
Hemvärnet – en kraft att räkna med! 
 
Hemvärnet i Sverige utvecklas och tillförs ny mtrl och ny utrustning samt har nya och mer 
kvalificerade uppgifter än tidigare. Mer om det längre fram. 
 
Hemvärnet att gått från uppgiften ”Bevaka” till uppgiften ”Skydda” vilket är en stor 
ambitionshöjning. Hemvärnet övar alltmer strid med stöd av fältarbeten av olika slag  
(sprängning, blockering, förstöring, minering, hamnminering med hamnminor, maskering 
mm) som stöd för den planerade striden. Uppgifterna påminner till stor del om de uppgifter 
som ”lokalförsvarsförband” och skyttebataljoner tidigare löste, vilket är logiskt. Operativt är 
behoven desamma som förr även om Försvarsmakten är förändrad så har en motståndare 
samma behov av vår nyckelterräng som tidigare. Det är den nyckelterrängen eller 
infrastrukturen som nu skyddas av Hemvärnet för att frigöra brigadförbanden eller skydda 
vår bas och förrådsområden. 
 
6-24-90 är en ledstjärna för hemvärnet och innebär att huvuduppgiften (H1) skall kunna 
lösas inom 6 timmar med del och med huvuddel inom 24 timmar under hela 90 dagar. Det 
har medfört att de flesta Hemvärnsförband har tillgång till all sin utrustning och mtrl i sina 
förråd. Även förnödenheter finns numer lagrade och omedelbart tillgängliga. Hemvärnet 
övar uppgiftsinriktat mot de specifika huvuduppgifter som varje bataljon fått av högre chef, 
förutom de grundläggande förmågor som varje hemvärnsbataljon har. 
 
Hemvärnet i Södermanland har i allt väsentligt uppgifter i Södermanland och övar frekvent 
på sina uppgifter. De flesta officerare i ”lilla kamratföreningen” känner till den nyckelterräng 
som bör försvaras i vårt län och militärgeografin har inte ändrats sedan P10/MekB 10 tiden. 
Hemvärnsbataljonen i Södermanland benämns 27:e och består av en bataljonsstab, 1 
ledningspluton, två insatskompanier, ett bevakningskompani, en båtpluton, samt en 
flyggrupp. 
Till utrustningen hör bl a BV 206, TGB 20, TGB 11, TGB 30 samt PB 8.  27:e Hvbat har begärt 
att få behålla de TGB vi har på bekostnad av PB 8 som har betydligt sämre framkomlighet, 
men å andra sidan är bra vid stöd till samhället vid svåra påfrestningar. 
 Till sjöss har vi fartyget Gråskär för bevakning och transporter av tropp samt en Ribbåt för 
en skyttegrupp. I luften kan vi hålla ett-två flygplan i luften mer eller mindre kontinuerligt för 
ytövervakning mm.. 
 
Till stöd för Hemvärnsbataljonerna inom militärregion mitt finns bland annat en 12cm GRK-
pluton och en pionjärpluton. Det finns planer på att de skall bli fler förstärkningsförband i 
närtid.  
Det är inte fel att jämföra dagens Hemvärn med en skyttebataljon av IB 77 typ där 
Hemvärnet har bättre rörlighet men sämre understöd. Dessutom direktanskaffas utrustning 
som svarar mot Hemvärnets behov och uppgifter.  
Det finns prioriterade mtrl områden som kommer att tillgodoses i närtid som väsentligt ökar 
förmågan och användningsområdet för ett hemvärnsförband, vilket Hemvärnet ser fram 
mot. 
 
Rekryteringen till hemvärnet varierar, men Södermanlands Hemvärnsbataljon behöver alltid 
fler soldater för att upprätthålla den goda nivån. Även chefsförsörjningen är god och i 



dagsläget leds bataljonen av två övlt vilket är unikt, varav en är f.d. taktiklärare på 
Försvarshögskolan. Vi utnyttjar de kompetenser och förmågor vi har och har exempelvis 
fältövningar och utbildning i såväl taktik som stridsteknik i förbandets egen regi.  
Vi har förmåga att göra rekognosering och egna applex på våra uppgifter och se på 
möjligheter och begränsningar i lösandet av våra uppgifter. Därefter övar vi.  
Vid övningarna har vi stöd från Södermanlandsgruppen något som möjliggjort en mycket bra 
utveckling av bataljonen.  Under övning Aurora 2017 skyddade 27:e Hemvärnsbataljonen 
linjen Björnlunda -Gnesta mot en framryckande mekaniserad motståndare med M1A2 
Abrams stridsvagnar, pansarskyttefordon Bradleys framgångsrikt. Därefter anföll 2:a 
brigaden genom våra linjer mot kusten och slog motståndaren. 
 
Långsiktigt bedöms avkastningen från den ökande grundutbildning motsvara framtida behov 
av soldater men för närvarande kommer de flesta soldaterna från värnpliktssystemet. Flera 
officerare från P10/MekB 10/FMV tjänstgör i bataljonen vilket är ett stort plus för oss. Flera 
soldater har gjort en eller flera missioner utomlands och soldaterna är duktiga med ett högt 
stridsvärde. 
	
Även om inte "Stöd till samhället" är en huvuduppgift, är detta något bataljonen gör flera 
gånger per år i olika omfattning.  I "Stöd till samhället" gör Hemvärnet verkligen skillnad på 
riktigt i vanligt i civilsamhället, vilket är förtroendeskapande. 
Bataljonen lämnar alltid stöd till räddningsledare och myndigheter när påfrestningar sker i 
samhället, allt från stora skogsbränder till akuta eftersök efter försvunna personer eller som 
nu senast lösa uppgifter i samband med Covid -19. 
 
Sammanfattningsvis, Hemvärnet i Södermanland är välövat och farligt för en motståndare 
och blir än farligare för motståndaren genom fortsatta övningar och tillförsel av ny mtrl. 
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