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Teknisk utbildning inom Försvarsmakten – Var ligger tyngdpunkten?  

 

 

Sammanfattning: 

Detta arbete handlar om den tekniska utbildningen i Försvarsmakten, närmare beskrivet hur en 

kursbeskrivning för systemmekaniker och tornmekaniker genomförs praktiskt och hur den skall 

genomföras teoretiskt. Uppsatsen kommer inte att behandla hela utbildningen. Den kommer bara behandla 

den minsta delen av utbildningen - den del som innefattar soldatutbildningen. 

 

Syftet med att skriva detta arbete är att komma fram till om den tekniska utbildningen genomförs på ett 

kvalitativt sätt och kontrollera om en mekaniker kan agera i subarktisk miljö efter sin genomförda 

utbildning. 

 

Denna uppsats är uppbyggd på följande sätt. Först genomförde jag en kvalitativ innehållsanalys för att få 

en grundstomme i arbetet. Detta följdes av kvalitativa intervjuer för att få veta hur utbildningen genomförs 

i praktiken. Avslutningsvis diskuterades de frågor jag ställde för att kunna avrunda arbetet ur mina egna 

synvinklar samt att göra subjektiva bedömningar.  

 

Slutsatserna som dragits i denna uppsats är att det finns brister i utbildningen och i kursplaner av torn- 

systemmekaniker. Bristerna i utbildningen som blev uppenbara är att utbildare inte alltid utbildar på det 

som skall utbildas som är i detta fall ”kallt väder” utbildning. Detta på grund av att utbildare ser denna del 

av utbildning som tidstjuv och hellre fokuserar på den tekniska utbildningen. De brister i 

kursbeskrivningen som kom fram under min rapport är att torn- och systemmekanikerutbildningarna inte 

är i synk med varandra. Det innebär att utbildningarna inte alltid strävar mot samma mål. 

Tornmekanikerna genomför enligt kursplan en ”kall väder”-utbildning men inte systemmekanikerna och 

på grund av detta kan det vara svårt för dessa att samarbeta efter sin genomförda utbildning. 

 

Nyckelord: 
Teknisk utbildning, Mekanikerutbildning, Tornmekaniker, Tornmekanikerutbildning, 

Systemmekaniker, Systemmekanikerutbildning, Vinterutbildning, Kallt-väder, Subarktisk miljö   
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Abstrac: 

 
This work is about the technical training of the Armed Forces. It is a closer description how a course 

description for system mechanics and turret mechanics are implemented in practice and how it should 

be done theoretically. The essay will not treat the full training, it will only deal with the smaller part 

of the training, the soldier training. 

 

The purpose of writing this work is to show how the technical training is conducted in a qualitative 

way and check whether a mechanic can operate in a subarctic environment after the training is 

completed. 

 

This paper will be structured as follows. First, I conduct a qualitative content analysis to provide a 

foundation, this will be followed by qualitative interviews to discover how training is conducted in 

practice. Finally, I will discuss the issues I have set out, from my own points of view. 

 

The conclusions which have been drawn from this paper are that there are gaps in training and in 

curricula of turret-system mechanics. The shortcomings of the education that became obvious are that 

educators do not always deliver, "cold weather". This is because the trainer views this part of the 

training as taking away time, and would rather focus on the technical training. The shortcomings in 

the course description that developed from my report are that the turret and system mechanic training 

are not in sync with each other, it means that courses are not always pursuing the same objectives. 

Turret mechanics implement curriculum as a "cold weather" training, but not the system mechanics 

and for this reason it may be difficult for them to cooperate after their education is complete. 

 

Key word: 
Technical training, mechanic training, Mechanic turret, turret Mechanic Training, System 

Mechanic, System Mechanic Training, Winter Training, Cold-weather, sub-arctic environment 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Mitt intresse för detta ämne uppkom redan under min värnplikt, som jag genomförde på P7 

som mekaniker på stridsvagn 121/122 (Strv121/122). Utifrån denna utbildning har jag alltid 

frågat mig om man verkligen blev rätt utbildad och om jag som värnpliktig nådde de 

utbildningsmål som var fastställda av Försvarsmakten. Jag har förfrusit mina händer vid två 

tillfällen och vet inte om det är på grund av en bristfällig utbildning eller om det är mitt eget 

fel. 

 

I mitt kommande arbete kommer jag att utbilda mekaniker samt systemtekniker och vill vara 

väl förberedd för detta och inte göra några större misstag. På grund av detta har jag valt detta 

ämne för att redan nu kunna se hur man utbildar mekaniker samt systemmekaniker och hur 

man undviker fel och onödiga misstag. Kanske kan jag vara med när kursplaner blir 

framtagna för att korrigera eventuella fel som har uppstått vid framtagningsprocessen eller till 

och med har glömts bort. 

 

Intresset för detta tema växte under de vinterutbildningar som jag genomförde under min 

officersutbildning och när vår utbildare som kom från Försvarsmaktens vinterenhet berättade 

att det inte finns någon litteratur som handlar om mekanikerutbildning i subarktisk miljö. En 

annan tanke som slog mig var att vi utbildar andra länder på att agera i ”kallt klimat”. I dessa 

länder måste det också finnas mekaniker som skall kunna agera i denna miljö och kanske kan 

jag även hjälpa till att förbättra deras utbildning. Detta genom att påvisa hur utbildningen 

genomförs i Sverige. 

 

Det är naturligtvis inte bara jag som har funderat på detta problem, det har funnits genom alla 

tider. Under många olika krig har soldater skadats eller till och med dött på grund av kyla.  

Detta tas bland annat upp i inledningen av boken ”Vintersoldat” (1997):  

 
”Även flera av våra internationella styrkor, t ex i Bosnien, har tjänstgjort under 

besvärliga vinterförhållanden. Att du skulle kunna hamna i motsvarande situation i kris 

eller krig måste bedömas som sannolikt- alltså måste du se till att vara väl förberedd.”
1
 

 

Om det finns en stor sannolikhet att jag som officer hamnar i denna situation, då kommer 

mekaniker också hamna i samma situation och på grund av detta ställer jag mig frågorna: 

Utbildar vi våra tornmekaniker samt systemmekaniker för att agera i denna miljö eller 

glömmer vi bort det? Vilken uthållighet kan vi bibehålla om mekaniker inte kan agera? 

Tänker vi på vilka följder detta agerande kan ha på våra trupper eller tystar vi bara ner det och 

tror att det kommer bli bra?  

 

 

 

 

                                                 
1
 Försvarsmakten, 1997,Vintersoldat, Lungföretagen Tryckeri AB, Stockholm, upplaga 1997 

 S.10. 
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I Försvarsmaktens vision om framtiden kan man läsa följande:  

 
”Vi har ständigt välutbildade förband, rustade för strid och redo att snabbt sättas in i 

olika konfliktområden och krissituationer såväl nationellt som internationellt.”
2
 

 

Detta innebär att vi skall kunna sätta in våra förband i nästan alla klimatzoner på grund av att 

alla klimatzoner finns representerad i vårt insatsområde. Om man skall sätta in dessa förband 

snabbt finns det ingen tid att utbilda soldater i subarktisk miljö innan de skall till ett 

insatsområde. Det skulle ta för lång tid och för mycket energi för den enskilde soldaten att 

genomföra en sådan utbildning direkt innan han skall sättas in i en insats. 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur torn- och systemmekanikers utbildningar 

genomförs i Försvarsmakten (FM). FM konstruerar kursplaner för soldater, dessa förklarar 

hur den specifika utbildningen skall genomföras. Detta arbete skall undersöka om mekaniker 

och systemmekaniker utbildas enligt de framtagna kursplaner eller om utbildarna gör lite som 

de vill och inte är så noga om vad som står i kursplanen. FM har visionen: 

 
 ”Vi har ständigt välutbildade förband, rustade för strid och redo att snabbt sättas in i 

olika konfliktområden och krissituationer såväl nationellt som internationellt.”
3
 

 

Kan FM nå upp till detta uttalande om soldaten kanske inte har fått all utbildning eller har 

blivit utbildad i klimatzon C0? 

 

Med detta arbete vill jag utreda om mekaniker och systemmekaniker efter sin godkända 

mekanikerutbildning kan agera i alla klimatzoner som det finns i Sverige. Dessa är enligt 

NATO-standard C0,C1och C2.
4
  

                                                 
2
 Försvarsmaktens vision- och verksamhetsidé. http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-

Forsvarsmakten/uppdrag/Vision-och-verksamhetside/ (hämtad 2010.04.06) 
3
Ibid  

4
 Klimatzon C0 är den region där temperaturen ligger mellan -19 till -6 grader och den lägsta temperaturen har 

varit -25 grader. 

Klimatzon C1 är den region där temperaturen ligger mellan -32 till -21 grader och den lägsta temperaturen har 

varit -42 grader. 

Klimatzon C2 är den region där temperaturen ligger mellan -46 till -37 grader och den lägsta temperaturen har 

varit -56 grader. (detta är tagen ur A.J. Melo Correia; Major-General, POFA; Chairman, 

MAS,1990,Standardization Agreement, NATO, Brussels , uplaga1S. B8-1,B9-1, B10-1.och J. Maj; Brigadier 

General, POL(A);Director, NSA,2006, AECTP 200 Environmental Condition, NATO,uplaga3) 

Försvarsmaktens tolkning av C2 lyder: ”Med C2 avses klimat motsvarande norra Sverige bergs- och 

ödemarksområden. Temperaturområdet begränsas nedåt av -46 Celsius. Under kortare perioder är 

normalförhållandena maximerat till -35 Celsius. Snödjupet uppgår i normalfall till 70 cm.” 

(Detta är tagen ur Försvarsmakten,2007, Systemutveckling  för Försvarsmaktens Vinterförmåga, HKV 

beteckning 01 600:70590 (PDF)) 
 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Vision-och-verksamhetside/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Vision-och-verksamhetside/
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De klimatzoner som finns i Sverige är C0, C1 och C2. Dessa är fastställda av 

NATO.
5

6
  

                                                                                                                                                         
 
5
 A.J. Melo Correia; Major-General, POFA; Chairman, MAS,1990,Standardization Agreement, NATO, Brussels 

, uplaga1  
6
 Jonas, Skär, 2009, Subarktiskt nätverk samlade vinterföreträdare, 

hämtat:http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Norrbottens-regemente-I-

19/11604/Subarktiskt-natverk-samlade-vinterforetradare/ ( 2010.04.08) 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Norrbottens-regemente-I-19/11604/Subarktiskt-natverk-samlade-vinterforetradare/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Norrbottens-regemente-I-19/11604/Subarktiskt-natverk-samlade-vinterforetradare/


Militärhögskolan Karlberg  8(32) 

Op07/10 

8/2 

 

 

Frågeställning: 
 

Får soldater som genomför en godkänd mekaniker/systemmekanikerutbildning den utbildning 

som möjliggör ett agerande i Sveriges klimatzoner? 

 

Delfrågeställningar:  

Vilka mål och krav har kursplanerna på ”kallt väder” utbildningen? 

 

Vilken skillnad finns det mellan den teoretiska kursplanen och den praktiskt genomförda 

utbildningen? 

 

Vilken skillnad finns det mellan utbildningarna av tornmekaniker och systemmekaniker? 

 

Uppfylls mål, krav och syfte som är fastställda av kursplanen? 

 

Vilken nytta har egentligen ”kallt väder ”-utbildningen för den enskilde soldaten? 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats avhandlades två kursbeskrivningar som är fastställda av Försvarsmaktens 

Tekniska skola (FMTS). Dessa kursbeskrivningar används för att utbilda svenska soldater 

som skall bli mekaniker eller systemmekaniker i den svenska FM. Den ena är en 

kursbeskrivning för tornmekanikerkursen Stridsfordon90 (Strf90) som fastställdes 2004. Det 

andra är en kursbeskrivning för systemmekanikerkursen Strf90 som fastställdes 2006. Arbetet 

kommer bara behandla dessa två kursbeskrivningar, dock kommer intervjuerna behandla 

utbildningar från 2004 till 2009. Kursplanerna används på grund av att det var de som fanns 

tillgängliga och eftersom den ena kursplanen är från 2004 finns det ingen anledning att 

intervjuerna skall sträcka sig längre tillbaks än 2004. 

 

Avhandlingen kommer i först hand beröra den enskilde soldaten och hans handlingsfrihet vid 

en insats i klimatzon C2 i Sverige. Detta kopplas till soldatens tekniska utbildning.  

 

Avhandlingen kommer att förklara vad som ingår i dessa två utbildningar, dock kommer 

fokus att ligga på den ”kallt väder”-utbildning som soldaterna får under denna tid. Sådant som 

inte berörs av kursplaner eller reglementen kommer jag försöka att få reda på genom 

intervjuer med personer som har hållit i dessa utbildningar. Det kommer bara diskuteras 

skillnader mellan dessa utbildningar och inte de likheter som finns. 

 

1.4 Tidigare forskning  

Det finns tidigare forskning inom området subartisk miljö och denna har används för att ta 

fram böcker, reglemente och utbildningar som till exempel ”Vintersoldat”
7
. Dock berör dessa 

tidigare forskningar inte den tekniska utbildningen i subarktisk miljö inom FM. Det finns 

                                                                                                                                                         
 
7
 Försvarsmakten, 1997,Vintersoldat, Lungföretagen Tryckeri AB, Stockholm, upplaga 1997 
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dock en uppsats skriven av en kadett från Yrkesofficersprogrammet 06-09(YOP06-09) som 

har tagit upp problemet med kallt klimat inom området fysiskt stridsvärde, (Martin Remberg, 

Övning i Norrland, insats i Afrika,2009). Här kommer Remberg fram till att det är mycket 

viktigt att soldater skall vara välutbildade och ha en fysisk hög standard för att kunna 

acklimatisera sig bättre i kallt väder.
8
 Detta arbete kommer att skilja sig från Rembergs 

uppsats på grund av att detta arbete behandla soldaternas utbildning och inte deras fysiska 

standard och dess inverkan på subarktisk miljö. 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats har genomförts på följande sätt: Först beskrev jag kursplanerna för utbildning 

av systemtekniker och tornmekaniker på Strf90, med tyngdpunkt på mål, syfte och upplägg av 

respektive utbildning. Därefter beskrev jag vilka mål ”kallt väder”- utbildningen har och vad 

dessa mål innebär för utbildningen.  

 

När dessa förklaringar hade genomförts intervjuade jag ett antal personer som utbildade 

systemmekaniker och tornmekaniker på Strf90. Detta för att se hur utbildningen genomförts 

praktiskt, i syfte att senare kunna komma fram till om utbildningen genomförts enligt 

kursplaner eller om det skiljer sig mellan teori och praktik. 

 

När material- och informationsredovisning hade genomförd, kartlagdes skillnaden mellan 

utbildningen av tornmekaniker och systemmekaniker för att utreda om utbildningen fyller de 

mål, krav och syften som är uppsatta. 

 

När detta var klart besvarade jag mina delfrågor för att i ett senare skede kunna besvara min 

stora frågeställning i diskussionen och komma med eventuella förbättringar. Som avslutning 

lade jag fram mina egna slutsatser och förslag till förbättringar till denna utbildning.   

 

2 Centrala begrepp  

2.1.1 Vinterförmåga  

Försvarsmaktens definition lyder: ”Enskild soldat och förbands förmåga att verka i en miljö 

som karakteriseras av: 

 Kyla 

 Snö och is 

 Begränsad / sönderslagen infrastruktur, eller ödemark.”
9
 

 

Vinterförmåga handlar om den duglighet man har under vintern för att kunna hantera sig själv 

och sin materiel under denna del av året. Givetvis är det inte självklart att det enbart handlar 

                                                 
8
 Martin Remberg, 2009, Övning i Norrland, insats i Afrika,  Uppsats (PDF),hämtat,http://fhs.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:236610 (2010.04.16) 
9
Försvarsmakten, 2007, Systemutveckling  för Försvarsmaktens Vinterförmåga, HKV beteckning 01 600:70590 

(PDF), S.9. 

http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:236610
http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:236610
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om vintermånaderna, det kan också inträffa på hösten. Detta kan handla om hur man skyddar 

sig mot kylan och hur mycket man skall äta m.m.
10

 

2.1.2 Subarktisk miljö 

”Definition av Subarktisk miljö ur ett FM-perspektiv 

Subartisk miljö karakteriseras av extrema klimatförhållanden, framförallt när det gäller 

kyla och snödjup. Militärgeografin utmärks av i huvudsak svagt utbyggd infrastruktur, 

ödemark och vägfattiga terräng men innehåller även större moderna orter och städer. 

Begränsad infrastruktur innebär inte enbart avsaknad av infrastruktur, det kan även 

innebära att befintlig infrastruktur är satt ur spel, exempelvis strid i ort där både 

infrastruktur och värmekällor är förstörda. 

 

Subarktisk miljö är inte enbart uttryck för en geografisk definition utan är ett begrepp 

som beskriver den miljö vi skall verka i.”
11

 

  

2.1.3 Subarktisk förmåga 

”Definition av Subarktisk förmåga 

Med subarktisk förmåga avses förmåga att verka i den subartiska miljön alltifrån ödemark 

till den moderna stadskärnan, både under sommar- och vinterhalvåret. 

 

För vidmakthållande och utveckling av den subarktiska förmågan krävs att 

förband/enheter utbildas och övas kontinuerligt i den subarktiska miljön (sommar som 

vinter).”
12

 

 

2.1.4 FSS 

Detta berör Försvarsmaktens gemensamma krav på förmåga hos soldater och sjömän (FSS). 

Det är ett förmågedokument som skall följas under soldatens och sjömannens utbildning. Alla 

soldater och sjömän skall efter slutförd värnplikt ha genomfört denna utbildning i syfte att 

kunna bli vidareutbildad och/eller kunna genomföra internationell tjänst.
13

 

 

 

 

                                                 
10

 Försvarsmakten, 2004, Vinterförmåga, Stockholm, utgåva 2004  
11

Försvarsmakten, 2007, Systemutveckling för Försvarsmaktens Vinterförmåga, HKV beteckning 01 600:70590 

(PDF), S.10. 
12

 Ibid 
13

 Ibid 
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3 Metod inklusive källkritik  

3.1 Metod 

Vald metod för detta arbete var följande: Jag använde mig av kvalitativ innehållsanalys för att 

skapa överblick över större material för att och kunna jämföra olika texter. 
14

 De olika 

texterna som analyserats är följande: reglementen, kursplaner och NATO:s definitioner. Detta 

för att få en grund för att kunna bygga min uppsats på och hitta de skillnader och avvikelser 

som finns i den litteratur jag gått igenom. 

 

Efter att jag hade ägnat mig åt detta genomförde jag kvalitativa telefonintervjuer för att få 

vidare information om dessa utbildningar som jag behandlade under mitt arbete. Syftet med 

att använda mig av intervjuer var att få utbildarnas egen syn på utbildningen och på detta sätt 

få reda på om det finns skillnader mellan genomförd utbildning och det som sägs enligt 

reglementen och kursbeskrivningar.
15

 Jag genomförde intervjuer för att få en större överblick, 

så jag inte bara baserar min uppsats på vad som står i böckerna.  

 

En annan anledning till att jag använde mig av kvalitativa intervjuer var att jag ville få den 

enskilde utbildarens syn på utbildningen och inte en lista på hur många som tycker att till 

exempel utbildningen är bra eller dålig. Det viktiga för mig var att få en bra jämförelse mellan 

reglemente, kursplaner och utbildare. Därför använde jag mig av ovan beskrivna metoder. 
16

 

  

Urvalet av de personer som jag har intervjuat gjordes genom ett jämförelseurval. Jag valde 

personer som har haft ansvar för att genomföra de utbildningar som jag behandlade under min 

uppsats. Dessa är dock från olika regementen, nämligen FMTS, MHSK, P4, P7 och I19.
17

 

 

Efter att analysen av materialet var klar diskuterade jag de frågor som jag ställde och 

besvarade min frågeställning. När detta var klart kom jag med förslag till 

förändring/förbättring av utbildning. Uppsatsen avslutades med mina egna reflektioner och 

hur man kan forska vidare med detta ämne. 

3.2 Materialbeskrivning 

3.2.1 Böcker18 

Standardization Agreement 

Det är ett dokument som är utgiven av NATO, detta dokumenten behandlar väderförhållanden 

i hela världen. Det förklarar var i världen de olika klimatzonerna finns och varför ett område 

klassas till den klimatzonen. 

 

 

                                                 
14

 Jan, Hallenberg; Stefan, Ring; Birgitta, Rydén; Gunnar, Åselius, 2008,Om konsten att tänka, granska och 

skriva på ett vetenskapligt sätt, (Word dokument)S.15,16. 
15

Ibid, S.18. 
16

Ibid, S.12-13. 
17

Ibid, S.20. 
18

 Se uppsats sida30, rubrik 8 Källförtäckning 
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AECTP 200 Environmental Condition 

Det är en avhandling om klimatzonerna och visar genom beräkningar och grafer hur dessa 

zoner indelas. Denna avhandling är en del av Standarization Agreement. 

 

Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos soldat och sjöman 

Det är ett förmågadokument som skall följas under soldatens och sjömannens utbildning. Alla 

soldater och sjömän skall efter sin avslutade värnplikt ha genomfört denna utbildning i syfte 

att kunna bli vidareutbildad och/eller kunna genomföra internationell tjänst. 

 

Utbildningsreglemente kallt väder 

Utbildningsreglementet kallt väder är ett utbildningspaket som skall genomföras av alla 

värnpliktiga och anställda inom Försvarsmakten. Det är en teoretisk utbildning som beskriver 

vad som händer med ens kropp när man är utsatt för kyla och vad man kan göra åt detta. 

 

Soldatreglemente Personlig materiel 

Det är ett reglemente som beskriver hur den personliga materielen skall bäras, vårdas och 

skötas och detta i syfte att få en längre livslängd på persedlar och material. 

 

Vintersoldat 

Det är ett reglemente som förklarar och styr vad man skall göra i vintermiljö. Detta 

reglemente styr upp hur man skall agera i kall miljö, vilken sorts av kläder man skall använda 

och hur man skall använda sina kläder och sin materiel för att inte få några skador. Det 

förklaras också vad man skall tillföra sin kropp vid dessa svåra förhållanden och varför man 

skall göra det och vad som kan hända. Här förklarar man vilka åtgärder man skall genomföra 

när något har hänt, som till exempel en förfrysningsskada. Dessutom förklaras hur man kan 

förhindra värre skador. 

 

Vinterförmåga 

Det är ett utbildningshjälpmedel som skall hjälpa till att utbilda soldater i vintermiljö, ett 

komplement till Vintersoldat. I detta beskrivs vad som skall göras före, under och efter 

vinterövningar. 

 

Kursbeskrivning Tornmekaniker Stridsfordon 90 

Det är en kursbeskrivning som beskriver de delar som ingår i den värnpliktiges 

tornmekanikerutbildning på ett stridsfordon 90. Där beskrivs hur många timmar soldaten skall 

ägna åt vilken utbildning. 

 

Kursbeskrivning Systemmekaniker Stridsfordon 90 

Det är en kursbeskrivning som beskriver de delar som ingår i den värnpliktiges 

systemteknikerutbildning på ett stridsfordon 90. Där beskrivs hur många timmar soldaten 

skall ägna sig åt vilken utbildning. 

 

Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt 

Det är en metodhandbok som hjälper och förklarar hur man kan strukturera upp en uppsats. 

Vidare tar denna upp vilka metoder det finns för att få information att granska denna och hur 

man kan lägga upp detta till en uppsats. 
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Systemutveckling för Försvarsmaktens Vinterförmåga 

Det är en utvecklingsplan som beskriver vilka utbildningar anställda och elever skall 

genomföra. Den beskriver också varför de skall bli utbildade och vilka grader av 

utbildningsnivåer det finns. 

 

3.2.2 Internet 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Norrbottens-regemente-I-

19/11604/Subarktiskt-natverk-samlade-vinterforetradare/(2010.04.08) 

Denna artikel som har publiceras på FM:s hemsida, behandlar ett möte som FM:s vinterenhet 

genomfört. Deltagarna var skolor och andra enheter inom Försvarsmakten och syftet var att 

diskutera hur verksamheten rörande vinterförmåga bedrivs i FM. 

3.2.3 Uppsatser 

Övning i Norrland, insats i Afrika 

Detta är en uppsats om hur kroppen agerar i varmt och kallt klimat, skriven av kadett Martin 

Remberg som gick YOP06/09. 

3.3 Källkritik 

Till största del att använde jag mig av böcker, uppsatser, reglemente och artiklar som har 

utgivits av Försvarsmakten. Dessa har redan genomgått en granskning och på grund av detta 

bedömer jag dem som trovärdiga källor. Försvarsmaktens litteratur revideras också ofta och 

på detta sätt blir litteraturen som är tryckt ofullständig på grund av att det hela tiden kommer 

ny reviderad litteratur. För att detta inte skall hända skall man alltid vara medveten om vilken 

utgåva man har av reglementet och annan litteratur.  

 

Det enda som inte är utgivet av Försvarsmakten är två böcker som är utgivna av NATO. 

Dessa används dock av Försvarsmaktens vinterenhet och därmed anser jag att de också är 

relevanta och granskade källor. NATO är en stor organisation som är världsomspännande och 

kan därför anses som pålitlig i sina källor. 

 

De personer jag kommer att intervjua arbetar inom FM, dock på olika förband och därmed 

kan utbildnings pedagogiken skilja sig. Denna bror på vart utbildaren har växt upp och vad 

hans syn på grundförutsättningar av de eleverna de har är. De utvalda personer har också 

själva genomfört mekanikerutbildningar och på grund av detta är det förstahandskällor och 

det ser jag som en framgångsfaktor.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Norrbottens-regemente-I-19/11604/Subarktiskt-natverk-samlade-vinterforetradare/(2010.04.08)
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Norrbottens-regemente-I-19/11604/Subarktiskt-natverk-samlade-vinterforetradare/(2010.04.08)
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4 Fördjupande bakgrund 

4.1 Reglemente 

I utbildningsreglementet ”kallt väder” kan man läsa följande beskrivning: 
”Utbildningspaketet vänder sig till alla personer som genomför verksamhet i kyla – 

värnpliktiga under grundutbildning, utbildningsbefäl, lärare och elever vid militära 

skolor, reservofficerare, hälso-/sjukvårdsenheter inom Försvarsmakten, frivilligrörelser 

och internationella förband.”
19

  

 

Detta reglemente styr upp vilken utbildning den enskilde värnpliktige skall få innan han skall 

agera i ”kallt väder”. I denna uppsats är det den enskilde mekanikern som skall få denna 

utbildning och jag vill ta reda på om så är fallet. 

 

Dock framgår det inte i utbildningspaketet ”kallt väder” när paketet skall genomföras under 

utbildningen. Förmodligen har utbildaren som lägger upp utbildningen handlingsfrihet när 

och hur han utbildar ”kallt väder”-blocken. 

4.2 Kursplaner 

Kursplanerna för tornmekaniker och systemmekaniker styr vad som skall ingå i 

utbildningarna, vad som skall ingå i de enskilda delarna och hur mycket tid den enskilda 

utbildningen skall få. Utbildningen är inte detaljstyrd, den enskilde utbildaren har 

handlingsfrihet hur han vill utbilda och vilken metod han vill använda för att uppnå de mål 

som ställs i utbildningen. Det är två olika kursplaner för torn- och systemmekaniker.  

 

4.3 Intervjuer 

Nedanstående frågor vill jag ställa under mina intervjuer för att kunna få svar på de frågor jag 

ställde mig vid granskandet av kursplanerna. Naturligtvis vill jag också få reda på om och hur 

soldaternas mekaniker- och systemmekanikerutbildning genomförs. Frågorna är valda av mig 

för att se hur kursplanerna används och hur mycket tid som läggs på de för mig viktiga 

utbildningarna, de som har med ”kallt väder”-utbildningspaketet att göra. 

 

 Har du varit kurschef och genomfört en mekanikerutbildning? 

 Genomför ni vinterutbildning? 

 Genomförs det enligt reglementet ”kallt väder”? 

 Om inte hur utbildar ni mekaniker då? 

 Hur många timmars utbildning håller ni med mekanikern (det finns inget fastställt i 

kursplanen)? 

 Håller ni även utbildning med systemmekanikerna trots att det inte står med i 

kursbeskrivningen? 

 Vet ni varför systemmekaniker inte har någon vinterutbildning under sin kurs? 

 Genomför ni utbildning utöver den som står i ”kallt väder” mekanikerspecifik? 

                                                 
19

 Försvarsmakten, 2005, Utbildningsreglemente kallt väder, Sörman Information & Media AB, Stockholm, 

utgåva 2005, S.5. 
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 Är utbildningen uppbyggd på olika sätt beroende på om det är under sommar- eller 

vinterhalvåret? 

 Hur genomför ni vinterutbildning när det är sommar? 

 Hur mycket fysisk träning har ni med soldaterna (viktigt för att klara sig bättre i kallt 

väder)? 

 

5 Empiri 

5.1 Kursbeskrivningar för STRF90 mekaniker och systemtekniker 

5.1.1 Systemtekniker: kursplan20  

Nedanstående är övergripande syfte och mål för hela Strf90 kursen som sträcker sig över 779 

timmar. 
”SYFTE 

Efter genomförd utbildning skall soldaten erhållit erforderliga kunskaper och 

färdigheter inom ämnena militärteknik och ledarskap för att, i rollen som 

systemtekniker, leda en reparationsgrupp inom Stridsfordon 90. Huvuddelen av 

kursen består av teknikutbildning fördelat på grundläggande teknik och 

systemteknik anpassat till Stridsfordon 90. Över tiden genomförs också FSS och 

fysisk träning i syfte att bibehålla grundläggande soldatfärdigheter samt fysiskt 

stridsvärde. 

 

Mål 

Efter genomförd utbildning skall soldaten självständigt kunna: 

 Utföra och leda förebyggande och avhjälpande underhåll på Stridsfordon 90. 

 Felsöka på Stridsfordon 90 med hjälp av ingående underhållsutrustningar. 

 Genomföra stridsskade- och punktreparationer på Stridsfordon 90. 

 Biträda vid utbildning av personal samt lämna driftstöd på teknisk materiel 

tillhörande Stridsfordon 90. 

 Rapportera och begära understöd med hjälp av sambandsmedel. 

 Genomföra enklare teknisk anpassning på Stridsfordon 90, i vissa fall med 

hjälp av instruktion. 

 Leda reparationsgrupp inom Stridsfordon 90. 

 

Situation: Under de betingelser som kan framkallas vid övning dock ej under 

påverkan av extrem stress.”
21

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Försvarsmakten, 2006,VPL Kursbeskrivning, Systemmekaniker Stridsfordon 90, 2006 Tekniska skolan, 

upplaga 2006 (Word dokument) 
21

 Försvarsmakten, 2006,VPL Kursbeskrivning, Systemmekaniker Stridsfordon 90, 2006 Tekniska skolan, 

upplaga 2006 (Word dokument) 



Militärhögskolan Karlberg  16(32) 

Op07/10 

8/2 

 

 

De delar som ingår i denna utbildning är: 

 

Grundläggande teknikutbildning  

Denna utbildning skall ge soldaten en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att få 

en bra grund och bättre förståelse för systemteknik och teknisktjänstutbildningen. 

Utbildningen skall i möjligaste mån genomföras med det materiel och system som soldaten 

senare skall arbeta med. De delar som ingår är: styr- och reglingsteknik, kabelreparation, 

fordonselektronik, förbränningsmotorteknik, heta arbeten, hydraulik samt 

stridsskadereparationer (BDAR).
22

 

 

Systemteknikutbildning 

Denna utbildning skall ge soldaten kunskap om sitt materielsystems konstruktion och 

funktion i syfte att soldaten skall lära sig att genomföra förebyggande och avhjälpande 

underhåll. Soldaten skall också kunna agera som driftstöd till fordonsbesättningen . De delar 

som ingår är: Introduktion STRF 90, motor, kraftöverföring, elsystem chassi, bandaggregat, 

hydrauliksystem chassi, vagnskropp, riktsystem, tornenhet, enleverande system, elsystem 

torn, hydraulsystem torn, eldledningssystem, ledningssystem torn, Bärgarbandvagn 

(BGBV90), Eldledningsbandvagn (EPBV90) samt Stridsledningsbandvagn (StriPBV90).
23

 

 

Övrig utbildning 

Denna utbildning skall ge soldaten förståelse och kunskap varför teknisk tjänst är viktig. Det 

ingår också FSS som skall genomföras tre gånger per månad, åtta timmar per tillfälle, för att 

bibehålla tidigare inlärda soldatkunskaper. Det ingår också fysisk träning för att bibehålla en 

fysisk standard. De delar som ingår är: teknisk tjänst, systemövning, FSS samt fysisk 

träning.
24

 

 

5.1.2 Systemmekanikerns arbetsuppgift 

Arbetsuppgiften för en systemmekaniker är att vara chef över sin grupp. Soldaten är chef över 

fem till sex personer och tillika vagnchef på det fordon soldaten framrycker med. Denna 

består oftast av två till tre mekaniker och en vagnsbesättning. Vagnsbesättningen är två 

soldater, en skytt och en förare, om det är ett Strf90, som används för att komma till det 

skadade objektet. Som vagnchef bestämmer han vart man skall åka och leder striden med 

vagnen, vid avsutten strid leder han sin grupp. Detta kan naturligtvis skilja sig från 

utbildningsår till utbildningsår och från insats till insats. Det är helt beroende av hur mycket 

fordon man har och vilken insats man är på.  

 

Vid repobjekt är soldaten arbetsledare över sina mekaniker och har alltid kontakt med högre 

chef, för att kunna rapportera uppåt i kedjan vilka åtgärder gruppen kan kommer att vidtaga. 

Vid ett repobjekt är det viktigt att det styrs upp vad som skall göras. Om det gäller ett Strf90 

har systemmekanikern kompetensen att felsöka på både torn och chassi. När han har hittat 

                                                 
22

 Försvarsmakten, 2006,VPL Kursbeskrivning, Systemmekaniker Stridsfordon 90, 2006 Tekniska skolan, 

upplaga 2006 (Word dokument), S. 6-13. 
23

Ibid, S.14-31. 
24

Ibid, S.32-35. 
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felet ger han sina mekaniker uppgiften att reparera detta. Soldaten kommer också att apportera 

vilken tid det kommer att ta och vilka reservdelar som kommer att behöva för detta arbete. 

5.1.3 Tornmekaniker: kursplan25 

Detta är de övergripande syfte och mål för hela Strf90 kursen som sträcker sig över 656 

timmar . 
”SYFTE 

Utbildningen syftar till att försörja insatsorganisationen med värnpliktig teknisk 

personal som har materielutbildning inom funktionen teknisk tjänst, så att ställda 

taktiska och tekniska krav kan uppnås såväl för nationellt som internationellt 

förband. Soldaten skall ges möjlighet att erhålla förmåga till att kunna tillämpa 

gällande bestämmelser i teknisk tjänst inom ramen för verksamhetens 

tillgängliga resurser. 

 

Mål 

Efter utbildningen skall soldaten:  

 Kunna utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på systemet inom 

kompani och bataljon.  

 Kunna felsöka med i organisationens ingående underhållsutrustning samt 

genomföra stridsskade- och punktreparationer på stridsfordonssystemet.  

 Kunna utföra enklare teknisk anpassning på stridsfordonssystemet.  

 Kunna redogöra för handhavande och förebyggande underhåll på teknisk 

materiel inom Strf 90 systemet för att kunna biträda vid utbildning av 

personal. 

 

Situation: Under de betingelser som kan framkallas vid övning, dock ej under 

påverkan av extrem press.”
26

 

 

De delar som ingår i denna utbildning är: 

 

Grundläggande teknikutbildning  

Denna utbildning skall ge soldaten en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att få 

en bra grund och bättre förståelse för systemteknik och teknisktjänstutbildningen. 

Utbildningen skall i möjligaste mån göras med den materiel och system som soldaten senare 

skall jobba med. De delar som ingår är: ellära, elsäkerhet, förbindningsteknik, hydraulik, 

härdplaster samt verktygslära.
27

 

 

Systemteknikutbildning 

Denna del av utbildningen skall ge soldaten förståelse och färdighet för att agera som driftstöd 

och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll på Strf90torn. Dessutom ska han 

vara väl bekant med sina verktygssatser och ha förståelse för reparationskedjan i FM minst en 

nivå uppåt. De delar som ingår är: introduktion, handhavande STRF90, enleverande system, 

                                                 
25

 Fakta i denna del är hämtad från Försvarsmakten, 2004, VPL Kursbeskrivning, Tornmekaniker Stridsfordon 

90, Tekniska skola, upplaga 2004 (Word dokument)  
26

Försvarsmakten, 2004, VPL Kursbeskrivning, Tornmekaniker Stridsfordon 90, Tekniska skola, upplaga 2004 

(Word dokument) 
27

 Ibid, S.5-12. 
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elsystem, övriga vapen, eldledningssystem, riktsystem, hydrauliksystem, tornenhet, 

vapenhuvud BGBV, felsökning, E-/StriPBV, eldhandvapen, generell underhållsutrustning, 

tillämpad reparationstjänst samt teknisk tjänst teori.
28

 

 

 

Övrig utbildning 

Denna del av utbildningen skall upprätthålla soldatens kunskap inom de grundläggande 

soldatkunskaperna och ge honom/henne den fysiska träningen. Inriktningen är att FSS skall 

genomföras tre gånger i månaden, åtta timmar per tillfälle, och fysisk träning skall 

genomföras minst två gånger per vecka. De delar som ingår är: fysisk träning, FSS samt 

försvarsupplysning 

 

I punkten FSS som skall genomföras i 64 timmar under mekanikerutbildningen ingår ”kallt 

väder”-utbildning.
29

 

5.1.4 Mekanikerns arbetsuppgift 

Mekanikernas arbetsuppgift är att lyssna på chefen som oftast är en systemmekaniker och 

genomföra de uppdrag soldaten får. En mekaniker är oftast bara utbildad på en specifik 

fordonstyp och detta kan till och med vara en speciell del av en fordonstyp. I detta fall är 

mekanikern utbildad på en specifik del av Strf90, nämligen tornet, till skillnad från sin chef 

som är utbildad på både torn och chassi. 

5.1.5 Delsummering  

Systemmekaniker och mekaniker är två skilda utbildningar. Dock skall dessa utbildningar 

sträva mot att kunna arbeta tillsammans för att kunna lösa och upphäva uppkomna problem, i 

detta fall rörande ett Strf90. Efter genomförd utbildning skall dessa två befattningar 

sammanfogas till en enhet och agera som detta.  

5.2 Hur skall utbildningspaketet ”Kallt väder” genomföras enligt reglementet 

Detta utbildningspaket genomförs i skolmiljö, detta betyder att det är ett teoretiskt 

utbildningspaket som kan utbildas oberoende på årstid. Utbildningen sträcker sig över sjutton 

till arton timmar.  

 

Utbildningspaketet kallt väder består av fem utbildningsblock. Block ett är uppdelad i två 

utbildningspass. Det första passet som sträcker sig över 1.5 timmar syftar till att eleven skall 

förstå varför ”kallt väder”-utbildningen genomförs och det andra passet utbildas eleven i hur 

man rapporterar tillbud och olycka . Detta pass sträcker sig över en timme.
30

  

 

Block två ger eleven kunskap hur människans kropp reagerar i kyla. Denna utbildning är 2.5 

timmar lång.
31

  

                                                 
28

 Försvarsmakten, 2004, VPL Kursbeskrivning, Tornmekaniker Stridsfordon 90, Tekniska skola, upplaga 2004 

(Word dokument), 04.02.04 S.13-35.  
29

 Kursbeskrivning Tornmekaniker Strf90, Försvarsmaktens Tekniska skola, 04.02.04, S.36-39. 
30

 Försvarsmakten, Utbildningsreglemente kallt väder, 2005 Stockholm (PDF)  

 S.10-12. 
31

  Ibid, S.16. 
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Block tre är uppdelad i tre utbildningspass och alla tre är 2.5 timmar långa. Pass ett handlar 

om flerskiktsprincipen, pass två om hur man anpassar sin klädsel och pass tre om hur man gör 

en riskanalys och behandlar även kunskap om säkerhetsbestämmelser i ”kallt väder”.
32

  

Block fyra är en utbildningskontroll där utbildaren skall kontrollera elevens kunskaper. Denna 

utbildningskontroll genomförs i 2.5 timmar.
33

  

 

Block fem som är det sista blocket i denna utbildning är en repetitionsutbildning. Här 

repeteras de tidigare inlärda blocken och sträcker sig mellan tre till fyra timmar.
34

 

 

Utbildningen finns mer detaljerad i bilaga 11.1. 

 

5.2.1 Innebörd av ”kallt väder” i mekanikerutbildning  

”Kallt väder”-utbildningen ger soldaten kunskap om hur han skall använda sin materiel under 

den kalla årstiden. Genom denna utbildning lär soldaten sig vad han skall och kan göra för att 

inte få förfrysningsskador och vad han skall göra om soldaten drabbats av förfrysningsskador 

på någon kroppsdel. Detta är bra för att upprätthålla sitt stridsvärde under övningar eller 

insatser. Dock ger inte denna utbildning soldaten kunskap om hur soldaten skall använda sina 

verktyg eller hur soldaten skyddar sig mot kylan vid ett repobjekt med till exempel en rep-

presenning.  

 

5.3 Intervju   

5.3.1 Frågor till utbildare 

Dessa frågor kan läsas på 5.3 

5.3.2 Intervju med person A 

Under intervjun med person A berättade denne att han hade varit kurschef för en 

systemteknikerkurs och varit med som biträde under ett antal mekanikerkurser på Strf90. 

A hade ingen djupare kunskap om hur den så kallade ”övriga utbildningen” genomfördes 

eftersom denna inte genomfördes på den tekniska skolan. Den ”övriga utbildningen” 

genomförs på kompaniet där tekniska officerare inte arbetar. Dock kunde han berätta att 

systemtekniker också genomför vinterutbildning precis som sina tornmekanikerkolleger. 

 

Personen berättade också att det genomförs regelbunden fysisk träning cirka två till tre gånger 

i veckan utom vid övningar och detta på grund av att det är tillräckligt jobbigt att genomföra 

fälttjänst.  

  

                                                 
32

 Försvarsmakten, 2004, VPL Kursbeskrivning, Tornmekaniker Stridsfordon 90, Tekniska skola, upplaga 2004 

(Word dokument), S.38-59. 
33

Försvarsmakten, 2005, Utbildningsreglemente kallt väder, Sörman Information & Media AB, Stockholm, 

utgåva 2005,S.64. 
34

 Ibid, S.66. 
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Vidare berättade person A att systemmekaniker och mekaniker utbildas med tanke på 

nationell och internationell tjänst och att båda blir utbildade mot att kunna genomföra 

avhjälpande underhåll inom kompani och bataljon. 

 

Enligt denna person genomfördes inte utbildningen alltid enligt kursplanen, det kunde läggas 

till eller tas bort lite under utbildningens gång. 

5.3.3 Intervju med person B 

Under min intervju med person B berättade denna att han hade genomfört 

mekanikerutbildning, dock ingen systemmekanikerutbildning för Strf90. B berättade att det 

genomförs en ”kallt väder”-utbildning. Dock menar han att detta är en stor tidstjuv under 

utbildningen. För att väga upp denna teoretiska utbildning får dock soldaterna mer praktisk 

utbildning under den tiden de är ute i fält och övar. Detta är dock svårt enligt personen att 

göra på sommaren och då kan ”kallt väder”-paketet falla lite åt sidan.  

 

Enligt person B utbildas soldaterna med ett perspektiv inriktad på internationell tjänst. Dock 

genomförs ingen specifik utbildning på grund av att de utbildas på Strf90A och inte Strf90C, 

som används vid internationell tjänst. Vilka delar av FSS och ”kallt väder” som skall 

genomföras avgöras av FMTS enligt B. 

5.3.4 Intervju med person C 

Under mitt samtal med person C berättade han att han hade genomfört en systemmekaniker- 

och en mekanikerutbildning på Strf90 systemet. C berättade att det genomfördes åtta timmars 

”kallt väder” utbildning, under två pass á fyra timmar. Denna utbildning genomfördes under 

mekanikerskolan och inte som vanligt på kompanierna. Detta eftersom det hade kommit 

soldater till mekanikerutbildningen som inte hade genomfört ”kallt väder”- utbildningen, och 

det bedömdes att de var i behov av denna utbildning. Dock genomfördes FSS på kompanierna 

och de får minst tre timmar fysisk träning i veckan.  

 

På frågan om ”kallt väder” skulle genomföras under mekanikerutbildningen om denna skulle 

hamna under sommarhalvåret svarade han att det inte skulle genomföras utan man fick vänta 

med denna tills det blir vinter. Efter frågan om soldaterna lär sig att agera i subarktisk miljö 

med sina verktyg svarade han att soldaterna bara lär sig hur de skall klä sig och inte hur de 

skall skydda sig mot förfrysningar genom sina verktyg. Han menar att detta görs vid 

fältövningar senare.  

 

Min sista fråga om soldaternas utbildning är kopplad gentemot nationell och internationell 

tjänst besvarade person C med att soldaterna bara lärde sig den tekniska tjänsten, inte hur man 

ska agera i en annan miljö. 

5.3.5 Intervju med person D 

Under mitt samtal med person D berättade han att han hade genomfört tre 

tornmekanikerutbildningar på Strf90, under en av dessa utbildningar hade han varit kurschef 

vid ett tillfälle. D berättade att det inte genomfördes någon ”kallt väder”-utbildning under de 

åren han utbildade. Han trodde inte heller att denna utbildning genomförts på något av de 

kompanierna där mekanikerna låg på trots att de höll i deras FSS-utbildning. Dock sa han att 
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”kallt väder”-utbildningen ingick i soldatens utbildningsplan som sträcker sig över hela 

värnpliktsutbildningen och ”kallt väder”-utbildningen skall genomföras enligt D. Soldaternas 

utbildningsplan skapas av den enskilde plutonschef som den enskilde tornmekanikern eller 

systemmekanikern är underställd.  

 

Enligt D är mekanikerutbildningen redan så kort att man inte kan utbilda mekaniker under 

själva mekanikerutbildningen i hur man skall agera i subarktiskt miljö. Detta skulle behövas 

för att de skulle få kunskap och förståelse för hur smörjmedel, bränsle och metaller beter sig 

när det är kallt för att inte få några skador under övningar eller senare insats. 

5.3.6 Intervju med person E 

Vid mitt första samtal kunde person E inte svara på grund av övning. 

Vid mitt andra samtal kunde person E inte nås på grund av ledighet. 

5.3.7 Delsummering av de enskilda intervjuer med utbildare 

5.3.7.1 Delsummering av intervju med person A 

 ”kallt väder”-utbildning genomförs inte på mekanikerskolan, den genomförs på 

kompani. 

 FSS genomförs på kompani av truppofficerare. 

 Kursplanernas enskilda delar genomförs inte alltid enligt plan.  

 Fysisk träning genomförs två till tre gånger i veckan 

 Systemmekaniker och mekaniker genomför ”kallt väder”-utbildning 

 Systemtekniker och mekaniker utbildas med ett tänk mot nationell och internationell 

tjänst.  

5.3.7.2 Delsummering av intervju med person B 

 ”kallt väder”-utbildningen genomförs av mekanikerskolan. 

 Om mekanikerskolan är på sommaren genomförs inte ”kallt väder”-utbildningen. 

 Kursplanen följs inte alltid på grund av att det är tidstjuvar med som till ex. FSS, ”kallt 

väder”-utbildningen . 

 Vilka block av ”kallt väder”-utbildningen som skall genomföras regleras av FMTS. 

5.3.7.3 Delsummering av intervju med person C 

 ”kallt väder”-utbildningen genomförs av mekanikerskolan.  

 De får lära sig hur de skall klä sig och hålla sig varma i ett teoretiskt utbildningspass 

som sträcker sig över åtta timmar. 

 Om utbildningen skulle vara på sommaren skulle ”kallt väder”-utbildningen inte 

genomföras. 

 FSS-utbildningen genomförs av kompaniet. 

 Minst tre timmars fysisk träning genomförs per vecka. 

 De övas inte mot nationell och internationell tjänst. 
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5.3.7.4 Delsummering av intervju med person D 

 ”Kallt väder”-utbildningen genomförs inte på mekanikerskolan och detta på grund av 

tidsbrist. 

 ”Kallt väder”-utbildningen skall genomföras under soldatens utbildning. 

 Det skulle vara en fördel om mekanikerna skulle bli utbildad specifikt mot sin tjänst i 

subarktisk miljö. 

 

5.3.7.1 Delsummering av intervju med person E 

Kunde inte få tag i denna person  

 

5.3.8 Delsummering  

Dessa intervjuer visar att mekanikerutbildningen inte är lika på alla ställen och att det inte är 

helt klart vad som görs mellan olika regementen. Det kan till och med skilja sig på ett 

regemente. Att ”kallt väder”-utbildningen genomförs är inte alltid helt klart eftersom det kan 

vara sommar eller att det bedöms att själva skruvandet är viktigare och därmed prioriteras. 

Vad inte prioriteras bort är den fysiska träningen som genomförs på alla skolor. Det kan dock 

skilja på hur ofta och hur många timmar som avsetts för detta. 

5.4 Skillnader på utbildning 

5.4.1 Den grundläggande utbildningen  

Systemmekaniker- och tornmekanikerutbildningen är två olika utbildningar, men har många 

likheter. Detta beror givetvis på att dessa två befattningar skall jobba hand i hand med 

varandra. Dock finns det skillnader i mål och syfte, som är lite underliga. Det är att de ena 

soldaterna blir utbildade i kallt väder och mot nationell och internationelltjänst och de andra 

soldaterna blir inte det. 

5.4.2 Skillnader i syfte: 

De största skillnaderna som man kan hitta i övergripande mål och syften, d v s att en 

systemmekaniker skall vara chef och mekanikern är underställd denne, är helt förståeliga. 

Dock finns det en skillnad som är mycket oklar. 

 

Klara skillnader  

 Kunskap och färdighet inom ämne militärteknik och ledarskap för att leda en 

reparationsgrupp. (systemmekaniker)
 35

 

 Grundläggande teknikutbildning (systemmekaniker)
 36

 

 Över tiden genomföra fysisk träning och FSS (systemmekaniker)
 37

 

 

 

 

                                                 
35 Försvarsmakten, 2006,VPL Kursbeskrivning, Systemmekaniker Stridsfordon 90, 2006 Tekniska skolan, 

upplaga 2006 (Word dokument), S.32. 
36

 Ibid, S.3. 
37

 Ibid, S.35. 
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Oklara skillnader  

 Ställa taktiska och tekniska krav för att uppnå såväl nationell som internationell tjänst 

(mekaniker)
 38

 

 

 

5.4.3 Skillnader i mål: 

De största skillnaderna som man kan hitta i övergripande mål och syften, d v s att en 

systemmekaniker skall vara chef och mekanikern är underställd denne, är helt förståeliga. 

Dock finns det en skillnad som är mycket oklar. 

 

Klara skillnader 

 Biträde vid utbildning (systemmekaniker)
 39

 

 Leda reparationsgrupp inom Strf90 (systemmekaniker)
 40

 

 

 

Samma utbildning enligt målen  

 Genomföra stridsskade- och punktreparationer på Strf90
41

 
42

 

5.4.4 Uppfyller kraven som ställs 

Man kan inte sätta fingret på om utbildningen håller den standard som den kanske skulle ha, 

eftersom den inte finns något skrivet i kursplanen hur uppföljningen av kursen skall 

genomföras. Den enskilde utbildaren har en uppföljning av sin utbildning, men utbildningen 

kan vara olika från förband till förband. Till och med på samma förband kan utbildningen 

skilja sig eftersom alla mekaniker inte är på samma kompani och således inte alltid får samma 

utbildning under FSS-tiden på grund av detta.  
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6 Diskussion 

Frågeställning: 

Får soldater som genomför en godkänd mekaniker/systemmekanikerutbildning den utbildning 

som möjliggör ett agerande i Sveriges klimatzoner? 

 

Delfrågor: 

 

Vilka mål och krav har kursplanerna på ”kallt väder” utbildningen? 

Under litteraturstudierna framgick det att kursplanerna ställer bara krav på ”kallt väder”- 

utbildning under tornmekanikerutbildningen, i systemmekanikernas kursbeskrivning nämns 

inget om ”kallt väder” utbildning.  

 

I tornmekanikerutbildningen ingår en ”kallt väder”-utbildning som ingår i FSS-delen som 

omfattar 64 timmar. Det är dock inte styrt hur många timmar som just denna skall 

genomföras. Enligt utbildarna som intervjuades under detta arbete, kan detta skilja från 

utbildningsår till utbildningsår eftersom den kan ha genomförts tidigare eller om det är 

sommar och denna del av utbildning ska äga rum efter mekanikerutbildningen när det har 

blivit kallt nog för att det skall bli relevant. Trots att det står att det skall genomföras kan en 

tornmekaniker genomföra sin mekanikerutbildning utan att ha genomfört de delar han 

egentligen skall ha gjort. 

  

I systemmekanikerutbildningen ingår det enligt kursplanen ingen ”kall väder”- utbildning. 

Enligt de intervjuade utbildarna genomförs denna utbildning om detta inte har genomförts 

tidigare eller om utbildningen hamnar under vinterhalvåret. Dock finns det inga krav eller mål 

enligt kursplanen att ”kallt väder”-utbildningen ska genomföras. 

 

Utbildas soldaterna mot nationell och internationell tjänst? 

Tornmekanikerna skall utbildas mot nationell och internationell tjänst men en 

systemmekaniker skall inte utbildas i detta. Vad som dock inte står i kursbeskrivningen är hur 

detta skall genomföras med tornmekanikern. Enligt utbildarna utbildas mekaniker på Strf90A 

och inte på Strf90C som används i utlandsstyrkan och på grund av detta utbildas de tekniskt 

sett inte mot internationell tjänst. Dock utbildas de i tänket som används i internationell tjänst 

under mekanikerutbildningen.  

 

Vilka mål har ”kallt väder” utbildningen och vad innebär detta för utbildningen? 

Som tidigare förklarades under innebörd av ”kallt väder” i mekanikerutbildningen är målet 

med ”kallt väder”-utbildningen att den enskilde soldaten ska kunna hantera sig själv och sin 

personliga materiel i subarktisk miljö. Denna utbildning är bara teoretisk och ger soldaten 

kunskap och ingen färdighet att använda sin materiel. ”Kallt väder”-utbildningen ger soldaten 

ingen kunskap om hur man skall förhålla sig under reparation av ett skadat fordon i subarktisk 

miljö. Enligt utbildaren skulle det vara positivt att den enskilde soldaten skulle få en 

utbildning i hur materiel som till exempel olja och bränsle reagerar i kyla. Detta i syfte att 

kunna förstå fel som kan uppstå vid låga temperaturer.  
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Vilken skillnad finns det mellan den teoretiska kursplanen och den praktiskt genomförda 

utbildningen? 

Det jag har kommit fram till vid mina intervjuer och studerandet av kursplanerna är att man 

inte alltid håller fast vid kursplanen eftersom utbildaren inte anser att det alltid finns tid för all 

den utbildning som skall genomföras. På grund av detta tas delar bort som utbildarna inte 

tycker är så viktiga och detta är oftast FSS. Detta är inte så bra eftersom det är i denna 

utbildning soldaterna lär sig skjuta och agera i fält och skall befästa sina redan lärda 

kunskaper. I FSS ingår också ”kallt väder”- utbildningen och utan denna är det farligt att 

skicka ut en soldat i kylan eftersom han då inte vet hur han skall agera i denna miljö.  

 

Vilken skillnad finns det mellan utbildningarna av tornmekaniker och systemmekaniker? 

Det finns enstaka skillnader i kursbeskrivningarna, som till exempel att tornmekanikern skall 

få en utbildning i ”kallt väder” och som inte systemmekanikern får under den tiden han 

utbildas. Den andra stora skillnaden är att tornmekanikern utbildas mot nationell och 

internationell tjänst. 

 

Oftast känner man inte av dessa skillnader efter genomförd utbildning eftersom torn- och 

systemmekaniker har samma utbildare och de utför ett försök som går ut på att utbilda alla 

sina mekaniker på samma sätt.  

 

Uppfylls mål, krav och syfte som är fastställda av kursplanen? 

Ja de mål som ställs för att den enskilde soldaten skall kunna det systemet han skall jobba 

med uppfylls enligt de intervjuade utbildarna. Vad som dock inte genomförs med ett godkänt 

resultat är FSS, dock blir de enskilda soldaterna godkända i sin mekanikerutbildning trots att 

de inte har genomfört all den utbildning som skall genomföras enligt kursplanen. På grund av 

detta uppfylls inte krav, mål och syfte som är fastställda enligt kursplanen. 

 

Vilken nytta har egentligen ”kall väder”-utbildningen för den enskilde soldaten?  

Denna utbildning ger den enskilde soldaten kunskap om hur han skall använda sin klädsel och 

materiel på rätt sätt. Denna utbildning är dock nästan bara teoretisk och på grund av detta inte 

helt optimal eftersom den enskilde soldaten inte lär sig handgripligt hur det skall göras utan 

soldaten ser bara på bilder hur det skall se ut. Om den enskilde soldaten skulle lära sig detta 

praktiskt genom att själv känna av skillnaden om man har många lager på sig eller att man 

håller värmen bättre när man har fått näring i sig skulle denna kunskap befästas på ett bättre 

sätt. 

 

6.1 Diskussion om utbildning 

 

Enligt de kursbeskrivningar som beskrevs ovan kan man se att en tornmekaniker har andra 

mål och utbildningar än en systemtekniker. Skillnaden mellan dessa två utbildningar ligger 

inte i den tekniska utbildningen, men när det kommer till små men viktiga detaljer ser man 

stora skillnader. Till exempel skall en tornmekaniker genomföra ”kallt väder”-utbildningen 

och en systemtekniker skall inte göra detta. Ett annat exempel är att en mekaniker skall kunna 

agera nationellt samt internationellt. Detta kan vara en miss vid framtagandet av 
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kursbeskrivningen men hur skall en oerfaren utbildare veta att han missar något om han bara 

håller sig till kursbeskrivningen? 

 

Detta är dock inget större problem eftersom denna utbildning oftast genomför av erfarna 

officerare, men som bara inte håller sig helt strikt till de kursplaner som är framtagna. Detta 

kan dock vara ett problem för vem skall veta vad som har genomförts om man inte håller sig 

till de kursplaner som finns? Efter en avslutad utbildning vet bara utbildaren vad som har 

genomförts.  

 

Hur skall en rekryteringsofficer veta vad som har genomförts? Han kommer att läsa igenom 

kursbeskrivningen och se att de saker som står i denna är det som den personen skall ha som 

soldaten söker och kanske soldaten anställs om man har ont om tid. Om han eventuellt har lite 

mer tid kommer han att ringa utbildaren men då är denne på semester, eller till och med har 

slutat arbeta inom FM. Då finns det ingen uppföljning av vad som har genomförts eller inte 

och då har den personen som skall anställa personal ett problem eftersom soldaten då köper 

”grisen i säcken” och inte vet vilka soldater FM får. 

 

Fördelen är så klart om utbildaren i fråga är kvar i FM och kan ge rekryteraren den 

informationen som han behöver. Dock är problemet här att den enskilde utbildaren inte alltid 

vet vad som har genomförts på grund av att några utbildningar görs på kompaniet där den 

enskilde soldaten har genomfört sin värnplikt och det kan vara olika kompanier på en 

utbildningskurs. Då blir problemet åter lite större eftersom man får ringa upp ytterligare 

utbildare. 

 

Även om de soldater man vill rekrytera har utbildats på samma kompani och på samma 

regemente kan man inte vara säker att dessa har samma utbildning. Detta eftersom att den ene 

soldaten kanske har genomfört sin utbildning på sommaren och därför inte har fått ”kallt 

väder”-utbildningen och den andre soldaten har genomfört sin ”kallt väder”-utbildning 

eftersom att han har genomfört sin utbildning under vintern. Om man nu skall rekrytera en 

grupp som skall kunna verka tillsammans i subarktisk miljö (C2) får man genomföra en extra 

utbildning enbart på grund av att den utbildning som har genomförts inte är dokumenterad.  

 

Min upplevelse under intervjuer är att FM inte har den uppföljning som de kanske skulle ha 

av soldater och på grund av detta kostar det mycket pengar och tid att få rätt personer till en 

insats. 

 

Självklart kan det också vara bra att utbildarna inte följer kursplanen hundra procent ut för att 

kanske ge soldaten lite extra utbildning, dock ska inget utelämnas ut från utbildningen. Den 

enskilde utbildaren får inte göra som han vill, i så fall skulle man inte vara i behov av 

kursplaner. Att lämna ut delar ur utbildningen kan ha stora följder för den enskilde soldaten 

och till och med för ett helt kompani.  

 

För den enskilde soldaten kan följden bli att han skadar sig allvarligt under övningar eller 

insatser där det är mycket kallt, soldaten kanske till och med mister livet. För kompaniet kan 

detta betyda att enskilda fordon inte kan få det avhjälpande eller förebyggande underhåll som 
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det behöver och därmed kan fordonsparken i förlängningen stå stilla och detta enbart på grund 

av att en grupp mekaniker inte har genomfört den utbildning de egentligen skulle ha fått.  

  

Om det inte skulle finnas en skillnad mellan utbildningen som genomförs på de olika 

regementena skulle alla bara kunna sättas in där det finns behov av den tjänsten. Som det är 

nu får man se var den enskilde soldaten har varit stationerad, vem som har utbildat 

honom/henne, intervjua soldaten om vad som har genomförts och se vilken tid på året 

soldaten har genomfört sin utbildning. Här kan det vara skillnad om man har utbildats på 

sommaren eller på vintern. 

 

Om man har fått sin utbildning på sommaren har man kanske inte fått ”kallt väder”-

utbildningen men haft övningar i vintermiljö och på grund av detta fått lära sig hur man skall 

agera och överleva i vintermiljö. Ett annat exempel kan vara en soldat som har genomfört 

”kallt väder”-utbildningen och aldrig agerat i vintermiljö eftersom när övningsperioden börjar 

var det varmt och han blev aldrig tvingad att lära sig hur det fungerar att agera i vintermiljö.  

 

Detta är ett problem. Skall man som rekryterare kontrollera varje person och ta all den tid det 

tar att kontrollera den enskildes övningsperioder och kontrollera hur varmt eller kallt det var 

under den övning han genomförde? I så fall kommer det att kosta för mycket att rekrytera 

personal. 

 

6.2 Vad kan förbättras i utbildningen 

  

Vad som skulle kunna förbättra denna utbildning är att alla soldater utbildas på ett ställe och 

mitt förslag är att det skulle vara inom den tekniska skolan. Genom att få en gemensam 

utbildning inom FM skulle det inte finnas skillnader på den utbildningen som genomförs och 

alla soldater skulle vara likadant utbildade.  

 

Den teoretiska ”kallt väder”-utbildningen skulle också genomföras, dock av Försvarsmaktens 

vinterenhet (FMVE) eftersom dessa har den djupaste kunskapen om vad som är bäst att 

genomföras eller av officerare som har gått utbildningen ”instruktör vintertjänst”. Utöver 

detta skulle det finnas på varje regemente en officer som är ansvarig för ”kallt väder”-

utbildningen. Denna person är ansvarig att utbildningen genomförs på ett korrekt sätt och att 

uppföljningen av godkända eller icke godkända elever görs. Fördelen med detta skulle vara att 

man har en person på regementet som man kan vända sig till, till exempel om man vill ha 

information eller frågor om utbildningen har genomförts eller hur den skall genomföras. Den 

positiva delen är att det inte kan bli några större missförstånd om utbildningen har genomförs 

på ett korrekt sätt eller inte.  

 

All denna utbildning borde alltid genomföras och dokumenteras på samma sätt förutom när 

man skulle hitta brister eller ha förslag för förbättring. Dock skulle dessa förslag alltid 

dokumenteras för att personen som skall rekrytera eller utbilda enkelt kan se vad som har 

ändrats under utbildningsåren.  Denna utbildning skulle vara beställt av FM med bestämda 

krav utan tolkningsutrymme. 
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Fördelen med att ha en gemensam utbildningsplats är också att de som skall utbilda 

systemmekaniker och tornmekaniker kan sätta sig tillsammans och gå igenom sina kursplaner. 

Vid denna genomgång av respektive utbildning kan det mycket lättare hitta saker som har 

glömts vid framtagningen av kursplanen. Detta är inte den enda fördelen, kanske kommer 

man på helt nya saker under denna träff som man inte skulle ha kommit fram till om man inte 

skulle ha pratat med varandra. 

 

Slutligen kunde det också vara bra med ett utbildningsbevis som man bara skulle få om man 

har genomfört alla delar som ingick i den kursen man gått. Detta kunde vara ett kort där man 

fyller i den utbildning man har genomfört och om man inte har genomfört hela utbildningen 

får man inte den behörigheten förrän man kompletterat utbildningen. En annan sak som skulle 

vara fördelaktigt med ett sådant utbildningsbevis skulle vara om den också skulle finnas 

digitalt i FM:s nätverk för att den enskilde chefen kan kontrollera sina enskilda soldater och 

fastställa deras kunskapsnivå och kanske, om det behövs, genomföra en kompletterande 

utbildning.  

 

 

7 Sammanfattning 

7.1 Egen reflektion/ Vad kan förbättras i utbildningen 

 

Mina egna reflektioner under detta arbete är att den tekniska utbildningen genomförs bra. 

Dock finns det missar vid framtagningen av kursbeskrivningar som jag tycker inte skall 

förekomma. Om man tar fram en utbildning anser jag att den skall kopplas till de personer 

man skall jobba med och mot den tjänsten man skall agera i. Man skall göra en 

trehundrasextio graders överblick och se vad, var och med vem den enskilde personen skall 

arbeta med och försöka att få in alla dessa synvinklar i en kursbeskrivning. En 

kursbeskrivning skall också vara så detaljerad och noggrann att till exempel en nyexaminerad 

fänrik kan förstå vad som kan genomföras och planera utbildningen utan att vara tvungen att 

genomföra längre efterforskningar.  

 

Vad jag dock anser är viktigast är att utbildaren utbildar alla soldater på samma sätt och inte 

gör några avsteg från kursplanerna. Jag anser nämligen att alla soldater skall få samma 

utbildning för att man ska veta vad de kan och inte kan efter genomförd utbildning. Självklart 

anser jag inte att metoden alltid skall vara den samma, alla människor lär sig på olika sätt och 

därför är utbildaren tvungen att anpassa utbildningsmetoden efter de elever soldaten har. Vad 

som dock inte skall ändras är utbildningsinnehållet utan det bör ändras i kursplanen.  

 

Det som bör förändras enligt mig är att den enskilde utbildaren skall hålla sig vid 

kursbeskrivningen. Förutom detta tycker jag att det skall läggas en större vikt på att få en 

uppföljning på den enskildes soldatens utbildning för att kunna se vad han har genomfört eller 

inte. Detta vill jag göra eftersom det är onödigt att lägga pengar på redan genomförd 

utbildning. 
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7.2 Mina svar på frågeställningen 

Mina svar på frågeställningen efter detta arbete är att en soldat efter godkänd utbildning oftast 

inte kan agera i Sveriges klimatzoner. Detta eftersom att den teoretiska utbildningen inte 

möjliggör för soldaten att få den kunskap som behövs för att kunna agera i de klimatzoner 

Sverige har. Att utbildningen genomförs bristfälligt i många fall är också ett problem. Detta 

för att den praktiska utbildningen i ett senare skede kan vara svårare att förmedla på grund av 

brister i den teoretiska utbildningen, och således kan inte en korrekt utbildningsstegring 

genomföras. 

7.3 Förslag för fortsatta studier 

Vidare studier behövs inom detta område för att kunna få en djupare inblick och för att kunna 

dra mer slutsatser om dessa två utbildningar.  

 

Man skulle behöva se över både torn- och systemmekanikerkursen för att se om det finns mer 

problem och missförstånd inom dessa utbildningar. Man kan också ta med 

chassimekanikerkursen för att kunna se på alla mekaniker som utbildas på Strf90-systemet. 

Detta i syfte att få en helhetsbild av alla tre utbildningarna och att synka ihop dessa 

utbildningar för att få en så bra som möjlig utbildning för den enskilde mekanikern och en 

perfekt enhet efter utbildningen. 

  

Vad som också skulle behöva ses över är hur det kommer se ut i framtiden när mekaniker blir 

anställda soldater och om det kommer vara någon skillnad mellan dessa utbildningar. Kan 

man över huvudtaget ha dessa sorters av utbildningar när FM kommer övergå till ett 

yrkesförsvar och ett två befälssystem eller får man tänka om helt? 

 

Det skulle också behövas forskning inom teknisk tjänst i subarktisk miljö. Dels för att se om 

man skulle vara i behov av extra utbildning för den tekniska personalen som hanterar mycket 

materiel som till exempel vätskor som kan vid fel hantering i kyla bli en stor hälsorisk. 

Dessutom för att se hur man skall anpassa sitt arbete i subarktisk miljö eftersom man oftast 

står stilla vid reparationer av fordon.  
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9 Bilagor 

9.1 Utbildningspaketet ”kallt väder” 

Utbildningspass  

Block 1.1 Introduktion (tid 1,5 timmar) 

”Målsättning  

Eleven skall få förståelse för varför ”Kallt väder”-utbildningen ska genomföras.”
43

 

 

Block 1.2 Rapportering av olycka och tillbud (tid en timme) 

”Eleven skall efter utbildningen ha 

 Kunskap om vilka regler som styr rapporteringsskyldigheten vid olyckor och 

tillbud(avvikelser) 

 god kunskap om rapportering om olyckor och tillbud 

 god förståelse för vikten och värdet av rapporteringen i det förebyggande 

säkerhetsarbete 

 god kuskap [sic] om hur rapporteringsåtgärder utförs då olyckor lett till personskada  

god kunskap om och förståelse för hur man fyller i aktuella blanketter på det egna förbandet 

och blanketten ”direktanmälan om avvikelse (olycka eller tillbud)”.”
44

 

 

Block 2 Människa i kyla (tid 2,5 timmar) 

”Målsättning  

 Eleven skall få kunskap om 

 Varför människokroppen kan drabbas av allmän nedkylning och lokala kylskador. 

 Det personliga stridsvärdets betydelse för att undvika allmän nedkylning och lokala 

kylskador. 

 Symtom och omhändertagande av nedkylda kylskadedrabbade personer.”
45

 

 

Block 3.1 flerskiktsprincipen (tid 2,5 timmar) 

”Målsättning 

 Eleven skall kunna förklara flerskiktsprincipen och ha en rätt tillpassad utrustning för 

kallt väder”
46

 

 

Block 3.2 Anpassad klädsel (tid 2,5 timmar) 

”Målsättning 

 Eleven skall 

 Förstå av rätt anpassad klädsel vid olika verksamheter. 

 Informeras om hur utbildningen skall genomföras.”
47

 

 

Block3.3 Riskanalys och säkerhetsbestämmelser (tid 2,5 timmar) 

                                                 
43

Försvarsmakten, Utbildningsreglemente kallt väder, 2005 Stockholm (PDF) 

 S.10.  
44

Försvarsmakten, Utbildningsreglemente kallt väder, 2005 Stockholm (PDF), S.12. 
45

Ibid, S.16. 
46

Ibid, S.38. 
47

Ibid, S.57. 
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”Målsättning 

 Eleven skall 

 Kunna genomföra riskanalys vid kallt väder 

 Få kunskap om säkerhetsbestämmelser vid uppträdande i kallt väder”
48

 

 

Block 4 utbildningskontroll (tid 2,5 timmar) 

”Målsättning 

 Instruktören skall  

 Kontrollera utbildningsnivå 

 Dokumentera genomförd utbildning  

 Utvärdera utbildningen”
49

 

 

Block 5 Repetition (tid 3-4 timmar) 

”Målsättning  

 Återta tidigare genomförd ”Kallt väder” –utbildning efter övningsuppehåll”
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Försvarsmakten, Utbildningsreglemente kallt väder, 2005 Stockholm (PDF), S.59. 
49

Ibid, S.64. 
50

 Ibid, S.66. 


