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ysslands brutala anfallskrig mot 
Ukraina visar med all önskvärd 
tydlighet varför vi behöver en 
stark och fullt bemannad För
svarsmakt även i Sverige.

Ukraina har på sju år lyckats 
gå från 0 till 17 brigader samt fyra 
artilleribrigader. Det går alltså att 

tillväxa, och att göra det snabbt. Förutsatt att man 
prioriterar.

Riksrevisionen kritiserade i början av septem
ber Försvarsmakten för att inte prioritera rekry
tering av soldater, att för många slutade i förtid 
och att numerären därmed underskred Försvars
maktens behov.

Det vore intressant att veta hur Riksrevisionen 
skulle se på hanteringen av reservofficerskollek
tivet.

TACK VARE SVEROFS turné hos 1 800 värnpliktiga 
ökade antalet sökande till reservofficersutbild
ningen med 51 procent till 274. Med sådana siffror 
borde det vara lätt att fylla de 60 platserna, kan 
man tycka. Men färre än 40 ryckte in, trots över  
80 antagna. Vad detta beror på ska nu undersökas 
(se sid 4).

De senaste fem åren har Försvarsmakten 
utbildat i snitt 45 reservofficerare per år.

Samtidigt åldras den befintliga reservofficers
kåren. Genomsnittsåldern för samtliga reserv
officerare som är anställda i Försvarsmakten är 53 
år och alltför många har inte övats alls under långa 
tider. En betydande del av reservofficerskåren kan 
alltså visserligen göra stor nytta som ambassa
dörer och försvarsupplysare, men är inte längre 
aktuell för en krigsbefattning – i synnerhet inte då 
behovet av plutons och kompanichefer är stort. 

För låg nyproduktion och ständigt minskad till
gång ska möta en efterfrågan som ökar – drastiskt.

Enligt Försvarsmakten kommer nämligen 4 500 
reservofficerare att behövas år 2030. Och då är inte 
Natointrädets konsekvenser inräknade.

I Försvarsmaktens senaste årsredovisning 
anges att rekrytering av kontinuerligt tjänstgörande 
personal har prioriterats före tidvis tjänstgörande, 
som GSS/T och reservare.

Det är hög tid att ändra på det. 
Jag delar helt ÖB:s inställning att när För

svarsmakten behöver växa kan inte en personal
kategori stå tillbaka (se sid 22). Det är dags att 
släppa sargen nu, och vidta alla åtgärder som finns 
för att få fler reservofficerare att tjänstgöra. 

Det handlar ju om vår försvarsförmåga i en 
hotad europeisk säkerhetsordning. Krigsorganisa
tionen måste överordnas allt annat. Förvaltnings
organisationens huvuduppgift ska vara att stärka 
och stötta krigsorganisationen, inte att detaljreg
lera, begränsa och försvåra för både system och 
individer. Blicken måste lyftas från Prio, ORG 23 
och rader till framtidens behov – som vi ju vet 
kommer att öka.

FÖRBUNDET Reservofficerarna har en lång lista på 
förslag som skulle underlätta för Sveriges reserv
officerare (och Försvarsmakten!). Läs dem på vår 
hemsida och stötta oss gärna i att föra fram dem. 

Det börjar nämligen bli bråttom. Ett konkret 
förslag för att stärka försvarsförmågan är att 
kraftfullt utöka antalet platser på reservofficers
utbildningen, säg till 200. Ett år senare kommer 
lika många instruktörer kunna underlätta i utbild
ningen av det ökade antalet värnpliktiga. 

Historien visar oss att försvarsförmåga är be
roende av försvarsvilja och tillgång på kompetent 
personal. Vi reservofficerare har både kompeten
sen och viljan, och nu är det dags att prioritera 
även oss.

Försvarsförmågan kräver det. Sverige för
tjänar det. ÖB förväntar sig det.

Ska krigsorganisationen vara mer robust än 
en papperskonstruktion är det precis som vår 
överbefälhavare säger: Varje enskild reserv
officer behövs. 
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ÖB Micael Bydén om 
en viktig RO-kvalitet.

Vikten av  
”ambassadörs- 
skap” kan man inte 
nog understryka.
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Krångel får sökande att 
välja bort RO-utbildningen
  UTBILDNING  I början av året  
firades att söktrycket till ROU 
var rekordhögt. Väl vid kurs-
start var man knappt en halv 
klass. Vad hände egentligen?

Frågar man Anton Kindlund, Sverofs 
rekryterings och kommunikations
chef, så har han en ganska klar bild 
av vad som hänt. Han själv, Sverof 
och Försvarsmakten jobbade förra 
året hårt för att öka söktrycket till 
reservofficers utbildningen. Kindlund 
själv tillbringade senhösten med att 
resa land och rike runt för att träffa 
värn pliktiga och berätta om utbild
ningen.

– Vårt arbete gav resultat. Antalet 
sökande från gruppen värnpliktiga 
ökade med mer än 100 procent! Totala 
antalet sökande ökade med mer än 50 
procent jämfört med i fjol, säger han.

FÖRSVARSMAKTENS mål är att utbilda 
60 reservofficerare i år. För säkerhets 
skull gjorde man ett överintag och 
tog in fler än 80 sökande till ROU med 

kursstart sommaren 2022.
– Knappt 40 kom till kursstart. 

Vilket betyder att man inte fyller 
måltalet, konstaterar Kindlund och 
tillägger:

– De som antogs till utbildningen 
fick veta detta fyra veckor innan de 
skulle inställa sig i Halmstad. Det 
säger sig självt att det ger individen 
väldigt lite tid att förbereda prak
tiska saker inför en flytt. Jag har 
träffat många värnpliktiga under 
året som gått och min bild är att 
detta är drivna unga vuxna som vill 
saker, som har framtidsplaner. Jag är 
rädd att många av dem som sökt har 
hunnit göra upp andra planer innan 
antagningsbeskedet kommit, säger 
Kindlund.

FÖRSVARSMAKTEN har meddelat att 
en bortfallsanalys ska göras och vara 
klar vid årsskiftet. 

I dagsläget gör Försvarsmakten en 
liknande  bortfallsanalys av samtliga 
yrkes och reservofficersutbildning
ar. Med analyserna som grund kom

Nyheter

  TÄVLING  För första gången 
blev det medalj till det svenska 
laget i de inofficiella Nato- 
mästerskapen i taktisk militär 
femkamp för reservofficerare  
i tremannalag (MILCOMP). 

– Jag är stolt som en pappa! 
säger RO/Lt Carl Alterbeck, 
lagledare för det svenska laget.

Extremvärme och brandrisk gjorde 
att tävlingens skyttemoment fick utgå 
men under den militära hinderbanan 
på land och i vatten samt under dagen 
med orientering, som även innefatt
ade kartläsning, avståndsbedömning 
och handgranatkastning (med att
rapp) briljerade det svenska laget.

100
-PROCENTIG ÖKNING!  

Antalet värnpliktiga som söker  
reservofficersutbildning har fördubblats.

Gratis föreläsningar  
om försvarsfrågor
 UTBILDNING  Du har väl inte missat att Försvars
utbildarna har digitala före läsningar man kan delta  
i utan kostnad. En timme tar föreläsningarna som sker 
på plattformen Teams på torsdagskvällar. Ämnen som 
Rysslands väpnade styrkor, Kina och Psyops kommer 
att avhandlas under hösten. Läs mer om programmet 
på Försvarsutbildarna.se.

Försvarsmakten klarar inte personalmålen
 PERSONAL  RIKSREVISIONEN har granskat Försvarsmaktens arbete med att 
rekrytera och behålla kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 
och kommit fram till att man inte fullt ut har "ett ändamålsenligt arbetssätt för att 
nå sina personalmål." Man har inte minst haft svårt att behålla sina GSS/K vilket 
riskerar att leda till att onödigt mycket resurser tas i anspråk för rekrytering och 
utbildning. Svårigheterna att behålla personal kommer sig, enligt granskningen,  
av brist på materiel, infrastruktur och yrkesofficerare.

Hela granskningen finns att läsa på riksrevisionen.se

– Jag är stolt som en pappa! Det var 
små marginaler så på ett sätt kände 
laget att vi ändå hade chans på guldet. 
Men vi är nöjda, säger Carl Alterbeck, 
lagledare för det svenska laget.

TOTALT VAR DET i det svenska laget 
fyra tävlande och två lagledare som 
reste till Aten och deltog i tävlingen. 
Lagledaren Carl Alterbeck jobbar 
civilt som polis och har sedan 2013, 
genom Sverof, ansvarat för att samla 
ihop det svenska lag som ska tävla 
varje år.

– Det är en superrolig utmaning. 
Det är kul att få träffa kollegor från 
andra länder som USA, Tyskland, 
Nederländerna och Frankrike. Ibland 

deltar även Sydafrika och Kanada, 
det är verkligen en salig blandning 
och ingen tävling är den andra lik, 
vilket är väldigt roligt, säger han.

MILCOMP är en militär femkamp 
som är en del av CIOR. Varje år äger 
CIOR Summer Congress rum på olika 
ställen i världen och då tävlas det 
också i MILCOMP. Dels deltar man  
i en stor tävling där det är flest antal 
poäng som räknas, dels i underkate
gorier beroende på vilken erfarenhet 
de tävlande har. 

Det svenska laget tog i år hem  
andraplatsen i kategorin ”experien
ced” och kom på åttonde plats i total
tävlingen.

HELA TÄVLINGEN genomförs iklädd 
uniform och hålls under en vecka 
med en inledande ceremoni och en 
avslutande stor middag tillsammans 
med alla deltagande nationer.

– Blir man antagen så blir man 
inkallad och det utgår avtalsenligt 
lön. Även resa, beklädnad och logi är 
betalt, säger han.

ANNICA ÖGREN

FO
TO

: B
EZ

AV
 M

AH
M

OD
/F

ÖR
SV

AR
SM

AK
TE

N

FO
TO

: J
OE

L 
TH

UN
GR

EN
/F

ÖR
SV

AR
SM

AK
TE

N

 reservofficerarna.se 

 NATO I FOKUS! 
Utrikespolitiska institutet har samlat poddar, artiklar och 

analyser om Nato på:
ui.se/aktuellt/2022/ 

nato-i-fokus/

Svenska MILCOMP-laget 
tog silvermedalj i Aten

VILL DU TÄVLA?
 
För att få delta krävs att du är reserv
officer. Det är även bra att ha god 
grundkondition, vana av att hantera 
vapen och vara en god simmare, då 
tävlingen håller hög nivå. Hör av dig 
till Sverof (kansli@sverof.se) så snart 
som möjligt för att öka förutsättning
arna för gemensam träning inför nästa 
års tävling.

Silvermedaljörer från Aten! Från vänster; RO/Serg Johan 
Malmenbratt, RO/Öserg Alexander Persson, RO/Lt Carl 
Alterbeck, RO/Örlkn Henrik Forsell, RO/Lt Daniel Arvidsson.

mer man sedan att ta fram eventuella 
åtgärder, meddelar stf personal
direktör Fredrik Ståhlberg i ett mejl 
till tidningen Reservofficeren. 

– Förhoppningsvis kan vi iden
tifiera konkreta problem och verka 
för förändring. Oavsett anser jag att 
rutinerna med antagningsbeskeden 
till ROU måste ses över. Det är väl 
rimligt att få veta i februari, mars el
ler åtminstone april om man kommit 
in eller inte. Kanske kunde förban
den ha en mer aktiv relation till sina 
sökande? Om man hör av sig till dem 
under processens gång skulle man 
kanske undvika att tappa så många, 
säger Anton Kindlund.

HELENE CLAESSON

Anton 
Kindlund.

SÅ MÅNGA SÖKTE TILL ROU I ÅR

 ◆GSS K/T 66
 ◆Värnpliktiga 155
 ◆Övriga 52
 ◆Totalt 274

KÄLLA: SVEROF
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Kan nya ersättningsnivåer  
”boosta” RO-systemet?
  ÖVERSYN  Öv Fredrik Zetter-
berg, chef på Militärhögskolan 
i Halmstad, har fått i uppdrag 
att göra en översyn av reserv-
officerssystemet. I december 
kommer hans första rapport.

Den översyn som Fredrik Zetterberg 
fått i uppgift att göra beror inte på 
att det saknas fakta eller förslag på 
hur det svenska reservofficerssyste
met kan förbättras. Försvarsmakten, 
Sverof och flera andra intressenter 
har idéer  om det nuvarande syste
met, de har också kommit med olika 
förslag på förändring.

– Det saknas inte förslag men 
många efterfrågade en tydlig över
blick. Vad behöver göras? Borde man 
förändra och förenkla utbildningen? 
Hur ska det fungera med tjänstgö
ring, karriärväxling och kompetens
höjning? Vilka behov har vi? Till slut 
gick jag till min chef och undrade om 
vi inte borde göra en översyn.

FREDRIK ZETTERBERG som tidigare 
gjort utredningar och översyner av 
olika slag fick snabbt ett ja, och sedan 
ett nytt uppdrag. Han skulle göra 
översynen. Det var sent i våras. 

Syftet med översynen är att hitta 

  ÄRENDEN JUST NU  Förbundet 
Reservofficerarna företrä-
der landets reservofficerare 
gentemot arbetsgivaren 
Försvarsmakten. 

Hej förhandlingschef Jonas 
Wiberg – vad händer i höst?
– Rätten till reservofficerspre

mie driver vi i tre pilotfall och vi 
kan nu konstatera att vi är fort
satt oeniga med Försvarsmakten 
och Arbetsgivarverket om hur vi 
ska se på de här fallen. Inom kort 
ska vi bestämma hur vi ska driva 
frågan vidare. Väljer vi att gå till 
rättegång avgörs fallen i Arbets
domstolen och när AD sagt sitt 
kommer det att påverka utfallet 
för andra liknande ärenden.

Som vi ser det är premien 
en lön våra medlemmar job
bat ihop, men inte fått ut. När 
reservofficerare är den personal
kategori som ska öka mest enligt 
Försvarsmaktens budget kan 
man konstatera att det knappast 
är rekryteringsfrämjande att 
underlåta att betala ut lön. 

Hur går det med förhandling-
en om reservofficerares rätt 
till ersättning för tränings-
skor?
– Det finns en principöverens

kommelse mellan oss, Officers
förbundet och Försvarsmakten 
att ändra i bestämmelserna så 
att även reservofficerare får rätt 
till ersättning för träningsskor. 
Jag bedömer att frågan är löst 
på ett principiellt plan, men det 
återstår att ”trycka ut” detta i 
organisationen. 

Några andra frågor du tror 
kommer att segla upp i 
höst?
– En kraftigt ökad rekrytering 

kommer att behövas om Försvars
makten ska lyckas. Alla frågor 
kopplade till att undanröja hinder 
för reservofficeren att tjänstgöra 
kommer att vara i fokus, det vill 
säga villkorsfrågor, rätt till tjänst
ledighet och utfyllnad av lön.  
 HELENE CLAESSON

Fortfarande  
oenigt om  
RO-premien

PÅ GÅNG
MED JONAS WIBERG

  MARSCH Sommarens extremvärme 
kortade årets upplaga av klassis-
ka Nijmegenmarschen. Vi pratade 
med RO/Öserg Samuel Åhs Pontén 
som var på plats. 

En av de tusentals som deltog i mar
schen var Samuel Åhs Pontén, reservof
ficer vid 3. brigadspaningskompaniet i 
Boden. Civilt studerar han till läkare. 

– Jag var ganska nervös inför uppgiften 
och hade förberett mig ordentligt med 
träning, och jag köpte strumpor för löjligt 
mycket pengar. Men det gick bra och 
marschen var mycket roligare än vad jag 
trodde. Jag klarade mig oförskämt bra, fick 
endast en blåsa, säger han. 

ATT MARSCHERA i 35 grader och stekande 
sol ena dagen och hällregn den andra 
kräver en hel del. Flera i den svenska dele
gationen behövde uppsöka vård på grund 
av värmeutmattning. 

– Eftersom första dagen ställdes in på 
grund av värmen kortades även marschen 

De marscherade  
tolv mil på fyra dagar

ner från 16 till 12 mil. Det blev lite av ett 
antiklimax, jag hade tränat för mer och 
samtidigt som jag är stolt och glad över att 
jag gått den, är jag lite besviken på att jag 
inte fick gå 16 mil.  

Det är genom Försvarsutbildarna som 
han, tillsammans med en grupp om 350 
personer i uniform, deltog i marschen. 

NÄR MARSCHEN startade 1909 var det mes
tadels soldater som deltog. Men med åren 
har marschen blivit mer utav en folkfest. 
Numera är det totala militära deltagandet 
ungefär tio procent och i årets marsch 
deltog totalt 7 000 militärer.

– Det är extremt häftigt när soldater 
från hela världen samlas utan dramatik 
och utan funderingar på grad och hierarki 
utan bara möts som människor. Det var 
väldigt spännande och intressant att få 
prata, umgås, nätverka och byta erfaren
heter, säger Samuel Åhs Pontén.

Medaljen man får efter avklarad marsch 
får bäras till svensk uniform.

ANNICA ÖGREN

NYHETER

FOTO
: PRIVAT

Den andra och tredje delen av 
översynen handlar dels om det 
slutmål som hittills kommunicerats 
som 4 500 nya reservare till 2030, dels 
det långsiktiga systemet. Hur ska vi 
bygga ett hållbart system som ska 
fungera på lång sikt? De kommer att 
presenteras under våren 2023.

FOKUS I ÖVERSYNEN hamnar ofta 
på rekrytering och utbildning. Men 
Fredrik Zetterberg är egentligen inte 
orolig att man inte ska få fram de 
reservare som behövs.

– Vi har redan 6 800 reservare. 
Många av dem är inte längre krigs
placerade men de är duktiga ambas
sadörer och har en hög försvars vilja. 
Nu ska vi fundera på hur vi kan 
använda dem. De kan inte vara längst 
fram i linjen och hantera de senaste 
vapensystemen men de kan säkert 
ha viktiga roller inom totalförsvaret. 
Kanske i samverkansgrupper i kom
muner och regioner, säger han. 

– I det stora hela ser jag goda 
möjligheter med dagens reservare. 
De är en viktig del av vår kommande 
stridsorganisation. Ju fler förband vi 
öppnar, desto fler reservare behöver 
vi, säger han.

HELENE CLAESSON

ett system för reservare som är att
raktivt, som stödjer Försvarsmakten 
och underlättar arbetet i förbanden. 
Översynen kommer att presenteras  
i tre delar.

DEN FÖRSTA DELEN, som presente
ras redan i december, handlar om 
nuläget.

– Hur kan vi använda oss av våra 
reservofficerare nu och under Nato
anslutningen? Vi behöver rekrytera 
2 000 nya reservare fram till 2030 en
ligt Försvarsmaktens kompletterande 
budgetunderlag 2023. Vad kan vi 
göra för att underlätta den tillväxten, 
säger han och poängterar att det är 
för tidigt för att prata detaljer.

– Det här är ju ingen ”rocket 
science” direkt, förslagen finns där 
ute. Det kan handla om saker som 
ersättningsnivåer och tjänstgö
ringsskyldigheter. Finns det några 
parametrar där som vi kan skruva på 
för att ”boosta” systemet?

Samtidigt konstaterar han att 
många av förslagen är sammanlänka
de med andra förändringsprocesser 
inom Försvarsmakten. Snabba för
ändringar orsakar direkt utmaningar 
någon annanstans. Saker och ting 
hänger samman. 

Öv Fredrik Zetterberg, chef på 
Militärhögskolan i Halmstad, 
granskar reservofficerssystemet.

Samuel Åhs Pontén syns längst 
till vänster på bilden.

Vill du marschera nästa år? 
Kontakta Försvarsutbildarna: 
nijmegen@forsvarsutbildarna.se
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NYHETER

Det här ska du tänka på innan 
du tackar ja till anställning

Låga kunskaper om reservare i Försvarsmakten
  STUDIE  Kunskapen om reserv-
officerare är låg, vilket gör att 
Försvarsmakten inte använ-
der resurserna på bästa sätt. 
Det indikerar en pilotstudie 
från Försvarshögskolan, som 
inlett ett forskningsprojekt om 
reserv officerare.

Reservofficerssystemet ska väckas 
ur sin vila och Försvarsmakten har 
många frågor kring det. 

På FHS har man därför fått ett fler
årigt forskningsuppdrag kring bland 
annat reservofficerare.

Johan Österberg, fil dr i psykologi, 

har nyligen genomfört en pilotstu
die för att kartlägga vilka som vill 
bli reservare och varför, hur det går 
till under utbildningen och vad de 
nyutexaminerade sedan fick göra i 
Försvarsmakten.

DE FLESTA VAR nöjda med lärarna och 
utbildningen. Men sedan uppstod 
utmaningar.

– Reservofficeren förväntade sig 
att Försvarsmakten skulle nyttja de 
kunskaper som personen faktiskt 
hade. De verkar ha en stor yrkesstolt
het och vilja att jobba. Därför blir de 
också besvikna när de inte får göra 

det som de upplever sig vara väl byx
ade för, säger Johan Österberg, som 
dock noterar att pilotstudien är så 
liten att det inte går att generalisera 
utifrån resultaten. Studien kommer 
att ligga till grund för vidare forsk
ning, bland annat kring frågan vad 
det är som hindrar tjänstgöring som 
reservofficer.

Kunskapen om hur reservoffice
rare kan användas verkar vara låg, 
konstaterar Johan Österberg:

– Försvarsmakten behöver se re
servofficerare som en resurs och bli 
bättre på att ta tillvara på den.

JENNY HARLIN

  AVTAL  Ska du äntligen bör-
ja jobba som reservofficer? 
Eller aktiveras efter lång tid av 
”noll-avtal”? 

Var noga inför anställningen, 
så slipper du problem senare.

Kunskapen om reservofficerares 
villkor är generellt låg, både i det 
civila och i Försvarsmakten. Se till att 
få skriftlig dokumentation från För
svarsmakten, och kom överens om 
förutsättningarna innan du tackar ja 
till tjänstgöring. Här är några punkter 
att pricka av med din chef, oavsett 
om du är nyexaminerad reservoffi
cer, eller om du ska börja tjänstgöra 
igen efter en tid på ”nollavtal”:

 Skriftlig tjänstgöringsplan. Om 
du jobbar inom staten ligger den 
nämligen till grund för löneutfyllnad 
från civil arbetsgivare.

 Lön: Kolla med den lokala Officers
föreningen vilken lön som är lämplig 
för den befattning du erbjuds. Kom 
ihåg att lönen för din tillsvidare
anställning (RO1) kan vara en annan 
än lönen för en visstids anställning 
(RO2 eller RO3).

 Tjänstgöringens omfattning: Du 
drabbas av kalenderdaglön (1/30del 
av månadslönen per arbetad dag) om 
du jobbar färre dagar än fem i streck. 
Se till att listan planeras så att du 
undviker kalenderdaglön.

 Boende: Om du ska tjänstgöra 
så långt bort från ditt hem att det 
påverkar arbets och fritid, ska För
svarsmakten förse dig med boende 
motsvarande en etta med pentry. Om 
det av något skäl inte går, utgår extra 
tillägg.

 Resor: Om du ska tjänstgöra under 
längre tid har du rätt till första och 
sista resan från hemmet till tjänst
göringsstället. Du har också rätt till 
fria hemresor en gång i veckan. Kom 
också överens om resorna ska göras 
på arbetstid eller ej, och vilket färd
medel som godkänns.

 Transportmedel: Om du ska ta 
egen bil till tjänstgöringen behöver 
du ett skriftligt bilmedgivande för att 
få mer ersättning än 18:50 kr/mil.

 När du sedan tjänstgör har du rätt 
till en mängd tillägg, beroende på 

arbetstiden. Håll koll på listplane
ringen, så att du vet hur du förväntas 
jobba. Avvikelser från listan kommer 
att påverka tilläggen, och det är inte 
alltid lätt att kontrollera lönespecifi
kationerna utan underlag.

 Som reservofficer har du samma 
villkor och ersättningar som yrkes
officerare. Enda skillnaden är att 
du enligt skattelagstiftningen har 
tjänste ställe i bostaden, vilket påver
kar din rätt till bla traktamente.

Som medlem i Sverof eller SFRO 
är du självklart även välkommen att 
vända dig till kansliet för rådgivning.

JENNY HARLIN

LÄS 
MER

… om vilka 
villkor och 
avtal som 

gäller. 
Scanna 

QR-koden 
nedan.
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Välkommen 
till flygvapnet
Efter år av i princip total stiltje måste nu 
flygvapnet hitta nya reservofficerare. Vi har 
pratat med några som tjänstgör idag.

REPORTAGE  TILLVÄXT I FLYGVAPNET

TEXT: ANNICA ÖGREN
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Reservare kan inte tjänstgöra som stridpiloter, men kanske kan de i framtiden flyga transportflyg?

ntalet reservofficerare inom 
flygvapnet är få men nu väntar 
tillväxt. Nya unga reservare 
måste tillkomma och äldre 
erfarna medarbetare som 

går i pension lockas att stanna kvar som 
reservofficerare.

55 (pensionsåldern för operatörer som 
flyger) är ingen ålder för den som vill 
arbeta i stab till exempel. Och civila pilo
ter kan kanske användas för till exempel 
transportflyg?

För ett år sedan intervjuade tidningen 
Reservofficeren flygvapenchef general
major CarlJohan Edström som då slog 
fast att det nu var tillväxt som gällde. 

"Det är helt centralt att säkerställa 
personalförsörjningen, och då spelar 
reservofficerare en viktig roll " sa han och 
tillade att han trodde att flygvapnet skulle 
behöva "mer än 1 000 och mindre än 
3 000" i en blandning av reservofficerare 
och frivilligorganisationer.

Tidningen Reservofficeren har pratat 
med tre reservofficerare som tjänstgör 
inom flygvapnet idag. Möt RO/Mj Mats 
Gyllander, RO/Kn Gunnar Tolf och RO/Mj 
Joacim Stolt.

fördes på Flygdagarna i år och omkring 
160 000 besökare kom till flygflottiljen. 
Den stora parkeringen som rymde 20 000 
bilar blev snabbt full och köerna ringlade 
sig långa utanför Uppsala. Kanske mest 
spännande var det enligt Mats Gyllander 
att få se nya Gripen E:s flyguppvisning, 
som genomfördes offentligt för första 
gången. Men även SAAB Safir, J35 Draken 
och 37 Viggen uppträdde både i grupp och 
enskilt. Även gamla DC3:an fick visa upp 
sig ovanför Uppsala. 

MATS GYLLANDER, som fram till 2019 även 
var ordförande för den oberoende och 
internationella journalistklubben SAF 
(Swedish Airforce Fanclub), hade passat 
på att bjuda in journalister från olika håll i 
världen till Flygdagarna.

– Det här är personer som jag byggt 
upp ett nätverk med sedan 2005. Det var 
så klart jättekul att få träffa några av dem 
igen och de var väldigt nöjda med dagen. 

Han ser sin roll som reservofficer som 
trygg och flygvapnet som en fantastisk 
arbetsplats att bli inkallad till.

– Jag tycker det är bra att man kallar 
in oss som har lång erfarenhet medan 

man kan. Jag har flera kollegor som var 
inne för tjänstgöring samtidigt med mig i 
helgen och i sådana här sammanhang har 
vi tillsammans en fantastisk erfarenhet 
och kompetens, det ser jag som väldigt 
positivt, säger han.

RO/KN GUNNAR TOLF 
 TJÄNSTGÖR SOM UNDER-  
  RÄTTELSEBEFÄL VID F17  
 I BLEKINGE. JOBBAR CIVILT PÅ  
 ETT IT- OCH TECHFÖRETAG. 

KAPTEN GUNNAR TOLF 
jobbar till vardags på ett 
techföretag men tjänstgör 

äldre utbildning och erfarenhet har  
samlats. Tillsammans har vi gått upp
fräschningskurser och fått uppdateringar 
om vad som händer men också deltagit  
i luftförsvarsövningar, berättar han.

Han ser positivt på sin tjänstgöring och 
berättar att han ofta slås av hur profes
sionellt det svenska flygvapnet är. Han 
beskriver personalen som engagerad med 
ett högt tempo, materiel och vapen som 
utmärkta och världsledande och dagens 
officerare och anställda soldater som 
proffsiga. 

– Det känns bra att jag faktiskt kan 
bidra med något, både med min militär
utbildning och min civila kompetens. 
Planering och genomförande är väldigt 
likt det jag gör civilt, då jag jobbar med 
affärsplanering och ledningsstyrning 
inom IT och tech. Det är ofta enkelt för 
mig att hoppa in under en tjänstgöring 
då planering, uppföljning och styrning är 
något jag kan och som man ganska snabbt 
kan ta över. 

Gunnar Tolf hoppas att Försvarsmakten 
fortsätter att försöka rekrytera och ta till 
vara civil kompetens nu när myndigheten 
ska växa och behovet av reservofficerare 

RO/MJ MATS GYLLANDER
 TJÄNSTGJORDE NYLIGEN SOM  
 PRESSCHEF VID FLYGDAGARNA   
 VID F16 I UPPSALA.  
 PENSIONÄR I DET CIVILA. 

EFTER 43 ÅR som officer 
inom flygvapnet gick 
major Mats Gyllander i 

pension år 2020. Ett halvår innan dess 
antogs han som reservofficer och när 
tidningen Reservofficeren når honom på 
telefon har han just avslutat F16:s Flygda
gar i Uppsala. Han har varit inkallad som 
presschef, en titel han axlat de senaste 
16 åren i sitt yrkesverksamma liv. Och att 
komma tillbaka för Flygdagarna beskriver 
han som fantastiskt.

– Det var faktiskt första gången sedan 
2018 som vi genomförde Flygdagarna i 
Uppsala eftersom pandemin stoppat alla 
event i flera år. Tjusningen i det här jobbet 
är att syssla med saker som är direkt 
kopplade till verkligheten, att hela tiden 
vara beredd och mitt i händelserna. Det 
finns en spänning i att vad som helst kan 
hända, säger Mats Gyllander.

Det var ett unikt program som genom

också som underrättelsebefäl vid F17 i 
Blekinge. Det har han gjort sedan han tog 
examen 1992. 

– Det är viktigt att ett litet land som 
Sverige har ett militärt försvar. För mig 
var värnplikten självklar. Jag kände att jag 
ville bidra med så mycket jag bara kunde. 
Det är min ena drivkraft. Den andra är att 
jag fick väldigt bra kamrater under värn
plikten och utbildningen, några av dem är 
fortfarande mina bästa vänner. 

UNDER DE SENASTE fem åren har Gunnar 
Tolf blivit inkallad allt mer frekvent, be
rättar han. Några veckor om året ungefär.

– Vi har träffats på helger då vi med 

DET HÄR ÄR NYA GRIPEN E 

 ◆Den sammanlagda förmågan kopplad till 
mjukvara, systemintegrering, sensorer, vapen 
och telekrigssystem matchar den femte
generations stridsflygplan.

 ◆Kan bära fler robotar och bomber än  
tidigare Gripenplan. FOTO: LINUS SVENSSON/@SAAB

REPORTAGE  TILLVÄXT I FLYGVAPNET

FOTO: JESPER SUNDSTRÖM/FÖRSVARSMAKTEN
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Årets flygdagar i Uppsala blev en folkfest. Mer än 160 000 besökare kollade in flygvapnets uppvisning.  

väntas öka. Själv har han flera vänner som 
gått med i Hemvärnet i år.

– Jag uppfattar det som om många vill 
hjälpa till och bidra, men kanske inte vet 
hur de ska gå till väga. Att ta in mer civil 
kompetens är ett kostnadseffektivt sätt för 
Försvarsmakten att växa och tillämpbart 
på till exempel en flygbas. Man behöver 
inte ha lärt sig allt på en militärskola.

RO/MJ MAJOR JOACIM STOLT 
 FLYGLEDARE BÅDE INOM  
 FLYGVAPNET OCH I DET CIVILA.   
MAJOR JOACIM STOLT 
leder flygtrafik både i sitt 
civila jobb och i rollen som 
reservofficer. Flygledare 
har han varit sedan 1990 

och reservofficer blev han 1993 då han tog 
examen från en kombinerad utbildning 
för att kunna axla bägge rollerna. Han blir 
inkallad ett par gånger om året, ibland 
kan det handla om enstaka utbildnings
dagar, ibland i perioder om tre eller fyra 
veckor. 

– För mig har rollen som reservofficer 
inom flygvapnet inneburit en variation i 

yrkeslivet, det har dessutom varit roligt 
och omväxlande. Jag har fått möjlighet att 
göra något annat, på andra platser, 
i en annan (militär) kontext.   

Det blev extra tydligt 2012 
då Joacim Stolt tjänstgjorde 
i MazareSharif i Afghanis
tan under tre månader.

– Jag jobbade i tornet 
tillsammans med tyska och 
amerikanska flygledare, det 
var väldigt roligt och utveck
lande. Jag skulle gärna åka igen om 
det kom en sådan möjlighet, säger han.

ATT FLYGVAPNET är i behov av fler reserv
officerare är något som Joacim Stolt 
och hans kollegor diskuterat. Eftersom 

flygtrafikledningen är en populär plats 
för studiebesök för bland annat gym

nasielever och andra ungdomar, 
försöker de alltid visa besökar

na på fördelarna med jobbet. 
Däremot skulle rekryte
ringen av reservofficerare 
kunna bli bättre, säger han. 
Som exempel nämner han 

att reservofficerare inte har 
tillgång till Försvarsmaktens 

ekonomi och resurslednings
system Prio.  

– Det underlättar varken rekrytering 
eller tjänstgöring när det saknas perso
nalhandläggare som har särskilt ansvar 
för reservofficerare, både på lokal och 
central nivå, säger han. 

 JOBBA INOM  
 FLYGVAPNET? 

Vill du jobba som  
reservofficer och flygledare  

inom flygvapnet?  
Besök: 

www.bliflygledare.nu

Att ta in mer civil kompetens är  
ett kostnadseffektivt sätt för  
Försvarsmakten att växa.
RO/Mj Joacim Stolt

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?

Vi har huvudkontor i Helsingborg, där bland annat produktutveckling och koncerngemensamma  
funktioner är placerade. Dessutom har vi kontor i Stockholm, Finland, Norge, Storbritannien och USA,  

med försäljning till över 30 länder.

Kontakta oss!

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

REPORTAGE  TILLVÄXT I FLYGVAPNET

FOTO: PER FORSBERG/FÖRSVARSMAKTEN
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Här är 
dina nya 
kollegor
I somras fylldes reservofficerskåren 
återigen på med nya, engagerade 
och kompetenta personer, vilket 
uppmärksammades av bland andra 
arméchefen. Nu påbörjar nya reserv
officerare sin tjänstgöring i Försvars
makten och reservofficerssystemet 
stärks.

Här välkomnar vi några av de nya 
kollegorna.

FOTO: JENNY HARLIN  
TEXT: SOFIA SVENSSON/FÖRSVARSMAKTEN

Det här förväntar  
jag mig av min 
RO-tjänstgöring: 
Jag kommer fortsätta 
att tjänstgöra i För
svarsmakten det kom
mande året och har en 
dialog med det förband 
jag ska jobba på om 
att konvertera mig 
till yrkesofficer efter 
det första året. Detta 
skulle vara möjligt tack 
vare att jag har 180 
högskolepoäng sedan 
tidigare.

Det här förväntar 
jag mig av min 
RO-tjänstgöring:
Att jag vidareutveck
las som officer samt 
får pröva de kun
skaper som jag fått 
under utbildningen. 
Jag förväntar mig 
även att jag får en 
plan för framtiden så 
att jag kan bibehålla 
min kompentens.

”Ska konvertera till yrkesofficer”

”Vill ha en plan för min kompetens””Förväntar mig breddad kunskap”

Namn: Eric Schagerlund. Ålder: 24. Gör civilt: Läst en kan
didat i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Kommer 
från: Eskils tuna. Förband: K4.

Namn: Alexander Ekholm. Ålder: 26. Kommer från: Malmö. 
Gör civilt: Arbetar inom kriminalvården på anstalten Fosie, 
Malmö. Tillhör förband: P7.

Det här förväntar 
jag mig av min 
RO-tjänstgöring: 
Nu har jag påbörjat 
mitt fänriksår. Fram
över förväntar jag 
mig att kunna jobba 
på Livgardet på som
rarna och vara med 
och bidra på övningar 
under året. 

”Jag vill jobba på Livgardet”

Namn: Olga Wollbo. Ålder: 23. Gör civilt: Påbörjar studier  
hösten 2023. Kommer från: Stockholm (uppvuxen i Visby)
Förband: Livgardet.

Det här förväntar 
jag mig av min 
RO-tjänstgöring: 
Att utvecklas som 
instruktör, få möjlig
heten att truppföra 
samt knyta kontakter 
för min framtida 
tjänstgöringsplan.

”Hoppas få knyta kontakter”

Namn: Aleksandar Örs. Ålder: 27. Kommer från: Stockholm.  
Gör civilt: Börjar med civila studier om ett år.  
Tillhör förband: LG

 HJÄLP OSS  
 ATT BLI FLER! 

Försvarsmakten behöver 
fler reservofficerare. Känner du 
någon som är lämplig att bli din 
framtida kollega? Tipsa denna 
utmärkta person om reserv
officersutbildningen vid MHS 

Halmstad!

ENKÄT

Namn: Rasmus Törqvist. Ålder: 20. Kommer från: Nykvarn.  
Gör civilt: Senaste civila dagliga verksamhet var gymnasiestu
dier med inriktning redovisning och finansiering. Förband: LedR.

Det här förväntar  
jag mig av min 
RO-tjänstgöring: 
Initialt breddad kunskap 
kring kompaniets olika 
system och system jag 
tidigare inte använt. Jag 
hoppas kunna öva min 
roll som insatsledare 
till stabens planeringar 
och genomförandet av 
den planerade verk
samheten. Och att öva 
planering och ta beslut 
snabbt under pressade 
situationer, utveckla 
min pedagogik, förmåga 
att engagera värnplik
tiga och slutligen hur 
det är att jobba i ett 
arbetslag med olika 
personligheter, styrkor, 
svagheter samt viljor.

Jag förväntar mig 
även att jag får en 
plan för framtiden så 
att jag kan bibehålla 
min kompentens.
Alexander Ekholm
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FOTO
: ANTONIA SEHLSTEDT/FÖRSVARSM

AKTEN

PÅ DJUPET NATOMEDLEMSKAP

  NATO  Ett svenskt Natomedlemskap kommer att  
påverka reservofficerens möjligheter en hel del, både  
i högre staber och ute på förbanden.

Främst genom att det visar det på den officersbrist 
som redan finns – och den är stor.

– Den goda nyheten för oss reservofficerare som är 
aktiva är att det ytterligare kommer öka möjligheterna 
till tjänstgöring, konstaterar Krister Pallin på FOI.

RO/Mj Krister Pallin är forskningsleda
re på avdelningen för försvarsanalys på 
Total försvarets forskningsinstitut FOI. Un
der lång tid har han arbetat med utveck
ling av det nationella försvaret, och under 
de senaste fem åren med fokus på västlig 
säkerhet och försvar. En del av det arbetet 
omfattar Nato. 

ETT NATOMEDLEMSKAP kommer framför 
allt innebära ökat krav på att bemanna 
de gemensamma Natostaberna med 
svensk personal men även att förstärka de 
nationella staberna vad gäller exempelvis 
samverkansfunktioner. Både försvars
departementets och högkvarterets per
sonalstyrka kommer att utökas på grund 
av medlemskapet. I första hand handlar 
det om personal till den strategiska och 
operativa nivån, men det kommer även 
att behövas en hel del specialister inom 

bland annat lednings och 
informationssystem och logis
tik, liksom till administrativa 
funktioner. Till det kommer 
bemanning av vissa andra 
gemensamma organ respekti
ve av ett stort kommittéväsen
de inom Nato med experter 
från statliga myndigheter och 
näringsliv.

– Det kommer garanterat 
att finnas befattningar som kan 
passa reservare, men hur många beror 
på bland annat hur mycket vi orkar med 
och vad vi kommer att prioritera som 
medlemsland, säger Krister Pallin. 

MÖJLIGHETEN ATT tjänstgöra under Nato
flagg i förband finns till stor del redan 
idag; man tjänstgör i svenska förband 
under Natoövning eller insats. 

De svenska befattningarna 
inom Nato beräknas vara helt 
besatta först om cirka sex år. 
Det kommer att finnas behov 
av majorer och överste
löjtnanter med bred militär 
och civil erfarenhet på högre 
nivåer, men som redan idag 
också av nyexaminerade, unga 
reservofficerare för att fylla 

förbandens bemanningsbehov.
Utmaningen är jättestor, 

enligt Krister Pallin. Konkret består den 
av personalförsörjning.

– Redan idag är det brist på office
rare, man har svårt att bemanna ute på 
förbanden. Jag är helt säker på att om 
Försvarsmakten ska lösa personalförsörj
ningsproblemet, så måste man tänka mer 
flexibelt.

En samlad bemanningsanalys behöver 

göras för att se var man ska nyttja konti
nuerligt tjänstgörande personal och var 
man ska fylla på med reservofficerare och 
civila. Det kommer att få återverkningar 
både på utbildnings och karriärsyste
men.

– Den goda nyheten för oss reservoffi
cerare som är aktiva, eller som är på väg 
att bli det, är att det ytterligare kommer 
öka möjligheterna till tjänstgöring och 
troligen mer än vi klarar av. Reservoffi
cerare som grupp är så liten idag att vi 
inte kan lösa Försvarsmaktens beman
ningsproblem, det finns helt enkelt inte 
tillräckligt många med rätt och aktuell 
erfarenhet att kalla in längre.

PÅ PAPPERET ÄR 6 800 reservofficerare 
anställda av Försvarsmakten. Genom
snittsåldern är 50 plus och en mycket stor 
andel har utbildats och övats så lite att 

de inte längre är användbara i militära 
befattningar. Reservofficersutbildningen 
har sedan den återstartade ännu inte fyllt 
sina utbildningsmål. År 2025 beräknas 
behovet av aktiva reservofficerare vara 
3 500, fem år senare 4 500. 

– Om man inte utbildar fler reserva
re nu kommer det att bli problem. Den 
försvarsmakt som vi nu planerar för ska 
vara klar i slutet av 20talet, då måste 
man redan nu vidta åtgärder för säker
ställa tillräcklig bemanning åtminstone på 

några års sikt. Fler reservare kommer att 
behövas under övningar och i GRO, och 
under längre tidsperioder än idag, säger 
Krister Pallin.

INOM NATO FINNS en fyraårig försvarspla
neringsprocess. Inom den ramen fastställs 
vilka styrkebidrag som respektive land ska 
bidra med. Hur landet löser det, lägger sig 
inte Nato i. 

– Tillgängligheten eller beredskapen 
i den svenska Försvarsmakten är inte så 

Stort behov
av RO vid ett
Natointräde

RO/Mj Krister Pallin.

Den goda nyheten för oss reservofficerare 
som är aktiva, eller som är på väg att bli 
det, är att det ytterligare kommer öka 
möjligheterna till tjänstgöring.

TEXT: JENNY HARLIN   FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Stridsfordon 90 från 
Gotlands regemen-
te, P 18 framrycker 
under övning Baltops 
– som genomfördes 
med bland annat 
Nato i somras.

FOTO
: FOI/LINDA BJÖRKVALL KÖLING
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PÅ DJUPET NATOMEDLEMSKAP

imponerande, men det är den inte i de 
andra länderna heller. Tidigare var peng
ar problemet nu är flaskhalsarna sna
rare materiel och personal. När man nu 
iståndsätter hela insatsorganisationerna 
och även sätter upp nya förband kommer 
det bli mer verksamhet och fler reservare 
kommer att kallas in. Utvecklingen är till 
reservofficerares fördel, men det går  
för långsamt kan jag tycka – både som 
medborgare och reservofficer.

NATOMEDLEMSKAPET förstärker de  
behov som redan finns, enligt Krister 
Pallin:

– Den allvarligaste bristen är ute på 
förbanden. Jag tror att en förutsättning 
för ett fungerande reservofficerssystem 
är att reservofficeren tjänstgör mer än 
man som regel gjorde förr. Man borde öka 
volymen på reservofficersutbildningen 
och sedan ha som normalförfarande att 
reservofficeren tjänstgör i alla fall ett par
tre år som instruktör eller annan befatt
ning i krigsförbanden. Därefter kan man 
gå vidare civilt och återkomma till För
svarsmakten för övningar och insatser vid 
behov. Det ska även vara naturligt att som 
mer erfaren reservofficer att tjänstgöra 
längre perioder om det fyller ett behov i 
försvaret och fungerar för individen. 

Det krävs åtgärder för att det ska bli 
möjligt, anser Krister Pallin. Hinder för 
tjänstgöring måste ses över och tas bort, 
incitament skapas.

– Försvarsmakten behöver tänka högt, 
fritt och blött kring hur man kan nyttja 
den personal man har på bästa sätt. Man 
måste också från politiskt håll se hur man 
kan underlätta för de som vill tjänstgöra. 
Varken staten eller den civila arbets
givaren skapar de bästa förutsättningarna 
idag. Men det bör finnas goda utsikter till 
förändring givet de skarpa krav som ställs 
på försvaret framöver.

DET KOMMER ATT krävas en lärprocess 
innan Sverige kan delta fullt ut i Nato
samarbetet. Även om den svenska 
Försvarsmakten länge har deltagit i 
Natoövningar kommer det att behövas tid 
för både organisationen och individerna 
att förstå vad det handlar om på djupet, 
menar Krister Pallin. Här kan man dra lär

dom från andra länder och internationella 
reservofficersorganisationer.

– Att Natomedlemskapet medför ett 
fönster för oss reservare är klart. Vi kan 
inte lösa alla behov, på vissa befattningar 
behövs karriärofficerare och specialister 
som vi inte kan bli – men i många fall 
kan en reservofficer vara ett lika bra och 
ibland även ett bättre alternativ. Försvars
makten måste dock tänka på hur man kan 
hitta och attrahera reservare med rätt 
kompetens. För att systemet ska fungera 
tror jag att det är viktigt att vi verkligen 
ses och behandlas som officerare till 
fullo, inte som någon annan sort eller en 
reservlösning. Min egen erfarenhet från 
tjänstgöringar är i stort enbart positiv 
men det är uppenbart att det finns andra 
erfarenheter och förbättringar att göra. 
Vi ska konkurrera på samma på villkor 
men också ges samma förutsättningar att 
lösa uppgiften hemma eller i Nato , säger 
Krister Pallin. 

Försvarsmakten behöver tänka högt, fritt 
och blött kring hur man kan nyttja den 
personal man har på bästa sätt.
Krister Pallin

Samverkan mellan svenska 
och amerikanska soldater 
under övning Defender 
Europe 22 i Polen.
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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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verbefälhavaren tar sin utgångspunkt i 
krigsorganisationen, i att bli en operativt 
starkare försvarsmakt. All satsad ekonomi 
ska göra Försvarsmakten bättre och or
ganisationen vara fylld med rätt utbildad 
personal.

– Bland annat 8 000 värnpliktiga, och 
inga andra kan utbilda vår personal än vi 
själva. Här ser jag reservofficeren framför 
mig, precis som när jag själv möttes av 
reservofficerare när jag var värnpliktig.

Ja, vilken är din personliga erfaren-
het av reservofficerare?
– Efter grundutbildningen jobbade jag 

med reservofficerare i befälslaget. En av 
dem är skyldig till att jag sökte till flyg
vapnet. Min chef i minspärrtroppen var 
reservofficer, han var otroligt duktig. Det 
var väldigt naturligt att reservofficerarna 
fanns på plats, väldigt stabilt. Sedan har 
det varit en resa genom hela min karriär 
med övningsverksamhet där reservoffice
rarna har varit med som en mycket tydlig 
del. Sentida erfarenheter är mer en del av 
det dåliga samvetet. Under perioden med 
fokus på internationella insatser klara
de vi inte av att möta förväntningarna 

från reservofficerskollektivet att kunna 
delta i övningar. Nu är vi i en helt annan 
situation. Vi är på väg, det går framåt för 
varje år.

Hur ser du på reservofficerens 
betydelse för försvarsförmågan och 
Försvarsmakten?
– Väldigt positivt. Om vi inte har haft 

drivkraften innan så finns den nu. Vi 
behöver fylla den krigsorganisation som 
är beslutad med rätt befattningshavare, 
inte minst reservofficerare. Jag ser också 
möjligheten att bidra i grundorganisatio
nen. Många reservofficerare kommer att 
bära in kunskap från sina civila karriärer 
som vi är i behov av.

Och framöver?
– Då kommer reservofficerarna att bli 

ännu viktigare. Vi ska vara nästan 100 000 
personer år 2030. Väldigt många av dem 
kommer att vara värnpliktiga och reserv
officerare. Behovet tydliggörs och blir 
ännu starkare.

Hur skulle du vilja att man använde 
reservofficerssystemet?
– Nummer ett är att förbanden fyller 

de behov de har. Men många reservoffice

TEXT: JENNY HARLIN
FOTO: ANTONIA  
SEHLSTEDT/ 
FÖRSVARSMAKTEN

”Varje enskild
reservofficer 
behövs”
Det är mycket nu: Krig i Europa. En försvarsmakt i tillväxt.  
Fler värnpliktiga, Natomedlemskap, 2 procent av BNP …  
och till det omorganisation av högkvarteret och nya arbetssätt.

– Det är dynamiskt och utmanande. Vi måste orka, det är inte  
valbart, konstaterar ÖB Micael Bydén.

Innan man lovar 
något måste man 
se över det på ett 
ordnat sätt. Där är  
vi inte än.
ÖB Micael Bydén

rare är också framstående personer som 
kan prata om Försvarsmakten i det civila. 
Vikten av ”ambassadörsskap” kan man 
inte nog understryka.

Vad tror du krävs för att fler reserv-
officerare ska kunna tjänstgöra än 
idag?
– Bland annat att vi skapar högre preci

sion i att planera personerna. De ska inte 
bara komma in och vara arbetskraft, det 
måste också finnas något som lockar dem 
att stanna kvar. Kompetens och utveck
ling ska ligga som en röd tråd. Vi var rätt 
duktiga på det förr: Du skulle in och göra 
krigsförbandsövningar, gå ytterligare en 
kurs, du skulle bli befordrad. Om vi kan 
visa att man får göra den resan tror jag att 
det genererar intresse, det tycker jag att 
vi ska jobba vidare på.

Hur tycker du att man ska använda 
reservofficerare för att lösa beman-
ningen av Natostaber?
– Oavsett om reservofficeren ska  

bemanna Natostrukturen eller inte så  
kommer behovet öka tack vare Nato 
ansökan, inte minst för att täcka behov 
här hemma. Det kommer förmodligen att 
vara lite längre tjänstgöringsperioder. Det 
finns ju många som har jobbat internatio
nellt, kan systemen och har förståelsen för 
det här så det är klart att de är intressan
ta. Men innan man lovar något måste man 
se över det på ett ordnat sätt. Där är vi 
inte än.

Många reservofficerare upplever 
att Försvarsmakten brister både i 
kommunikation med och kunskap 
om reservofficerare. Skulle du kunna 
tänka dig att tillsätta en general med 
särskilt ansvar för tidvis tjänstgöran-

INTERVJU ÖVERBEFÄLHAVAREN
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de personal så att personalkategorin 
prioriteras upp?
– Nej. Att toppstyra är helt fel signal 

när vi nu ska utveckla oss mot uppdrags
taktik och decentralisering. Det behövs 
snarare mer resurser ut mot försvars
grenar och stridskrafter, så att de får ihop 
det. Det finns goda exempel på förband 
som tar hand om sina reservofficerare på 
ett utmärkt sätt och det finns sådana som 
har en lång väg kvar. Men det är på gång.

Du själv är tydlig med att tidvis 
tjänstgörande personal är viktig. 
Men det funkar inte riktigt så i 
verkligheten på alla förband. Vad 
vill du säga till förbands- och krigs-
förbandschefer?
– Det är väldigt olyckligt om det 

finns en uppfattning att ”nu när vi har 
plikten löser det alla problem och den 
tidvis tjänstgörande personalen kan stå 
tillbaka”. Ingenting kan vara mer fel. 
De Ttjänstgörande är ju en resurs som 
ÖB har dragningsrätt på innan de tunga 
politiska besluten behöver fattas eller 
för att frigöra resurser. Mitt löfte är att 
fortsätta att tjata – trycka på, tydliggöra, 
återkoppla, kontrollera i kommandoked
jan. Förbandscheferna ska fortsätta jobba 
med sina Tanställda, fortsätta att se till 
att de kommer in och övar, fortsätta att 

rekrytera. Jag förväntar mig det. Vi har en 
organisation som ska fyllas och rätt goda 
förutsättningar att göra mer än vad vi gör 
idag. Då kan inte en personalkategori stå 
tillbaka av något skäl. Trots omvärldsut
vecklingen, att vi ska nå 2 procent av BNP, 
att vi ska bli Natomedlemmar, att vi ska 
gå in i en ny struktur i högkvarteret och 
vi ska jobba på ett annat sätt… så måste vi 
orka, det är inte valbart.

Vad vill du säga till den enskilde 
reservofficeren som försöker få möj-
lighet att tjänstgöra?
– Jag vet att varje enskild reservofficer 

behövs. Jag vet också att alla inte får  
kontakt och den träff som de behöver, 
men var lika ihärdig som jag. Förutsätt
ningarna blir bättre och bättre, så  
fortsätt och ligg på. Ge inte upp, tack!  
Du behövs! 

INTERVJU ÖVERBEFÄLHAVAREN

Det finns goda 
exempel på förband 
som tar hand om 
sina reservofficerare 
på ett utmärkt  
sätt och det finns 
sådana som har en 
lång väg kvar.
ÖB Micael Bydén

ÖB OM …

 EXPLICIT LAGLIG RÄTT TILL TJÄNSTLEDIGHET FRÅN CIVIL ARBETSGIVARE
– Det finns ju en lag som skyddar anställningen, men jag förstår att det kan finnas exem
pel då man får en konflikt med den civila arbetsgivaren om man inte har regelverket på 
plats. Vi har definitivt inget emot att regelverket ses över. Om det här skulle kunna vara en 
väg att gå och den möjligheten öppnas, ja då är det väl alldeles utmärkt.

 LÖNEUTFYLLNAD
– Det är väldigt positivt att det finns företag som fyller ut lönen, och att staten till viss del 
gör det. Men det måste bygga på en konstruktion som gäller hela kollektivet, oavsett var 
du är anställd. 

 RESERVOFFICERSPREMIEN
– Vi har utgått från att arbete i krigsbefattning och krigsuppgift är premiegrundande. Det 
står vi fast vid än så länge. Men vi vill ju att reservofficerare ska tjänstgöra även i andra 
delar. Jag vet att frågan har varit uppe och det är väl något vi ska fortsätta att diskutera. 

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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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.

n isande kall och otäck vind drog ge
nom rummet vid släktmiddagen den 
där fredagen. Det var under mitt sis
ta år före tonåren och de vuxna reste 
sig från middagsbordet för att samlas 
runt den svartvita televisionsappara
ten; en sådan skulle senare föraktfullt 

komma att kallas tjockTV. Släktingarna, varav en 
del hade minnen från de båda världskrigen, bör
jade tala om vad som kanske snart komma skulle. 
Den fredagskvällen, den 22 november 1963, sköts 
USA:s president John F. Kennedy. Trots min ringa 
ålder var han i min värld en hjälte med berättelser
na om striderna i Stilla Havet i sin torpedbåt. Detta 
var en sådan dag som etsade sig fast i minnet och 
på något sätt påverkade mig och min världsbild.

Livet fylldes sedan med fler sådana dagar, som 
när sovjetiska förband anföll Tjeckoslovakien 1968, 
mordet på Olof Palme 1986 eller när muren i Berlin 
oväntat öppnades 1989 och vi på TV kunde se en 
östtysk kvinna promenera från Saßnitzfärjans 
färjeläge i Trelleborg och, som ett barn på julafton 
storgråtande av glädje och förundran efter att ha 
fått sin viktigaste julklappsönskan uppfylld, tittade 
in i de överflödsfyllda skyltfönstren.

När man befinner sig mitt i historien har man 
kanske inte rätt perspektiv på skeendena och deras 
betydelse för framtiden. Trots detta så bränns 
de fast i minnet och långt senare finner vi hur de 
påverkat oss och världen.

I ÅR LADES YTTERLIGARE ett datum till listan – den 
24 februari – när Ryssland påbörjade sitt grymma 
krig mot en självständig, europeisk, demokratisk 
stat. Redan tidigt anade nog de flesta vad som 
skulle komma och nu efter ett halvår kommer den 
ena rapporten värre än den andra till oss. Vi ser nu 
en grymhet som är väl i paritet med andra världs

krigets hemskheter. Signaler tyder på att Ryssland 
avser att utplåna inte bara landet som självständig 
stat utan jämväl hela nationen som förryskas: barn 
kidnappas och tvångsadopteras till ryska familjer, 
många ukrainare deporteras till fjärran delar av 
Ryssland och ukrainskan förbjuds för att ersättas 
av ryska. Återigen upplever vi grym etnisk rens
ning kombinerad med våldtäkter, plundring och 
meningslös förstörelse. Den demokrati som funnits 
ersätter grushögarna erövrare med hårdhänt, 
omänskligt, auktoritärt ockupationsstyre. Här 
finns ingen moralisk värdegrund eller fina värde
ord. Den stora terrorn som fanns i Stalins rike har 
nu fått efterföljare i dagens Ryssland; ränderna 
tycks aldrig gå ur.

MINNET AV DESSA dagar, där den 24 februari 2022 
utgör den senaste och för oss givetvis den mest 
påtagliga, kommer vi ihåg kanske som en del av 
vår erfarenhetsmässiga överlevnadsinstinkt. Vi 
måste lära oss av faran för att kunna undvika den 
framöver.

Låt oss därför alltid minnas dessa dagar som 
har så mycket att ge oss och som vi är skyldiga 
eftervärlden att aldrig gömma undan eller glömma 
bort utan istället överantvarda till kommande 
generationer. 

E

KRÖNIKA

Vi måste lära oss av faran för att 
kunna undvika den framöver

JAN  
KVERNBY
Kanslichef Sverof
kansli@sverof.se

  NYHETER  Sverof fortsätter sin 
framtids resa – och utökar. An-
ton Kindlund blir rekryterings- 
och kommunikationschef. Ny 
projektledare sedan mitten av 
augusti är Jacob Eriksson, som 
ska utveckla projektet vidare.

– Nu ökar vi intensiteten i projektet 
ytterligare! En utökad personalstyrka 
ger oss möjlighet att arbeta ännu 
mer med att attrahera, rekrytera 
och utveckla reservofficersrollen, 
säger Magnus Andersson, Sverofs 
förbundskassör, som är ansvarig 
styrelseledamot för projektet.  

Utvecklingsmöjligheterna är 
många: Kommunikationen och 
informationen kan öka – både inom 
Sverof och inom Försvarsmakten.

– Det gäller ju att synliggöra 
reserv officeren och vår kompetens, 
så att fler ska se vad vi kan bidra med, 
fler vill bli reservofficerare – och fler 
vill bli medlemmar i Sverof, säger 
Jacob Eriksson.

Målen är ambitiösa, men verkligen 
inte omöjliga, säger Jacob. Utbild
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ningsåret 21/22 träffade Sverof över 
2 000 värnpliktiga för att berätta 
om reservofficersyrket. Nu är målet 
3 000.

– Det kommer att krävas hårt 
arbete från mig och Sverofs styrelse. 
Men det ska verkligen bli roligt att 
prata med värnpliktiga och För
svarsmaktsanställda på alla nivåer, 
och synliggöra reservofficeren och 
reservofficersrörelsen.

ARBETET MED ATT ge befintliga med
lemmar mervärde är också priori
terat inom Sverof, som vill kunna 
erbjuda ökad interaktion mellan 
medlemmarna. Ett flertal olika event 
kommer att genomföras under hös
ten, närmast ett besök på Saab, men 
även flertalet digitala så att medlem
mar över hela landet ska kunna delta. 
Dessutom finns tankar på att skapa 
ett mentorsprogram, så att nya och 
mer erfarna reservofficerare kan 
mötas och stärka varandras kontakt
nät – både vad gäller den civila och 
militära karriären.

Sverofs medlemsantal har ökat 

stadigt under det senaste året. Ett 
fokusområde just nu är att öka  
antalet nya medlemmar, särskilt  
aktivt tjänstgörande reservofficerare.

– Om du sitter på en idé som är bra 
för reservofficersrörelsen, kontak
ta oss! säger Jacob Eriksson, som 
hoppas kunna möta befintliga och 
blivande medlemmar under sin turné 
bland förbanden.

– Håll utkik efter oss när du be
söker regementets dag någonstans  
i landet. Vi kommer att vara på plats 
på så många som möjligt av dem och 
då vill vi inget hellre än att träffa er!

JENNY HARLIN

JACOB ERIKSSON

Grad: RO/Serg.
Ålder: 27 år.
Kommer från: Helsingborg, bor i Stockholm.
Civil examen: Energiingenjör.
Militär bakgrund: GMU som stf eldledningsgrupp
chef på Skaraborgs regemente, därefter GSS/T på 
samma regemente. Tog examen från AROU år 2020.

Sverof utökar: Anton Kindlund 
lämnar över till Jacob Eriksson

Anton Kindlund blir nu Sverofs rekryterings- och kommunikationschef. Jacob Eriksson tar befälet som projektledare.
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kulle ett krig i bryta ut i västvärlden 
idag skulle det nästan vara över 
innan det har börjat. Det är nog en 
tanke som många har haft i bak
huvudet. Överraskning, förbekämp
ning och asymmetrisk krigföring 
skulle ge ett så pass stort övertag att 

den som anfalls inte skulle ha stor chans att försva
ra sig. I det väldigt tydliga exemplet som utspelar 
sig i Europa blev det inte alls så.

Ska man drista sig till att dra några tidiga 
slutsatser av utvecklingen av kriget i Ukraina så 
kan ett försök vara att numerären gör den verkliga 
skillnaden. Vad man trodde skulle bli ett snabbt 
och hårt anfall visade sig bli ett högintensivt och 
långvarigt krig. Mängden artilleripjäser, volymen 
ammunition, personliga vapen och materiel, hur 
stora personalreserver som på kort tid kan akti
veras visar sig påverka på ett mycket omedelbart 
sätt möjligheten att stå emot. Med andra ord krävs 
reserver, stora reserver.

DET HÄR SYNS OCKSÅ i Sverige i och med de av 
vägningar som görs när vi skänker vapen och 
utrustning. Det materiella läget påverkar risk
tagningen. Som jämförelse avstod Sverige till 
exempel en tredje del av flygvapnet till Finland.  
Att ha små reserver påverkar inte bara oss själva.

Det latenta militära hotet från Ryssland mot 
den europiska kontinenten minskar med hjälp av 
en stark försvarsmakt och Försvarsmakten arbetar 
för högtryck med att snabbt kunna skala upp efter 
den nya ambitionen med tvåprocentmålet. Som 
vanligt innebär det särskilda utmaningar på perso
nalsidan. Missnöje med villkor inom officerskåren, 
stora pensionsavgångar och tjänstledigheter gör 
att tillväxten inte går tillräckligt fort. Reserver 
behövs också på personalsidan.

Numerären på den marina sidan pekar på att 
fler fartyg behövs. En faktor som ofta gör led
tiderna från beslut till leverans onödigt långa är 
samspelet mellan försvar och försvarsindustri. 
Politiska inriktningar som går långt tillbaka i tiden 
kombinerat med en nationell målsättning att bygga 
upp och behålla svensk strategisk spetskompetens 
inom försvarsindustrin gör att stora materiel
projekt ofta omgärdas av omfattande utvecklings
arbete. Signaturanpassningen på Visbyklassen är 
kanske det mest kända exemplet för marinens del. 
En tanke har varit att på sikt kunna dela utveck
lingskostnaderna, som i exemplet med den ganska 
blygsamma försäljning och uthyrning av Gripen till 
andra länder.

DET HÄR ÄR FÖRSTÅS till största delen utveckling 
som ger svensk försvarsförmåga stora fördelar. 
Utvecklingen av nya generationens ytstridsfartyg 
bygger nu också på beprövad och tidigare utveck
lad teknik. Det tar dock alldeles för lång tid. Här 
borde man parallellt kunna nyttja snabbare och 
enklare lösningar för att öka antalet marina platt
formar. Ska de dyrköpta slutsatserna som redan 
kan dras, att numerären spelar roll, lära oss något 
är att reserver behövs och de marina enheterna 
behöver bli fler. 

Ukraina la tiden mellan Krimannektering och 
24/2 på att bygga upp och utbilda. Nu är det ännu 
viktigare att vi också gör det. 

S JOHAN  
HAMNEGÅRD
Ordförande SFRO
ordforande@sfro.se

SFRO
sfro.se

KRÖNIKA

Numerären gör skillnaden  
– därför behövs reserver

 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.

et förekommer att man stöter 
på språkliga företeelser som 
man inte omedelbart förstår. 
Språk lever och förändras 
över tid.

Men det sker ofta de
cennie och sekelvis. Det är därför med 
häpnad jag noterar att ett så etablerat 
uttryck som lopp på en halv generation 
bytt betydelse och därmed genus. Loppen 
har blivit loppet. Hur kunde det gå till?

Man kan ju tycka att det inte ska spela 
någon roll, att man som en äldre reserv
officer ska krypa tillbaka in under sin sten 
och där njuta av sin lopp utan att störa 
dem som firar sitt lopp. Men det ligger 
en för oss i marinen ovärderlig historisk 
brygga i loppen som går fullständigt för
lorad i loppet.

På segelfartygens tid var det ofta 
loppor i sänghalmen. För att över huvud 
taget kunna somna hjälpte det med ett 
inte obetydligt mått av berusning. Man tog 
därför en loppsup, förkortat loppen, det 
sista man gjorde före kojning. Lopporna 
försvann så småningom, men varför ändra 
på något som ändå hade sina poänger… 

UTTRYCKET ”EN SEXA” för en kvällsmåltid 
är tämligen utbrett och således blev det 
(en) loppsexa, även det förkortat loppen. 
Med sexan blev snapsintaget mer ord
nat än att bara slänga i sig en sup för att 
kunna somna. Skillnaden mellan å ena 
sidan ordnat drickande av brännvin och å 
den andra superi stavas snapsvisor (eller 
skåltal). Det innebär att en värd, t ex en 
fartygschef, har en viss kontroll över  
takten och omfattning av drickandet.

Flottan grundades 1522. Allt det ovan 
beskrivna har fungerat sömlöst mellan 
generationerna i 480 av dem. Men under 
den stora timeouten hände något. Det 
var framför allt navalakademierna som 
tappade sin rekrytering och roll. Vid de få 
tillfällen några aktiviteter förekom var det 

D individer från andra samhällsgrupper och 
försvarsgrenar som samlades för männ
iskans eviga önskan om en lätt berusning 
före läggdags. De hade förvisso ett tydligt 
minne av ordet ”lopp” och i brist på an
nan insikt och ledning (och här klandrar 
jag verkligen de äldre som deltog och ändå 
inte omedelbart rättade de yngre) drogs 
en parallell till tävlan. En bra lopp har ju 
alltid haft en karaktär av tävlan mellan 
fartyg, kurser, enskilda bord och individer 
om ett gott tempo. Inte olikt ett lopp, givet 
kvällens höga stämning och tryck rent av 
ett gatlopp.

JAG STÅR UPP för traditionen. Antingen ger 
vi upp 480 år av flottans traditioner och 
’moderniserar’ oss så att ingen ska behöva 
kränkas i uppfattningen att kultur och  
tradition bara är sådant individen själv 
omedelbart förstår och kan relatera till. 
Eller så respekterar, bejakar och hyllar  
vi våra föregångsmän och den mystik de 
besitter i sin himmel och kallar denna 
spade för den spade den är, nämligen 
loppen! 

Ska vi ge upp 480 år av flottans 
traditioner eller ska vi bejaka dem?

DEBATTÖR: 
MICHAEL ZELL

Flaggkapten SjöHOLM em. IV. 
Ordförande em Svenska Flottans 
Reservofficersförbund .
Ordförande em Sveriges  
Reservofficersförbund.
Preses em. Kungl. Örlogs-
mannasällskapet.

Man kan ju tycka 
att man som en 
äldre reserv officer 
ska krypa tillbaka 
in under sin sten 
och där njuta av 
sin lopp utan att 
störa dem som 
firar sitt lopp. 

DEBATT
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2024 firar Sverof 100 år. 
Som en del av firandet bjuder 
Sverofs instruktörer Sara  
Eklund och Anton Kindlund 
på träningstips som funkar 
både för nybörjare och erfarna 
skidåkare. Målet: att genom
föra FMvasan tillsammans. 
Häng på du med!

MED SVEROF
Kom i mål

TEXT: JENNY HARLIN  
FOTO: JAKOB DAHLSTRÖM

Lektion nummer två i Sverofs skid
program handlar om älglufs, eller 
skidgång.

Det man gör är att hoppa eller gå 
med sina stavar uppför en backe, och 
försöka efterlikna diagonalåkning. 

– Det är väldigt bra, grenspecifik 
träning. Särskilt om man inte har 
rullskidor är detta den träning som 
liknar skidåkningen mest. Även 
ickeskidåkare har stor nytta av 
denna träningsform, det är en ut
märkt helkroppsträning, säger Anton 
Kindlund.

Använd dina vanliga stavar och 
välj en lämplig backe, hellre grusväg 
än asfalt så att stavarna inte slinter. 
Kör intervallträning: älglufs uppför 
backen, gång nedför.

Beroende på hur lång backen är 
räcker det att gå uppför, är det en 
kortare backe kan du halvspringa. 
Låt backens utformning påverka 
intensiteten. 

– Grunden är att gå uppför backen 
med stavar. Gå diagonalt, inte pass
gång. Tänk på att efterlikna skidåk
ningen, trycka ifrån med armarna 
och benen, jobba aktivt med att lägga 
all kroppsvikt på en fot i taget, förkla
rar Anton Kindlund och poängterar 

att det är bättre att gå uppför backen 
med rätt skidteknik än att ta sig upp 
så snabbt som möjligt. 

Rätt utförd är älglufsträning 
ordentligt effektiv.

– Om du är nybörjare och inte 
klarar mer än 20 sekunder uppför 
backen räcker det gott, för det här är 
riktigt jobbigt träning. Kör då 20 sek
under tio gånger och var nöjd, säger 
Anton Kindlund.

Ett delmål i Sverofs skidsatsning är 
det träningsläger som erbjuds i Orsa 
Grönklitt i december. Kostnaden är 
kraftfullt subventionerad av Sverof, 
och tanken är att samla så många 
Sverofmedlemmar som möjligt för 
bra träning och trevlig samvaro.

– Det är redan flera personer som 
har anmält sig, och det är först till 
kvarn som gäller, så vill du vara med 
går det bra att gå in på hemsidan och 
anmäla dig! Det kommer att bli jätte
kul, säger Anton Kindlund. 

Instruktionsfilmerna,  
lägerinbjudan hittar du på: 
www.sverof.se/traning

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

Älglufs-träning 
ger bättre teknik

ANMÄL DIG TILL TRÄNINGSLÄGRET I ORSA GRÖNKLITT

Sverof arrangerar ett träningsläger för medlemmarna, för att ytterligare öka chan
serna att gå i mål i Mora 2024. 
Plats: Orsa Grönklitt.
Datum: 4–8 december. 
Kostnad: 1 000 kronor. Då ingår boende, frukost, upphämtning vid Mora station, 
instruktörsledda träningspass 2 h/dag samt enklare vallatips från Sverofs skidin
struktörer. 
Anmäl dig på: sverof.se/traning

”Grunden är att gå uppför 
backen med stavar. Gå 
diagonalt, inte passgång. 
Tänk på att efterlikna 
skidåkningen”, säger 
Anton Kindlund.



Förbundet Reservofficerarna
Karlavägen 65 | Box 30166 | 104 25 Stockholm  
kansli@reservofficerarna.se | www.reservofficerarna.se

 

RO/KN Jan Boris-Möller är mäster-
kocken som själv kallar sig mat-
lagare och entreprenör. Trots att 
det gått 40 år sedan han gick sin 
reservofficersutbildning ligger den 
inte sällan till grund för beslut han 
fattar idag.

– Jag är matlagare och driver en firma 
som genomför större och mindre midda
gar, hemma hos personer i deras hem. Jag 
förbereder, sätter upp och genomför själva 
uppdraget, tillagar maten på plats, sedan 
packar jag ihop allt och åker hem. Det har 
jag gjort sedan 1978. Jag tycker inte om att 
jobba på restaurang. Jag har gjort det  
några gånger men jag är inte intresserad 
av att laga samma mat om och om igen.

Varför blev du reservare?
– Min pappa var stamofficer, min 

farbror och farfar likaså. Så de tyckte väl 
att jag också skulle bli det. Själv kunde 
jag sträcka mig till att bli reservofficer. 
Jag gick grundutbildningen, blev uttagen 
till plutonskolan som på den tiden hette 
PBS och jag låg då på stridsvagn, en lång 
utbildning på 13,5 månader. Efter det gick 
jag pansarskolan och sedan reservoffi
cersskolan. Totalt låg jag inne i två år. Efter 
min utbildning hoppade jag på en utlands
tjänstgöring under FNflagg i Sinai i sex 
månader, så min kaptensgrad fick jag när 
jag var 21 år gammal. 

Hur upplevde du missionen i Sinai?

– Varmt. Vissa perioder var det 46–47 
grader. Vi fick lära oss att handskas med 
det, lärdomar som är intressanta även i 
andra sammanhang. Jag fick lära mig att 
när det är för varmt blir sanden lösare, då 
måste man släppa ut luften i fordonens 
däck för att skapa ett tryck över så stor yta 
som möjligt. Att alltid ha vatten med sig, 
men inte för att dricka utan för att kyla 
fordonen.

Vad har rollen som reservofficer betytt 
för dig genom åren?

– Jag kan tänka mig att alla vi som gått 
reservofficersutbildningen kan falla till
baka på den, och den ligger där till grund 
för de beslut man fattar, oavsett vad. Jag 
har haft otrolig nytta av utbildningen i 
mitt civila liv. När jag kommer in i ett kök 
ska jag ta befäl över ett helt gäng okända 
soldater. Det finns ingen som kan sådant 
bättre än armén; ta befäl, göra riskanalys, 
prioritera vad som är viktigt, fördela ut 
arbetsuppgifter och få alla att känna sig 
delaktiga. Det är vad hela utbildningen 
går ut på. För mig idag kan det vara en 
stor festival med 400 människor där jag 
ska organisera vattenflöde och toaletter, 
mat, disk och kyl. Det är enorma organi
satoriska problem. Och ROutbildningen 
varit outstanding. Men den har också fått 
mig att ifrågasätta sanningshalten i olika 
saker och ha ett kritiskt tänkande, liksom 
fått mig att inse att man inte kan lösa alla 
uppgifter själv utan man måste få andra 
med sig också. Ska du lyfta en stor bräda 
måste du ha någon som lyfter i andra 
änden också. 

I köket tar jag 
befälet över ett gäng 
okända soldater
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JAG ÄR OCKSÅ RESERVOFFICER   RO/KN JAN BORIS-MÖLLER 

 RO/KN JAN BORIS-MÖLLER 

 ◆Familj: Gift och utflugen dotter.
 ◆Yrke: Matlagare
 ◆En typisk dag: Ingen dag är den andra 

lik. Den här veckan har jag t ex en tillställ
ning för 37 personer. Nu har det visat 
sig att det kommer sju personer extra så 
jag försöker lösa det samtidigt som jag 
undersöker hur maten ska kokas och vad 
salthalten i den är. Jag ska hitta perso
nal, kommunicera med beställare och 
samtidigt ta hand om sju hästar här på 
gården. Man blir aldrig ledig när man bor 
på en gård. Och så ska jag bokföra. Efter 
en tillställning kan jag gå och lägga mig 
04 på morgonen och försöker då låta bli 
att gå upp före 08. Jag är mest effektiv på 
kvällarna. Enda gången jag är ledig är när 
jag golfar, dyker eller seglar.

TEXT: ANNICA ÖGREN


