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tt vara reservofficer må kännas 
som ett kall, men det är inte en 
hobby. Det är ett yrke, vars upp

gift är att stå till förfogande och 
ställa in sig för tjänstgöring när 
Försvarsmakten kallar. Det är 
inte vilket jobb som helst, utan 
själva grunden till en flexibel 

krigsorganisation, alltså Försvarsmaktens kärn
verksamhet.

Självklart kan man tycka, men det är det inte 
alls. Att många saknar insikt i att reservofficersyr
ket är just ett yrke är orsaken till de tvister som 
Förbundet Reservofficerarna tvingas driva, ibland 
så långt som till Arbetsdomstolen.

Den förordningsreglerade reservofficerspre
mien är en sådan fråga. En reservofficer ska få två 
prisbasbelopp efter att ha tjänstgjort tolv månader, 
vilket Försvarsmakten gör det mesta för att slippa 
betala. Vilken annan yrkeskår förväntas utföra 
arbete utan att få reglerad lön?

VÅR KAMP FÖR RÄTT till tjänstledighet från civil 
arbetsgivare har samma ursprung: Vem förväntas 
ta semester för att kunna få jobba?

Och få tycker nog att det är hållbart att behöva 
ta av sitt sparkapital för att ha råd att utföra sitt yrke.

Frågan om NOR är ett annat exempel: Alla an
dra statstjänstemän belönas med utmärkelsen som 
uppskattning efter 30 år i statlig tjänst – varför ska 
en enda yrkeskår nekas den erkänslan?

Förbundet Reservofficerarnas huvudfokus 
är att så många reservofficerare som möjligt ska 
kunna tjänstgöra i Försvarsmakten. Skälet är lika 
enkelt som uppenbart: Det handlar om Sveriges 
försvarsförmåga. Behovet av aktivt tjänstgörande 
reservofficerare är stort redan idag, och kommer 
att öka drastiskt de närmaste åren. En alldeles för 
stor andel av den befintliga reservofficerskåren 
har inte övats tillräckligt. För att nå målen måste 
omkring 300 nya reservofficerare utbildas varje år 
och befintliga reservofficerare som fortfarande är 
användbara omgående placeras i rätt befattning.

Det är farligt att slå sig till ro i vissheten att 
6 800 reservofficerare är anställda av Försvars
makten, när hälften inte anses användbara och en 

stor andel av resten sannolikt borde vara krigs
placerad någon annanstans i totalförsvaret för att 
göra nytta. Det räcker inte att ha tillräckligt många 
reservofficerare på papperet. De måste finnas i 
verkligheten också – rätt utbildade och med möj
lighet att komma när Försvarsmakten kallar.

DÄRFÖR KRÄVS EN ordentlig inventering av reserv
officerskollektivet. En seriös sådan, som hanterar 
reservofficeren som en yrkesperson, inte hobby
militär. Det krävs utbildning, övning, befattningar 
matchade med rätt kompetens. 

A8 är ett exempel där respekten för reservoffi
cersyrket som just ett unikt yrke, lett till framgång
ar för rekryteringen (läs mer på sida 10). Ett annat 
föredöme är FMLOG, där man nu använder unga 
reservofficerare i utbildning av civil personal, 
vilket ger hög kvalitet till låg kostnad (läs om det 
på sid 27).

Reservofficerens status behöver stärkas, både 
i den civila och den militära världen, för reserv
officerssystemets och Försvarsmaktens skull. 
Annars riskerar nyrekryteringen att minska och 
krigsorganisationen stå med vakanser.

För att den kommande försvarsorganisationen 
ska bli verklighet krävs ett stort antal reserv
officerare som ses och bemöts som de yrkes
personer vi är.

Till sist vill jag önska er alla en synnerligen 
god jul och ett gott nytt år, förhoppningsvis  
i fredens tecken. Skänk gärna en tanke, och ännu 
hellre en gåva, till det beundransvärda ukrainska 
folket som nu går mot en hård vinter och enorma 
behov. På sida 5 får du tips om hur du kan skicka 
årets viktigaste julklapp. 

A

Att vara reservofficer är  
ingen hobby – det är ett yrke

MAGNUS  
KONRADSSON
Förbundsordförande
magnus.konradsson 
@reservofficerarna.se

Det räcker inte 
att ha tillräckligt 
många reserv
officerare på 
papperet.

LEDARE
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Därför tackar varannan  
antagen nej till utbildningen
  ANALYS  Av 89 antagna var 
det knappt 40 som påbörjade 
årets ROU. En bortfallsanalys 
visar vad som fick så många att 
tacka nej.

På uppdrag av Försvarsmaktens 
LEDS Pers har en grundlig bortfalls
analys gjorts där 24 av dem som inte 
påbörjade ROU har djupintervjuats.

Svaren är entydiga. Ska man ut
trycka det enkelt tycks informationen 
om ROU ha varit dålig och otill
räcklig. Det tycks dessutom råda 
stor förvirring runt antagnings
processen då flera av de intervju
ade upplever att de faktiskt aldrig 
tackat ja till att gå utbildningen. 
Och de som fick information om att 
de var antagna fick den väldigt sent.

"Svårt att flytta sex timmar ner i 
landet på bara några veckor" konsta
terar någon i sin intervju.

DET ÄR OCKSÅ uppenbart att förvänt
ningarna bland de värnpliktiga är att 
ansökningsprocessen ska likna den 
på högskolor och universitet. Man 
ansöker också som man gör till andra 
utbildningar, det vill säga man söker 
"allt" – sen när man fått antagnings
besked från många väljer man vad 
man vill göra. 

Många svarar också att de i stället 
valt studier, resor eller något annat 
arbete. Samt att informationen om 
utbildningen varit dålig. De visste 
inte var utbildningen skulle genom
föras, vad den skulle innehålla och 
när den skulle börja.

farhågor och hinder för fler att välja 
utbildningen.

Högre kunskap och tydlig struk
tur gällande omhändertagandet av 
ny exade reservofficerare är också 
viktigt både för att få fler att söka  
och tacka ja till ROU, men även för  
att behålla ROpersonal över tid, 
konstaterar man i analysen. 

I REKOMMENDATIONERNA pekar  
man också på:

 Vikten av förebilder bland 
reserv officerare.

 Bättre information om såväl 
utbildning som ansökningsprocesser.

– Den här analysen bekräftar  
tyvärr bara de signaler vi fått och 
flaggat för. Rekrytering av och 
kunskap om reservofficerare måste 
prioriteras och antagningsprocessen 
måste verkligen förbättras. Med de 
här förutsättningarna är det inte 
konstigt att man inte fyller platserna 
på ROU, säger Förbundet Reserv
officerarnas ordförande Magnus 
Konradsson och tillägger:

– Om Försvarsmakten ska kunna 
bemanna krigsorganisationen har 
man inte råd att hantera reserv
officerskollektivet taffligt. Det måste 
till en förändring. HELENE CLAESSON

"När jag sökte visste jag inte om 
jag skulle vara i Skövde, Halmstad 
eller någon annanstans. Skulle jag 
bo borta på logement, eller hemma", 

svarar någon.
Enligt analysen var det också 

de som upplevde sig pressade att 
söka:

"Vi fick det väldigt upptryckt 
i ansiktet, redan tredje veckan 

började de snacka om att vi skulle 
bli RO. 

Har du sökt? Har du sökt? Grupp
trycket gjorde nog att folk sökte, 
sedan backade de ut "jag vill ju inte 
det här"..."

NÅGOT SOM återkommer i flera 
intervjuer är de besvikelser som 
PBelever upplevt. I intervjuerna be
rättar de om negativ särbehandling 
under utbildningen, nedprioriterade 
ceremonier och bristande respekt i 
bemötande från regementet i stort. 
Upplevelserna gjorde att de inte ville 
vara kvar inom Försvarsmakten efter 
värnpliktstiden. 

Den bortfallsanalys som gjorts 
innehåller också rekommendationer 
på vad som nu bör göras.

Man konstaterar att ROU/RO har 
ett tydligt statusproblem som skapar 

Med de här förutsättningarna är 
det inte konstigt att man inte fyller 
platserna på ROU.

Magnus 
Konradsson.

 BOKTIPS!
I "Mina krig– politik och  

diplomati i fredens tjänst" skriver 
Carl Bildt om Rysslands försök  

att med kriser och krig vrida  
tillbaka klockan i Ukraina  

och Georgien.
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  KRIGET I UKRAINA  Tack vare ett 
samarbete mellan PostNord och 
den ukrainska posten kan du som 
privatperson kostnadsfritt skicka 
förnödenheter till behövande i 
Ukraina. Med den kommande 
vintern är behovet enormt.

Du kan skicka två kartonger av 
flyttlådestorlek med en maxvikt 

på 20 kilo. Paketen lämnas in på 
något av PostNords företags-
center för vidare transport till 
Ukraina.

Exempel på vad som kan 
packas (förutom konserverad 
och torkad mat) är välling, blöjor, 
barnmat och bindor. Batterier, 
sovsäckar, paracetamol, tänds-

tickor, ficklampor, varma kläder. 
Listan på vad som kan vara till 
bäst nytta är lång, och går att 
läsa på den ukrainska postens 
hemsida. Du hittar länk till den 
samt mer information om hur du 
går tillväga på:
www.postnord.se/om-oss/ 
hjalppaket-for-ukraina

Deras uppsats visar på  
kunskapsbrist om reservare
  FORSKNING  Kunskapen om  
reservofficeren och Försvars
maktens behov av officers
kategorin måste öka. Det är 
en av slutsatserna i en kandi
datuppsats skriven av tre  
kaptener som studerar på FHS.

Det finns tre problem att lösa för 
att förbättra tillgången på reservoffi
cerare, enligt uppsatsförfattarna: 
1. Öka kunskapen om reservofficera
res roll inom organisationsenheterna. 
2. Behandla även reservofficeren 
– inte bara yrkesofficeren – i Vår 
militära profession. 
3. Gör det enklare för reservofficeren 

att få tjänstledigt från civil arbets
givare. 

– Okunskapen om reservofficeren 
är väldigt stor. Många vet inte vad 
en reservofficer är, gör, kan eller ska 
användas till, konstaterar Pontus 
Tyrling, som tillsammans med sina 
kollegor Ola Arnryd och Alexander 
Pettersson skrivit uppsatsen ”Framti
dens bisyssla, faktorer som påverkar 
beslutet att bli reservofficer”. 

– Fast egentligen behöver alla som 
jobbar dagligen i Försvarsmakten 
förstå att det här inte är en bisyssla, 
utan ett andra yrke. Reservofficeren 
är ingen snubbe som har detta som 
hobby, utan en person som är rekry

terad för sin kompetens, tillägger 
Pontus Tyrling. 

Det handlar egentligen om mate
matik och att förstå krigsförbandens 
behov. Hur många är vi idag, och hur 
många vi behöver vara? Reservof
ficeren är en nyckelkompetens för 
våra krigsförband, lägger Alexander 
Pettersson till. 

De tre kaptenerna har lämnat över 
sina rekommendationer till För
svarsmakten. Nu fortsätter studierna 
på FHS, med målet att bli majorer. 
Kanske behövs fler studier, på hur re
servofficerare bättre ska rekryteras, 
går några av funderingarna. 

Nu startar snart ansökningstiden 
för reservofficersutbildningen. A och 
O för rekryteringen är ju kunskap 
om att reservofficersyrket finns. Och 
förebilder! Sådana är ju rekryterande 
per automatik, säger Ola Arnryd. 

De tre kaptenerna tror att upple
velsen på förbanden är att ”allt måste 
prioriteras” och att man därför inte 
mäktar med reservofficersfrågan i 
högre grad. Detta måste förändras, 
anser Alexander Pettersson: 

Reservofficerare behöver få myck
et mer uppmärksamhet. Det behövs 
interna informationskampanjer, inte 
bara för värnpliktiga utan även för 
personalen.

JENNY HARLIN

FÖRFATTARNA: Pontus Tyrling, Alexander Pettersson och Ola Arnryd.  FOTO: MIKKEL ØRSTEDHOLM/FHS

n Kandidatuppsatsen "Framtidens 
bisyssla, faktorer som påverkar  
beslutet att bli reservofficer" går att 
läsa på www.reservofficerarna.se

Ge bort årets viktigaste julklapp

Batterier är en bra gåva.

SVEROFS FÖRBUNDSMÖTE kommer att avhållas i Stock-
holm under förbundsmöteshelgen den 25-26 mars 2023. 
Närmare uppgifter kommer framgent att publiceras på 
förbundets hemsida, sverof.se.

Sverofs förbundsmöte 2023
… HÅLLS FÖRBUNDET Reservofficerarnas 
förbundsstämma i Stockholm. Kallelse 
kommer att skickas till medlemsförbun-
den Sverof och SFRO.

24 mars …
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NYHETER

  FOF  VARJE ÅR SEDAN 1946 genomför Folk och Försvar 
rikskonferensen: Sveriges främsta forum för diskussion om 
säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Sverof, 
SFRO och Förbundet Reservofficerarna är alla medlemsförbund 
i Folk och Försvar, och kommer att delta för att på olika sätt lyf-
ta viktiga reservofficersfrågor. Missa inte att ta del av 2023 års 
upplaga den 8-10 januari – läs mer på www.folkochforsvar.se

  BEMANNING  Trots omvärlds
läget, och trots ett drastiskt 
ökat behov av reservofficerare 
tjänstgör enbart 4,3 procent av 
reservofficerskåren. En tydlig 
minskning från i fjol.

I år behövs 2 500 reservofficerare  
i krigsorganisationen. Om sju år är 
siffran 4 500. 

Trots det försämrade omvärlds
läget, och trots indikationer på 
många vakanser på förbanden 
tjänstgör få reservofficerare. 

Under perioden januari 
september i år har 4,3 procent av 
Försvarsmaktens anställda reserv
officerare (i medeltal per månad)  
varit aktivt tjänstgörande för övningar 
i sin krigsbefattning eller för annan 
reserv officersuppgift. 

Under 2021 var 6,5 procent aktivt 
tjänstgörande i motsvarande period.

Räknar man bort de reservoffice
rare som visserligen är anställda av 
Försvarsmakten, men som inte har 
en tjänstgöringsplan (vad som förr 
kallades ”nollavtal”) blir andelen 
som tjänstgjort högre; 7,7 procent, 
men ändå tydligt lägre än i fjol då 11, 
5 procent tjänstgjorde.

Varför tjänstgör så få reserv
officerare?
– På central nivå vet vi inte, vi gör 

ingen uppföljning för att få svar på 
den frågan, säger Öv Peter Tagesson, 
C LEDS PERS Plan.

Varför inte?

omvärldsläget istället medföra 
att fler reservofficerare behöver 
kallas in och övas så att de blir 
tjänstgöringsbara?
– Det är ju en utmaning att se när 

i tiden som den förinvesteringen ska 
göras, sett i relation till övnings serier 
då reservofficeren ska övas med 
resten av förbandet för att bygga den 
samlade förmågan.

Eller kalla in reservofficerare 
för att förstärka den ordinarie 
verksamheten?
– Att planera och budgetera för 

behovet av reservofficerare i grund
beredskap är en del av Försvarsmak
tens verksamhetsplanering och utgår 
från dialog mellan förband och res
pektive försvarsgren eller stridskraft.

– Om förbanden ser att man kan 
få avlastning men saknar resurser i 
planen pga förändrade förutsättning
ar, så är detta en fråga man får vända 
sig till respektive försvarsgrenarna/
stridskraft med. Det är ständiga 
prioriteringar, med den nu påbörjade 
utflyttningen av mandat och ansvar 
från central nivå flyttas besluten när
mare genomförandet av verksamhet.

JENNY HARLIN

Få reservofficerare tjänstgör  
trots försämrat omvärldsläge

– Den centrala uppföljningen på 
personalområdet syftar till att följa 

upp systemförutsättningarna för 
att Försvarsmakten ska tillgäng
liggöra sig reservofficerarnas 
kompetens. Vi uppfattar att med 
nuvarande avtal med tjänst

göring som RO 1–3 utgör ett bra 
stöd för att skapa möjligheter för 

olika typer av aktiv tjänstgöring. Det 
pågår en översyn av reservofficers
systemet. 

– Reservofficerens tjänstgöring i 
grundberedskap baseras på aktuellt 
förbands förbandsomsättningsplan, 
övningsplan och behov av förstärk
ning i stabs eller utbildningsverk
samheten i relation till tillgänglig 
kompetens, således finns svaret hos 
respektive förbandschef 

Är det rimligt att tro att behovet 
av reservofficerare är mindre 
idag än i fjol?
– Min uppfattning är att det var ett 

hårt tryck på förbanden förra året, 
bland annat på grund av Corona
pandemin, och att det är fortsatt 
hård belastning i år, på grund av 
omvärldsläget. 

Borde inte det försämrade 

  TSK  HEMVÄRNET SER gärna att fler av stridskraftens reserv-
officerare än tidigare år söker till TSK. ”För stridskraftens 
utveckling är det viktigt att så många reservofficerare i våra 
krigsförband (MR-staber och Hv-förband) kompetensutvecklas 
och har möjlighet till en god karriärutveckling”, skriver man. 

Det är OrgE som nominerar sökande till TSK. Intresserad? 
Prata med din chef.

Hemvärnet vill att fler reservare går TSK Följ Folk och Försvars rikskonferens

Peter  
Tagesson.

På central nivå vet vi inte, vi  
gör ingen uppföljning för att få  
svar på den frågan.
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  BEHÖRIGHETSHANDLINGAR  Det har 
varit stopp för nya tjänstekort 
sedan några år tillbaka men nu 
sägs ljuset skymta i tunneln.

Försvarsmaktsledningen fattade ett 
strategiskt beslut att myndigheten 
själv skulle ha förmåga att producera 
behörighetshandlingar.

– Fördelen med att inte använda 
extern leverantör är att vi får egen 
rådighet över systemet, informatio
nen och produktionen oavsett om
världsläget, förklarar Maritha Küller, 
chef för PROD RPE KOMMERS.

MEN BYTET HAR dragit ut på tiden, 
och produktion av tjänstekort i 
egen regi har ännu inte påbörjats. 
Bland annat har leveranstiden för 
produktionsutrustning och därtill 
hörande ITsystemlösning tagit mer 
tid än förväntat. Det har också varit 
tidskrävande att utarbeta rutiner för 

att hantera information och person
data på ett säkert sätt, enligt Maritha 
Küller. 

Utrustningen är nu testad. Slutlig 
ackreditering av lösningen i sin 
helhet pågår och så snart den är klar 
kommer produktionen att starta. 

– Vår förhoppning är att det inte 
ska dröja alltför länge. Alla övriga 
förutsättningar inför produktion är 
förberedda, säger Maritha Küller.

PARALLELLT MED ackrediteringen ska 
förbandscheferna utse en tjänste
kortsansvarig som kommer att 
utfärda och återkalla tjänstekort och 
behörighetshandlingar. 

 Vad ska en reservofficer göra för 
att få sitt tjänstekort? 

– Vilka som ska ha tjänstekort be
slutas av respektive ansvarig chef där 
reservofficeren ska vara placerad, 
säger Maritha Küller. 

JENNY HARLIN

Fortsatt oklart när nya 
tjänstekorten kommer

  TRÄFF  DRYGT TIO Sverofmedlemmar hade en 
frilufts- och längdskidbutik i Stockholm helt för 
sig själva en kväll i början av november. Lika 
många deltog på länk. 

Alewalds VD, Anders Engström, höll en kort 
inledning. Därefter fick deltagarna en lektion 
i grunderna i vallning och i materiel inom 

längdutrustning, samt en kraftig rabatt.
– Det här är en del av vår satsning på skidåk-

ning inför Sverofs hundraårsjubileum. Sverof-
medlemmar får högsta årsbonus på Alewalds, 
som en extra medlemsförmån, säger Anton 
Kindlund som uppmanar medlemmar att logga 
in på sverof.se för att ta del av erbjudandet.

  NÄTVERK  I början av novem
ber kunde riksdagens nya 
reservofficersnätverk hålla 
sitt första möte. Planer på 
att skapa nätverket har fun
nit under en längre tid, men 
pandemin gjorde fysiska 
möten omöjliga, förklarar 
nätverkets grundare, Jörgen 
Berglund:

– Äntligen är vi igång med 
nätverket. Det är viktigare nu än 
någonsin att vi på flera nivåer lyf
ter och uppmärksammar frågor 
kring Försvarsmaktens viktigaste 
resurs – personalen!

Jörgen Berglund, riksdags
ledamot för Moderaterna, är själv 
reservofficer. Tillsammans med 
sin kollega Erik Ezelius (S) kallade 
han till nätverkets uppstartsmöte, 
som samlade både riksdagsle
damöter och kanslipersonal, 
samtliga med ett stort intresse 
för försvarsfrågor. Gästtalare 
på nätverkets första möte var 
representanter för Förbundet 
Reservofficerarna. En av dem var 
RO/Mj Jonas Wiberg, Förbundets 
förhandlingschef och styrelse
ledamot.

– Vi fick möjlighet att ge vår 
syn på de utmaningar och möjlig
heter som finns för att få reserv
officerssystemet att fungera i 
praktiken. Det var ett mycket 
givande möte, med engagerade 
deltagare och relevanta diskus
sioner. Jag hoppas att vi får fler 
möjligheter att delta i detta vikti
ga nätverk, säger Jonas Wiberg.

JENNY HARLIN
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Nu är reservarnas 
nya nätverk i  
riksdagen igång 

Populär vallakväll för Sverofs medlemmar
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Det svenska försvaret består till mycket 
stor del av personal som har sin huvud
sakliga sysselsättning utanför Försvars
makten; hemvärnspersonal, GSS/T – och 
reservofficerare. Många reserv officerare 
har väsentligt högre lön i det civila än i det 
militära uppdraget. Eventuell löneutfyll
nad är upp till den civila arbetsgivaren 
att besluta om, och de allra flesta ger inte 
en krona. De fasta levnadskostnaderna 
kvarstår, varför inkomstbortfallet inte 
sällan tvingar reserv officeren att tacka nej 
till övning. Man har helt enkelt inte råd att 
tjänstgöra.

Lönen har alltså direkt bäring på den 
totala försvarsförmågan. 

– 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 kollek
tivet, oavsett var du är anställd, konsta
terade ÖB Micael Bydén i förra numret av 
tidningen Reservofficeren.

PROBLEMET ÄR KÄNT sedan tidigare. Förra 
året skrev dåvarande riksdagsledamot Pål 
Jonson (M) en motion som bland annat 
pekade på behovet av en utredning angå
ende löneutfyllnad för reservofficerare. 
Motionen fick avslag i kammaren.

– Förhoppningsvis finns det idag en 
större förståelse för att Försvarsmakten 
måste ha aktivt tjänstgörande personal, 

säger Magnus Andersson, styrelseleda
mot i Förbundet Reservofficerarna, som 
tagit fram ett förslag på hur en löne
utfyllnadsmodell skulle kunna fungera:

CIVIL ARBETSGIVARE får sänkt arbets
givaravgift när denne anställer en 
reserv officer, och får rabatten under hela 
den tid som reservofficeren är anställd. 
I gengäld fyller den civila arbetsgivaren 
ut reservofficerens lön helt ut under de 
veckor som reservofficeren tjänstgör i 
Försvarsmakten.

– Hur mycket arbetsgivaravgiften  
ska sänkas, eller om det bara ska gälla 
under den period som reservofficeren  
får löneutfyllnad, kan ju diskuteras.  
Men poängen är att ta bort hinder för 

”Sänk avgiften för 
RO-vänliga företag”
  LÖNEUTFYLLNAD  Reservare som vill tjänstgöra hindras för att de 
inte har råd. Sänkt arbetsgivaravgift för civila arbetsgivare som 
fyller ut lönen är Förbundet Reservofficerarnas förslag.

TEXT: JENNY HARLIN
tjänst göring, förklarar Magnus Anders
son:

– Alla vinner på det: Den civila arbets
givaren får rabatt på kvalificerad arbets
kraft, Försvarsmakten får tillgång till sin 
personal och reservofficeren blir ännu 
mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger 
Magnus Andersson, som nu inlett samtal 
med Svenskt Näringsliv.

Vad skulle ett sådant här förslag 
kosta?
– Det beror på hur mycket man landar i 

att sänka arbetsgivaravgiften för reserv
officerare, men det är i sammanhanget 
småpengar för staten. Detta är ett mycket 
kostnadseffektivt förslag som ger För
svarsmakten bättre tillgång på kvalifice
rad personal här och nu. 

Men varför ska de civila arbets
givarna betala för att reservofficerare 
ska tjänstgöra i Försvarsmakten 
– är det inte bättre att höja officers
lönerna? 
– Vi anser att officerslönerna generellt 

ska höjas, men reservofficerare har sin 
huvudsakliga inkomst i det civila och de 
lönerna kommer Försvarsmakten aldrig 
kunna matcha fullt ut. Syftet med det 
här förslaget är att brygga över gapet 
mellan civil och militär lön, vilket ökar 
incitamentet att tjänstgöra, säger Magnus 
Andersson. 

Magnus Andersson, styrelseledamot  
i Förbundet Reservofficerarna.  FOTO: PRIVAT

n Har du fler förslag på hur man kan un
derlätta för reservofficerare att tjänstgöra? 
Mejla kansli@reservofficerarna.se
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Premierna –  
den fortsatt 
största frågan
  AKTUELLA ÄRENDEN  Hej, RO/Mj  
Jonas Wiberg, Förbundet Reserv
officerarnas förhandlingschef. 
Hur går det på förhandlings
fronten?

– Som tidigare är den stora frågan just 
nu den om premier. Försvarsmakten 
gör vad man kan för att slippa betala 
premier till reservofficerare. Det är 
svårt att förstå, inte minst då just den
na personalkategori ska öka med 100 
procent eller mer inom en mycket kort 
tidsrymd. Premien är en författnings
reglerad ersättning för utfört arbete  
– det vill säga lön – och Förbundet för
bereder just nu en stämnings ansökan 
som ska inges till Arbets domstolen 
bedömt strax efter årsskiftet. 

Vilka fler frågor arbetar ni med?
– Förbundet uppfattar att det är 

relativt dåligt med personalhand
läggningen på flera förband. Vi har 
påkallat förhandling med bland andra 
Luftvärnsregementet och med Norr
lands Dragonregemente (K4) avseen
de bland annat lönesättning, princi
pen om likabehandling, befordran, 
avsaknad av tjänstgöringsplaner mm. 

Och framöver?
– Förbundet ser ett stort behov 

av att se över nuvarande avtal. Vi ser 
gärna förenklingar avseende reserv
officerarnas anställningsförhållanden. 
Det kan inte uteslutas att Försvars
makten nu är mogen att ta nästa steg 
för att förenkla för reservofficerare 
och inte minst för myndigheten själv. 
Personalhandläggningen måste bli 
enklare för alla parter. 

Om man tror sig ha rätt  
till ROpremien, vad ska  
man göra då?
– Då ska den enskilde först begära 

ut dokumentation som styrker att han 
eller hon har fullgjort sina tolv måna
ders tjänstgöring, antingen i en följd 
eller delad med olika tjänstgöring s 
   perioder och sedan begära utbe
talning av premie från sitt förband. 
Om man får ett nekande svar ska 
den enskilde begära en förklaring till 
varför inte premie utbetalats. Därefter 
ska den enskilde kontakta Förbundet 
Reservofficerarna. 

PÅ GÅNG
MED JONAS WIBERG

Ur Reservofficeren nr 2 2022. 
Volvo är ett av de företag 
som har en hundraprocentig 
löneutfyllnad.

8 
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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 Volvokoncernen? Hitta andra 
kollegor och anslut dig till Volvos 
reservofficersnätverk! Kontaktuppgift: 
volvodefense@volvo.com

LÖNEUTFYLLNAD ÄVEN PÅ VOLVO CARS

 ◆Även Geelyägda 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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Föredöme leder 
till framgång

REPORTAGE ARTSS ROU
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För drygt två år sedan startade Bodens Artilleriregemente sin  
reserv officersutbildning, trots att man bara hade en enda kadett.  
Nu går nio RO-kadetter på ArtSS. Rekryteringsframgången är solklar.

Förklaringen: Tydlig vilja, samarbete, feedback. Och en plutonchefs 
personliga föredöme.

TEXT: JENNY HARLIN   FOTO: JENS ÅKERLUND/FÖRSVARSMAKTEN



12 Reservofficeren # 4 2022

H örselskydd på!"
"Inta stående färdig

ställning. Eld!"
"Eldavbrott!"
"Klar!"
Det ryker lite från  

AK 5:ornas mynningar. Ett 
snöblandat duggregn gör himlen mjölkigt 
vit. Temperaturen ligger kring nollan och 
snön fläckar marken.

"Någon skytt som inte är klar?"
"Eld upphör!"
"Patron ur!"

KN ANDERS PETTERSSON, huvudlärare 
i ledarskap som handleder kadetterna 
under övningsledarutbildningen, stam
par kylan ur fötterna. De har övat sedan 
åttatiden på morgonen. Nu är det snart 
dags för lunchlåda.

– Det går jättebra för dem. Skulle det 
skorpa till sig kommer de kunna ta sin 
pluton och hålla skjutövning, säger  
Kn Pettersson och ler stort:

– Att utbilda kadetter är världens  
roligaste jobb! 

Kadetterna i fråga tillhör A8:s reserv
officersutbildning. Eftersom man såg ett 
ökat behov av reservofficerare framför 
sig, förändrade ArtSS på eget initiativ 
utbildningen så att den nu taktar mer mot 

framtida krav på kompani respektive  
bataljonsstabsnivå. Nu övar och pluggar 
nio kadetter tillsammans, i en allde
les egen elevkategori med tillhörande 
kursplaner. Igår var det prestationsskytte 
i mörker, idag görs övningsplaner och 
analys av målgrupp, risk och uppgift.

RO/KD THEA WESTERDAHL kommer från 
Stockholm och gjorde sin värnplikt på A8. 
Hon fick upp intresset för utbildningen 
under en av A8:s informationsdagar. När 
RO/Fk Anton Kindlund från Sverof kom 
och informerade om utbildningen växte 
intresset ytterligare.

– Det lät ju som en galet bra utbildning. 
Jag vill inte bli yrkesofficer, men ändå 
vara en del av Försvarsmakten, säger  
RO/Kd Westerdahl som siktar på att resa 
och sedan plugga efter fänriksåret, anting
en till sjuksköterska eller civilingenjör.

Hur är utbildningen?
– Jättekul! Vi är första stora kullen som 

läser ROU här vid ArtSS. Upplägget har 
varit bra och väldigt varierande. Det som 
har varit givande är de utbildningar som 
varit gemensamt med OP och SOU, säger 
RO/Kd Westerdahl.  

RO/Kd Oskar Niläng gjorde sin  
värnplikt på Livgardet. Han sökte till  
ROU för att få balans mellan det civila  

RO/Fk Erica Sohlberg.

Råkallt på skjutvallen, men motivationen är på topp.

REPORTAGE ARTSS ROU
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och det militära, och är nöjd med utbild
ningen. 

– Jag vill bli civilingenjör efter fän
riksåret och gärna jobba som instruktör 
i Försvarsmakten på somrarna. Fördelen 
med reservofficersyrket är att man har 
stora möjligheter att välja sin tjänst
göring.

EFTER TIO VECKOR vid MHS i Halmstad 
kom A8:s ROkadetter till Boden. Vid 
ArtSS har de läst kurser med både SOU 
och OP. De har varit på fältövning i Norr
botten tillsammans med OPkadetterna 
samt kadetter från den finska Artilleri
skolan. Snart följer ytterligare ett utbyte, 
denna gång ska de åka till Finland för att 
lära sig om finnarnas artillerisystem.  

– Att göra saker tillsammans ökar för
ståelsen för de olika kategoriernas roller 
och kompetenser, säger Mj LarsGöran 
Huhta som startade ArtSS pilotprojekt för 
två år sedan.

RO/Fk Erica Sohlberg var då den  
första ensamma kadetten. Nu är hon chef 
för A8:s ROU, och parkerar invid skjut
vallen lagom till lunch. Hon kommer 
precis från ett utbildningsråd, där man 
tagit beslut om en kursbeskrivning för 
ROK3 som ska genomföras vid förbanden 
under våren. 

PLANERINGEN SAMT genomförandet av 
ROK3 är respektive förbands ansvar att 
driva. För att stötta förbanden har ArtSS 
tagit fram ett förslag för hur den ska 
genomföras. 

– Det är väldigt drivna individer, vilket 
är jätteroligt. De har läst vissa kurser med 
bland annat OP som redan läst 1,5 år vid 
Karlberg. Deras inlärningskurva är väldigt 
brant, säger hon om sina kadetter.

Just samarbetet mellan de olika offi
cerskategorierna är viktigt, anser RO/Fk 
Sohlberg, som själv utbildades tillsam
mans med OP som ensam ROkadett.

– Man får överspridning av kompetens. 
Dessutom utvecklas en större förståelse 
för varandras yrken, och det blir lättare 
att jobba tillsammans. Man måste förstå 
att reservofficeren är en egen personalka
tegori, en egen målgrupp. Kunskapen om 
reservofficerare är generellt låg i För
svarsmakten. Det saknas förebilder.

– Om Försvarsmakten ska kunna 
rekrytera tillräckligt många till ROU måste 
man visa att man tycker att det är viktigt 
med reservofficerare. Att man prioriterar 
skrået ger ett signalvärde i sig, säger  
RO/Fk Sohlberg.

Precis detta gör man på A8, enligt Sohl
berg. Här finns chefer med förståelse för 
yrkets betydelse. 

RO/Kd Oskar Niläng ska snart till Livgardet 
för ROK 3:an.

Kadetterna lär och lär ut.
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En av dem är A8:s förbandschef Öv 
Magnus Ståhl. Han började sin militära 
karriär som reservofficer och såg det som 
självklart att dra igång ArtSS ROU.

– Vår krigsorganisation bygger ju i 
princip uteslutande på reservofficerare 
och värnpliktiga. Vi vet att vi ska tillväxa, 
då är det ingen idé att vänta. Vi måste 
bygga – nu!

VILJAN FINNS, men även utmaningar.  
En är att öka förståelsen. Många yngre 
befäl är inte vana vid att se reservoffice
rare på plutons och kompanichefsnivå. 
Det finns också en komplexitet i att många 
olika personalkategorier konkurrerar  
om få övningstillfällen. Dessutom behö
ver reservofficerare utbildning under 
karriären, menar Öv Ståhl, då de kommer 
att finnas i alla brigadstaber. Ytterliga
re en fråga är att hitta systematik för 
reserv officerare som vill växla till att bli 
yrkesofficerare.

– Vi inom Försvarsmakten har en resa 
att göra. Det har det civila samhället 
också. Vi behöver få det civila att tycka 
att reservofficersutbildningen är merite
rande, som det var förr. Lyckas vi med det 
kommer vi att få en islossning. 

En annan utmaning är att alla officers

utbildningarna konkurrerar om samma 
värnpliktskategori. Därför gäller det  
att öka informationen om ROU, och ha  
fler reservare synliga på kaserngården. 

På ArtSS är sex av nio ROkadetter 
kvinnor, vilket är annorlunda statistiskt 
sett. Men inte alls svårt att lyckas med, 
enligt Öv Ståhl:

– Förklaringen heter Fk Sohlberg. 
Plutonchefens personliga föredöme är 
rekryterande, så enkelt är det. 

NU GÅR UTBILDNINGEN snart in den  
tredje fasen, ROK 3. Kadettbostäderna  
är strax klara för inflytt och kadetterna 
får veckovis ge feedback på utbildningen. 
Fortsatt utveckling är viktig för Öv Ståhl.

– Det här är ju första gången utbild
ningen genomförs med denna mängd  
av elever, så jag vill att de deltar aktivt 
med synpunkter. Efter fänriksåret vill  
jag att de ska sommarjobba hos mig.  
Det vinner alla på; reservofficeren får 
kompetensutveckling och en inkomst 
mellan studie terminerna och avlastar 
ordinarie personal utan att utbildningen 
blir sämre, säger Öv Ståhl som konstate
rar:

– Reservofficerssystemet rullar sakta 
igång nu. Det kommer att bli bättre. 

RO/Kd Thea Westerdahl är nöjd med  
utbildningen.

ANSÖK NU
 ◆Ansöknings

perioden för 
reservofficers
utbildningen 2023 
har startat.

 ◆Känner du någon 
lämplig person 
som borde bli din 
kollega? Tipsa om 
utbildningen! Mer 
information finns på 
sverof.se.

REPORTAGE ARTSS ROU

Framåt!
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MARTIN SCHÜLER

 ◆Ålder: 43.
 ◆Yrke: Officer, major till 

graden, och doktorand vid 
Försvarshögskolan. Blir doktor 
den 13 december i år. 

 ◆ Intressen: Gillar att dyka, 
en kväll i veckan är han med 
dottern i stallet, följer även 
med sonen som tycker om att 
klättra.

Viktigast att vinna eller lära? 

NYHETER

Lär sig förbanden något 
under de stora övningarna? 
Martin Schülers avhandling 
kretsar runt frågan. 
FOTO: CARINA GRAN

  FORSKNING  Mj Martin Schülers 
nya avhandling visar att sättet 
att leda och organisera militär 
verksamheten har svårt att 
samexistera med säkerhet och 
lärande. Under övning är det 
lätt att dras med i kampen om 
att vinna kriget, i stället för att 
dra nytta av gjorda erfarenhet
er, menar han.

Avhandlingen "Säkerhetsklimat i en 
militär organisation" omfattar 1 850 
enkätsvar, 44 intervjuer och 116 
timmars observationer. Han summe
rar sin viktigaste iakttagelse i studien 
med en mening:

– Det är i Försvarsmakten ratio
nellt för arbetstagare på olika nivåer 
att arbeta osäkert utan reflektion, 
vilket ofta rättfärdigas med att krig är 
konst eller krig är farligt.

STUDIERNA I AVHANDLINGEN inled
des med en nyfikenhet om man i 
försvars maktsammanhang skapade 
en arbetsmiljö där man var trygg 
med sina rutiner och arbetsverktyg.  

–Bland annat deltog jag i en 
försvarsmedicinsk övning ute på ett 
förband. Trots att det inte var en si

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  
internationell marknad för världsledande taktiska IT-lösningar?

Vi har verksamheter i Helsingborg och Stockholm, där bland annat produktutveckling, försäljning  
och koncerngemensamma funktioner är placerade. Dessutom har vi dotterbolag i tio länder,  

såsom 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

tuation med strid såg vi problem med 
såväl oklara roller som säkerhetstänk 
och interna slitningar inom förbandet.  

Under de fortsatta intervjuerna 
rörande vardagen, insatser och 
övningar märkte han att de intervju
ade hade svårt att tala om säkerhets
relaterade ämnen i samband med 
övning. Det gjorde honom nyfiken.      

– Problemet med säkerheten är att 
den under en övning tillhör övnings
ledningen. Under normala om
ständigheter ligger säkerhetsfrågor 
på närmaste chefs bord. Men nu be
höver de som övar, inklusive chefer, 
inte ta samma ansvar för säkerheten. 
Den har lagts utanför övningen.    

NÅGOT SOM OFTA används i Försvars
makten för att ”pröva” förband är 
den dubbelsidiga övningen. Deltaga
re möter varandra i fiktiva stridssitu
ationer där båda parter vill vinna.  

När Martin Shüler följde en fullska
lig arméövning, Northern Wind 2019, 
blev det ännu tydligare att det finns 
fler problem än de rent säkerhets
mässiga i dagens övningsmetoder.  

– Nu möttes två brigader, en 
svensk/finsk och en norsk i en krigs
situation. Här blev norrmännens 

logistik beroende av Sverige inte 
bara som motpart i övningen. Vi var 
också värdland vilket gav oss taktiska 
fördelar. De svenska cheferna visste 
till del vad som faktiskt skulle hända. 
Frågan är om det blir lärande?  

MARTIN SHÜLER MENAR att övningar 
bör vara träning för organisationen 
snarare än individen. I slutänden är 
det ofta övningsledningen som lär sig 
mest. Ska det vara så? Eller ska det 
vara en stab som har möjlighet att 
följa upp hur det blev? Hans slutsats 
är att kompetensen borde flyttas in  
i förbanden.  

–Vi behöver ett ramverk så att vi 
faktiskt vet vad vi övar. Det viktigaste 
under en övning är att förstå situa
tionen. Men även att ha tid att göra 
reflektioner.  

Problemet är att riskbedömning 
ses som tidsödande när man vill 
vinna kriget. Men man måste kunna 
kombinera säkerhetstänk med effek
tivitet och göra en riskanalys även 
under övning.

–Och vi får inte glömma tanken att 
en övning ska vara lärande även  
i ”stridens hetta”. 

BEATA HANSSON
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NYHETER

Stor skillnad mellan 
nordiska RO-system

– "Utan spaning, ingen aning" – det 
är klassiskt försvarstänk!

Orden kommer från RO/Kn 
Jan Kvernby, numera pensio
nerad reservofficer och under 
många år kanslichef och för
bundssekreterare i Förbundet 
Sveriges Reserv officerare, Sverof.

I våras påbörjade han ett arbete 
med att kartlägga reservofficerares 
villkor i grannländerna Danmark, Norge 
och Finland.

– Kunskapen om hur det verkligen ser 
ut är extra viktig i dessa tider. Man måste 
ha faktabaserat underlag för att få gehör, 
säger han.

JAN KVERNBY har varit engagerad på  
central nivå i förbundet i snart ett de
cennium och kan det mesta om hur det 
svenska reservofficerssystemet fungerar. 
Underlaget från grannländerna visar att 
det finns flera likheter i reservofficers
systemen, konstaterar Kvernby – exem
pelvis är civil löneutfyllnad vid tjänst
göring ovanligt. 

– Ja, lönerna verkar vara ett svart 
kapitel i alla länder. En reservofficer har 
ju ofta en låg lön i förhållande till den 
civila lönen och det innebär att det är en 
ekonomisk belastning att gå in och tjänst
göra. Det borde det inte vara och det finns 
vägar runt det – som i Finland.

Enligt Reservofficerarnas förbund  
i Finland har de flesta branscher i Finland 
kollektivavtal som innebär att arbets
givaren betalar den eventuella mellan

utbildningen eller inte. Det är den  
i Danmark, till skillnad från i Sverige och 
Finland.

I FINLAND UTGÖR reservofficerarna drygt 
70 procent av den totala officerskåren.

De som utbildas till officer, underofficer 
och de mest krävande specialuppgifterna 
har en värnplikt som är 347 dagar lång. 
Chefsutbildningen börjar efter tolv veck
ors tjänst och består av utbildning vid 
underofficersskola och en 14 veckor lång 
kurs vid Reservofficersskolan.

– Det är en fråga man borde fundera på 
i Sverige – om inte reservofficersutbild
ningarna och yrkesofficersutbildningen 
bör vara sammanlänkade, inte minst för 
att man som yrkesofficer skulle få ta del 
av den civila kompetens som någon som 
läser vid en reservofficersutbildning 
besitter. Väldigt många reservofficerare 
har civilt ansvarsfulla arbeten och det är 
något som kommer Försvarsmakten till 
gagn, säger Jan Kvernby.

Sticker Sverige ut på något sätt  
i jämförelsen?
– Man måste ha kvalitet i reservoffi

cersutbildningen och det utgår jag från att 
man kan skapa med alla system, men det 
går inte att komma ifrån att det är en för
del att vara anställd – för då blir man en  
i gänget. Så anställningsförhållandet som 
vi har i Sverige är extra bra tycker jag.

När det gäller vad Sverige kan inspire
ras av hos sina nordiska grannar lyfter Jan 
Kvernby hur man i Norge är mer generös 
med rätt till civil ledighet för tjänstgöring, 
något som är del av den norska arbets
miljölagen.

– Det tror jag är klokt; ett stelbent 
system gynnar bara byråkraterna. Från 
det att man avslutat värnplikten så skaffar 
man sig under sin civila karriär kompe
tens som borde komma Försvarsmakten 
till gagn. Men det tror jag att man börjar 
inse nu. 

  VILLKOR  Med Nato-medlemskap ökar anledningarna 
att lära av våra grannländer. Det finns idag stora  
skillnader mellan de nordiska ländernas RO-system.

Jan  
Kvernby.

TEXT: MARIA WIDEHED
skillnaden mellan reservofficerens lön 
och lönen från det civila arbetet. 

– Det är ett bra sätt att lösa problemet. 
I Sverige ser vi att detta kommer på 

en del företag där man är be
redd att ta fram någon form av 
policy, som hos Saab, säger Jan 
Kvernby.

Men även om det finns lik
heter ländernas reservofficers

system emellan så är skillnaderna 
desto fler.

– På ett par punkter skiljer det sig 
ordentligt i villkor, till exempel när det 
gäller om det är pliktlag eller anställ
ningsförhållande.

I Sverige och Danmark är reserv
officeren anställd.

I Sverige har reservofficeren genom
gått en militär officersutbildning och 
är tillsvidareanställd i Försvarsmakten 
på deltid. I Danmark är reservofficeren 
visstidsanställd, om tjänstgöringen inte 
överstiger 45 dagar i streck – då tills
vidareanställs man.

I FINLAND OCH Norge däremot lyder man 
under värnpliktslagstiftning.

I Norge är ”reservist" en beteckning  
för pliktbunden personal som har 
genomfört värnplikt inklusive reservist
utbildning, varefter man ingår i den 
norska Försvarsmaktens mobiliserings
struktur och vid behov kan kallas in. I 
princip är alla reservofficerare före detta 
yrkes officerare som efter avlutad anställ
ning blivit reservofficerare.

– En annan sak som skiljer länderna  
åt är således huruvida utbildningen  
är gemensam med yrkesofficers
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1 Specialofficer är i Finland en officersgrad och inte detsamma som en svensk specialistofficer, vilken motsvarar finländsk underofficer.

SÅ HÄR  
SKILJER SIG 
SYSTEMEN

Värnplikt eller  
anställning

Obligatorisk  
utlandstjänstgöring

Krav på akademisk 
examen

Gemensam  
utbildning med YO

Särskild  
RO- utbildning nu

Rätt att neka  
fredstida tjänstgöring

Civil löneutfyllnad

Rätt till civil ledighet för 
fredstida tjänstgöring

Samma villkor  
som för YO

Antal/andel RO

Grader

Övre ålder

Karriärväxling

Anställd (tillsvidare) 
Vpl off tillkommer.

Ja.

Ja, från Lt.

Delvis, på ArtSS.

Ja.

Ja.

Nej, alla myndigheter 
och vissa företag ger.

Nej.

Ja.

6 800.

Serg och högre.

68 (högre förekommer)

Ja, men det kan  
kräva kompletterande 
utbildning och/eller 
omgalonering vid  
övergång till YO.

Anställd (visstid  
eller tillsvidare).

Nej.

Nej.

Ja.

Nej.

Ja, men förändring  
är på gång.

Nej, men vissa  
företag ger.

Nej.

Ja, fast färre  
tjänstgöringstillägg.

1300/30 %.

70

Ja. Meriteringsprocess 
krävs för övergång till 
YO.

Vpl (visstid  
förekommer).

Nej.

Nej (dock för special
officerare1 som  
läkare/jurister m.fl.).

Nej.

Ja.

Nej, men vissa  
undantag.

Nej, men många  
företag ger.

Ja vid repetitions
utbildning.

Nej.

15 000–20 000.

Fk och högre
Dessutom finns  
reserv underofficerare.

60

Undantagsvis.

Vpl. Alla RO är f.d. 
yoff och de har inte 
genomfört värnplikts  
utbildning.

Nej.

Ja (vid krigsskola  
eller civilt).

Ja.

Nej.

Nej, men vissa  
undantag.

Nej, men vissa  
företag ger.

Ja.

Nej.

30 % av officerare
70 % av specialister 
(OR2OR9).

55

Ja. Olika kompletteran
de utbildningar krävs.

SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE

KARTLÄGGNING: JAN KVERNBYKÄLLOR: RESPEKTIVE LANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND.
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Tips från 
coachen: 
Så blir du 
en bättre 
plutonchef
  TIPS  Kn Andreas Braw har åtta års  
erfarenhet som plutonchef. Här bjuder 
han på erfarenheter som kan vara till 
nytta under fänriksåret.

1 MINA FÖRSTA 1,5 ÅR ledde jag en 
anställd ledningspluton. Jag hade 

inte riktigt förstått hur detta med 
bemanning fungerade, och därför var jag 
hopplöst passiv i rekryteringen medan 
vakanserna växte. Vi som var kvar fick 
alltså jobba dubbelt så hårt. 

 LÖSNING:  Vakansrekrytera så fort det 
går, prioritera motivation och personliga 
egenskaper snarare än formell kompe
tens, och låt soldaterna växa in i jobbet. 
Sätt rimliga anställningskrav.

2 EFTER ETT ÅR som fänrik gick min 
ställföreträdare på föräldraledighet, 

och jag var plötsligt ensam i plutonsled
ningen. Jag (som aldrig hade sett en 
bataljonsledningsplats innan examen)  
tog nu på mig hela ansvaret för materiel, 
intern utbildning och personal. 

 LÖSNING:  Kräv att din chef prioriterar 
vilka av dina uppgifter som är viktigast. 
Hitta individer som du kan lita på inom 
plutonen och ge dem allt ansvar som de 
kan bära. Det är inte bara din pluton, det 

är också soldaternas pluton – och därmed 
har de också ett ansvar för att plutonen 
ska fungera. 

3 JAG OCH MÅNGA andra officerare 
tenderar att distansera oss från 

soldaterna. Vi äter inte ihop, vi umgås 
sällan på fritiden och vi riskerar att bli 
isolerade på befälsrummen. Detta leder i 
värsta fall till onödiga förtroendeklyftor.  

 LÖSNING:  Du har andra uppgifter än 
soldaterna, men du är likväl en del av 
flocken. Att du distanserar dig kommer 
bara att bygga upp nya problem, och 
förtroendet för dig kommer minska.
Bli en naturlig del av flocken. Lär känna 
varandra, drick gärna öl ihop och öva på 
lika villkor. Du kan kritisera dem, och du 
måste kräva att de kritiserar dig. Annars 
kommer du aldrig att bli bättre.  

4 NÄR JAG VAR fänrik så gjorde jag det 
mesta själv, och det blev rätt 

mediokert. Kvaliteten i verksamheten blir 
låg om planeringen utförs av plutonens 

mest stressade arbetare. Under mina sista 
två år som plutonchef skötte soldaterna 
det mesta. Ansvarstagandet spred sig och 
många soldater började bli väldigt 
kreativa. När soldaterna tillåts att ta 
ansvar så kan du som chef fokusera på 
just att vara chef.

Lösning: Släpp kontrollen. Utse sol
dater som kan vara övningsledare och 
låt dem sedan vara det. Bejaka initiativ 
nedifrån, även om de kan medföra extra
arbete för dig i stunden. På sikt kommer 
det att gynna både plutonen och dig.

5 NÄR SAMMANHÅLLNINGEN på 
plutonen blir stark, är det lätt  

att identifiera sig i kontrast till andra  
(”vi är inte som de på xkompaniet eller 
yplutonen”). En stark sammanhållning 
och gemensam identitet är helt nödvän
digt för att lyckas, men inte genom att se 
ner på andra.

 LÖSNING:  Ansträng er för att se andras 
storhet och nedlåt dig inte till att tala illa 
om andra enheter. Kritisera dem gärna, 

NYHETER

n Detta är en 
kortare version av 
texten. Läs hela på 
militardebatt.com
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men då ska du också våga säga samma sak 
till den berörda enheten.

6 EN STÄNDIG STRÖM av brus omger 
chefsskapet. PRIObekymmer, 

anställningsbevis, saker som ska rappor
teras uppåt, listor som ska fyllas i… Det 
gör att man aldrig hinner lämna befäls
rummet. Jag har flera gånger drunknat i 
bruset, vilket gjort att jag knappt kunnat 
delta i plutonens verksamhet

 LÖSNING:  Kanalisera bruset till en dag 
i veckan då du enbart arbetar med brus. 
Utöver det: Fördela bruset inom plutonen. 
Undvik onödigt brus till varje pris. Och 
kom ihåg att plutonen är ditt och solda
ternas gemensamma ansvar.

7 MÅNGA AV OSS har en tendens  
göra storartade planer för våra 

plutoner. Men om någon ska utvecklas 
som krigsman under tiden på plutons
nivån så är det plutonchefen, och det 
glömmer man ofta bort. Jag har satt upp 
utbildningsmål för min pluton varje år, 

Kn Andreas Braw startade 
Militär Debatt för drygt ett 
halvår sedan. 

– Väldigt många i Försvarsmakten 
har synpunkter på verksamheten. 
Jag tillhandahåller en möjlighet 
att diskutera dem, säger Andreas 
Braw, som till vardags arbetar som 
kompanichef på 12. Motoriserade 
skyttebataljonen, Livgardet. 

Till vänster kan du läsa en för
kortad version av hans egen artikel 
om plutonchefens utmaningar. 

Poängen med att lyfta problem 
är att skapa möjlighet att lösa dem.

– Men jag tror också att det är 
bra för den mentala hälsan att for
mulera vad man är frustrerad över, 
menar Andreas Braw.

Personangrepp, röjande av 
känsliga uppgifter eller osaklig 
kritik godtas inte av Militär Debatt. 
Men tycka som man vill, det får 
man.

– Det är själva diskussionen som 
är det viktiga. Det blir så väldigt 
mycket mer intressant med flera 
olika åsikter, säger Andreas Braw 
som särskilt uppmanar tidvis 
tjänstgörande personal att delta  
i debatten:

– Människor som inte arbetar 
dagligen i Försvarsmakten har 
andra perspektiv, och det är super
viktigt för att vi inte ska hamna  
i grupptänkande.

JENNY HARLIN
n Vill du också bidra?  
Gå in på militardebatt.com

men jag har saknat en personlig mål
sättning.

 LÖSNING:  Sätt personliga och realis
tiska mål. Och viktigast: Ta vara på varje 
truppföringstillfälle du får.

8 VISSA SAKER behöver man helt 
enkelt veta som officer. Det rör sig 

om simpla saker som strid, vapenprestan
da och grundläggande fordonstjänst. Jag 
har flera gånger hamnat i situationer där 
mitt militära kunnande varit för dåligt. 
Alla arméofficerare behöver kunna 
reglera indirekt eld, veta vilket det längsta 
praktiska skjutavståndet för granat
geväret är, se skillnad på en mängd ryska 
fordon och kunna rabbla bataljonens 
anropssignaler.

 LÖSNING:  Läs på. All information finns 
tillgänglig för dig, den är dessutom digital. 

Att vara chef kommer medföra att du gör 
fel. Det är helt okej. Men det viktigaste jag 
vill säga är: Grattis. Du har en fantastisk tid 
framför dig. Ta vara på tiden, ha inte för 
bråttom i karriären och njut av resan. 

”Det är bra att  
formulera vad man  
är frustrerad över”

Kn Andreas Braw.

”Många av oss har en tendens göra storartade 
planer för våra plutoner. Men om någon ska 
utvecklas som krigsman under tiden på plutons-
nivån så är det plutonchefen, och det glömmer 
man ofta bort”, säger Kn Andreas Braw.
FOTO: ANTONIA SEHLSTEDT/FÖRSVARSMAKTEN
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PÅ DJUPET

Här är det nya   
försvarsutskottet

Peter Hultqvist (S), ordförande. 
Född 1958, representerar 
val kretsen i Dalarnas län – plats 
22. Titel: Styrelseordförande/
redaktör. Riksdagsledamot  
sedan 2006.

 1.  Ordförande i riksdagens försvars
utskott 2011 till 2014, försvarsminister 
2014 till 2022, sedan oktober 2022 återigen 
ordförande i riksdagens försvarsutskott. 
Har tidigare varit ledamot av försvars
beredningen samt Försvarsmaktens 
insynsråd.
 2.  Ja, regeringen bör självfallet verka för 
att man ska få tjänstledigt för att kunna 
vara reservofficer. Reservofficerare är att 

betrakta som en tillgång i det civila  
arbetslivet. Tjänstgöring i Försvars
makten bör anses som meriterande.
 3.  Det ska finnas en lagstadgad rätt till 
tjänstledighet i samband med fullföljande 
av tjänstgöring i Försvarsmakten. Hinder 
som exempelvis inkomstbortfall bör 
undanröjas. Villkoren för reservofficerare 
bör vara sådana att reservofficersutbild
ning och tjänstgöring är ett konkurrens
kraftigt alternativ.
 4.  Samtidigt som den operativa förmågan 
i krigsförbanden höjs måste ett Nato 
medlemskap leda till en ordentlig fördjup
ning av militär planering i förhållande 
till Norden och Baltikum. Den kopplas 

sedan till övrig Natoplanering. Ett star
kare svenskt försvar kräver bland annat 
fler värnpliktiga och ett väl fungerande 
totalförsvar. Insikten om Rysslands hot 
mot den europeiska säkerhets ordningen 
måste vara stark och långsiktig.

Sven-Olof Sällström (SD), vice 
ordförande. Född 1968, 
representerar valkretsen i 
Östergötlands län – plats 119. 
Titel: Butikschef. Riksdags-
ledamot sedan 2010.

 1.  Jag har gjort värnplikten på Fältjägar
regementet I5 19881989, följt av officers

  UTFRÅGNING  Det nya försvarsutskottet verkar överens  
om mycket – som att Försvarsmakten måste växa trots 
rejäl växtvärk. Men vad säger riksdagsledamöterna om 
reservofficerarnas roll i detta?

TEXT: MARIA WIDEHED   FOTO: SVERIGES RIKSDAG

 1. Har du någon militär bakgrund? 

 2. 2021 röstade riksdagen ja till försvarsutskottets betänkande om att underlätta för reserv -  
officerare att tjänstgöra genom att ge dem rätt till tjänstledighet. Det har ännu inte blivit verklig-
het. Bör regeringen skyndsamt förändra den förordning som krävs för detta? 

 3. Behovet av reservofficerare dubbleras inom de närmaste åren, vad tror du krävs för att locka 
fler reservofficerare till Försvarsmakten? 

 4. Vilken försvarsfråga tycker du är viktigast att driva? 

VI FRÅGADE:
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högskola i Umeå. Blev fänrik till graden 
1991 och lämnade Försvarsmakten 1995.
 2.  Ja. För att skyndsamt i det osäkra om
världsläget kunna öka Försvarsmaktens 
förmåga och numerär. 
 3.  En ”modern” personalpolicy inom 
Försvarsmakten som gäller både office
rare och reservofficerare, med konkur
rensmässiga anställningsvillkor samt 
insikt om att officersyrket inte är ”ett kall” 
utan att man måste erbjuda acceptabla 
anställningsvillkor och löner för att kunna 
konkurrera med övriga arbetsmarknaden.
 4.  En snabb upprustning av totalförsva
ret, både av det militära och det civila 
försvaret – där upprustningen måste gå 
hand i hand. Dessutom ett utökat bemyn
digande för Försvarsmakten och FMV 
att i enlighet med försvarsbeslutet ingå 
långsiktiga avtal och lägga beställningar, 
samtidigt som en ny försvarsberedning 
2023 ytterligare stärker målen för framti
dens försvarsförmåga.

Mikael Larsson (C), ledamot. 
Född 1989, representerar 
valkretsen i Västra Götalands 
läns södra - plats 230. Titel: 
Ombudsman. Riksdagsledamot 
sedan 2018.

 1.  Jag har mönstrat och fick kallelse med 
placering, men på grund av arbete så blev 
det aldrig av – i dag kan jag ändå känna 
att det hade varit roligt och intressant att 
ha gjort värnplikten.
 2.  Ja. Försvarsmakten har stora utma
ningar med personalförsörjningen. På 
kort tid ska man växa och utbilda fler 
värnpliktiga, samtidigt som det är ett 
skarpt säkerhetspolitiskt läge och office
rarna är för få. De reservofficerare som 
finns och som vill tjänstgöra behöver få 
göra det, utan att den civila arbetsgivaren 
sätter käppar i hjulet för detta.
 3.  Jag tror att det kommer behöva finnas 
tydliga incitament och karriärvägar också 
för reservofficerare. Deras roll i tillväxten 
av försvaret behöver vara tydlig.
 4.  Personalförsörjningen är absolut en av 
de allra viktigaste frågorna att lösa fram
över. Här kommer många olika åtgärder 
behövas samtidigt. Exempelvis: Förläng 
yrkessoldaternas visstidsanställningar, 
utbilda fler kompanibefäl och plutonbe
fäl, tydliggör karriärvägar för de office
rare som nu får specialistofficersgrad, ge 
reservofficerare rätt till tjänstledighet, 
erbjud en så pass god incitamentsstruktur 
att personalen väljer att stanna kvar och 

premiera vid befordran de ledare som 
tar tag i arbetsmiljöproblem, motarbetar 
trakasserier och arbetar aktivt med jäm
ställdhet och medinflytande.

Jörgen Berglund (M), ledamot. 
Född 1974, representerar 
valkretsen i Västernorrlands län 
– plats 275. Titel: Yrkesofficer. 
Riksdagsledamot sedan 2018.

 1.  Jag är före detta yrkesofficer med 
kaptens grad. Jag jobbade på Jämtlands 
Fältjägarregemente fram till nedläggning
en 2005. Är nu reservofficer tillhörande 
Livgardet.
 2.  Jag utgår från att den nya regeringen 
kommer att följa riksdagens beslut.
 3.  I grund och botten handlar det om att 
värnpliktsutbildningen måste hålla god 
kvalitet och att Försvarsmakten säljer in 
vilka yrkesval man kan göra – där reserv 
officer är ett val. Det handlar också om att 
den tjänstgöring som en reservofficer ska 
göra är relevant och att det finns en tydlig 
befattning. Lön och förmåner är viktiga, 
men jag tror inte att någon blir reservof
ficer för att tjäna mycket pengar. Däremot 
kan man inte förlora för mycket ekono
miskt när man tjänstgör.
 4.  För mig personligen är personalfrågor
na viktigast. Det då möjligheten till tillväxt 
och krigsdugliga förband är avhängigt 
på hur väl vi lyckas rekrytera officerare i 
olika nivåer och kategorier.

Anna Starbrink (L), ledamot. 
Född 1971, representerar 
valkretsen i Stockholms län  
– plats 283. Titel: Tidigare 
hälso- och sjukvårdsregionråd  
i Stockholm. Riksdagsledamot 

sedan 2022.
 1.  Jag har ingen militär bakgrund, men 
som hälso och sjukvårdsregionråd har 
jag arbetat mycket med frågor om civil 
beredskap som jag tror är värdefulla er
farenheter i mitt riksdagsuppdrag.
 2.  Liberalerna var med och röstade 
igenom beslutet att be regeringen ge
nomföra dessa förändringar. Jag ser det 
som en viktig uppgift för den nytillträdda 
regeringen att arbeta med alla liggande 
tillkännagivanden för att se till att stärka 
Sverige, det svenska försvaret och att 
förbättra villkoren för alla landets reserv
officerare.
 3.  För det första bedömer vi att när an

talet värnpliktiga nu blir allt fler kommer 
fler upptäcka möjligheten att bli reserv
officer. Utöver det behöver vi fortsatt 
förbättra möjligheten att kombinera sitt 
civila liv med det militära. Jag ser mycket 
positivt på de initiativ som har tagits, till 
exempel att åter starta reservofficers
utbildningen i Boden. Planeringen på 
centralt håll behöver komma i mål för att 
se till att det finns tillräckligt med utbild
ningsplatser runt om i landet.
 4.  Den viktigaste försvarsfrågan i detta nu 
är att komma i mål med Sveriges inträde 
i Nato. Sverige kan inte längre stå ensamt 
när säkerhets och hotbilden förvärras. 
Sverige behöver vidta både förebyggande 
åtgärder, skärpta sanktioner och mjuka 
insatser samt stärka det svenska försvaret 
för att skydda vår frihet. Det gör vi bäst 
tillsammans med andra.

Emma Berginger (MP), 
ledamot. Född 1986, represente-
rar valkretsen Skåne läns södra 
– plats 224. Titel: Fil. kand. 
Riksdagsledamot sedan 2018.

 1.  Nej, men en utbildning i ledarskap 
och organisation i botten. Sedan 2010 har 
jag jobbat med politik på heltid, framför 
allt har jag jobbat med klimat, trafik och 
infrastruktur.
 2.  Regeringen borde agera snabbt för att 
underlätta för reservofficerarna att tjänst
göra i Försvarsmakten genom att ge dem 
rätt till tjänstledighet. Reservofficerarna 
har en viktig funktion för Sveriges försvar 
och deras tjänstgöring bör inte försvåras.
 3.  För att kunna locka kvalificerad 
personal krävs att Försvarsmakten har 
konkurrenskraftiga löner, och detta gäller 
även reservofficerare. I dag är konkur
rensen stor inom vissa områden och efter 
att Försvarsmakten utbildat personal blir 
den personalen sedan, inte alltför sällan, 
rekryterad till näringslivet.
 4.  Vi ser flera parallella kriser nu i världen 
som skapar svåra säkerhetspolitiska 
problem. En tillbakagång av demokratin 
runt om i världen, klimatkrisen och dess 
följder, Rysslands aggression mot Ukraina 
och en global svältkatastrof på grund av 
bland annat Rysslands krig i Ukraina och 
klimatförändringar. Klimatförändringarna 
och förstörelsen av ekosystem som skog 
och hav är det största hotet mot människ
ors hälsa, säkerhet och liv i världen i dag. 
Därför är kampen om klimatet och energi
omställningen också en försvars politisk 
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prioritering för Miljöpartiet, liksom att 
stärka det civila försvaret.

Hanna Gunnarsson (V), 
ledamot. Född 1983,  
representerar valkretsen Skåne 
läns södra – plats 189.  
Titel: Lärare. Riksdagsledamot 
sedan 2018.

 1.  Nej. Jag har gjort en ”military 
weekend” på P 7 för några år sedan, men 
inte mer än så. Jag tror det är viktigt att 
politiker har allmänna kunskaper och är 
villiga att lära och förstå, experterna finns 
på myndigheterna och i verksamheten.
 2.  Ja, regeringen bör verkligen se till att 
detta blir verklighet. Totalförsvaret ska 
byggas upp igen och vi måste göra det 
enkelt för dem som kan och vill vara med 
i denna återuppbyggnad att kunna vara 
det.
 3.  Vi måste underlätta så mycket som 
möjligt. Rätt till tjänstledighet, avtal med 
stora arbetsgivare, speciellt ansvar hos 
offentlig sektor att uppmuntra sina  
med arbetare och så klart att reserv
officersuppdraget ses som givande och 
utvecklande av den enskilde.
 4.  Vi måste bygga upp hela totalförsvaret 
igen, vilket kommer att kräva stora resur
ser för hela samhället. Framför allt måste 
sjukvården förstärkas rejält och vi måste 
sluta privatisera och sälja ut samhälls
viktig verksamhet.

Mikael Oscarsson (KD), 
ledamot. Född 1967, represente-
rar valkretsen i Uppsala län – 
plats 116. Titel: Projektledare. 
Riksdagsledamot sedan 1998.

 1.  Ja, jag gjorde min värnplikt på F 16  
i Uppsala. 
 2.  Ja, det är en mycket viktig fråga som 
Kristdemokraterna har drivit länge. 
Det är helt nödvändigt för att ge reserv
officerare möjlighet att tjänstgöra.
 3.  Reservofficerare är mycket viktiga 
för Sveriges försvar. Det är viktigt att 
Försvarsmakten bättre tar tillvara på våra 
reservofficerare och ser till att använda 
dem regelbundet i övningar och erbjuda 
bra fortbildning. Det är viktigt också att vi 
ger reservofficerare rätt till tjänstledighet 
och ser över ersättningen. 
 4.  Att vi snabbt ökar upprustning av hela 
vårt försvar – både civilt och militärt. Vi 
måste på riktigt rusta upp så att vi klarar 

att försvara oss om ett krig uppstår i vår 
närhet. Det pågår redan krig i Europa 
och vi måste skynda på upprustningen. 
Det är viktigt att vi snarast blir medlem
mar i Nato och att villkor och ersättning 
för både anställda och reservofficerare 
förbättras.

Lars Püss (M), ledamot.  
Född 1966, representerar 
valkretsen i Hallands län – plats 
127. Titel: Civilekonom. 
Riksdags ledamot sedan 2018.

 1.  Ja, vid Svea Ingenjörregemente  
(Ing 1) som plutonsbefäl och muckade som 
sergeant. Efter värnplikten arbetade jag 
kvar i tre månader som kommendant på 
reputbildningen och har sedan dess gjort 
flera krigsförbandsövningar och särskild 
övning befäl vid mitt krigsförband, men 
det börjar ju bli ett antal år sedan dess.
 2.  Ja, det hoppas jag verkligen eftersom 
det är en fråga som vi drivit på för.
 3.  Jag tror att en mer omfattande värn
plikt kommer att öka intresset för samtliga 
tjänster inom Försvarsmakten, vilket jag 
också tycker mig höra från flera av våra 
regementen. Jag tror dock att det behövs 
mer och det bästa sättet att locka fler 
reservofficerare till Försvarsmakten är att 
föra en tät dialog om vilka de upplever att 
bristerna är.
 4.  Jag har högt förtroende för att För
svarsmakten kommer att klara av upp
giften att skala upp det militära försvaret, 

det kommer givetvis att finnas en del hin
der på den vägen men kompetensen finns. 
Värre är det tyvärr med det civila försva
ret och alla de anpassningar som måste 
göras på ett flertal områden. Den största 
utmaningen är att det kommer att vara så 
många inblandade, allt från kommuner 
och regioner till företag, myndigheter och 
sist men inte minst Försvarsmakten själv. 
Därför är det mycket glädjande att vi nu 
etablerar ett totalförsvarsdepartement 
och tillsätter en minister för civilt försvar.

Björn Söder (SD), ledamot.  
Född 1976, representerar 
valkretsen Skåne läns norra  
och östra – plats 16.  
Titel: Civilingenjör. Riksdags-
ledamot sedan 2010.

 1.  Gjorde min värnplikt på K 3 i Karlsborg 
1997 till 1998 som jägare – kompanibefäl, 
lämnade värnplikten med fänriks grad.
 2.  Ja, det bör skyndsamt förändras givet 
omvärldsläget och det stora behov vi har 
av att öka vår förmåga.
 3.  Att tillse att man har bra anställnings
villkor och bra personalpolicy som kan 
konkurrera med andra yrken och som gör 
att intresset för yrket ökar.
 4.  Att öka försvarsförmågan genom  
en ordentlig upprustning av både det  
militära och det civila försvaret.

Helén Pettersson (S), ledamot. 
Född 1972, representerar 
valkretsen i Västerbottens län 
– plats 204. Titel: Ombudsman. 
Riksdagsledamot sedan 2006.

 1.  Nej, jag har ingen militär bakgrund.
 2.  Ja. Det är inte rimligt att personer ska 
hindras från att tjäna vårt land på grund 
av att de inte får tjänstledigt från sina 
civila arbeten. Arbetsgivare måste i högre 
utsträckning se reservofficerare som en 
tillgång på arbetsplatsen och tjänstgöring 
i Försvarsmakten måste ses som merite
rande.
 3.  Lagstadgad rätt till tjänstledighet från 
civila arbeten vid tjänstgöring i Försvars
makten. Andra hinder för tjänstgöring, 
som inkomstbortfall, behöver undanröjas. 
Jämställdhetsarbetet måste också ges fo
kus, det ska gå att kombinera föräldraskap 
med en reservofficerskarriär. Villkoren för 
reservofficerare måste vara så bra så att 
man väljer reservofficersbanan och väljer 
att stanna där.

PÅ DJUPET

Det är viktigt att 
Försvarsmakten 
bättre tar tillvara  
på våra reserv
officerare och ser 
till att använda 
dem regelbundet.
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 4.  Frågan om att höja den operativa för
mågan i krigsförbanden. För att detta ska 
vara möjligt måste antalet anställda och 
värnpliktiga öka. Vi måste ha en långsik
tigt hållbar strategi för Försvarsmaktens 
tillväxt där grunden är totalförsvarstan
ken. Bara med ett starkt civilt försvar kan 
det militära försvaret utföra sina uppgifter 
på ett effektivt sätt.

Johan Andersson (S), ledamot. 
Född 1961, representerar 
valkretsen i Östergötlands län  
– plats 118. Titel: Undersökare. 
Riksdagsledamot sedan 2010.

 1.  Fullgjort värnplikt, i övrigt ingen  
militär erfarenhet.
 2.  Ja. Det är inte rimligt att personer ska 
hindras från att tjäna vårt land på grund 
av att de inte får tjänstledigt från sina 
civila arbeten. Arbetsgivare måste i högre 
utsträckning se reservofficerare som en 
tillgång på arbetsplatsen och tjänstgöring 
i Försvarsmakten måste ses som merite
rande.
 3.  Lagstadgad rätt till tjänstledighet från 
civila arbeten vid tjänstgöring i Försvars
makten. Andra hinder för tjänstgöring, 
som inkomstbortfall, behöver undanröjas. 
Jämställdhetsarbetet måste också ges  
fokus, det ska gå att kombinera föräldra
skap med en reservofficerskarriär.  
Villkoren för reservofficerare måste  
vara så bra så att man väljer reservofficers
banan och väljer att stanna där.
 4.  Frågan om att höja den operativa för
mågan i krigsförbanden. För att detta ska 
vara möjligt måste antalet anställda och 
värnpliktiga öka. Vi måste ha en långsik
tigt hållbar strategi för Försvarsmaktens 
tillväxt där grunden är totalförsvarstan
ken. Bara med ett starkt civilt försvar kan 
det militära försvaret utföra sina uppgifter 
på ett effektivt sätt.

Heléne Björklund (S), ledamot. 
Född 1972, representerar 
valkretsen i Blekinge län  
– plats 184. Titel: Lärare.  
Riksdags ledamot sedan 2018.
 1.  Nej, jag har ingen 

militär bakgrund. Satt i försvarsutskottet 
förra mandatperioden, är utbildad lärare, 
fyrabarnsmamma och har varit kommun
styrelsens ordförande i tolv år.
 2.  Ja, vi tycker att arbetsgivare måste se 
reservofficerare som en tillgång och ge 

dem tjänstledigt. Det är viktigt inte minst 
nu när Försvarsmakten ska växa.
 3.  Bland annat det som förra frågan tar 
upp, rätt till tjänstledighet. Sedan driver 
vi alltid på för jämställdheten – det måste 
också gå att kombinera föräldraskap med 
karriär. Nu är det mycket fokus på totalför
svaret och att värnplikten utökas, det ger 
förhoppningsvis också positiva effekter.
 4.  Totalförsvarstanken, det civila försva
ret måste fungera för att det militära ska 
fungera. Att det går att fylla på med fler 
anställda är en stor nyckelfråga – kompe
tensförsörjningen.

Alexandra Anstrell (M), 
ledamot. Född 1974, represente-
rar valkretsen i Stockholms län 
– plats 177. Titel: Civilekonom. 
Riksdagsledamot sedan 2014.

 1.  Nej, inte mer än att jag var Unglotta 
en sväng i min ungdom. Men jag är bra 
på pengar och det har ju aldrig funnits 
så mycket pengar inom Försvarsmakten 
sedan jag började i försvarsutskottet.  
 2.  Vi har ju varit pådrivande i denna fråga 
så jag tycker så klart att regeringen bör 
ta tag i detta. Vi behöver redan nu fler i 
Försvarsmakten och det kommer att bli än 
mer viktigt framöver.

Här är arbetsvillkor och arbetsmiljö 
centralt för att möjliggöra detta.
 3.  Arbetsvillkor och arbetsmiljö tror jag 
är stora viktiga bitar som behöver förbätt
ras i samråd med våra reservofficerare, 

men jag tror också att det blir en viktig 
fråga för kommande försvarsberedning 
att arbeta vidare med.
 4.  Att vi får ett fungerande totalförsvar, 
det civila försvaret behöver gå i takt med 
det militära för att allt på det stora hela 
ska fungera. Därför är jag glad att vi nu 
har en ansvarig minister för civilt försvar 
och att dessa frågor läggs samman i ett 
departement.

Erik Ezelius (S), ledamot. Född 
1986, representerar valkretsen 
Västra Götalands läns östra – 
plats 72. Titel: Yrkesofficer. 
Riksdagsledamot sedan 2018, 
talmansersättare sedan 2014.

 1.  Värnplikt 2008, K 3, yrkesofficers
programmet 2009 till 2012, yrkesofficer 
vid Skaraborgs regemente från 2012, 
tjänst ledig sedan valet 2014. Medlem  
i Försvarsutbildarna sedan 2002.
 2.  Ja, självklart. Det är orimligt att perso
ner ska förhindras från att tjäna vårt land 
på grund av att de inte får tjänstledigt 
från sina civila arbeten. Arbetsgivare 
måste i högre utsträckning se reservoffi
cerare som en tillgång på arbetsplatsen 
och tjänstgöring i Försvarsmakten måste 
ses som meriterande.
 3.  Lagstadgad rätt till tjänstledighet från 
civila arbeten vid tjänstgöring i Försvars
makten. Andra hinder för tjänstgöring, 
som inkomstbortfall, behöver undanröjas. 
Jämställdhetsarbetet måste också ges  
fokus, det ska gå att kombinera föräldra
skap med en reservofficerskarriär. Villko
ren för reservofficerare måste vara så bra 
så att man väljer reservofficersbanan och 
väljer att stanna där.
 4.  Frågan om att höja den operativa för
mågan i krigsförbanden. För att detta ska 
vara möjligt måste antalet anställda och 
värnpliktiga öka. Vi måste ha en långsik
tigt hållbar strategi för Försvarsmaktens 
tillväxt där grunden är totalförsvarstan
ken. Bara med ett starkt civilt försvar kan 
det militära försvaret utföra sina uppgifter 
på ett effektivt sätt. 

Villkoren för  
reserv officerare 
måste vara så bra 
så att man väljer 
reservofficers
banan och väljer 
att stanna där.

n Två ledamöter, Gustaf Göthberg (M) 
och Helena Bouveng (M), har valt att inte 
medverka i enkäten.
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ungdomslitteraturen var pirater, trots de
ras grymhet, ändå ganska charmiga filurer. 
I vår tid förknippar vi dem mest i samband 
med gisslantagningar vid Afrikas kuster. 

Men i år dök en helt annan pirat upp 
genom sjörövarkaptenen Putin och hans 
anhang. De har roffat åt sig vad de kunnat 

från den ukrainska kornboden. Redan tidigare 
hade man kapat Ukrainas flotta och stora landom
råden. Detta fortsatte med enorma plundringar 
där vi kunnat se bildmaterial utvisande strids
vagnar påminnande om barnfamiljers varuvagnar 
vid storhandlandet inför långhelger. TVapparater, 
tvättmaskiner, barnleksaker med mera lastades på 
stridsvagnarna, Vad som dväljdes inne i vagnar
na kan man ju bara gissa. Kanske man dumpade 
ammunition och annan onödig ballast. Här gäller 
det att röva antingen för egen del eller till någon 
högre upp i näringskedjan.

Kärnkraftverket i Zaporizjzja lade man beslag 
på för att avleda den elektriska kraften. Den fan
tastiska skörden av spannmål ingår också i det man 
anser sig ha rätt till.

LOGIKEN I RYSSLANDS agerande är, utifrån vårt 
normsystem, svår att begripa. Likt forna tiders  
europeiska konferenser sitter man i ett palats med 
en karta och drar upp linjer och därefter försöker 
man slåss för sin lösning: Vi har rätt till det vi vill 
ha. Mycket bygger på en fantasivärld som blir än 
tydligare när Ryssland, i strid med internationell 
rätt och ingångna mellanstatliga avtal, fattar beslut 
om att annektera landområden som man inte ens 
är i närheten av att kunna få kontroll över. Pacta 
sunt servanda har kastats över bord. Istället närmar 
man sig tron på absoluta värden, där det gudomliga 
ersätts av presidenten. A deo rex, a rege lex.

Men i allt detta finns också stölder som är än 
mer allvarliga och stötande och som träffar oss 

alla djupt i själen; tiotusentals ukrainska barn har 
rövats bort och adopterats av ryska familjer.  
Ukrainska medborgare tvångsförflyttas till avlägs
na delar i exempelvis Sibirien.

Vi har också kunnat notera hur Ryssland i sin 
propaganda framför märkliga och falska narrativ; 
bilderna från ryska raketattacken i Zaporizjzja där 
ett dussin ukrainare omkom publicerades omgående  
i rysk TV som bevis för ukrainska attacker på bostä
der i ryskockuperade Donbass. Således ett av många 
praktexempel på desinformation i rysk statlig media.

En mer bisarr stöld var när ryska förband 
vid evakueringen av Cherson också stal med sig 
kvarlevorna efter den inte helt okände Grigorij 
Potemkin som varit begravd i Chersons katedral. 
Å andra sidan så är ju Potemkin för de flesta mer 
känd för att ha givit sitt namn åt Potemkinkulisserna 
som han påståtts ha skapat för att imponera på 
Katarina den stora. En mer passande jämförelse på 
den ryska krigsmaktens ihålighet får vi leta efter. 

HUR MAN ÄN försöker uppgradera Pirat 1.0 till  
Pirat 2.0 eller senare versioner förändras inte 
grunden. Man kan lura alla människor viss tid  
och vissa människor alltid men man kan inte lura 
alla människor alltid. Att förvänta sig en putinsk 
Canossovandring torde inte vara realistisk.  
Nu gäller det för världen i övrigt att med kraft 
fortsätta stödja Ukraina.

Det är nog dags för sjörövarskeppets  
besättning att låta kaptenen gå över plankan. 

Vad vi än önskar så kvarstår lärdomen för  
oss – även mot en redlös fiende måste vi likt  
scouterna säga Alltid redo! 

I

KRÖNIKA

En pirat är en pirat  
oavsett vad de kallar sig

SVEROF
sverof.se

JAN  
KVERNBY
Kanslichef Sverof
kansli@sverof.se
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Vill du  
också job
ba som in
struktör på 

FM LOG? 
Anmäl dig 
till Sverofs 

instruk-
törspool 
på jacob.

eriksson@
sverof.se

  STUDIE  Hur får man nöjda 
medarbetare och bra kompe
tensutveckling på ett kostnads
effektivt sätt?

Enkelt, man använder reserv
officerare. 

FM LOG:s pilotstudie gör alla 
medverkande till vinnare.

FM LOG är ett förband med en mycket 
stor andel civilanställda. Vissa har 
viss militär bakgrund, andra ingen 
alls. Eftersom Försvarsmakten ska 
säkerställa att personalen är utbildad 
enligt Totalförsvarets folkrättsför
ordning, erbjuds den civila persona
len en kombattantutbildning på en 
vecka, där bland annat krigets lagar 
tas upp.

FÖR ATT FÅ så många synergieeffekter 
som möjligt har FM LOG inlett ett pi
lotprojekt. Istället för att, som tidigare, 
anlita externa instruktörer använder 
man sig nu av sin egen personal:  
Reservofficerare från olika förband.

– Det fungerar helt fantastiskt bra. 
Det är engagerade och kompetenta 
övningsledare och instruktörer som 
leder kursen, säger RO/Lt Daniel 
Rothes. Han är planeringsofficer och 
utbildningssamordnare på FM LOG 
och tog initiativ till den första kursen 
med 20talet deltagare.

När yngre reservofficerare anlitas 
drar man dels nytta av kunskaperna 

från den egna reservofficersutbild
ningen. Dels får reservofficerarna 
möjlighet att truppföra och, om be
hov finns, ges kompetensutveckling 
som de kan ha nytta av i sina ordi
narie befattningar. Reservofficerens 
civila kompetens ger ofta fördelar  
i mötet med civila kursdeltagare som.

– Alla vinner alltså på att vi 
använder officerskollegor med civil 
kompetens till detta. Upplägget är 
väldigt kostnadseffektivt, har hög 
kvalitet och ger nöjda medarbetare, 
konstaterar RO/Lt Rothes och berät
tar att initiativet fått mycket positivt 
bemötande.

Nästa steg är att genomföra en GSU 
för civila medarbetare, och att anlita 

unga reservofficerare för uppdraget. 
Om det blir platser över, kommer 
FM LOG att erbjuda dem även till andra 
förband.

FÖR ATT HITTA rätt medarbetare har 
FM LOG tagit stöd av Sverof, som 
ordnat en personalpool för unga 
reservofficerare som är intresserade 
av kortare tjänstgöringsperioder som 
övningsledare eller instruktörer.

– Det ser vi väldigt positivt på.  
Jag hoppas att fler nyexaminera
de reservofficerare går med i den 
poolen. Särskilt bra är det om vi kan 
få fler kvinnliga reservofficerare att 
delta, säger RO/Lt Rothes.

JENNY HARLIN

  MÖTE  I oktober stod Sverof 
värd för det Nordiska Presidiets 
höstmöte. Bland annat disku
terades situationen för reserv
ister i ljuset av den förväntade 
anslutningen av Sverige och 
Finland som nya medlems
nationer i Nato.

Nordiska Presidiet är kontakt och 
samarbetsorgan för fyra nordiska 
reservofficersförbund, med en histo
ria sedan 1935. Presidiets mål är att 
nyttja synergier som skapas genom 
gemensamma kulturella värden, 
samhällsmodeller samt militära 

Alla vinnare i FM LOG:s pilotprojekt

Sverof var värd för Nordiska Presidiets höstmöte

RESERVOFFICERSFÖRBUNDEN INOM NORDISKA PRESIDIET

 ◆HPRD: Hovedorganisationen for personel af reserven i Danmark
 ◆FROF: Finlands Reservofficersförbund, (finska RUL, Suomen reserviupseeriliitto)
 ◆NROF: Norsk Reservistforbund
 ◆Sverof: Sveriges Reservofficerare

bakgrunder och erfarenheter inom 
de nordiska länderna. Fokus ligger 
på ömsesidigt stöd genom utbyte av 
idéer och erfarenheter, likväl som att 
koordinera arbetet i andra interna
tionella sammanhang. 

Presidiet sammankallas vanligtvis 

3–4 gånger per år. Nästa samman
träde kommer att hållas i Köpenhamn 
20–21 januari 2023. Då kommer 
HPRD ta över NP:s ordförandeskap 
för perioden 2023–2024. 

 
 JENNY HARLIN

RO/Lt Magnus Andersson utbildar eleverna i att använda 
skyddsmask genom att genomföra täthetsprov med tårgas. 
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ags för tillbakablick. Vi befinner  
oss nu vid den tiden då det är 
dags att försöka sammanfatta det 
gångna året. Det mest uppenbara 
och angelägna är förstås att skriva 
ingående om kriget i Ukraina  
och det kommande Natomedlem

skapet. Återkommande läsare av den här sidan 
skulle nog känna igen sig i ämnesval. Det är nu för 
tiden lätt att skriva samma krönika flera gånger  
i rad.

Det är inte konstigt att i dessa, bokstavligt så 
väl som bildligt, mörka tider känna vanmakt över 
utvecklingen i omvärlden med krigets hemskheter, 
ett kraftigt försämrat säkerhetsläge och klimat 
och energikriser som tornar upp sig. Kort sagt 
lever vi i en tid med där det finns goda anledningar 
att känna pessimism.

Men det finns också goda grunder att försöka 
betona optimism. Julen är hoppets och – borde  
i alla fall – vara optimismens högtid, så jag tänkte  
i den här texten försöka sprida lite hopp.

DEN UKRAINSKA befolkningen försvarar genom sin 
ihärdiga motståndskraft demokratiska värden som 
är helt avgörande för oss som vill leva i fria länder. 
Det är värden som alla vi har valt att ägna en del 
av våra yrkesliv åt. Det är numera vanligare att folk 
reagerar uppskattande när man berättar att man 
har jobbat eller jobbar i Försvarsmakten. 

Det är glädjande att vi bygger upp ett starkt 
försvar, även om omständigheterna gör att glädjen 
grusas en smula. Det hade kanske varit lättare 
att glädjas om det inte hade krävts ett krig för 
beslutsfattarna att förstå behov och nytta av att se 

om sitt eget skydd. Inte helt oväntat har tjänst
göringsvilligheten också ökat och rekryteringen 
till officersutbildningarna kommer sannolikt peka 
uppåt. Genom det bygger Sverige ett starkt försvar, 
den bästa försäkring mot krig ett land kan ha.

Europas länder har enats och står starkare 
tillsammans än kanske någonsin, trots hård yttre 
press och ihärdiga försök till splittring. Även om 
pandemin inte är över i alla delar av världen så har 
de flesta länder kunnat lätta på restriktionerna och 
åtminstone i Europa har samhällen kunnat återgå 
till vardagen.

PÅ HEMMAPLAN har marinen under året firat 500 
år, med många uppmärksammade evenemang runt 
om i landet. I år är det förstås extra tacksamt för en 
försvarsgren att ha ett jubileum. Säkerhetsläget vi 
befinner oss i har säkert inneburit att fler har upp
märksammat Försvarsmaktens och andra myndig
heters budskap om militär och civil beredskap. 

Och slutligen en liten uppmaning i juletid: 
Sprid ljus, hopp och optimism, skänk en slant  
i stället för en julklapp, släck en lampa och tänd  
ett ljus för dina nära, för miljön och för Ukraina så 
kan också ett krig utkämpas. Se där en smula hopp.

Avslutningsvis kan nämnas att förbundet 
gläds särskilt åt nyheten att reservofficeren och 
SFROmedlemmen, tillika tidigare generaldirektör 
för Försvarsmakten, Peter Sandwall har utsetts till 
försvarsministerns statssekreterare. 

D

SFRO
sfro.se

KRÖNIKA

Sprid ljus och optimism

 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.

JOHAN  
HAMNEGÅRD
Ordförande SFRO
ordforande@sfro.se

Härmed kallas medlemmar i Svenska Flottans Reservofficers
förbund till årsmöte den fredag 17 mars 2023 kl 18.00 på 
Drottning Victorias örlogshem, Teatergatan 3 Stockholm. 

Bio från klockan 17.30. Anmäl ditt deltagande senast  
den 13 mars till kansli@sfro.se

För ytterligare information, se sfro.se

KALLELSE



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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MED SVEROF
Kom i mål

TEXT: JENNY HARLIN  
FOTO: MARCO GLIJNIS

2024 firar Sverof 100 år. Som en del 
av firandet bjuder Sverofs instruktö
rer Sara Eklund och Anton Kindlund 
på träningstips som funkar både för 
nybörjare och erfarna skidåkare. 

Lektion nummer tre handlar om 
växlarna i längdåkningen.

1 SAXNING – BRA FÖR BRANTA 
UPPFÖRSBACKAR

– Försök att gå eller springa kon
trollerat, låt höften peka framåt. Om 
du har en dragkedja på jackan ska 
den peka framåt när du saxar, så att 
du inte pendlar med kroppen. Lyft 
blicken. Använd kraften i benen och 
ta hellre stora, lugna kliv än snabba 
och okontrollerade, säger Anton 
Kindlund.

2 DIAGONALÅKNING – FÖR 
HALVBRANTA UPPFÖRSBACKAR

– Få fram höften och våga lägga över 
vikten ordentligt från sida till sida. 
Jobba verkligen med viktöverföring
en, och titta uppåt i backen. Målet är 
att glida fram på ett ben i taget, säger 
Anton Kindlund.

3 STAKNING MED FRÅNSKJUT
– Den här växeln är bra när 

det går fort, men man inte orkar att 
bara staka. Skjut ifrån med ena benet, 
ta ett dubbelt staktag med armarna 
och skjut sedan ifrån med det andra 
benet, säger Anton Kindlund.

4 DUBBELSTAKNING
–  Kom fram med höften, 

använd bålen mycket och armarna 
så lite som möjligt. Lås armbågsle
den i 90 graders vinkel och låt fälla 
överkroppen så att du tar i med bå
lens kraft när du stakar. Det är först 
i slutet av staktaget som du rätar ut 
armarna, säger Anton Kindlund.

5 FARTSTÄLLNING – FÖR SNABBA 
NERFÖRSBACKAR

– Kryp ihop och luta dig lite lätt 
bakåt så att tårna lyfter lite i pjäxan 
och fästvallan inte tar i, säger Anton 
Kindlund. 

Se instruktionsfilmer på 
barmarksträning och tidigare 
instruktioner. En bit in i december 
publiceras snöfilmer! 
www.sverof.se/traning

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

Vässa din teknik 
i längdåkning

FLER TEKNIKPASS KOMMER

 ◆Sverof arrangerar teknikpass för medlemmarna, för att ytterligare öka chan
serna att gå i mål i Mora 2024. Teknikpass kommer att genomföras i Stockholm 
så fort snön kommer. Planer finns på att hålla teknikpass även på andra orter. 
Håll koll och anmäl dig på sverof.se/traning. Där kan du också skriva upp dig på 
en intresselista för att få utskick om när träningspassen äger rum.

Äntligen – nu går vi på snö! Sverof håller träningsläger i Orsa 
Grönklitt för medlemmar med skidintresse. Oavsett om man 
är nybörjare eller elitåkare är målet att genomföra FM-vasan 
2024 tillsammans. Fler tips kommer, så häng på du med!

INSTRUKTÖRERNA
SARA EKLUND
Grad: Kapten.
Förbandstillhörighet: MR V.
Skiderfarenhet: Topp 10, FMvasan.
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.

Den här gången visar Anton 
Kindlund lite skidteknik.
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RO/Mj Robert Dalsjö, försvars och 
säkerhetspolitisk expert på FOI, 
Totalförsvarets Forskningsinstitut, 
arbetar med analyser av det på
gående kriget i Ukraina. Han tittar 
särskilt på möjliga konsekvenser 
och slutsatser för svensk del. 

– Jag har sedan barnsben haft ett intresse 
för säkerhetspolitik. Jag har läst tidningar, 
följt med i världshändelserna och förstått 
det nödvändiga i att land måste kunna 
försvara sig. Fast som ung var jag mer 
troskyldig, trodde i större utsträckning på 
det som sades av höga företrädare. 

Har du blivit cynisk med åren, eller mer 
realistisk?

– Jag har definitivt blivit mer realistisk 
och insett att överheten inte alltid har rätt, 
att beslut påverkas av särintressen och 
prestige och att systemet inte alltid fung
erar. Men jag har inte blivit cynisk, för jag 
bryr mig fortfarande om hur det faktiskt är 
och hur det går.  

Varför blev du reservofficer?
– Ett militärt intresse i kombination med 

en vilja att försvara landet. Runt 1980 kän
des det sovjetiska hotet påtagligt. Rollen 
som reservofficer har betytt mycket och 
gett mig en andra professionell identitet, 
gemenskap, känslan av att verksamt bidra 
till landets försvar. Dessutom en praktisk 
erfarenhet av det militära hantverket och 
av ledarskap.

– Min militära bakgrund underlättade 
också arbetet med avhandlingen ”En livli
na som gick förlorad”2005. Dels genom att 
jag hade lättare att tolka och förstå de fak
torer, samband och problem som militära 
befattningshavare ställdes inför under det 
kalla kriget, dels genom mitt kontaktnät 
inom Försvarsmakten. Att jag var reser
vofficer gav också en viss trovärdighet när 
jag genomförde intervjuer med pensione
rade militära befattningshavare.

Några reflektioner kring avhandlingen 
ur dagens persektiv?

– Vår säkerhet och frihet har sedan 1945 
varit beroende av beskydd från västmak
terna, men under det kalla kriget var det 
en hemlig verklighet som förnekades. I 
stället spred man budskapet att Sverige 
var en moralisk stormakt som stod över 
sådant. Nu gör vi, äntligen öppet, det vi 
förut smög med, vilket nog är en jobbig 
omställning för de som trodde på det gam
la narrativet. 

Hur mycket av vårt tänkande har påver
kats av det kalla kriget?

– Beror nog på hur gammal man är. Min 
generation präglades starkt av det, men 
för de yngre är det nog bara gammal his
toria. Som dock nu delvis kommer tillbaka 
eftersom vi verkar vara på väg in i ett nytt 
kallt krig.

Vilka böcker står på din läslista just nu?
– Jag avslutade nyligen Anthony 

Beevors bok om det ryska inbördeskriget 
och läser just nu Fred Kaplans bok The 
Bomb om amerikansk kärnvapenstrategi 
och –planering. 

Jag har blivit mer realistisk 
och insett att överheten 
inte alltid har rätt

FO
TO

: P
RI

VA
T

JAG ÄR OCKSÅ RESERVOFFICER  MJ ROBERT DALSJÖ 

 RO/MJ ROBERT DALSJÖ 

 ◆Familj: Gift sedan snart 30 år. Två 
utflugna barn.

 ◆Typisk ledig dag: I år har det blivit långa 
arbetsdagar och en del helgjobb, så jag 
har varit rätt slut när jag kommit hem.

TEXT: BEATA HANSSON

VEM VILL DU LÄSA OM HÄR?
Tipsa oss om reservofficerare  
som gör skillnad.
Mejla kansli@reservofficerarna.se


