en uppgift av brigad-
chefen som vi sedan har kunnat lösa på 
fältet – det har varit bra dagar. Då har vi 
levererat den förmåga som brigaden ska 
leverera. Och sådana tillfällen har funnits, 
säger Sjöstedt.

Samtidigt har det varit väldigt speciella 
omständigheter under övningen. Kriget 

pågår i Ukraina och efter en vecka  
i fält kom beskedet från statsminister 
Magdalena Andersson under en press-
träff:   

”Det bästa för Sveriges säkerhet, och 
svenska folkets säkerhet, är att vi går med 
i Nato”

– Man märker att många förstår 
allvaret i varför vi övar. 120 mil härifrån 
dör soldater för att indirekt försvara vår 
demokrati, säger Pettersson.

Det förändrade omvärldsläget har 
också inneburit ett flertal besök under 
övningen – från från arméchefen till 
Försvarsmaktens generaldirektör och 
kungen.

– Nu är det nya tider, säger Carl  
Sjöstedt och tillägger:

– Som brigadchefen sa; det är för-
sta gången vi har åkt ut på övning och 
kommit tillbaka till en ny säkerhetspolitisk 
inriktning. Kn Carl Sjöstedt.

Man märker att många förstår allvaret  
i varför vi övar. 120 mil härifrån dör soldater 
för att indirekt försvara vår demokrati.

REPORTAGE VÅRELD 22

Våreld 22 var också slutövning för den inneliggande kullen av värnpliktiga. 
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NYHETER

”Värnplikt för företag” 
får näringslivet att rasa 
  TOTALFÖRSVAR  Näringslivet ska involveras i totalförsva
ret. Men exakt hur det ska gå till och vem som ska be
tala för företagens krigsrustning är fortfarande oklart.  

Johan 
Sjöberg.

– Det är dags för företagen att göra sin 
värnplikt! 

Inrikesminister Morgan Johanssons 
uttalande i Dagens Industri tidigare i år 
fick många att höja på ögonbrynen. 

Han räknade med, sa han i samma 
intervju, att både medborgare och före-
tagare ville göra allt för att skydda och 
försvara Sverige. För så var det i Finland, 
menade han, där gjorde man en insats 
utan att kräva pengar. 

– Att räkna med att svenska företag 
själva ska bekosta rustning för krig, är 
både orimligt och högst olämpligt, menar 
Johan Sjöberg, säkerhets- och försvars-
politisk expert vid Svenskt Näringsliv, som 
reagerat på uttalandet från ministern. 

– Det blir väldigt konstigt om företag på 
eget initiativ ska börja rusta och lager-
hålla förmågor för krig. Företag skulle fly 
Sverige. Man ska inte heller glömma bort 
att om aktiebolag, som har skyldighet till 
maximal vinst, tar på sig uppgifter som 
gör att de inte kan leverera maximal vinst, 
då kan de bryta mot aktiebolagslagen, 
säger Johan Sjöberg och tillägger:

– Om svenska regeringen pekar på att 
näringslivet exempelvis ska ha lager-
hållningsförmåga som medför merkost-
nader som företagen inte valt att ha, då 
är det givet att företagen ska ha kostnads-
ersättning för utgifterna, precis som  

regeringen ger ersättning till myndighe-
ter.

Att Finlands modell inte ger någon 
ersättning till näringslivet för företagens 
insats, och att försörjningsberedskapen 
regleras frivilligt stämmer bara delvis. 
Vissa delar regleras genom lagstiftning. 
Och den finansieras av "Försörjningsbe-
redskapsfonden", en fond som står utan-
för statsbudgeten och bygger på en för-
sörjningsberedskapsavgift som uppbärs 
på energi. Intäkterna från avgiften är 
cirka 42,5 miljoner euro per år. 

SEDAN SEPTEMBER förra året 
pågår en utredning om Sve-
riges nationella samordning 
av försörjningsberedskapen 
där regeringen och Svenskt 
Näringsliv tillsammans med andra 
experter tittar på bland annat finan-
siering, hur den svenska försörj-
ningsberedskapen ska utvecklas, hante-
ras och planeras. I maj meddelade också 
regeringen att ett tvärsektoriellt nä-
ringslivsråd ska inrättas under perioden 

2021–2025. Det ska vara ett råd givande 
forum på strategisk nivå där staten och 
näringslivet kan utbyta information om 
frågor som är viktiga för totalförsvaret 
och krisberedskapen. Hur rådet ska vara 
utformat är ännu inte fastställt.

 – Näringslivet deltar i planeringen, 
och är villigt att bidra i stor omfattning. 
Vi ser fram emot en sådan dialog. Men 
att prata om värnplikt för företag och 
argumentera för att vi ska bidra gratis blir 
absurt och onyanserat innan vi ens vet 
hur vi ska göra detta tillsammans, säger 
Johan Sjöberg. 

ÄVEN MSB JOBBAR intensivt med att kart-
lägga näringslivets roll i totalförsvaret. 

Vilken verksamhet är samhällsviktig 
och måste upprätthållas under 

krig? Tele kommunikation, finans-
iella system och livsmedel är 
bärande system i tider av krig 
och kris och de sköts i stor 
utsträckning av privata aktörer. 

Hur ska det fungera om krisen 
kommer? 

Emma Steen, utredare vid enhe-
ten för försörjningsberedskap vid 

MSB, förklarar:
– Nyligen tog regeringen beslut om en 

ny struktur för det civila försvaret. Bland 
annat har man beslutat att inrätta sek-

TEXT: ANNICA ÖGREN

Att prata om värnplikt för företag och  
argumentera för att vi ska bidra gratis blir 
absurt och onyanserat innan vi ens vet hur 
vi ska göra detta tillsammans.
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torsansvariga myndigheter som ska hålla 
ihop planeringen inom sitt område vid en 
kris- eller krigssituation.

DET INNEBÄR ATT ansvaret inom till  
exempel hälso- och sjukvård hamnar 
hos Socialstyrelsen som tillsammans 
med aktörer inom sektorn ska planera 
och ta kontakt med privata aktörer. För 
elektroniska kommunikationer hamnar 
ansvaret på PTS, myndigheten som delar 
ut tillstånd för radioanvändning som 
mobiloperatörerna behöver för att kunna 
erbjuda konsumenter mobiltelefoni. Och 
Trafikverket ska ansvara för att hålla sam-

man transportområdet tillsammans med 
regionerna som har ansvar för kollektiv-
trafiken.

I DAGSLÄGET OMFATTAR totalförsvarsplik-
ten alla svenska medborgare och stadig-
varande boende i Sverige mellan 16 och 
70 år. Den består av tre delar: värnplikt, 
civil plikt (vilande i dag) och allmän 
tjänste plikt. Med den allmänna tjänste-
plikten kan man vara skyldig att kvarstå  
i sin anställning, det vill säga gå till jobbet 
som vanligt och eventuellt ha andra 
arbetsuppgifter än de man har i fredstid. 
Det finns också en möjlighet för Arbets-

förmedlingen att anvisa arbete, så att man 
får hjälpa till med sådant som behövs i 
samhället.

– Allmän tjänsteplikt kommer för 
de flesta fortsättningsvis vara att man 
tjänstgör på sin arbetsplats så långt som 
möjligt, men med möjlighet för staten att 
kunna flytta personer där de bäst behövs 
och när de behövs. Men man behöver ha 
en planering och veta vilken personal som 
ska göra vad. Vissa verksamheter kommer 
också behöva läggas ner och då kan man 
också flytta personal, säger Emma Steen.

Inrikesminister Morgan Johansson har 
avböjt att medverka i artikeln. 

FOTO
: ANTONIA SEHLSTEDT/FÖRSVARSM
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Nyligen tog regeringen beslut om en ny struktur för det civila försvaret. Bland annat har man beslutat att inrätta sektorsansvariga myndighe
ter som ska hålla i planeringen inom sitt område vid en krigssituation. 
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  NOR  Tvisten om NOR handlar 
inte om en medalj – utan om 
ett erkännande från staten när 
reservofficeren har stått till 
förfogande i kanske över 40 år 
för försvaret av Sverige. 

Därför driver Förbundet  
Reservofficerarna frågan så 
långt det krävs. 

Statstjänstemän som varit anställda 
i 30 år tilldelas utmärkelsen För Nit 
och Redlighet i Statens tjänst, NOR. 
Utöver uppskattningen handlar det 
om ett guldur, konstglas eller en 
medalj i äkta guld. Men den uppskatt-
ningen gäller idag inte reservoffice-
rare. Trots att reservofficeren ofta 
står till Försvarsmaktens förfogande 
under hela sitt yrkesliv, gör staten ett 
undantag – just för reservofficeren.

– Vi har inlett tvisteförhandling  
i frågan. Det är viktigt att alla perso-
nalgrupper i staten behandlas lika 
och att staten faktiskt också upp-
märksammar de tidvis tjänstgörande 

officerarna, säger Jonas Wiberg, 
Förbundet Reservofficerarnas för-
handlingschef.

AV FÖRORDNINGEN (1974:225) om ut-
märkelsen ”För nit och redlighet 
i rikets tjänst” framgår att det 
är anställningstiden som ska 
räknas, varvid arbetstids-
måttet inte ska ges någon 
betydelse. Det framgår 
således av författning av 
reservofficerare har rätt att 
tilldelas NOR efter 30 års anställ-
ning i Försvarsmakten. 

Trots detta menar Arbetsgivar-
verket att reservofficeren inte ska 
tilldelas NOR, och Försvarsmakten 
följer verkets inriktning. 

– Statens tillämpning av bestäm-
melserna beträffande tilldelning av 
NOR strider mot lagen om förbud 
mot diskriminering av deltids- och 
visstidsanställda, säger Jonas Wi-
berg, som påpekar att statstjänste-
män som varit tjänstlediga på grund 

av föräldraskap, studier eller andra 
skäl tilldelas NOR utan att ha arbetat 
i 30 år inom staten.

– Detta för att det handlar om 
anställningstid, det står uttryckli-

gen att man ska bortse från 
tjänstgöringens faktiska 
omfattning om ej särskilda 
skäl föranleder annat. Men 
reservofficeren ska tydligen 
inte få NOR, och vilka skäl 
som ligger bakom anges 

inte. 

– AV TRADITION I Sverige har 
människor som ställer upp extra 
för Försvarsmakten inte uppskat-
tats tillräckligt. Det är krävande 
att vara borta från sitt ordinarie 

jobb då och då för att vara en del av 
Försvarsmaktens ordinarie personal. 
Förbundet menar att det är dags för 
staten att visa reservofficeren samma 
typ av uppskattning som visas alla 
övriga statsanställda.  

JENNY HARLIN

Därför bör även reservofficerare 
belönas för nit och redlighet

Flera förhandlingar på gång i förbundet

NYHETER

  HALLÅ DÄR  Hej, Jonas Wiberg, 
Förbundet Reservofficerarnas 
förhandlingschef. Hur är läget 
på förhandlingsfronten?

– Det går framåt, även om det går 
långsamt. Förhandling angående 
reservofficerares rätt till ersättning 
för träningsskor pågår fortfarande. 
Detsamma gäller FS38-förhandling-
en, som rör reservofficerare vars 
tidsbegränsade anställning avslu-
tades i förtid, vilket drabbade våra 
medlemmar negativt ekonomiskt.

Och hur går det med premie
tvisterna?
– Vi har ett relativt stort antal 

medlemmar som har begärt att få 
reservofficerspremien utbetald, 
men nekats detta med hänvisning 

till en mängd olika skäl. Två av dessa 
ärenden har vi förhandlat på central 
nivå, alltså med Arbetsgivarverket, 
och avslutat förhandlingen i oenig-
het. Ett tredje har vi förhandlat utan 
att bli ense med Försvarsmakten. Om 
man på central nivå fortsatt driver 
Försvarsmaktens linje att inte betala, 
så kommer vi att driva dessa tre typ-
ärenden till Arbetsdomstolen. När 
AD har sagt sitt kommer det att på-
verka utfallet för resterande ärenden.

Går det inte att lösa utan att gå 
till domstol?
– Vi lade fram ett förlikningsför-

slag, som vi ansåg skulle gynna både 
våra medlemmar och Försvarsmak-
ten. Men Försvarsmakten ville inte 
förlikas. Så då finns ingen annan 
väg. Som vi ser det är premien en 

lön som våra medlemmar har jobbat 
ihop men inte fått ut. Vi anser förstås 
att de ska få sin lön, och att allt som 
underlättar för en reservofficer att 
tjänstgöra också ska göras. Att un-
derlåta att betala ut lön är inte direkt 
rekryteringsfrämjande, och därför 
kontraproduktivt. Särskilt i dessa 
tider.

JENNY HARLIN

Jonas 
Wiberg.

Förhandlingen 
om ersättning för 
träningsskor pågår 
fortfarande.

Medaljen 
för Nit och 
Redlighet 
i Statens 
tjänst, 
NOR.



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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Krig i Europa – vad 
har vi lärt oss hittills?

”Detta krig har varit 
mycket klumpigare  
och brutalare än vad 
vi föreställt oss”
Robert Dalsjö, överingenjör, försvars
politisk expert vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) och leda
mot vid Kungliga Krigsvetenskaps
akademien:

”Vi har varit försiktiga i bedömningen 
av vilka politiska mål som Ryssland 
försöker uppnå, och Putin har därvidlag 
överträffat våra värsta farhågor. Utifrån 
hur Ryssland agerat i Ukraina behöver 
vi göra en ny bedömning av Ryssland 
som motståndare och militärmakt. Vi har 
grovt överskattat landets militära förmå-
ga, delvis för att de själva velat sprida en 
falsk bild. Den ryska krigsmakten verkar 
ha varit en Potemkinkuliss för Rysslands 
anspråk på att vara en världsmakt. Vi 
har i Ukraina sett att de ryska styrkorna 
brister i förmåga, har dålig stridsmoral 
och underhåll som inte fungerar samt 
bristande samordning mellan olika va-
pengrenar. Men det som brister i förmåga 
tar man delvis igen med stor brutalitet. 
Detta krig har varit mycket klumpigare 
och brutalare än vad vi föreställt oss. 

Oavsett slutresultat i kriget kommer 

Rysslands invasion av Ukraina förändrar vår syn på allt från det allmänna  
säkerhetsläget till försvarsviljan.

Vi har pratat militära strategier, totalförsvar, cybersäkerhet och svenskarnas 
motståndskraft mot desinformation med några av landets ledande experter. 

det att leda till storpolitiska konsekvenser. 
Vi får ett nytt kallt krig där Europa måste 
skyddas från Ryssland, som i sin tur måste 
isoleras. Man behöver bygga upp en mer 
robust militär struktur i östra Europa, och 
det kommer sannolikt inrättas en regim för 
att begränsa Rysslands möjligheter att byg-
ga upp en stärkt militärmakt, med begräns-
ningar av handel och teknologiexport.

PUTINS MÅL ÄR inget mindre än att 
återskapa Sovjetunionen, fast utan 
kommunism. Vad som än händer kommer 
Ryssland efter krigsslutet vara otillfreds-
ställt – antingen ruva på hämnd eller 
vilja ta en bit till. Men det nya Ryssland 

kommer också vara militärt, politiskt och 
ekonomiskt försvagat. 

Många länder i Europa, liksom Sverige, 
har satsat på att det nog inte blir något 
krig och därför nöjt sig med ett försvar för 
uppvisningar, utan att ha faktisk förmåga 
att gå i krig.

Vi behöver därför skaffa alla de här 
tråkiga delarna som reservdelar, logistik 
och massvis med ammunition, allt som vi 
under många år snålat in på. Jag tror ock-
så att vi efter Ukraina kommer att behöva 
göra ett omtag i synen på lätta infanteri-
förband, då vi har sett att det ukrainska 
lätta infanteriet haft ganska stora fram-
gångar mot mekaniserade förband.” 

TEXT: ANNICA ÖGREN 

Robert Dalsjö.  FOTO: PRESSBILD
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Henrik Moberg, enhetschef enheten 
för inriktning av beredskapsplanering, 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB):

”Ännu är det för tidigt att dra några 
färdiga lärdomar eller slutsatser, men 
vi kan ändå redan nu skapa en förstå-
else för hur ett krig skulle kunna te sig i 
Sverige, kopplat till hur Ryssland agerat 
hittills i Ukraina. Vi kan konstatera att 
Ryssland inte följer krigets lagar och 
bryter mot folkrätt och mänskliga  
rättigheter genom att angripa civila  
mål. Det gör att vi behöver se över  
vilka antaganden vi ska göra gällande 
Sveriges folkrättsliga skydd av exempel-
vis sjukhus. 

Vi kan inte utesluta att denna strate-
gi – i syfte att strategiskt vinna kriget 
– även skulle användas mot oss, vilket 
gör att befolkningsskyddet blir oerhört 
viktigt att se över. Det handlar bland 
annat om att rusta upp skyddsrum och 
ha en utrymningsplanering, att höja 
förmågan för räddningstjänsterna och 
se till att de har förmåga att till exempel 
röja oexploderad ammunition och kunna 
rädda människor ur rasmassor. Om 

”Det blir oerhört  
viktigt att se över  
befolkningsskyddet”

bland annat detta har vi lämnat förslag 
till vårbudgeten och det pågår en utred-
ning om skydd av civilbefolkningen som 
ska redovisas i november. 

UTGÅNGSPUNKTEN för totalförsvaret ska 
vara att under minst tre månader kunna 
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa 
och Sveriges närområde, en kris som 
innebär allvarliga störningar i samhällets 
funktionalitet samt krig under en del av 
denna tid. 

Att slå mot civila mål och till exempel 
livsmedelsförsörjning innebär att vi även 
behöver ta höjd för att klara av minst tre 
månader av inhemsk produktion, lager-

hållning med mera. Precis som i Ukraina 
skulle det även här kunna bli aktuellt med 
ransonering och exportförbud för att 
säkerställa detta. 

VI SÅG ÄVEN i fallet Ryssland- Ukraina 
att fördömanden och uttalanden 
från omvärlden kom fort, men att det 
konkreta stödet tog veckor, och det tog 
ännu längre tid innan stödet blev mer 
substantiellt. Slutsatsen för Sverige blir 
att det civila och militära försvaret måste 
planera för att kunna klara en tid själva. 
Först efter tre månader kan vi anta att vi 
ska kunna ge och ta emot internationellt 
stöd.” 

Henrik Moberg.  FOTO: PRESSBILD

FOTO: AFP, TT NYHETSBYRÅN
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”Myndigheter och 
näringsliv behöver 
lägga mer tid och 
resurser på att säkra 
sina it-system”
Fredrik Börjesson, It och säkerhets
strateg, ledningen för militära säker
hetskontoret vid Militära underrättel
se och säkerhetstjänsten (Must):

”Om vi tittar på olika cyberangrepp, som 
resulterat i större påverkan i Ukraina och 
som enligt öppna källor attribuerats till 
Ryssland, så rör det främst attacker mot 
ukrainska elnätet. De första inträffade re-
dan i december 2015 och så även i upptak-
ten till Rysslands invasion den 24 februari 
i år. I höstas observerades också en ny 
typ av skadlig kod av förstörande typ, där 
man på olika sätt tar bort information från 
system i syfte att förhindra organisationer, 
myndigheter, banker eller annan sam-
hällskritisk infrastruktur från att effektivt 
kunna utföra sina arbetsuppgifter och 
därmed få svårt att komma i drift igen. 
Det är en ny typ av skadligt angrepp som 
förstör och som under ukrainakrisen varit 
riktade mot samhällskritiska funktioner. 

Vi ser en ökad hotbild mot Sverige. Men 
man måste skilja på angrepp mot samhäll-

skritiska funktioner och mot näringslivet, 
då flera rapporter pekar på en stor ökning 
av attackförsök och attacker utförda av så 
kallade cyberkriminella. Det är attacker 
genomförda i utpressningssyfte där an-
griparen till exempel vill förmå offret att 
betala en lösensumma. Men även i sådana 
angrepp kan det vara svårt att veta om det 
från början finns en annan avsändare, till 
exempel en främmande makt. 

FRAM TILL DAGENS datum är den gemen-
samma bilden för alla myndigheter inom 
Nationellt cybersäkerhetscenter att det 
inte skett en ökad mängd cyberangrepp 
mot samhällskritiska funktioner och 

tjänster i Sverige, sedan Rysslands inva-
sion av Ukraina. 

SVERIGE ÄR BRA på att digitalisera. Utveck-
lingen har gått fort men säkerhets arbetet 
har halkat efter. Internationellt sett är vi 
inte lika duktiga på säkerhetsarbete som 
på digitalisering. Svenska myndigheter 
och näringslivet behöver därför lägga 
mer tid och resurser på att säkra sina 
system. Det finns ingen specifik åtgärd 
att vidta för att förhindra att främmande 
makt lyckas, och det finns ingen genväg. 
De rekommenderade åtgärderna både för 
organisationer och individer är de samma 
nu som tidigare.” 

Fredrik Börjesson.  FOTO: PRESSBILD
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”Svenska folkets 
misstänksamhet och 
motvilja mot både 
ryska och kinesiska 
myndigheter är över-
väldigande”
Henrik Landerholm, generaldirektör, 
Myndigheten för psykologiskt försvar 
(MPF):

”Vi har inte uppmätt data på försvarsvilja 
i Sverige i år så vi kan inte se om kriget 
gett några effekter på just den. Från bör-
jan av 1950-talet och framåt gjorde Sveri-
ge opinionsundersökningar för att mäta 
försvarsvilja. Då var svenska befolkningen 
generellt sett redo att bjuda på motstånd 
på en samhällelig nivå och unga män och 
kvinnor var redo att ta vapen i hand och 
bidra konkret till militära ansträngningar, 
vilket var betryggande siffror.

Det jag kan konstatera i dagsläget är 
att vi har sett en ökad tillströmning till 
Hemvärnet och ett ökat intresse för att 
genomföra grundutbildning hos Plikt och 
Prövningsverket. 

Många har överraskats av den strids-
moral, förmåga och vilja som vi sett hos 
ukrainarna. Det här ska vi undersöka 

noga och se vad som är tillämpbart här 
hos oss. Det är otroligt väsentligt för oss i 
ett långtgående perspektiv.

STRIDSMORAL HAR stor betydelse för att 
kunna utstå påfrestningar som innebär 
mänskligt lidande och död. Här kan ett 
samhälle som Sveriges, som är rikt och 
individualistiskt kanske vara sårbart, även 
om detta blir mycket spekulativt. 

Samtidigt är vår bedömning att 
motståndskraften mot desinformation, 
generellt sett är god. Svenskarna har 
god kunskap om sociala medier, hur man 
bedömer och resonerar kring avsikter. 
De aktörer som har störst apparater för 

att kunna påverka infrastrukturen här 
är ju Ryssland och Kina, men svenska 
folkets misstänksamhet och motvilja mot 
både ryska och kinesiska myndigheter är 
överväldigande. 

Men det är en annan fråga vad vi har 
för motståndskraft när det kommer till hot 
om våld, artilleribekämpning, flygbomb-
ningar och så vidare. 

Vi har gett i uppdrag till Försvars-
högskolan att forska på frågan om hur 
myndigheter inom totalförsvaret upp-
fattar försvarsviljan. Vi håller även på att 
skapa mätserier i försvarsfrågor om hur 
beredd man är att individuellt bidra till de 
militära ansträngningarna.” 

Henrik Landerholm.  FOTO: PRESSBILD

FOTO: AFP, TT NYHETSBYRÅN
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ånga med mig kände sig säkert 
grundlurade när Ryssland 
på ett brutalt sätt anföll ett 
grannland. Även om jag inte 
helt litade på Ryssland ville jag 
ändå tro att de normer som på 
olika sätt kodifierats, framför-

allt efter andra världskriget, ändå i stort skulle 
följas också av halvtotalitära stater som Ryssland.

Undertecknade avtal och ratificerade traktat 
visade sig inte ens vara värda pappret de skrevs 
på. Listan kan göras lång:

 Terrorbombning mot civila mål som sjukhus, 
bostäder, skolor.

 Våldtäkter. 
 Dödande av oskyldiga civila och av flyktingar.
 Tvångsförflyttningar.
 Uppträdande på gränslinjen till folkmord.

ALLT DETTA UTÖVER kriget som i sig självt är ett 
folkrättsbrott. Man tycks inte sky några medel för 
att erövra ukrainskt territorium, inte ens om det 
man erövrar malts sönder till grushögar.

Det försvarskrig som Ukraina för nu är i grun-
den ett krig man för vår frihet och demokrati. Men 
i allt detta ser vi också positiva skeenden. Ukrainas 
president har visat ett föredömligt ledarskap. Folk-
viljan och folkförankringen i en stor demokrati har 
visat sin styrka. Men också i Sverige kan vi notera 
hur samhället stärkts och kraftfulla politiska beslut 
har tagits. Också på individnivå har engagemanget 
för Försvaret ökat stort. Ett exempel på det senare 
är ansökningarna till Hemvärnet, som nu ökat 
radikalt.

När statsministern och oppositionsledaren 
inför såväl svenska folket som inför omvärlden  
presenterade den svenska ansökan om medlem-
skap i Nato visade båda ett stort statsmannaskap 

och ledarskap. Rysslands agerande kan, för att  
travestera en filmtrilogi, kunna benämnas Bak-
länges till forntiden. Oavsett vad man kan tycka  
i sak frågan är det en ovärderlig styrka för Sverige 
och vår säkerhet att inrikespolitiska diskussioner 
skiljs från utrikes- och säkerhetspolitiken.

MEDLEMSKAP I NATO är en självklarhet för många, 
men för andra är det i stället ett dåligt och alltför 
riskfyllt beslut. Men när besluten väl är fattade då 
bör man gemensamt stå upp för färdriktningen. 
Oenighet utåt i stora säkerhetspolitiska frågor 
hade bara gynnat dem som vill oss illa.

Vi har alla ett ansvar att gemensamt agera till 
stöd för vår rätt att själva besluta om vårt land, vår 
befolkning och vår demokrati.

Vår frihet är värd att försvara och förtjänar att 
försvaras! 

M

KRÖNIKA

Vi har alla ett ansvar för vårt 
lands självbestämmande

SVEROF
sverof.se

 FEL   
 MEJLADRESS? 

Har du inte fått mail från oss?  Då kan din mailadress hos vara fel eller så saknar vi den. Skicka ett mail till kansli@sverof.se  med din privata  
e-postadress.

JAN  
KVERNBY
Kanslichef Sverof
kansli@sverof.se
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  ÅRSMÖTE  Efter två år med 
digitala förbundsmöten kunde 
Sverof i slutet av mars genom
föra ett traditionellt förbunds
möte på Helikopterflottiljen i 
Linköping. Efterföljande middag 
avåts på Livgrenadjärmässen.

 
Vid mötet behandlades tre proposi-
tioner, vilka godtogs av mötet. 

Propositionen om att utreda och 
förbättra demokratin väckte en enad 
och engagerad diskussion.  Vikten 
av att frågan snarast löses betona-
des och styrelsen fick i uppdrag att 
lägga fram förslag i frågan inför nästa 
förbundsmöte.

EFTER FÖRRA förbundsmötet fick en 
referensgrupp i uppdrag att utre-
da fyra motioner. Slutrapporten 
redovisades, godkändes och ansågs 
därefter slutbehandlad.

Förslaget till normalstadgar för 
lokalavdelningar godkändes som 
rekommendation till lokalavdelning-
arna.

Motionen om aktivitetsplan antogs 
enligt styrelsens förslag.

Protokoll och andra handlingar 
från stämman finns under en flik på 
medlemssidan på sverof.se.

SOM EN GEST till Sverofs äldsta med-
lemmar beslöts att de som fyllt 90 
skulle befrias från årsavgift och bli 
ständiga medlemmar. I övrigt beslöts 
att bibehålla avgifterna från tidigare 
år.

Förbundsmötet följde valbered-

ningens förslag. Sverofs styrelse 
består nu av ordförande Magnus 
Konradsson, vice ordförande Leif 
Herlitz, förbundssekreterare Jan 
Kvernby, förbundskassör Magnus 
Andersson samt ledamöterna Markus 
Widborg, Peter Winroth, Sara  
Eklund, Carl Henrik Assargård,  
Anders Emanuelson, Elias Gabrielsson 
och Carl-Rafael Fredson.

JENNY HARLIN

Första traditionella förbundsmötet på två år

  JUBILEUM  År 2024 fyller Sverof 
100 år, vilket kommer att firas 
med pompa och ståt.

– Någon form av baluns för
väntar sig medlemmarna. Det 
är jättetydligt, säger jubileums
förvaltare Sven Lundberg.

Sven Lundberg, som till vardags är 
förvaltare på Livgardet, har uppdra-
get att stötta Sverofs hundraårsfiran-
de. Det är mycket som ska funderas 
på: Ska det firas en enda gång på en 
enda plats? Eller ofta och på olika 
platser? Ska det vara Nobelfestkänsla 
eller mer lättsamt? För att få väg-
ledning skickade jubileumsförvalta-
ren ut en enkät till Sverofs medlem-
mar.

– Hittills har vi fått 122 svar, vilket 

jag är jättetacksam för. Flera har 
dessutom räckt upp handen och 
anmält att de vill och kan hjälpa till 
med planering och genomförande av 
firandet, säger Sven Lundberg.

I DAGSLÄGET består mycket av arbe-
tet av att ta fram konkreta förslag på 
hur firandet ska gå till. Sedan är det 
upp till Sverofs styrelse att besluta 
hur mycket bågen ska spännas. För-
svarsmakten kommer säkerligen ock-
så involveras, säger Sven Lundberg.

– Det handlar om att fira att Sverof 
fyller 100 år 2024. Men det är lika 
viktigt att uppmärksamma och sätta 
fokus på reservofficeren, både vad 
som gjorts historiskt och vad som 
sker framöver, säger Sven Lundberg.

JENNY HARLIN

Stora planer inför Sverofs 100-årsjubileum

Sven Lundberg, jubileumsförvaltare.

Deltagarna höll en tyst minut för krigets offer i Ukraina.
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bandade radiointervjuer nämner man nu-
mera ofta när inspelningen görs då händelse-
utvecklingen inte sällan gör att förutsätt-
ningar och antaganden hinner ändras och 
bli inaktuella före sändning.

Det går nämligen undan. Sedan jag 
skrev krönikan i förra numret av Reserv-

officeren har händelseutvecklingen gått i en svind-
lande fart och stora beslut tas på löpande band. 
Det ryska anfallet för tre månader sen gick inte 
riktigt som planerat och Ukraina håller emot på ett 
mycket imponerande sätt. Europeiska regeringar 
har fattat säkerhetspolitiska beslut som tidigare 
har setts som nära nog otänkbara och i Sverige 
har regeringen meddelat att anslaget till försvaret 
ska nå upp till två procent av BNP så fort det är 
praktiskt möjligt. 

Och då har jag inte ens kommit till både  
Finlands och Sveriges ansökningar om att bli 
medlemmar i Nato. Ett beslut som fram till alldeles 
nyligen var fullständigt uteslutet i nästan alla delar 
av statsmakterna i Sverige. Ett bestämt nej blev 
dagen därpå ett lika bestämt ja.

FÖR FÖRSVARSMAKTEN lär det beslutet överskug-
ga allt inom den närmaste framtiden. Även om 
mycket av procedurer och teknik är Nato-anpassat 
sedan länge är det förstås fortfarande mycket som 
skiljer mellan att vara partner och medlem i en 
försvarsallians. Det är ett arbete som kommer ta 
mycket resurser framöver. 

För marinens del lär den säkerhetspolitiska 
händelseutvecklingen ha fortsatt stor påverkan på 
många delar av organisationen. Och behovet av 
personal när Försvarsmakten och totalförsvaret 
ska växa kommer inte bli mindre. Antalet civila 
krigsbefattningar kommer sannolikt också att öka 
nu när totalförsvarsplaneringen börjar ta fart. Sett 

till vilken resurs som många av de reservofficerare 
som i dagsläget inte har någon krigsbefattning 
utgör på olika platser i samhället, med god förstå-
else för det militära försvarets behov och civil- och 
totalförsvarets plats, så är det nästan kapitalför-
störing att inte använda sig av den mer. I det korta 
perspektivet kan reservofficerare förstärka vid 
planering och deltagande i civil-militära övningar, 
och på sikt krigsplaceringar, och som ett inslag  
i reservofficersutbildningen.

DEN KOMMANDE bemanningen av Nato-relaterade 
befattningar kommer öka personalomsättning-
en och nyrekryteringar som följer lär ta mycket 
resurser. 

Det vore samtidigt rimligt att se över en 
utökning av antalet utbildningsplatser för reserv-
officersutbildningen.

På sidan 7 tidningen kan ni läsa om marin-
stabens behov och arbetet med bemanningsfrågor 
och tjänstgöringsmöjlig heter framöver.

För övrig tycker jag att det kommer bli  
mycket att intressant att följa hur den svenska 
försvars doktrinen utvecklas med den nya insynen 
i rysk krig föring och vilka slutsatser som kommer 
dras. 

I JOHAN  
HAMNEGÅRD
Ordförande SFRO
ordforande@sfro.se

SFRO
sfro.se

KRÖNIKA

Går vi med i Nato kommer det 
påverka personalomsättningen

 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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  ÅRSMÖTE  Den 20 april höll 
SFRO årsmöte på Drottning 
Victorias örlogshem i Stock
holm. Efter mötet genomfördes 
ett mycket lyckat lopp med 
smörrebröd.

– Lopp är ofta en enklare middag, typ 
pyttipanna och snaps och därmed 
förstås också snapsvisor. Det kommer 
från tiden när det var lite svårare att 
upprätthålla hygien ombord, så man 
fick ta en snaps (en loppesup) för att 
inte störas av loppbetten, förklarar 
omvalde ordförande Johan Hamne-
gård.

Under kvällen tilldelades Eric 
Grimsborn och Ulric von der Esch 
SFRO:s hederstecken i silver.

SFRO KOMMER framgent att fortsätta 
att arbeta för att reservofficersut-
bildningen inom flottan ska utveck-
las. Försvarsmakten behöver också 
skapa fler möjligheter till tjänstgöring 
det första året efter examen, menar 
Johan Hamnegård.

– Den skärpta situationen nu gör 

Lyckat lopp för SFRO:s nya styrelse

Marinens 500årsjubileum högtidlighålls under hela sommaren.  
Den 7 juni var den officiella födelsedagen, men det finns fler tillfällen att fira:

 ◆12–14 augusti: Marindagen i Karlskrona med mängder av aktiviteter i Örlogs-
staden och vid Marinmuseum. Öppet hus för allmänheten den 13 augusti.

 ◆26–28 augusti: Garnisonens dag den 26 augusti i Göteborg, då allmänheten 
bjuds in. Under helgen finns marin personal på plats på Gustav Adolfs torg och 
Stigbergskajen.

 ◆23–24 september: Hamnbesök i Malmö.
KÄLLA: FÖRSVARSMAKTEN

ju att verksamheten kommer att gå 
upp. Behovet av reservställd perso-
nal finns, och det kommer inte att bli 
mindre. Det måste finnas trovärdig-
het i reservofficerssystemet och det 
måste vara hållbart på sikt.

De senaste två åren har SFRO:s 
fysiska möten av förklarliga skäl varit 
begränsade. Men framöver kommer 
fler möjligheter att träffas:

– Det ska bli roligt att ordna olika 
aktiviteter och umgås i våra nätverk. 
Det ser jag fram emot, säger Johan 
Hamnegård.

JENNY HARLIN

HÄR ÄR SFRO:S NYA STYRELSE

 ◆Örlkn Johan Hamnegård, ordförande.
 ◆Serg Rebecka Ramsten, sekreterare.
 ◆Fk Erik Toms, skattmästare.
 ◆Fk Victor Jangdal, utbildningssekreterare.
 ◆Kn Calle Ortner, ledamot.
 ◆Örlkn Henrik Forsell, ledamot.
 ◆Mj Mats Wigert, ledamot  

(även representant Stockholmskretsen).

 ◆Örlkn Johan von Otter, ledamot  
(även representant Göteborgskretsen).

 ◆Kn Johan Lindström, ledamot  
(även representant Malmökretsen).

 ◆Örlkn Nils Kjellgren (suppleant).
 ◆1 Serg Eric Grimsborn (suppleant).
 ◆Kn Mattias Kennestad (suppleant).

Ulric von der Esch hedras.  FOTO: CARL ALSTRÖMER

 KALENDARIUM:  Marinen 500 år

FOTO
: HAM

PUS HAGSTEDT/FÖRSVARSM
AKTEN
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TRÄNINGSTIPSEN
Börja med bålen

1 PLANKAN 
Stärker bålens stabilitet. Spänn 

bålen och försök att vara så rak i 
kroppen som möjligt. Stå så länge du 
orkar, gärna ofta. Om du tycker att 
det är för jobbigt att stå på tå kan du 
gå ner på knä. 

2 DIPS – BAKLÄNGES
ARMHÄVNINGAR

Kan göras mot bänk, stol eller liknan-
de. Försök att vara rak i överkroppen 
och sänka den rakt ner när du böjer 
armarna. Armbågarna ska peka rakt 
bakåt. Starka triceps är bra när man 
stakar.

3 UTFALLSSTEG
Tänk på att spänna bålen och 

vara stabil i höftpartiet. Foten ska 
vara rakt under knäet. Toppenövning 
för benstyrka och balans, skonsam 
men stärker musklerna runt knäet.

4 HÄLSANDE HUNDEN
Bra övning för ryggen och de 

inre magmusklerna. Hitta stabiliteten 
i bålen, gör du rätt så är övningen 
jobbigare än den ser ut!

Starta idag och kom i mål i Mora 2024!  
Sverofs instruktörer Sara Eklund och Anton 
Kindlund bjuder på tipsen som tar dig och  
andra Sverofmedlemmar till FM-vasan.

TEXT: JENNY HARLIN  
FOTO: JAKOB DAHLSTRÖM

Om två år fyller Sverof 100 år, vilket 
kommer att firas över hela landet på 
många olika sätt. Ett är att Sverofs 
medlemmar genomför Försvars-
maktsvasan tillsammans 2024. 

Sara Eklund, styrelseledamot i 
Sverof och Anton Kindlund, projekt-
ledare, är båda utbildade instruk-
törer i längdskidåkning. De har satt 
ihop ett program med möjlighet till 
både träningsläger i Orsa Grönklitt, 
vallaskola, träningsinstruktioner och 
tekniklektioner så att alla Sverof-
medlemmar som vill ska klara att 
genomföra FM-vasan 2024.

– Den som aldrig har stått på ett 
par skidor ska få inspiration och 
tips för att kunna genomföra loppet 
den. Och vårt läger kommer att vara 
utmärkt även för den som är mer 
erfaren och vill göra en satsning och 
delta, säger Sara Eklund, som är akti-
vitetsansvarig i Sverofs styrelse.

OM DU ALDRIG har hållit i en stav 
och tillhör de otränades skara är 
framförhållning viktig. Kom igång 
med konditionsträningen redan nu, 
men börja väldigt lugnt med raska 
promenader eller kortare jogging-
pass, så att du inte skadar leder eller 
ligament. Är du redan i form är det 
bara att fortsätta. Oavsett om du är 
nybörjare eller vältränad skidåkare 
är det viktigt att ha fokus på bålen 
– själva grunden i längdåkning. Om 
du använder en stark bål och rygg 
sparar du på krafterna och kan hålla 
i längre än om du bara använder 
armar och ben. 

– Det kommer att märkas när du 
går i mål i Mora, säger Sara Eklund, 
som uppmanar alla Sverofmedlem-

MED SVEROF
Kom i mål

INSTRUKTÖRERNA

SARA EKLUND
Grad: Kapten.
Förbandstillhörighet: MR V.
Skiderfarenhet: Topp 10, FM-vasan.
Utbildning/erfarenhet: Lärare i idrott och hälsa.
Målsättning FMvasan 2024: Behaglig tur under  
8 timmar.

ANTON KINDLUND
Grad: Fänrik.
Förbandstillhörighet: K 4.
Skiderfarenhet: Startled 2 Vasaloppet, bäst place-
ring Vasaloppet 1067. Vunnit dragonmästerskap K4 
längdskidor.
Utbildning/erfarenhet: Tränare för ungdomar 
längdskidor, jobbat som längdinstruktör i Kanada, 
säljare av skidor/utrustning.
Målsättning FMvasan 2024: Pallplats H21.

mar som någonsin tänkt tanken på 
FM-vasan att hänga på:

– Det blir en rolig utmaning. Det 
vore jättekul om vi kunde genom-
föra detta med ett stort startfält av 
reserv officerare som ett lag och heja 
fram varandra! 

Instruktionsfilmerna, lägerinbjudan  
och mer informa tion hittar du på: 
www.sverof.se/traning

Scanna QR-koden 
med din mobil för att 
komma till filmerna.

 NY SERIE! 
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Rabatt på resor, hotell, tränings
utrustning och hårklippning. Eller 
kläder, bilbesiktning, gym och 
pizza.

Sverofmedlemmar kan snabbt 
tjäna in sin årsavgift genom att 
använda en av alla förmåner de får 
genom sitt medlemskap.

Som medlem i Sverof får du tillgång till 
Militum Respons, en sida på nätet som ger 
militärer rabatt på mängder av erbjudan-
den från erkända företag. Rabatten gäller 
även Sverofmedlemmar som inte har ett 
aktivt anställningsavtal med Försvars-
makten.

– Dels finns det rabatter som gäller 
över hela Sverige, som exempelvis en 
gratis månad på en välkänd gym-kedja. 
Men man kan också söka på den ort man 
bor på och få fram lokala rabatter, som 
hos lunchrestaurangen eller frisören. 
Medlemsavgiften till Sverof betalar 
sig rätt snabbt om man använder den 
här tjänsten, säger Anton Kindlund på 
Sverof.

HAN ÄR EN AV medlemmarna i den 
rekryterings- och mervärdesgrupp som 
styrelsen för Sverof har startat. I den 
arbetar man för att utöka och förbättra 
medlemsförmånerna.

– Jag tar väldigt gärna emot tips och 
förslag på vilka förmåner som medlem-
mar vill ha. Om någon vill erbjuda våra 
medlemmar något särskilt erbjudande är 
jag förstås också intresserad, det är bara 

NYHETER

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

att mejla mig, säger Anton Kindlund, som 
har mejladress anton.kindlund@sverof.se.

Hur ska man göra för att komma åt 
rabatterna?
– Först och främst ska du förstås vara 

medlem i Sverof. Sedan går du in på 

Förmåner för Sverofs medlemmar
sverof.se och loggar in på din sida, där det 
finns en tydlig länk och instruktioner om 
hur du kommer åt den kod du behöver 
för att registrera dig på Militum Respons, 
säger Anton Kindlund.

JENNY HARLIN

FLER FÖRMÅNER GENOM MEDLEMSKAP I SVEROF
 ◆Möjlighet till personlig facklig rådgivning i 

tjänstgörings- och villkorsfrågor via Förbun-
det Reservofficerarna. 

 ◆Förmånliga bank- och bolån hos Danske 
Bank via Förbundet Reservofficerarna. 

 ◆Tillgång till hela Försvarsutbildarnas 
kurskatalog och möjlighet till högkvalitativ 
utbildning.

 ◆Tidningarna Reservofficeren och För-

svarsutbildaren samt Försvarsmaktens 
tidning Försvarets Forum.

 ◆Möjlighet att bli medlem i Akademikernas 
a-kassa.

 ◆Högsta årsbonus (10 % återbäring) hos 
Alewalds från första kronan – (instruktio-
ner bakom inloggningen för medlemmar)

 ◆Möjlighet att köpa profilprodukter  
speciellt framtagna för reservofficerare.

Rabatt på hårklippning och bilbesktning är några av förmånerna. FOTO: PIXABAY
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DEBATTÖRER:
GÖRAN ARRIUS
Ordförande för Saco 
samt för Folk och 
Försvar

MAGNUS  
KONRADSSON
Ordförande i Förbundet 
Reservofficerarna

Reservofficerernas villkor måste 
förbättras för vårt försvars skull

nfallskriget mot Ukraina är en 
fruktansvärd påminnelse om hur 
osäkert säkerhetsläget i Sveriges 
närområde är. Att vår försvarsför-
måga därför måste stärkas torde 
vara uppenbart, liksom att det 

måste ske snabbt.
För att det svenska systemet ska fungera i 

praktiken krävs att reservofficerare med jämna 
mellanrum kan delta i övningar eller i skarpa 
insatser – och ansluta till försvaret av nationen 
vid, såsom nu, ett försämrat säkerhetsläge. 

Om det ska vara möjligt krävs två saker: 
Reserv officerare måste ha rätt till tjänstledig-
het från sina civila arbetsgivare när de behövs 
av Försvarsmakten. De måste också ha rätt till 
löneutfyllnad – så att de faktiskt har råd att 
tjänstgöra. 

Idag har soldater och sjömän rätt 
till tjänstledighet för att tjänstgöra i 
försvaret, men inte reservofficerare. 
Det är upp till varje enskild arbets-
givare att besluta om. Så kan det 
självklart inte vara.

REDAN FÖR ETT år sedan tog riksda-
gen beslut om att ge reservoffice-
rare rätt till tjänstledighet från sina 
ordinarie arbeten. Men ännu har ing-
enting hänt. Nu måste ord omvand-
las till handling.

Reservofficerare är ofta attraktiva på den 
civila arbetsmarknaden. Samtidigt är det ingen 
hemlighet att lönenivåerna i Försvarsmakten är 
låga. För en ung, nyutexaminerad reservofficer 
spelar detta ofta ingen roll. Problemen uppstår 
några år in i karriären när både bostadslån och 
familj blivit större. Det blir då helt plötsligt svårt 
att motivera några veckors frånvaro varje år med 
en kraftigt reducerad, inte sällan halverad, lön.  

Reservofficerare som är beredda att försvara 
Sverige ska inte behöva oroa sig för ekonomin 
eller konflikt med den civila arbetsgivaren när 
Försvarsmakten behöver öva dem. Det riske-
rar att stjälpa det grundläggande syftet med 
reservofficerssystemet och är direkt negativt för 
Sveriges försvar.

Att utbilda reservofficerare som sedan inte 

tjänstgör är både ett slöseri med skattepengar 
och försvarsresurser. I dag har människor rätt till 
tjänstledighet för att studera eller prova annat 
jobb. Det borde vara lika självklart att få ledigt för 
att delta i försvaret av vårt land.

Därför kräver Saco och Förbundet Reserv-
officerarna att:

 Reservofficerare garanteras rätt till tjänst-
ledighet.

 Reservofficerare garanteras rätt till löne-
utfyllnad.

RÄTTEN TILL LÖNEUTFYLLNAD bör även gälla 
tidvis tjänstgörande soldater, sjömän och grupp-
chefer.

Frågan om tjänstledighet kan lösas relativt 
enkelt. Idag har tidvis tjänstgörande soldater och 

sjömän redan rätt till tjänstledighet 
enligt lag. Detsamma bör förstås gälla 
reservofficerare.

När det gäller frågan om löne-
utfyllnad föreslår vi att civila  
arbetsgivare ska fylla ut lönen  
under tjänstgöringen i Försvarsmak-
ten, och att den civila arbetsgivaren 
får sänkt arbetsgivaravgift som 
ekonomisk kompensation utöver den 
kostnadsfria kompetensutveckling 
som Försvarsmakten ger. 

Dessa förändringar skulle säker-
ställa att systemet fungerar som det 

är tänkt – att reservofficerarna, sjömännen och 
soldaterna inte hindras från tjänstgöring och 
att Försvarsmakten verkligen har tillgång till 
dem när det behövs, både för övning och skarpa 
lägen. Det stärker Sveriges försvar. 

Men för att det här ska bli verklighet krävs att 
politikerna agerar. 

Både pandemin och det ryska anfallskriget  
mot Ukraina visar på behovet av hållbarhet och 
beredskap. Förmågan att klara kris och krig  
måste öka, och det kan inte vänta. Reserv-
officerarna står självklart redo. Då måste också 
politikerna se till att Försvarsmakten har tillgång 
till dem. Reserv officerens möjlighet att tjänstgöra 
är inte en fråga enbart för den enskilde, svensk 
försvarsförmåga är ett ansvar som måste delas av 
oss alla. 

Reservofficerare 
som är beredda 
att försvara 
Sverige ska inte 
behöva oroa sig 
för ekonomin.

A

DEBATT
FOTO

: KNUT CAPRA PEDERSEN
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Hemvärnet, totalförsvaret, SFRO  
– varje vecka har Rebecca Skogsén 
något militärt engagemang på  
schemat. Nästa steg? Att arbeta 
som reservofficer på heltid.  

Vad gör du i ditt civila liv?
– Jag är utbildad civilekonom och job-

bar just nu med logistik i hybridbilsindu-
strin. Min roll är att hantera och prognosti-
sera reservdelar från produktionen i Kina 
till hybridbilarna på bolaget i Sverige.

Och som reservofficer…?
– I dag har jag ett avtal med marin-

basen. Det innebär att jag har möjlighet  
att tjänstgöra som förbindelseofficer. Jag 
är alltså med och planerar och genomför 
örlogsbesök som kommer till Göteborg. 
Nästa helg blir mitt första genomförande, 
jag ska då planera och sköta kontakten 
mellan en besökande nation och garniso-
nen.

Varför blev du reservofficer?
– Jag hade tidigt en dröm om att få 

prova på det militära livet och gjorde 
grundutbildningen. Jag gillade det från 
dag ett, kände att ”här kan jag göra nytta” 
och att tre månader inte var tillräckligt. 
Jag ville lära mig mer och jobbade som 
soldat i drygt ett år. Efter det sökte jag en 
reservofficersutbildning inom flottan, där 
jag sedan tillhörde Sjöstridsskolans första 
kull på tio år, det var väldigt roligt. Jag gick 
i samma klass som kadetterna från Karl-
berg och specialistofficerarna, vilket var 

bra och givande, eftersom det var ganska 
höga krav.  

– Eftersom jag gillar sport och idrott har 
jag alltid undrat hur jag skulle klara av oli-
ka hårda och utmanande situationer. Man 
lär sig väldigt mycket om sig själv inom 
försvarets utbildningar; om samarbete, 
ledarskap och säkerhetspolitik. Här känner 
jag att jag har mycket att bidra med och 
samtidigt får jag vara med och försvara 
demokratin, vilket känns bra. 

Hur ser en vanlig vecka ut för dig?
– Eftersom jag även utbildat mig till 

informatör inom Totalförsvaret under 
folkförankringsprojektet, är med i Hem-
värnet med stridstjänst som gruppchef 
och sitter med i SFRO-styrelsen i Göteborg, 
innebär varje vecka något slags militärt 
engagemang vid sidan av mitt civila yrke. 
Jag ägnar tid åt exempelvis information 
och kontakt med mina soldater inom 
Hemvärnet och styrelsejobb. Jag försöker 
få in någon slags träning varje dag, som 
innebandy eller löpning, och så läser jag 
mycket. Just nu läser jag om en roman som 
jag tycker mycket om: Blackout av Johanne 
Hildebrandt. Däremellan försöker jag 
också hinna med nyheter och omvärlds-
bevakning.

Har du några planer på att utöka din 
tjänstgöring inom försvaret?
– Jag vill gärna tjänstgöra så att jag får 

mer heltidserfarenhet och chansen att 
komma in i en befattning lite mer. Kanske 
vill jag jobba som reservofficer på heltid 
under en period om några år. Det skulle 
vara perfekt för mig, och under tiden finns 
det ju andra sätt att engagera sig. 

Jag gillade det militära 
livet från dag ett
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 REBECCA SKOGSÉN 

 ◆Född: 1991 i Kålltorp i östra Göteborg.
 ◆Familj: Mamma, pappa, två äldre bröder, 

två katter och pojkvän.
 ◆Yrke: Ekonomi/logistikkonsult.
 ◆En typisk ledig dag: Går upp tidigt och 

bakar blåbärsscones och tar sedan en 
joggingtur i naturreservatet där jag bor. 
Dricker kaffe med mina föräldrar och hittar 
gärna på något roligt med vänner, syskon 
eller pojkvännen. Jag brukar även hitta tid 
för självreflektion samt planera för fram-
tida aktiviteter och personliga mål jag vill 
uppnå.

TEXT: ANNICA ÖGREN

Här känner jag att jag har 
mycket att bidra med och 
samtidigt får jag vara med  
och försvara demokratin,  
vilket känns bra.


