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Årets Rikskonferens i Sälen, där jag även i år deltagit, 
dominerades av två händelser. Om den ena skrev jag i min 
förra ledare – nämligen den mycket oroande utvecklingen 
mot ett allt aggressivare Ryssland samtidigt som svensk 
försvarspolitik inte hängt med i den säkerhetspolitiska 
utvecklingen. Detta till trots de upprepade signalerna om 
Rysslands politiska förändring och rysk upprustning. 

Det sker nu en tillnyktring på hemmaplan där samtliga 
politiska partier, som står för en ansvarsfull försvarspolitik,  
visar prov på en ökande insikt om att det säkerhetspolitiska  
läget allvarligt försämrats och att det krävs åtgärder för att 
Försvarsmaktens förmåga att möta hot och risker – inte 
bara som kan uppstå om tio år – också ska kunna hantera 
händelser i närtid. Därmed stämmer allt fler in i slutsatsen  
om nödvändigheten att styra åtgärder för att komma till  

rätta med befintliga brister i dagens organisation så att den faktiskt fungerar – en basplatta. 
Försvarsutbildarna genom bl a Försvarsforum har bidragit till debatten om nationens 

försvarsförmåga och att den förts och fortsatt förs på stor bredd. Försvaret är inte längre 
betraktad som ett särintresse men hur denna insikt kommer att infrias i ekonomiska 
satsningar återstår att se. 

Ytterst handlar försvarsfrågan om fred och frihet och att värna svenska intressen i en  
globaliserad värld. En sådan förmåga är inget som uppstår av sig själv. Det kräver för- 
tänksamma och långsiktiga politiska beslut byggt på realistiska överväganden, att ansvar- 
iga myndigheter med sin personal löser tilldelade uppgifter men det krävs också en tyd- 
lig folklig förankring. Det senare har försvarsutskottets ordförande Allan Widman be-
skrivit som alltings början och förutsättning. 

Det andra området som var tongivande på rikskonferensen var den vedervärdiga terror- 
handlingen mot satirtidningen Charlie Hebdo och den yttrandefrihet vi i väst tagit för  
given. Förnyade attacker riskerar ökande motsättningar mellan olika grupper långt ut- 
över de ofta kriminellt belastade fundamentalisternas. Den radikalisering av – låt vara  
ett ytterst fåtal – svenska ungdomar i våldsbejakande miljöer och med deltagande i 
Ukraina och Syrien förskräcker.

Försvarsutbildarna som en del av en folkförankring utgör en väsentlig tillgång i att 
värna nationens värden och intressen. Genom att verka som en frivillig försvarsorganisa-
tion kan vi bidra till att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga – genom rekrytering, 
utbildning och försvarsinformation, men också genom en växande volym uppdrag till 
MSB verksamhetsområden för stöd till civilt försvar och den enskildes säkerhet.

Med Försvarsutbildarnas nya ungdomsinriktning bidrar vi även till en ökad kunskap 
och förståelse för samhällets försvar, uniformsyrkenas roll och en sund värdegrund.  

Är du inte redan medlem men vill ge ditt stöd till ett för svenska förhållanden starkt 
försvar och/eller bidra genom egen insats som avtalare, instruktör, funktionär, ungdom 
eller begränsat till deltagande vid olika försvarsinformationstillfällen och utbildningar 
– bli försvarsutbildare. Är du redan medlem med oss övriga mer än 27 000 Försvars-
utbildare – så blir 2015 spännande och utvecklande; tag bara en titt i den medskickade 
Kurskatalogen – sök utbildningar och engagemang, Du behövs!

Bengt Sandström
Generalsekreterare

  
  

Vårt bidrag
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Nyrekryterade under 2014 totalt 2 978 (11%). 
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chefredaktören har ordet

Att vara ett stöd för samhällets krisberedskap berör oss alla

Sedan vi blev Försvarsutbildarna 1/1-2006 
har vi som organisation strävat att vara en 
del av stödet till hela samhällets säkerhet. 
Med det menar vi att vi stödjer både För-
svarsmakten och den civila krisberedskaps-
förmågan. Det senare är något som under 
åren har genomförts av ett fåtal förbund och  
av ett begränsat antal individer. Det har tidig- 
are i första hand berört centrala kansliet,  
CBRN- och Krisstödsförbundet samt några  
individer i Halland och deras stöd till kärn- 
kraftsberedskapen. Efterhand har vi sett att  
intresset från olika aktörer har ökat och 
under 2014 såg vi en större ökning där det 
framförallt kom fram ett stort behov av 
kommunikatörer som vi genom Criscom 
lyckats möta. Sammantaget så upplever vi nu  
att det finns en stor efterfrågan på våra med- 
lemmar och på de tjänster vi kan erbjuda. 
Vår utmaning ligger i att få fler förbund och  
individer att intressera sig för att på olika sätt  
även bidra till krisberedskapen i samhället.

För att hitta lösningar på detta så ansökte  
vi till MSB om en ny typ av uppdrag inför 
2015. Det är uppdrag som riktar sig till att  
öka beredskapen och minska effekten på en-
skilda individer vid olika kriser i samhället. 

Kortare utbildningar som är möjliga att 
hålla på förbundsnivå. Vi har nu fått tre av 
de uppdrag vi sökte och det innebär att vi  
under en fyraårsperiod får chansen att ut- 
bilda ungdomar och vuxna i att bli bättre 
krishanterare. Förutom att vi får chansen 
att utbilda människor i hur man förebygger  
och minskar effekter av kriser ger detta även 
möjlighet för er ute i förbunden att ta an- 
svar för kortare utbildningar och att utveckla  
ungdomsverksamheten så att den tydligt 
omfattar även krisberedskap, precis som 
nya kapitel 2.3 tar fasta på.

På sikt rör det sig här om förbunds-
aktiviteter som ni själva har möjlighet att  
driva i egen regi. Det är utmärkta medlems- 
aktiviteter och ett bra sätt att engagera 
andra i samhällets krisberedskap. Under 
början av 2015 kommer vi att starta upp 
en mindre grupp av människor från olika 
förbund som skall hjälpa till med att ta 
fram planer, materiel och utbildningar av 
instruktörer. Därefter kommer vi senare 
under året att ha instruktörsutbildningar 
och pilotutbildningar inom de tre uppdrag 
vi fått för att efter detta kunna utbilda 
intresserade i praktisk krishantering.

De tre uppdragen ger kunskap om kriser 
och krisberedskap men är i huvudsak av 
praktisk natur. För ungdomar så kommer 
det att finnas en helgutbildning liknande 
Military Weekend samt inom ramen för vår  
ungdomsutbildning ett heldagspaket med 
krisberedskap i fokus. För vuxna så omfattar 
utbildningen motsvarande en heldag och 
ger tips och råd om krisförberedelser vid 
exempelvis längre bortfall av el. För egen 
del tycker jag att det här ger oss möjlighet 
att ytterligare ta flera kliv framåt och en 
reell möjlighet att öka intresset, kunskapen 
och engagemanget för krisberedskapssidan.

 För övrigt vill jag också passa på att  
önska alla välkomna till ett år fyllt av möjlig- 
heter både till 
deltagande i 
kurser och till  
diskussioner om 
svenskt försvar 
och försvars-
politik.

Per Klingvall 
Chefredaktör

Vi FORTSäTTER VåR FöRyngRing mEn bliR 
någOT FäRRE jämFöRT mEd FöREgåEndE åR

nyrekryterade under 2014,  
totalt 2 978 (11%)
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Vi har nu dragit ut medlemsstatistiken för 2014 och kan konstatera att vi fortsatt har  
en bra och något ökande nyrekrytering. Under 2014 nyrekryterades 2 978 nya med-
lemmar till Försvarsutbildarna. Av dessa är 38% yngre än 20 år och 66% yngre än 35 år.  
Antalet kvinnor fortsätter att öka och är nu 3 927 stycken. Det är glädjande att den 
siffran fortsätter att öka men det är långt kvar tills hälften av medlemmarna är kvinnor. 
Vi borde kunna ha en jämnare fördelning även om den speglar den fördelning som 
finns i Försvarsmakten.

Tyvärr så tappar vi medlemmar mot föregående års notering. Vi är nu totalt  
27 073 medlemmar mot 27 777 medlemmar 2013. Vi har räknat med att vi behöver 
rekrytera motsvarande 10% nya medlemmar per år för att kunna behålla vår numerär  
men trots en nyrekrytering på drygt 11% räckte det inte riktigt.

För att fortsätta utvecklas behöver vi under året ta fram idéer hur vi både kan öka 
rekryteringen men även behålla våra medlemmar längre.

några korta fakta (2013 inom parantes):
Totalt antalet medlemmar:  27 073 (27 777)
Antal kvinnor:   3 927 (3 727)
Antalet ungdomar:  2 576 (2 435)
Antalet nyrekryterade:  2 978 (2 541, SVEROF borträknat)
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dEn SäRSkildE utredaren Runar  
Viksten har överlämnat betänk-
andet "Deltagande med väpnad 
styrka i utbildning utomlands 
– En utökad beslutsbefogenhet 
för regeringen" (SOU 2015:1) till 
försvarsminister Peter Hultqvist.

Utredningen föreslår att reg-
eringen bemyndigas att utan 
några begränsningar sända en 
väpnad styrka utomlands för att 
delta i utbildning inom ramen 
för internationellt samarbete. 
Bemyndigandet bör enligt ut-
redningen omfatta alla typer av 
utbildningar och övningar.

Bakgrunden till utredningen är  
Försvarsberedningens rapporter  
där det betonas vikten av inter-
nationellt samarbete för att få 
erfarenhet av att försvara det 
egna territoriet i ett förändrat  
säkerhetspolitiskt läge. Försvars- 

FORTiFikATiOnSVERkET har  
köpt mark i Boden för 70 miljoner 
kr åt Försvarsmakten, skriver TT. 
Det möjliggör större övningar 
med upp till 6 000 man. 

Befogenhetsutredningen: 
OK öva utomlands

Försvarsmakten  
investerar i Boden

beredningen framhåller betyd-
elsen av att fortsätta samarbetet 
med såväl de nordiska länderna 
som med Nato utan andra be-
gränsningar än att samarbetet 
inte får innebära ömsesidiga för- 
svarsförpliktelser. Det anses viktigt 
att öva stridskraftsgemensamma 
operationer mot en kvalificerad 
motståndare.

Om den nya typen av övningar 
ska bli verklighet, bör lagstift-
ningen anpassas till det, skriver 
utredaren. I annat fall måste 
regeringen inhämta riksdagens 
samtycke för att Försvarsmakten 
ska få delta i övningar om vars 
nödvändighet det råder stor 
politisk enighet om.

Betänkandet finns tillgängligt 
på Försvarsdepartementets webb- 
plats: www.regeringen.se/forsvar. 

– Jag har inte varit med om det  
tidigare, det kanske skedde på 
80-talet senast, säger Ann Nilsson 
på Norrbottens regemente.

Tio år sedan stormen Gudrun
På EFTERmiddAgEn den 8 jan-
uari drog stormen Gudrun in 
över Sverige. Arton personer om- 
kom till följd av ovädret och de 
materiella skadorna var enorma, 
skriver msb.se.

Orkanen nådde västkusten 
vid 17-tiden. Stormen drog in 
över ett stråk av Sydsverige. 
Jönköpings län, Kronobergs län,  
Blekinge län och Kalmar län 
drabbades särskilt svårt.

SOS Alarm fick in över 10 000 
anrop under det mest intensiva 
dygnet till de mest belastade 
centralerna i Halmstad, Växjö och  
Jönköping. Trots att bemanningen  
tredubblades och många ärenden 
slussades vidare till räddnings-
tjänsten blev nödnumret 112 
överbelastat.

En del av de drabbade kom-
munerna fattade det formella 

beslutet att använda sig av en 
krisledningsnämnd i hanteringen 
av stormen.

Stormen visar hur sårbart det 
moderna samhället kan vara,  
menar MSB. Samband mellan el  
och telekommunikation blev  
mycket tydligt och för många 
försvann den självklara möjlig-
heten att kommunicera via tele- 
fon och mobil. Insatserna i det 
akuta läget komplicerades och 
försenades av störningarna i tele-
kommunikationerna.

Försvarsmakten ansågs av 
många aktörer som en avgörande 
resurs under Gudrun. Några 
aktörer ställer sig frågande till hur 
neddragningar i försvaret skulle 
påverka samhällets förmåga att  
möta framtida naturolycksrela-
terade kriser av Gudruns om-
fattning, skriver MSB. 

200 Hemvärnssoldater  
övade på Kungsholmen
200 HEmVäRnSSOldATER från  
Stockholmsregionen har genom- 
fört en beredskapsövning på 
Kungsholmen. Syftet var att för-
stärka förmågan att skydda viktig 
infrastruktur i huvudstaden.

– Med den utveckling som 
Försvarsmakten har genomgått 
de senaste åren har hemvärnets 
roll blivit allt mer framträdande, 
säger kn Kerim Kabaca på 
Militärregion Mitt som planerat 

övningen i ett pressmeddelande.
Under övningens första för- 

middag ryckte soldaterna fram 
till fots från Karlberg till de objekt 
som Hemvärnet skyddar.

– Hemvärnet ska förstärka skyd-
det av huvudstaden och skydda 
viktig infrastruktur, så det  
är bra att soldaterna övar på att 
verka och förflytta sig i området, 
säger Kerim Kabaca.

Hemvärnet övar sin förmåga
UndER En krigsförbandsövning 
övades 39. hemvärnsbataljonen. 
Bataljonen som via Skaraborgs-
gruppen är knuten till P4 i Skövde  
har i uppgift att skydda, bevaka 
och ytövervaka. 

Ett av bataljonens kompanier 
rycker fram under övningen. Det  
ska ta sig till ett mål och när  
terrängen är säkrad, skydda och  
bevaka denna, skriver Försvars- 
makten på sin hemsida. Situa-
tionen under övningen ska kunna  
lösas skarpt vid en reell konflikt. 
Nu är det lös ammunition i vapnen  

och träffar simuleras med laser. 
Men det finns moment under 
övningen där skarp ammunition 
används. 

När kompaniet tagit avsedd 
terräng går soldaterna över till 
bevakning. En B-styrka ur 38. 
hemvärnsbataljonen anfaller.  

Sjukvårdsgrupperna i batalj-
onen har under krigsförbands- 
övningen stöd av heltidsanställda 
soldater och materiel från 42. Mek- 
aniserade bataljonen vid P4. Det  
innebär att hemvärnssoldaterna 
kan öva med modern utrustning.

det var 10 år sedan stormen gudrun drabbade Sverige.  
Foto: Försvarsmakten 

i19 får mer mark att öva på i 
boden. Foto: mattias nurmela 
/ Combat Camera / Försvars-
makten
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Camp Ånn: Nu är skylten uppe
dEn nyA SkylTEn i Ånn sitter 
på taket. Det är en del i en sats- 
ning på att bredda verksamheten. 
Camp Ånn som man nu säger, 
fick det nya namnet hundra år 
efter Ånn-lägret kom till. Och det 
ser ljust ut.

– Förra året ökade intäkterna 
med en miljon kronor jämfört 
med 2013, eller 58 procent. Målet  
var att dra in 500 000 kr på civila 
gäster. Det blev 700 000, säger 
Camp Ånns VD Andreas Edholm.

Men huvudfåran är fortfarande  
militära kurser, utbildningar och 
övningar. Det nya 
namnet ska locka 
gäster vid sidan av 
det militära.

– Vi är med på 
olika fora som 

Destination Fjällen och Åre kon-
ferens. Vi har nu också en egen 
webbplattform.

Den nya loggan visar fjäll, skog 
och sjö. Dragplåster är naturen, 
närheten till fjäll. Camp Ånn er-
bjuder lugn och avkoppling och 
den personliga servicen ska locka 
gäster. I år kommer Svenska kyrkan 
hit med konfirmationsläger. Även 
scouterna kommer.

– Vi jobbar också för att visa 
norska konferensgrupper vad de 
kan få här, säger Andras Edholm.

Samlar stöd till veteraner i kris
FöR En dEl SOldATER som 
tjänstgjort utomlands dyker 
problem upp efter hemkomsten. 
Samhällets stöd räcker inte alltid  
till och nu finns ytterligare en för- 
ening som löser akuta ekonom- 
iska bekymmer.

Föreningen Veteranstöd rapid  
reaction har sitt kontor i Bosnien- 
veteranen Martin Bauhns hem 
i skånska Blentarp. Idén till för-
eningen kom när han såg ett in- 
lägg på ett socialt medium. En 
annan veteran som riskerade att 
bli vräkt efter att ha hamnat i ett 
glapp mellan två ersättningssy-
stem bad om hjälp med pengar.

– Ofta ligger tjänstgöringen till  
grund för problemen. Mellan 
raderna förstår man att det är 
människor som har svårt att an-
passa sig till ett civilt liv, säger 
Martin Bauhn till TT.

Tillsammans med två andra 
veteraner tar han emot mejl från 
före detta soldater som ber om 
hjälp. Pengar samlas in via en 
Facebookgrupp. Ofta handlar 
det om utebliven a-kassa eller 
försörjningsstöd.

Ann-Margreth Olsson på hög-

skolan i Kristianstad forskar om 
soldaters situation under och 
efter utlandstjänstgöring.

– Ytterst handlar det om en 
gemenskap som går förlorad. 
När man är på uppdrag vet man  
vad man ska göra. Man är erkänd,  
behövd och uppskattad. Hemma 
sker en total upplösning. Ens 
kompetens är inte efterfrågad och  
kamraterna spridda för vinden. 
Vi behöver skapa social trygghet 
för soldaterna, säger hon.

Ann-Margreth Olsson tycker 
att Försvarsmakten blivit bättre 
på att ta hand om sin personal 
men att det finns stora kunskaps-
brister i samhället.

– Socionomer och personal på  
vårdcentralerna borde till exempel  
ha utbildning i de här frågorna.

32 veteraner har hittills fått 
hjälp från Martin Bauhns förening.

– Jag önskar att vi inte behövdes. 
Men i Sverige är vi ännu inte med- 
vetna om vad det är vi skickar ut 
män och kvinnor till. Det är ett 
stort mörker i rapporteringen, 
säger han.

Crismart lär av skogsbranden

Hemvärnet lockar allt fler

nATiOnEllT CEnTRUm för kris-
hanteringsstudier, Crismart, vid 
Försvarshögskolan utvärderar 
sommarens skogsbrand på upp- 
drag av Länsstyrelsen i Västman-
land. 

Utvärderingen fokuserar på 
vad som gick bra och på vad som  
behöver utvecklas. Länsstyrelsen 
och kommunerna i Fagersta, 
Norberg, Sala och Surahammar 

AllT FlER VäljER att engagera  
sig i viktiga samhällsfunktioner  
som agerar i kris. Också i Västman- 
land har intresset för hemvärnet 
ökat.

Att intresset ökat i detta län kan  
bland annat bero på sommarens 
skogsbrand. Det menar Christer 
Larsson som är chef för Västman-
lands hemvärnsbataljon.

– Men också den operation 
som genomfördes i Stockholms 
skärgård påverkar, säger han till 
P4 Västmanland.

Vad är det viktigaste som 
hemvärnet gör?

– Huvuduppgiften är att skydda,  

vill ha utvärdering av det arbete 
som bedrevs under branden. 
Lärdomar ska leda till en bättre 
krisberedskapsförmåga.

Utvärderingen ska vara klar 
under senvåren. En olycksutred-
ning av skogsbranden gjordes av  
Nerikes brandkår. Crismart kom-
mer inte att utreda räddnings-
tjänsternas arbete, skriver FHS på 
sin hemsida.

bevaka och försvara så stödet till  
det civila samhället är ingen direkt  
huvuduppgift för hemvärnet, men 
vi hjälper till vid förfrågan från 
räddningsledare eller polisens 
insatschef, säger Christer Larsson. 

Skyltat och klart. 
Camp ånn breddar 
verksamheten.  
Foto: Andreas 
Edholm

Iskall examen i Arvidsjaur
ATT ViSTAS i vintermiljö kräver 
kunskap och rätt utrustning. Det  
lärde sig Peter Berthelsen från 
Danmark under en veckas vinter- 
utbildning i Arvidsjaur.

– Det viktigaste jag lärt mig är 
att vädret kan vara den största 
fienden, säger han till Piteå-
Tidningen.

I19 och Arméns Jägarbataljon 
har genomfört flera vinterutbild-
ningar, såväl för militärer som för  
befattningshavare i blåljusmyndig- 
heterna. Nu testar danska för-
svaret sin vinterutrustning och 
Peter Berthelsen inser att dansk 
vinterutrustning har brister.

– Vi har inga varma överrockar  
och handskarna håller inte måttet,  
säger han.

Vinterutbildning för polis från 
Norrbotten gav vid handen att 
också deras utrustning kan bli 
bättre, till exempel hand- och 
fotbeklänader. 

Roland Fürstenhoff jobbar på 
AJB:

– Man lär sig hantera sig själv  
och utrustningen på våra vinter- 
kurser. Man tar hand om varandra  
vid köldskador. Man får lära sig 
hur man rastar, äter och över- 
nattar i kallt klimat. Vi fäster stor 
vikt vid riskmedvetande, säger han.

Som en lite mer ”festlig” examen 
fick eleverna skida ner i en isvak, 
rädda utrustningen och ta sig upp. 

intresset för hemvärnets verksam-
het har ökat. Foto: Per lunqe 

jägarsoldat i Arvidsjaur. militär 
personal från andra länder och 
polis lär sig hur man uppträder 
i vintermiljö. Foto: Sven åke 
Haglund / Försvarsmakten
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Sjukvårdare sattes på prov
En kROCk SkEddE mellan en 
minibuss och en tankbil. Klorgas 
som läckte ut. Detta fick 16 sjuk-
vårdare hantera vid en övning i 
Boden.

– Försvarsmaktens sjukvårdare 
ska i fred och vid kris, kunna 
stödja landstinget på platsen, 
säger kn Roger Viktorsson som är 
chef för den avdelning som ut-
bildar i sjukvård inom Försvars-
hälsan Region Nord.

Landstinget bidrog på övningen 
med ambulans. I den satt Kenneth  
Nilsson och Andreas Hansson. De 
gav soldaterna råd.

– Om vi märker att de gör fel 
tar vi time-out. Sedan får de göra 
om, säger Andreas Hansson.

Soldaten Oskar Morin skötte en  
figurant med blodig huvudskada.

– Det går bra, sa han till nk.se.
Sjukvårdarna som deltog i öv-

ningen är kontinuerligt anställda. 

Trygga kommuner
SVERigES kOmmUnER, Lands-
ting och MSB ger varje år ut 
rapporten ”Öppna jämförelser – 
Trygghet och säkerhet”. Den ger  
uppgifter om vilka kommuner 
som förefaller vara trygga och 
säkra, hur utvecklingen sett ut 
över tiden, vilken betydelse lokala 
förhållanden har för resultatet 
och överför lärdomar mellan 
olika kommuner.

Temat i förra årets rapport är 
medborgarnas uppfattningar och  
förväntningar om trygghet och 
säkerhet. Rapporten innehåller  
information om olyckor, samhälls- 

störningar och hur medborgarna 
ser på sin trygghet i kommunen, 
skriver MSB.

Kommunerna rangordnas i 
rapporten enligt ett sammanvägt 
värde, grundat på hur vanligt det 
är med olyckor och brott i kom-
munen. Kommuner som ligger i 
topp behöver inte vara bäst inom 
området trygghet och säkerhet, 
alla har lika förutsättningar. Men,  
det sammanvägda värdet är an- 
vändbart, menar MSB, när en  
kommun jämför sitt utfall med  
andra som har likvärdiga förut-
sättningar.Bättre skydd mot  

cyberangrepp med FOI
FOi, TOTAlFöRSVARETS forsk-
ningsinstitut, arbetar för att blott- 
lägga riskerna med cyberangrepp 
och höja förmågan att stå emot 
dem.

För ett 10-tal år sedan styrdes  
kritisk infrastruktur som damm- 
luckor, vatten- och avloppssystem 
och elleveranser genom slutna 
datornät. När det var kallt i en 
fastighet gick en fastighetsskötare 
ner i källaren och vred på en ratt.  
För 30 år sedan låste vi bilar och 
fängelseportar med nyckel och 
tog ut pengar på banken. I dag 
görs detta i system som nås via 
Internet eller med handkontroller.  
Forskarna på FOI pratar, i ett 
pressmeddelande, om angrepp 
mot dessa system.

Den första nivån är angrepp 
på Sverige som nation. Kan 
någon från cyberrymden slå ut 
el- eller vattenförsörjning är det 

en fråga om hur länge samhället  
klarar detta, menar FOI. Den 
andra nivån är ekonomisk, som 
att stjäla från banken, stjäla bilar 
eller ta sig in i fastigheter. Den 
tredje, nog så allvarlig, är när 
hackare tar sig in i IT-system för 
att visa vad de kan.

FOI driver på uppdrag av MSB 
arbetet inom NCS3, ett centrum 
med uppgift att skapa hög komp- 
etens för att skydda statlig egen- 
dom och samhällsviktig verksam-
het. Utvecklingen hos motstånd-
arna följs och förmågan att stå 
emot angrepp stärks.

Nu utvecklar FOI en s.k. cyber- 
fysisk statsmodell för att kunna 
illustrera samhällseffekter av ett  
cyberangrepp. Det handlar om att  
skapa förståelse för att ett el- 
avbrott också innebär vatten-
avbrott och att sjukvården slutar 
fungera. 

Viktigt meddelande  
via mobilen
HAR dU OCkSå undrat varför 
Hesa Fredrik tjuter? Det är du 
inte ensam om och nu kommer 
VMA, viktigt meddelande till 
allmänheten att också sändas 
över mobiltelefoninäten. VMA är 
ett varnings- och informations-
system som används vid olyckor 
och allvarliga händelser för att 
varna. 

Hittills har VMA omfattat med- 
delanden i radio och TV samt 
genom tyfoner. Nu ska systemet  
VMA via telefoni vara ett komple- 
ment till radio och TV. Systemet 
består av  dels förinspelade sam- 
tal till fast telefoni, dels genom 

sms till mobil telefoni där med-
delandena skickas till mobiltele-
foner med registrerad adress 
inom ett geografiskt område som  
berörs av ett VMA men också 
till mobiltelefoner som faktiskt 
finns inom området. Det med-
delar Justitiedepartementet på 
regeringskansliets hemsida.

VmA kommer att kunna sändas 
till mobiltelefoner. Foto: Per lunqe

FöRSVARSmAkTEnS ändrade 
ubåtsstrategi räcker inte. Det  
säger Försvarsutskottets ordför-
ande Allan Widman till Svenska 
Dagbladet.

Försvarsmakten har efter de  
konstaterade undervattens-
kränkningarna i höstas lagt om 
strategi för att hindra främmande  
ubåtars framträngande i svenskt  
vatten. Marinen ska öka sin när- 
varo såväl inom som utomskärs.  
Försvarsmakten ska också 
genomföra flera underrättelse-
operationer längs de svenska 
kusterna. Allan Widman väl-
komnar detta men anser att mer 

”Nya ubåtsstrategin inte tillräcklig”
behöver göras.

– På kort sikt kan det här vara 
ett svar på hur Sverige ska hant-
era främmande undervattens-
verksamhet men på längre sikt 
är det här inte tillfredsställande, 
säger Allan Widman.

Han vill ha fler sensorer, heli- 
koptrar och andra verktyg i ubåts- 
jakten.

det hade behövts mer resurser 
under operationen i oktober,  
menar Allan Widman.  
Foto: Alexander karlsson / Combat 
Camera / Försvarsmakten
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Trender i  
informationssäkerhet
FöR FöRSTA gångEn har MSB 
tillsammans med Försvarsmakten, 
Försvarets Radioanstalt och Polis- 
myndigheten tagit fram en  
gemensam hot- och riskrapport  
för informationssäkerhet, kallad 
trender 2015.

Trendrapporten är framtagen 
för att ge en lättillgänglig och 
samlad bild av situationen på  
informations- och cybersäkerhets- 
området. Den ska ge en bedöm-

ning som beslutsfattare kan 
använda.

Rapporten tar upp sju trend-
områden som kan ha betydelse 
vid t.ex. IT-investeringar. Den ska  
också ge regeringen en övergrip-
ande bild av informationssäkerhet.

Några av de sju trenderna är 
informationssäkerhet, komplex-
iteten i IT-tjänster och samspelet 
mellan traditionell och elektron-
isk brottslighet.

MSB-pengar till beredskap
FöR dET HäR åRET har MSB 
föreslagit regeringen att satsa 32  
miljoner kr för beredskapsverk-
samhet till Sveriges frivilliga för- 
svarsorganisationer. Fördelningen:

Civilförsvars- 
förbundet  6 992 000 kr

Frivilliga flygkåren  6 392 000 kr

Frivilliga  
automobilkåren  2 900 000 kr

Svenska Lottakåren  2 383 000 kr

Brukshundsklubben  2 309 000 kr

Försvarsutbildarna  2 074 000 kr

Frivilliga Radio- 
organisationen  1 367 000 kr

Bilkåren  1 158 000 kr

Sjövärnskåren  1 028 000 kr

Röda Korset  261 000 kr

Flygvapenfrivilliga  140 000 kr

Pengarna kommer ur MSB:s 
anslag 2:4 Krisberedskap.

Uppåt för hemvärnet
RAPPORTERnA Om ökat intresse 
för Hemvärnet syns i media. 
Under förra året ökade intresse-
anmälningarna med det dubbla 
jämfört med 2013.

Jag tror att ökningen är kopp-
lad till det ökade medieintresset 

för försvarspolitiska frågor, krisen 
i Ukraina och ubåtskränkningarna  
i Stockholms skärgård, säger öv 
Mattias Ardin, som är stabschef 
för Rikshemvärnsavdelningen, till 
Sveriges radio.

 

Fokuserad övning  
får stöd till drabbade
ETT TRETTiOTAl olika myndig-
heter och andra aktörer har del- 
tagit i en övning med fokus på 
stöd och information till drabbade  
och närstående efter en kata-
strof utomlands, skriver MSB på 
myndighetens hemsida.

70 personer övade utifrån ett 
scenario med en brandkatastrof 
på ett diskotek i Alperna där 

många svenska ungdomar enligt 
förutsättningen befann sig.

– Det är första gången som vi  
övar samverkan mellan olika 
myndigheter med fokus på just  
de drabbade och deras närstå-
ende under en kris, säger Emilia 
Strömsten, chef för konsulära 
beredskapsgruppen på Utrikes-
departementet.

Elev på ut- 
bildning i 
Härnösand 
med Försvars- 
utbildarna 
som får medel 
från mSb. 
Foto: Per 
lunqe

Om hemvändande  
IS-krigare på Folk & Försvar
TERRORdådEn i PARiS blev ett 
viktigt ämne på Folk & Försvars 
rikskonferens i Sälen. Bäring på 
Sverige? Ja, menade Säpochefen 
Anders Thornberg.

300 svenskar har anslutit sig 
till IS och flera har återvänt med 
stridserfarenheter. Säpo bevakar 

IS-krigarna för att få information 
om attentat planeras.

– Vi spanar när individen åter-
vänder, sa Anders Thornberg.

MSB: Stärk det civila försvaret!
dET bEHöVS fortsatt arbete inom  
många samhällssektorer för att 
det civila försvaret ska fungera vid  
krigsfara och krig. Arbetet bör i 
så stor utsträckning som möjligt 
integreras med arbetet att ut-
veckla samhällets beredskap för 
fredstida kriser, skriver MSB.

Detta framgår av en rapport 
som MSB lämnat till regeringen. 
Den är myndighetens underlag 
till inriktningspropositionen. I 
rapporten svarar MSB på frågor 
från regeringen:

Regeringen behöver tydliggöra  
för beredskapsansvariga myndig- 
heter att de ska planera för höjd 
beredskap och ge anvisningar 
för arbetet.

Under höjd beredskap bör 
MSB på regeringens uppdrag få 

inrikta och samordna de bered-
skapsansvariga myndigheternas 
verksamhet och prioritera civila 
statliga resurser. MSB bör i en 
sådan situation även få besluta 
om fördelning av civila statliga 
resurser som förberetts särskilt 
för höjd beredskap.

– Vi ser den lämnade rapporten  
som nästa fas i arbetet med att 
konkretisera civilt försvar som en  
påbyggnad på samhällets kris- 
beredskap. Vi vill också att redovis- 
ningen av uppdraget ska bli ett  
stöd för övriga aktörer när de, med  
utgångspunkt i ansvarsprincipen,  
ska utveckla sin roll inom civilt 
försvar, säger MSB:s generaldirekt- 
ör Helena Lindberg på myndig-
hetens hemsida.

nU HAR Vi TAgiT fram två nya 
rekryterings- och informations-
filmer.

En film visar på vad det inne- 
bär att vara specialist och genom- 
föra en Grundläggande soldat-
utbildning för frivilliga (GU-F).

Den andra filmen bygger vid-
are på filmen från GU-F och är  

Nya filmer på YouTube
inriktad mot hur det är att bli och 
vara sjukvårdare i hemvärnet.

Filmerna finns upplagda på vår 
YouTube-kanal,  
www.youtube.com/ 
SvForsvarsutbildarna

Foto: Armé-, marin- och Flygfilm
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Sverige rustar för  
årets översvämningar
SVERigE SVämmAdE över förra 
året och det kommer att hända 
igen. I de mest utsatta områdena 
rustar nu kommuner och rädd-
ningstjänster för att det inte ska 
bli kaos. 

Tidningen Expressen har kart-
lagt hur de 18 områden med 
störst översvämningsrisk tacklade 
tidigare och kommande problem  
med höga vattennivåer.

Över hela Sverige planeras och  
har byggts vallar och portar, vatten- 
drag breddas och muddras. Detta 
till en kostnad på mer än 30 milj- 
arder kronor, skriver tidningen.

För några år sedan pekades 18 
områden ut av MSB som de med  
störst översvämningsrisk. De 
mest komplicerade och därmed 
dyraste finns i Göteborgs- och 
Stockholmsområdena.

I december förra året present-
erades en förstudie för Göteborgs  
kommun av konsultföretaget 
Sweco om hur framtida översvämn- 
ingar kan stoppas av två enorma  
portar, den ena vid Älvsborgsbron 
och den andra vid Jordfallsbron. 
Kostnad: 10 till 20 miljarder kronor. 
För Stockholm blir ombyggnaden 
av Slussen ett tillfälle att minska 
risken för översvämningar.

nedrasat hus där räddningsinsats 
pågår. Foto: Försvarets bildbyrå

Kritik mot få kvinnor i försvaret
dET RådER bRiST på soldater i  
Sverige. Regeringens utredare 
Stefan Ryding-Berg vill att skolan 
ska ta ett större ansvar för att fler  
ska vilja bli soldater. Han är kritisk  
till att Försvarsmakten inte lyckas  

locka fler kvinnor. Det skriver TT.
Försvarsmaktens tidigare chefs- 

jurist Stefan Ryding-Berg har över- 
lämnat sin utredning till regeringen. 
Han föreslår bland mycket annat 
ett nytt skolämne på gymnasiet 

kvinnlig soldat under insats i 
Afghanistan. det väcks kritik mot 
att det är för få kvinnor i Försvars-
makten. Foto: Henrik klingberg / 
FS21 / Försvarsmakten

FM vill ha tillbaka hela Tofta
FöRSVARSmAkTEn Vill ökA 
användningen av Tofta skjutfält 
på Gotland och vill därför att 
det görs en ny miljöprövning av 
skjutfältet.

I dag kan Försvarsmakten bara 
skjuta på halva Tofta skjutfält, 

men vill återigen ha tillgång till 
hela fältet. Det meddelar Sveriges 
radio.

Frågan ligger på regeringens 
bord sedan Region Gotland 
överklagat det tidigare miljö-
tillståndet från 2010.

Brandberedskapen  
skärps i Uppsala
EFTER SkOgSbRAndEn i 
somras skärper Länsstyrelsen i 
Uppsala sin krisberedskap. En  
övning har nu genomförts där 
scenariot från de västmanländ-
ska skogarna spelades upp 
timme för timme.

Scenario: Skogarna straxt öster 
om Heby står i lågor. Branden 
hotar bebyggelse i närheten av  
Järlåsa. Räddningstjänsten upp- 
manar invånarna att börja för-
bereda sig för evakuering och 
länsstyrelsen sitter i krismöte.

– Här kommer det att finnas 
enorma informationsbehov för 
de som är berörda av den här 
evakueringen, säger informations- 
chefen Sara Arons till P4 Uppland.

Men det här är ingen verklig  
brand. På Länsstyrelsen pågår 
operation Astrid, en skogsbrands- 
övning som till punkt och pricka 
ska efterlikna katastrofen i Väst-

manland. Det berättar försvarsdi-
rektören Johan von Knorring.

– Vi fick en aha-upplevelse. 
Hur fort det kan gå. Vilka krav 
det ställer inom olika områden, 
information till allmänhet, evaku-
eringsproblematik och koord- 
inering av alla resurser som ström- 
mar till vid en sådan händelse.

Vad drar ni för lärdomar av det 
som hände i Västmanland?

– Det finns ganska många lär- 
domar. Utan ett fungerande 
grundsamarbete mellan kom-
muner, länsstyrelsen, landsting 
och polis, så blir det svårt att hant- 
era en sådan här händelse. Det 
måste finnas mekanismer som 
man kan utlösa väldigt snabbt för 
att få en överblick. Jag tror att  
vi behöver bli bättre på att göra 
den typen av bedömningar, 
säger Johan von Knorring.

Sverige i Nato Cyber Coalition
SVERigE HAR dElTAgiT i övn-
ingen Nato Cyber Coalition 2014. 
I den årligen återkommande 
multinationella cybersäkerhets-
övningen deltar militära och 
nationella CERT-organisationer. 
Syftet är att öva hantering av 
tekniska och operativa svar på 
cyberattacker, skriver MSB.

2014 deltog 31 länder inklu-
sive fem partnerländer. Sverige 
har deltagit i övningen sedan 
2011. Vid senaste övningen del-
tog såväl Försvarsmakten som 
MSB:s CERT-SE med egna team. 
Under övningen befann sig de 
svenska deltagarna i Sverige, upp- 
kopplade till Natos övningsmiljö.

Oron för  
utvecklingen i  
omvärlden ökar
i SEnASTE undersökningen av 
opinioner, som MSB genomför,  
visar det sig att oron ökar för den  
politiska situationen i världen.  
Samtidigt, konstaterar MSB, ett 
ökat stöd för ett värnpliktsbaserat 
militärt försvar och för ökade 
försvarsanslag. För första gången 
i en opinionsundersökning från 
MSB är det fler som tycker att 
Sverige ska söka medlemskap i 
Nato, än som inte tycker det.

I den årliga återkommande 
undersökningen ”Opinioner” 
mäter MSB den svenska allmän-
hetens uppfattningar i frågor om 
samhällsskydd, beredskap och 
försvars- och säkerhetspolitik.

för att förmå fler unga att söka 
sig till försvaret.

– Det är skolans ansvar att bi- 
dra till kunskap om totalförsvaret, 
säger han.

Enligt utredningen bör det även  
bli möjligt för Försvarsmakten 
att hyra ut bostäder i andra hand 
till anställda. Samtidigt riktar 
han kritik mot den låga andelen  
kvinnor i uniform.

– Det är från början en manlig 
arbetsplats, det finns en jargong 
och ett beteende som man 
behöver förändra, säger Stefan 
Ryding-Berg.
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Sverige rustar för  
årets översvämningar

åR 2011 bESTälldE Ryssland 
två helikopterhangarfartyg från 
Frankrike av modell Mistral. Sedan  
dess har den säkerhetspolitiska 
situationen mellan EU, Nato och 
Ryssland väsentligen försämrats.  
I början av december 2014 be- 
slutade Frankrikes president 
Francois Hollande att avbryta 
leveranserna på obestämd tid. 
Motivet till stoppet var Rysslands  
intervention i Ukraina och att  
Ryssland inte respekterat det eld- 
upphöravtal som slöts den 5 
september. Enligt den ursprung- 
liga planen skulle det första 
skeppet, namngivits Vladivostok,  
leverats till Ryssland i månads-
skiftet oktober-november 2014 
och det andra under 2015. 

bilden ovan: Ryska sjömän 
som varit på inskolning 
på mistral har nu lämnat 
Frankrike. Foto: mehdi 
Chebil, France24.

bilden till vänster: 
Fartygen Vladivostok och 
Sevastopol kommer att 
kvarstanna i fransk hamn 
på obestämd framtid. 
Foto: mehdi Chebil, 
France24.

Ekonomiska bakslag  
för Ryssland – revansch  
finns på energimarknaden
 

UndER dET SiSTA halvåret 2014  
har den ryska ekonomin drabbats 
svårt av prisraset på olja och gas 
samt de allt hårdare ekonomiska 
sanktionerna från EU och USA. 
Efter Rysslands aggression mot 
Ukraina beslutade EU och USA 
att i flera steg införa ekonomiska 
sanktioner mot landet för att 
markera sitt avståndstagande 
mot interventionen i Ukraina.  
Den ryska ekonomiska tillväxten  
beror av ett högt oljepris. Närmare  
54 procent av den ryska ekonomin 
är bundet till export av energi. 
Parallellt har världsmarknads-
priset på råolja och gas sjunkit 
till följd av ökad utvinning, i 
kombination med minskad kon-
sumtion på världsmarknaden, 
minskad ekonomisk tillväxt i Kina  
och Indien samt etablerandet av 
den amerikanska skifferoljan på 
världsmarknaden. 

Ryssland står dock inte rådlös 

Tyskland introducerar en uppgraderad version av Leopard II
TySklAnd HAR köPT in 20 upp- 
graderade stridsvagn Leopard 
2A7. Stridsvagnarna kommer ur-
sprungligen från Nederländerna 
som lade ned sitt stridsvagns-
vapen år 2011 till följd av ned-
skärningar i försvarsbudgeten. 
Den uppgraderade versionen 
har bl a fått förstärkt skydd mot 
minor och projektiler, nya sikten 
samt utrustats med parallella el-
system för att minska beroendet 
av motorn. Tornet har modifierats 

Frankrike stoppar leveranser  
av hangarfartyg till Ryssland

för att kunna utrustas med en  
12,7 mm tung kulspruta. Vagn-
arna kommer att tillföras en tysk  
stridsvagnsbataljon om 84 vagnar.

Sverige har haft nybyggda  
leopard 2 (Strv 122) sedan slutet 
av nittiotalet. Foto: lennart  
Andersson, Försvarsmakten

inför situation. Det finns ett ömse- 
sidigt beroende av energi- 
exporten mellan EU och Ryssland. 
Inom EU är närmare en tredjedel 
av medlemsländerna beroende 
av rysk gas och en tredjedel av 
norsk gas. Gaskonsumtionen 
inom EU bedöms dessutom öka 
ganska kraftigt. Enligt FOI är den 
ryska infrastrukturen (ledningar) 
för leveranser av gas till Östeuropa  
en kvarleva från Sovjettiden. 
Genom detta system har Ryssland  
fortfarande möjlighet att utöva 
säkerhetspolitiska påtryckningar 
mot enskilda europeiska länder. 
Ryssland har även indikerat att 
man är beredd på långtgående 
inhemska ekonomiska åtstram-
ningar för att fortsätta den in-
slagna säkerhetspolitiska vägen.

I Sverige är beroendet av import- 
erad gas mindre än två procent av  
energikonsumtionen och mycket 
låg i en europeisk jämförelse. 

Att utnyttja energipolitik i utrikes- och säkerhetspolitiska syften kallas  
i militära termer för ”allomfattande ansats”. Foto: Heide Refinery

Den ryska försvarsministern 
Yury Borisov har svarat president 
Hollande med att Ryssland kan 
komma att dra Frankrike inför 
internationell domstol för kon-
traktsbrott. Enligt president Putin 
kommer Ryssland kräva det fulla 
ekonomiska värdet av de båda 
skeppen. Frankrikes försvarsmin-
ister Jean-Yves Le Drian har ut-
talat att skeppen aldrig kommer 
att levereras så länge Ryssland 
uppvisar aggressiva tendenser 
mot sina grannländer.

Sedan juni 2014 har över 400 
ryska sjömän varit ombord på 
fartyget i den franska hamn-
staden Saint-Nazaire för att 
skolas in på de olika systemen. 



Försvarsutbildaren 1/201510

Försvarsutbildarnas rekryteringskurs 
genomfördes under fjolårshösten på  
Tylebäck kursgård. Syftet var att ge  
deltagarna verktyg och metoder för  
planering, genomförande och upp- 
följning av rekryteringsaktiviteter 
hemma i förbundet. dessa ska använd- 
as i samband med hela rekryterings-
kedjan från intresse till färdigt special- 
istavtal med hemvärnet liksom då det  
gäller medlemskap i en frivillig för-
svarsorganisation. Allt enligt Försvars- 
maktens uppdrag till de frivilliga 
försvarsorganisationerna.

TExT: IRMA PALM

Bo Eriksson som jobbar på Försvars-
maktens Högkvarter, Personalstaben, 
med bl a rekrytering och karriärplaner- 

ing är kursledare. Han jobbar även tätt till- 
sammans med Försvarshögskolan för att 
utveckla och utvärdera nya rekryterings-
metoder. 

Irma Palm var med för att ta fram  
exempel på hur man kan arbeta med rekryt-

ering av hemvärnssjukvårdare och hur man 
får människor som anmäler ett intresse att  
också slutföra hela rekryterings- och utbild- 
ningsprocessen. Jag beskriver mig som 
”curlingmorsa”, dvs arbetar med att finna, 
få och även hjälpa förbanden i Stockholms-
området att behålla sina blivande hemvärns-
sjukvårdare. Framgången beror på att 
strukturerat följa upp dem före, under och  
efter utbildningarna så att de verkligen 
söker nästa utbildning i rätt tid. Det inne- 
bär också att ha en god kontakt med hem- 
värnsförbanden för att få besked om tillgång  
och behov samt för att säkerställa att de får  
kontakt med ett förband så tidigt som möjligt. 

Viktiga frågeställningar
Deltagarna kom från Blekinge, Halland, 
Östergötland och Göteborg. Det var en 
lagom grupp för att man ska kunna både 
diskutera och redovisa i vettig takt. Det 
diskuterades friskt både under lektionerna, 
men också i pauserna

Deltagarna fick analysera det egna nu- 
läget för att se hur man kan jobba med rek- 
rytering efter kursen. Följande frågor fick 
deltagarna arbeta med under helgen:

•	 Vilka är de prioriterade målgrupperna  
 för rekryteringsaktiviteterna och var  

 hittar vi målgrupperna? 
•	 Hur rekryterar vi effektivt så att vi  

 når de uppsatta målen? 
•	 Vilka verktyg har vi för att få ut mest  

 av våra rekryteringsaktiviteter? 
Hur undviker vi bortfallet från intresse-

anmälan och hur bibehåller vi intresset 
var andra viktiga punkter att arbeta med 
liksom hur vi avvecklar ett intresse på ett 
positivt sätt. Dåligt avslut kan ge väldigt 
dålig feedback om vår organisation.

bra verktyg med sig hem
Deltagarna fick med sig redskap som SWOT-
analyser (styrkor, svagheter, möjligheter och  
hot), förslag till aktivitetsplaner, budgetar, 
uppdrag från styrelsen och hur man följer 
upp resultatet mm. Allt för att synliggöra 
hela kedjan från idén till ett rekryterings-
event fram till att personen kommit in på 
rätt ställe i organisationen.

Allt som allt var det en mycket givande 
helg och jag önskar verkligen att alla för-
bunden sänder intresserade funktionärer 
till nästa års rekryteringskurser.  

Rekryteringsutbildningen på  
Tylebäck 14-16 november 2014

Från intresse till KFÖ 
 

100 % 

10 % 

det är i fönstret Utsända inbjudningar fram till gU-F/
gmU vi vill minska avgångar. källa: bo Eriksson
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Rekryteringsutbildningen på  
Tylebäck 14-16 november 2014

Hur upplever människor i baltikum 
det ryska hotet, hur är det med ryska 
minoriteter och stödet från Väst? 
Svenske ambassadören i Riga, Henrik 
landerholm svarar.

TExT: PER LUNqE

Ryska planer för aggression mot 
Baltikum, enligt Sergej Markov 11 
november SvT: "Lettland och Estland 

har anledning att vara rädda." Har de det? 
– Den ryska politiken syftar till att 

demonstrera styrka och få länderna i när- 
området att vara rädda för ryskt agerande. 
Och trots att Rysslands militära kapacitet  
ännu är begränsad så är de baltiska länd-

erna dels svåra att försvara, dels har de 
försvar med begränsad kapacitet. Vilka 
Rysslands intentioner är vet vi inte, säger 
Henrik Landerholm.

Hur uppfattas Putin?
– Vad vi lärt oss hittills är att Putin  

faktiskt nästan alltid menar vad han säger. 
Å ena sidan har han nyligen försäkrat att 
alla länder i forna Sovjet kan känna sig 
trygga i att Ryssland respekterar deras  
suveränitet och fria val säkerhetspolitiskt 
och ekonomiskt, men å andra sidan har 
man agerat militärt i Georgien, på Krim 
och i Östra Ukraina och på andra sätt 
försökt tubba nästa alla sina grannar att 
välja öst istället för väst. 

Vad innebär det?
– Därför har man också skapat den  

litauiska soldater.  
Foto: Sven åke Haglund /  
Försvarsmakten 

baltisk oro  
för ryska planer

Euroasiatiska Unionen som ett slags alterna- 
tiv till EU. Syftet med Rysslands strävan 
att skapa rädsla är sannolikt att skrämma 
fram ännu bättre villkor för de ryska 
minoriteterna, tysta grannländerna och få 
dem att tvivla på Natos vilja och förmåga 
samt att splittra Europas länder och ytterst 
att få EU och Nato att ge efter.

Hur känner sig människor i Baltikum, 
är de oroliga? 

– Det finns en utbredd oro och många, 
främst äldre, fick kalla kårar utmed rygg-
raden när de såg likheterna mellan hur 
Krim införlivades i Ryssland i våras och hur  
Estland, Lettland och Litauen först ockuper- 
ades och sedan tvingades att ge upp sin 
självständighet och istället bli ett slags 
sovjetrepubliker, säger Henrik Landerholm. 

I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen
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kvinnor tar terräng i norge. nu delar 
de inte bara samma rättigheter utan 
även samma skyldigheter som män. 
den kvinnliga värnplikten i norge är 
av intresse för Sverige.

TExT: PER LUNqE
FOTO: DIDRIK LINNERUD / HÄREN  
/ FORSVARETS MEDIESENTER

Det dröjde på veckan när 100 år efter 
kvinnlig rösträtt i Norge innan 
Stortinget 2013 klubbade igenom 

kvinnlig, eller könsneutral värnplikt. Från 
januari 2015 är lagen i kraft. Kvinnor har 
haft tillgång till militära befattningar i 
Norge i 75 år. Nu ska ”jenterne” inte bara 
ha tillgång till en befattning, de kommer 
också med tvång att bli uttagna. Norge blir 
därmed första land i Europa med kvinnlig 
värnplikt och först i Nato. 

– Bra för jämställdheten, försvaret ska 
välja bland de bästa och de bästa är inte 
bara män, säger 17-åriga Marie Mamen.

kvinnlig värnplikt i norge

norsk soldat i 5. gardes-
kompaniet.

Och Lettland?
– Lettland har utsatts för ca 200 gräns-

nära incidenter i luften och ca 50 till sjöss  
under det senaste året och de ryska övnings- 
mönstren har blivit alltmer aggressiva. 
Många tror inte på möjligheterna att för-
svara sig och vill heller inte själva delta, 
men i allmänhet litar man på att Nato-
medlemskapet skyddar från rysk invasion. 
Att USA stationerat trupp i alla tre länder 
och att de allierade förstärkt luftövervak-
ningen, Baltic Air Policing, från baser i  
Polen, Litauen och Estland bidrar till trygg- 
het liksom omfattande övningsverksamhet 
med Nato-länder såväl som med Sverige.

Eller är det ryssofobi? 
– Sverige är nog ett mer ryssofobiskt 

land än Estland och Lettland som båda har 
stora befolkningsgrupper med ryska som 
modersmål, 25 och 37 procent. Framför 
allt i Lettland är det normalt att vara ryss. 
Någon allmän fientlighet mot ryssar hand-
lar det inte om. Det är när den egna nat- 
ionella identiteten och självständigheten 
hotas som oron börjar gnaga. Men det är  
inte det ryska, utan Putins version av  
Ryssland som upplevs som hotande, 
åtminstone i Lettland. 

Hur är förhållandena mellan de ryska 
minoriteterna och befolkningsmajoritet-
erna? 

– I allmänhet okomplicerad. 80 procent  
av befolkningen talar ryska och i den lett- 
iska huvudstaden Riga är antalet rysk-
språkiga fler än de som har lettiska som 
modersmål. Men, det finns ett utbrett 
motstånd mot ryskspråkig invandring och 
att erkänna ryska som officiellt språk är inte 
aktuellt. Man måste minnas att de etniska  

letterna bara var 52 procent i sitt eget land 
i slutet av 80-talet. Självständigheten 1991 
var kanske "sista chansen" att bevara ett 
lettiskt Lettland, säger Henrik Landerholm. 

Politiska motsättningar?
– I politiken är motsättningarna större. 

I Estland och Lettland finns stora partier 
med stöd främst från den rysk-etniska 
gruppen under det att de övriga partierna 
kan beskrivas som lettiska eller estniska.  
Litauen, som har en mycket liten rysk mino- 
ritet, har istället ett polskt minoritetsparti.

I början av oktober flyttade USA armé-
förband till Baltikum, vad innebär det? 

– USA har sedan i april i år haft en kon-
tinuerlig militär närvaro i alla tre baltiska 
länder med ca 150 man, som man säger, 
rättvist fördelade i varje land. I Lettland 
har under hösten funnits bland annat fem 
stridsvagnar och tolv pansarskyttefordon så 
närvaron är kanske mest symbolisk, men 
å andra sidan en mycket tydlig markering 
från USA att artikel 5 gäller. 

Stöd från väst?
– Vid president Obamas besök i Tallinn  

i september försäkrade han balterna, ryss- 
arna och världen att Tallinn, Riga och 
Vilnius är lika viktiga att försvara som 
London, Paris och Berlin. Och som den 
tyske förbundskanslern Adenauer svarade 
på frågan om hur många amerikanska 
soldater som behövs för att försvara Berlin, 
det räcker med en, svarade kanslern. På 
samma sätt är de amerikanska styrkorna 
främst en snubbeltrådsstyrka men också 
ett sätt att bidra till uppbyggnaden av t.ex. 
den lettiska arméns förmåga genom om-
fattande övningsverksamhet, säger Henrik 
Landerholm. 

Henrik landerholm 
var fram till 2014 även 
Försvarsutbildarnas 
förbundsordförande. 
Foto: Armé-, marin- och 
Flygfilm
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kvinnlig värnplikt i norge
Hon ser framför sig att få konkurera 

med ”guttene” i den selektionsprocess som 
gallrar ut de mest lämpliga till tjänstgöring 
i norska forsvaret. Hur ser kraven ut? Och 
framförallt, hur ser idealen ut?

– Vi har gått från en föreställning om 
den maskulina bondesoldaten till ett annat 
ideal, en hegemonisk, maskulin idealsoldat,  
säger Frank B. Steder som forskar på For-
svarets forskningsinstitutt.

ger styrka
Nu är det, menar han, dags att ta nästa 
steg. När kvinnor gör sin plikt för Norge, 
då ska mångfalden i försvaret lyftas fram.

Varför är det bra med kvinnor i 
försvaret?

– Det är en styrka. Det blir ett större 
underlag i urvalet. 

Frank B. Steder pekar på tre argument. 
Demokratin, alla har samma rättigheter 
och skyldigheter. Det gäller även den demo- 
kratiska statens våldsprivilegium, att bruka 
vapen. Det andra är resursargumentet. 

– Män och kvinnor har olika erfaren-
heter, värderingar och intressen. Prioriter-
ingarna är olika. Fler kvinnor i mansdomin- 
erade miljöer kommer att ge nya perspektiv, 
problemlösningar, möjligheter och insikter. 
Det ger produktivitetshöjande effekter.

Olika uppgifter
Ett tredje argument är att Norge nu, menar  
Frank B. Steder, tar FN-resolutionen 1325 
om kvinnor, fred och säkerhet på allvar.

– En ökad kvinnoandel kommer att 
göra norska förband bättre rustade att 
förhålla sig till civilbefolkningen vid kon-
flikter, säger han.

Också de arbetsuppgifter som finns i 
försvaret kräver större mångfald.

– Enligt min mening borde det vara 
uppenbart att variationen i försvarets olika 
arbetsuppgifter också kräver variation i 
intellektuellt och fysiskt kapital. Kort sagt, 
försvaret behöver en mångfald av erfaren-
heter, kunskaper och färdigheter. Det är 
det bästa för organisationen.

maskulin miljö
Norge har redan kvinnliga befäl i försvaret. 
Hur uppfattas de?

– När de kommer in på befälsutbild-
ningar är kraven och möjligheterna desamma 
som möter männen. Utmaningarna som 
kvinnor har att kämpa med finns främst i 
uttagningsfasen och den inledande sociali-
seringsprocessen.

Här befinner sig nu kvinnan i uniform, 
i en maskulin miljö, med maskulina ideal. 
Hon är i minoritet. 

– Förväntningarna på en soldat eller 
officer är ofta definierade av stereotypiska 
karaktärsdrag. De förstärks under selek-
tionsprocessen, säger Frank B. Steder.

Han menar att om kvinnorna konfront-
erar förväntningarna och lyckas, då visar 
det sig att männen också får en positiv bild 
av kvinnor i uniform. Å andra sidan, om 
kvinnan eller kvinnorna beter sig enligt en 
stereotypisk bild av hur kvinnor ska bete 
sig, kommer de att uppleva en nedlåtande 
attityd.

barriärer
Kvinnor är av naturen utrustad med andra  
fysiska möjligheter än män. Hur ser för-
svaret på det?

– De biologiska skillnaderna är försvaret 
bra införstått med. Under de senaste åren 
har vi haft en process om att definiera de 
faktiska fysiska kraven till försvarets olika 
befattningar.

Kraven varierar mellan olika funktioner 
och befattningsbeskrivningar i större ut-
sträckning än mellan könen.

Vilka barriärer finns mot kvinnor i 
försvaret?

– En av de största är fortfarande fysiska 
krav. Anställda i försvaret har problem med  
att skilja på individuella skillnader oavhäng- 
igt av kön. Det är ju många män som inte  
klarar kraven. Om en man inte klarar 
något är det han som inte gör det. Är det 
en kvinna så gäller det alla kvinnor.

En annan barriär är att det nu, det 
närmsta året, är så få kvinnor som blir ut- 
tagna till tjänst, att de också blir en minori- 
tet.

– En synlig minoritet sticker ut och 
de som har negativa preferenser mot den 
minoriteten kan leta efter argument som 
passar in i ett stereotypt tänkande, säger 
Frank B. Steder.

Nu sällar sig Norge till länder som 
tillämpar lika rättigheter och skyldigheter 
för män och kvinnor. 
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det blev svettigt för eleverna som 
prövade på militärlivet när mW gick 
på livgardet. något de gillade då de 
fick kunskap om vad som kan vänta 
under gmU eller gU-F.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Military Weekend (MW), 2014 års 
sista, slutade med fysiskt strids-
värde. På Livgardet stod ett fysiskt 

test på programmet den sista delen av de 
totalt 48 timmarna. Eleverna, som ryckt in 
på fredagen, var nu ett lag av kamrater som 
applåderade varandra under testerna.

Gymnastikhallen på Livgardet har allt 
som behövs, stora ytor, klar belysning och 
känslan av att här ska det svettas. En bra 
scen för fystester. Hur viktigt är det för 
elever på MW att kolla sin fysiska status?

– Det är förstås jätteviktigt. De har kom- 
mit hit för att se om soldatlivet passar 
dem. En soldat ska ha bra fysik, säger Johan 
Nyström, Stockholmsförbundet inom För-
svarsutbildarna och en av dem som drog 
igång MW.

38 elever
Nu behöver de inte ha toppvärden.

– Nej. Men de får reda på vad de be- 
höver förbättra om de vill fortsätta till 

GMU eller GU-F.
Det var 38 elever, 15 killar och 23 tjejer, 

som kom till Livgardet för att se om detta 
är något att satsa på. Försvarsutbildarnas 
förbundsordförande Anders Lindström 
var på plats. Avväpnande i jacka och jeans 
gick han runt, satte sig ner på golvet och 
pratade med eleverna. Han ville veta varför 
de var här.

– Det här är första MW:n jag ser. Roligt. 
Rekrytering är en central fråga. Hur har de 
fått reda på kursen? Hur jobbar instruktör-
erna, vilken pedagogik använder de? säger 
Anders Lindström.

Han ville också veta varför så många  
anmäler sig och inte kommer. Till Livgardet 
hade 96 anmält sig. 38 kom. Varför?

– För många är det en okänd miljö. De 
söker med en kompis och när han eller 
hon inte kan så blir det inget, säger Johan 
Nyström. 

Vad kan man göra åt det?
– Ett sätt är att gå ut på gymnasierna. 

Försvarsinformation skulle kunna vara 
obligatorisk.

Uppställning söndag
Söndagsmorgonen börjar: Uppställning i 
gymnastiksalen. Instruktören, fanjunkaren 
Christoffer Olofsson som till vardags är 
ställföreträdande plutonchef på Livgardet 

går igenom första testen, att springa tvärs 
över salen 20 meter och tillbaka. Tempot 
kommer att höjas för att till slut vara så 
högt att ingen löpare är kvar. Han är en 
erfaren instruktör.

Hur väljer du instruktörer?
– Jag har en pool som bygger på de jag 

känner. De känner i sin tur andra. De ska 
ha intresse för frivilligförsvaret och  
de ska vara bra förebilder och föregångs-
män, säger Johan Nyström.

Hur leder du dom?
– Uppdragstaktik. Jag ger dem en mål-

bild, syfte. De planerar innehållet.

En löpare kvar
Helgen på Livgardet kostade 45 000 kronor. 
Då var resor, instruktörernas arvoden och 
mat inräknade. Dyrt eller billigt?

– Det är mycket kostnadseffektivt. För 
38 elever blir det ungefär 1 800 kronor 
var. Det är en kostnad som kan leda till en 
lyckad rekrytering, eller bespara Försvars-
makten kostnaden för en avbruten GMU, 
säger Johan Nyström.

Tillbaka till 20-metersloppet. En löpare 
återstår. Han kämpar med mjölksyra och 
luft. Kamraterna applåderar. Det märks att 
det är kamratskap och den första bekant-
skapen med Försvarsmakten. 

Mattias Bäckman från Upplands Väsby 

military Weekend med fys på lg

instruktören informerar om Försvars- 
maktens fysiska krav.
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har tagit i så svetten rinner. Han såg en  
annons i tidningen om helgens MW och 
gick in på Försvarsutbildarnas hemsida. 
Varför sökte du?

–Ville se vad det var, säger han.
Att knalla runt i uniform var inga 

problem. 
– Den kanske gjorde att jag kände sam-

hörighet i gruppen och med något större.
Fortsättning?
– Jo. Funderar på hemvärnet.
 En annan elev var Rickard Holmstedt 

från Mariefred.
– Min pappa är med i Bilkåren. Vi har 

pratat mycket om det här. Jag vill göra 
GMU eller GU-F. Detta är ett bra sätt 
att se om det är något. Kanske söker jag 
anställning, säger han.

Framgång
Flera av dom som går en MW går också 
vidare.

– Åtta av tio fortsätter. Det är ett bra 
koncept, säger Johan Nyström.

Han och andra som ligger bakom och 
jobbar med MW samarbetar också med 
Försvarsmakten.

– Vi har ett jättebra samarbete och detta 
är en viktig del i personalförsörjningen. 
Det är en framgångsfaktor, säger Johan 
Nyström.  

Emma nygren och Suzan lindbäck 
lyssnar på instruktionerna.

Anders lindström pratade med  
många elever. Här berättar 

marije gashi från Vallentuna 
om sina framtidsplaner.

military Weekend med fys på lg
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Under jullovets sista dagar väljer 
många ungdomar i Stockholms- 
området att gå på ungdomsmässan. 
Frivilligförsvaret är en av många 
populära anhalter i hallarna.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

D et lyser i grabbens ögon. Han är en  
av 1 500 besökare denna dag på 
ungdomsmässan MY. Nu ska han 

häkta på sig skyddsväst, skyddsmask och 
en lättare packning för att göra jägartestet, 
lightversionen. Det går också bra, upp 
och ner med knäböj. Om fem år är han 
gammal nog att söka sig till ungdomsverk-

datorspel förstås, mycket mer och i hall B 
350 kvadratmeter frivilligförsvar.

– När vi började planera i december 
hade vi 15 kvadratmeter, säger Daniel  
Sörlöv från Försvarsutbildarna i Stockholm. 
Han är projektansvarig.

multitesten populär
Efter samtal med mässarrangören växte 
ytan, mot att Försvarsutbildarna åtog sig 
att stå för eventuell sjukvård under de fyra 
dagar mässan pågår.

– Vi har i dag haft fyra skarpa skador,  
stukningar, inget problem för våra sjuk-
vårdare, säger Daniel Sörlöv.

På de 350 kvadratmetrarna ryms 
sjukvårdstältet, ett sambandstält, en sam- 

samheten i frivilligförsvaret. När han ser 
en inbjudan på Facebook kommer han att 
komma ihåg den här dagen.

bygger för framtiden
Det är också ett av målen för arrangörerna 
på försvarsdelen av mässan, att inte bara 
rekrytera nu utan bygga för framtiden. 

– Det är första gången vi är med här 
på Stockholmsmässan och MY, som är en 
ungdomsmässa, säger kn Gunnar Svärd på  
Försvarsutbildarna i Stockholm. Vi vill 
förstås gärna att besökarna kommer med 
snart, men minst lika viktigt är att vi syns 
och sår frön som sätter spår om några år.

Mässhallarna är ett kokande hav av 
aktivitet. Skating, trickcykling, judo, dans, 

Frivilligförsvaret drar besökare på ungdomsmässan
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bandsbil, en terrängbil 20, ett halvt tält 20 
och en bana för multitest. Det, multitestet, 
drar många ungdomar som vill pröva sin 
fysiska förmåga. En mamma står med sin 
mobilkamera och, pang!, där satt den, 
bilden på lillgrabben överhängd med 
utrustning, och lika snabbt går bilden ut 
på Facebook till vännerna.

En pappa tittar lite reserverat bakom en 
avgränsning, på sin grabb som med trygg 
hand av en försvarsutbildarungdom får 
styrning upp på pallarna. Om inte alltför 
många år är grabben en stor grabb och 
kommer kanske att ge sig in i det militära.

information och rekrytering
Daniel Sörlöv leder en styrka på 42 personer 

inte bara från Försvarsutbildarna, utan 
även från hemvärnet, Flygvapenfrivilliga, 
Bilkåren och Frivilliga Radioorganisationen.  
Utbildningsgrupperna i Stockholms- 
området står för logistik och annat som 
gör verksamheten på mässan möjlig.

Går det att mäta om målen här uppnås?
– Vi är här för att ge information och 

rekrytera, främst till ungdomsverksamhet, 
men även till GMU, GU-F och till Military 
Weekend. Vi vill ge en positiv bild och den 
är svår att mäta, säger Gunnar Svärd.

Följer upp på livgardet
På mässan får besökarna se fordon, tält och 
de träffar unga instruktörer och medlem-
mar i ungdomsavdelningar. De får prova 

på militär utrustning som hjälm, skydds-
mask, stridsväst och stridssäck. De får 
provsitta bandvagn och terrängbil. De blir 
kamouflagemålade och testar fysiken.

– Det här är mer påtagligt än informa-
tion på papper eller på sociala medier, 
säger Gunnar Svärd.

De besökare som har åldern inne får i alla  
fall ett papper med inbjudan till en dag på  
Livgardet som infaller två veckor efter mässan.  
Där visar Försvarsutbildarna mer och sådant 
som inte kan visas på Stockholmsmässan.

– Vi kommer att visa uniformer, övrig 
personlig utrustning, radiostationer och 
genomföra förevisningar av våra utbildnings- 
grenar som sjukvård, förläggnings- och 
vapentjänst, säger Gunnar Svärd.  

Frivilligförsvaret drar besökare på ungdomsmässan



Plutonchefen  
som gillar truppen

jan Almgård i fält. 
Foto: Hans Vrede
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Hur är det att vara plutonchef? Hur 
ska plutonen styras och finns det 
något i jobbvardagen som är mindre 
kul? Vi träffade kapten jan Almgård.

TExT: PER LUNqE

U rsäktar du mig? Kapten Jan 
Almgård tar upp sin mobiltelefon.

– Ja. Tjena. Allt gick bra? Alla 
fick tillbaka sina bilar? Nej. Ja. Det tar vi 
nästa vecka. Det var en udda dag. Tack för 
den här veckan.

Vi träffas i en lägenhet på Gärdet i 
Stockholm, det är fredag och en vanlig 
arbetsvecka är avslutad. Jan Almgård har 
just ringt en av sina kollegor på den pluton 
där han är chef. Samtalet gällde den dag 
han och plutonen haft med ridning på 
kasernen vid Lidingövägen.

– Vi har fyra överraskningsdagar om 
året. Det brukar soldaterna gilla, säger Jan 
Almgård.

Viktigast
Plutonen är en närskyddspluton med strids- 
fordon 90 på Ledningsregementet. Fullt 
bemannad är den 32 soldater och chefer. 
Nu är det Kontinuerligt anställda soldater. 
I våras var det också Tidvis anställda. Jag 
träffar Jan Almgård för att lära mig lite mer 
om hur det är att vara plutonchef, vilka 
utmaningar han ser och ledarskapet, hur 
han utövar det.

Vad är det viktigaste?
– Att du gillar truppen.
Då faller allt på plats. 
– Jag har några lägsta nivåer på utbild-

ningsbefälen i plutonen. En är att de ska 
ha en positiv inställning till soldater.

lettisk kapten
Den här inställningen är inte Jan Almgård 
ensam om. Prata med vilken soldat du än 
möter och han eller hon kommer ihåg de 
chefer som gillat truppen.

– Jag träffade en lettisk kapten som 
under 80-talet tjänstgjorde med sovjetiska 
fallskärmstrupper som plutonchef i 
Afghanistan, han var en naturlig ledare 
med lång stridserfarenhet. Vid ett besök 
i Sverige frågade en av mina värnpliktiga 
befälselever honom vad som var viktigast 
för en militär chef. Svaret blev att du måste 
gilla dina soldater, säger Jan Almgård.

Då faller allt på plats.
– Ja. Då kommer allt att lösa sig. Och 

är du inte engagerad, då är du rökt.
En faktor som också kommer av det är 

att truppen känner trygghet. 
– Det ger förutsättningar för att plut-

onen ska kunna lösa sina uppgifter.
En annan sak soldaterna vill ha är 

delaktighet.
– Jag planerar med dem och en av sold-

aterna sköter budgetuppföljningen. 

En vanlig dag
Planerna för året har Jan Almgård i ena 
benfickan. Det, att göra planer för plut-
onen ligger mer på honom nu än när han 
basade för värnpliktiga, inga stereotypa 
planer som bara rullar på. 

Så när Jan Almgård vaknar en vanlig 
vardagsmorgon vid fem-tiden för att gå 
till jobbet, då vet han vad soldaterna vill 
ha. Men innan han styr in på Lednings-
regementet ser han på nyheter, ryska och 
ukrainska. 

– Jag följer nyheterna noggrant. 
Han har tjänstgjort ganska mycket 

utomlands och pratar ryska, efter att ha 
varit pansarvärnsrobotinstruktör i Baltikum  
och som gränsövervakare för OSSE och 
monitor för EU i Georgien i olika omgångar. 
Han har varit mentor på en signalskola i  
Afghanistan. Jan Almgård var också pluton- 
chef på BA01 i Bosnien. Kort sagt: Han är 
en erfaren officer.

Sedan 1984 har Jan Almgård tjänstgjort 
i Försvarsmakten, 16 år som plutonchef. 
Drivkraft?

– Jag känner att det är ett kall. Det är 
en förmån att få gå till jobbet, säger han.

Då, när man verkligen gillar sitt jobb, 
då pressar man sig igenom mindre roliga 
passager. Har du några sämsta-saker en 
vanlig vecka?

– Jag ser det inte så. Hanterar lednings-
systemet Prio på morgonen och sista halv- 
timmen, fyrtiofem minuter innan jag går hem.

löser problem
Som en av första linjens chefer, vad skiljer 
ditt jobb nu jämfört med när du basade för 
en värnpliktig pluton som fänrik 1989?

– Jag har mer befogenheter, att kunna 
anställa personal och att jobba med per-
sonalvård som exempelvis utvecklings- och 
lönesamtal.

Och när det blir problem i plutonen?
– Det finns problem i alla plutoner, på 

alla arbetsplatser. Det är mitt huvudansvar 
att lösa dem, säger Jan Almgård.

Nu kan mycket förebyggas. På närskydds- 
plutonen jobbar tre tjejer. Tycke kan upp-
stå mellan killar och tjejer.

– Man jobbar nära varandra, är med 
om utmaningar man klarar. Då kan det bli 
förälskelse. Vi har pratat om det här, att vi 
är på en arbetsplats.

Religiösa soldater, HBTQ-soldater? Är 
mångfald bättre än enfald?

– Verkligen. När någon soldat ställer 
sig upp och säger, jag är homosexuell, då 
tycker jag vi har kommit långt. Människor 
måste få vara sig själva. Jag har haft flera 
som var muslimer, från Mellersta Östern. 
Jättebra, då kan de tillföra mycket. Vi 
måste avdramatisera det här.

Nu väntar Jan Almgård på att tidigare 
värnpliktiga ska kallas in för repövning. De 
får en erfaren plutonchef. 

jan Almgård (tv) tillsammans med en soldat i ett stridsfordon. Foto: Emmily Smalsjö
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den första versionen lanserades 
1948. mer än 65 år senare fortsätter 
Saabs vapensystem Carl-gustaf att 
dominera världsmarknaden. Så sent 
som några månader sedan lanserade 
Saab en hel ny version där bland an-
nat vikten halverats jämfört med den 
tidigare versionen – Carl-gustaf m4.

TExT OCH FOTO: STEFAN BRATT

Ursprungliga FFV:s Carl Gustaf-
system är en av svensk försvarsindu-
stris stora exportframgångar som 

decennium efter decennium genererat 
stora exportintäkter till såväl producent 
som svenska staten i form av royalty.

Hittills har över 40 länder införskaffat 
Carl-Gustafsystemet och förhoppning är 
att M4 ska öka den befintliga skaran av 
kunder.

– Vi har arbetat i några år med att vid- 
areutveckla systemet och redan idag, bara 
några månader efter den officiella lanser- 
ingen märker vi ett stort intresse från både  
befintliga men även möjliga nya kundländer,  

Halverad vikt med ny
version av Carl-gustaf

säger Ulf Eriksson Alvtun, ansvarig för tek-
niskt säljstöd för Saab affärsenhet Dynamics.

– Jag är också personligen helt över-
tygad om att M4 kommer att ha ersatt vår 
tidigare version M3 inom loppet av några 
år, hävdar Ulf Eriksson Alvtun.

Skenet bedrar
Till det yttre är M4-versionen mycket likt 
föregångare M3:an men skenet bedrar.

– Vi har gjort konstruktion ännu lättare 
och vapnet är något kortare, drygt tre centi- 
meter. Dessutom har vi också ansträngt oss 
för att förbättra den ergonomiska utformning- 
en av vapnet, berättar Ulf Eriksson Alvtun.

Vapnet är också förberett för att kunna 
utrustas med ett avancerat, intelligent sikte 
som medför ökad träffsannolikhet med 
första skottet.

Införandet av ett avancerat sikte medger 
också en möjlighet att kunna kommunicera 
med framtida, programmerbar ammunition.  

Halverad vikt
Jämfört med versionerna M1 och M2 som 
lanserades i början av 80-talet och är den 
version som finns i störst mängd inom 
Försvarsmakten och armén (Granatgevär 

M/48), har nu vikten mer än halverats. 
Från 14,2 till under sju kilo för M4.  
Vapnets längd understiger nu en meter 
(cirka sju centimeter kortare).

Jämfört med M3:an, som Försvars-
makten har ett mindre antal exemplar av 
(Grg m/86), har vikten reducerats från tio 
till sju kilo. 

M4 kan nu också bäras laddat, vilket 
medger kortare tid till verkan i målet.

– När vi diskuterat nya funktioner med 
våra kunder har två önskemål kommit högt  
upp på listan över nya funktioner; möjlig-
het att bära vapnet laddat samt förmåga att 
avfyra vapnet i slutna rum (confined space, 
CS), berättar Ulf Eriksson Alvtun.

Ammunitionsfamiljen stora styrkan
I samband med en omfattande demonstra-
tion på Bofors skjutfält i höstas presenter-
ades den senaste medlem i den numera 
bred familjen av ammunitionstyper – 
HEAT 655 CS. 

– 655 CS är den första granaten i en ny 
ammunitionsserie som har konstruerats för  
att minska ljudtrycket runt vapnet. Ammun- 
itionen gör att soldaterna på ett säkert sätt 
kan använda vapnet i till exempel hus, 

Svensktillverkade Carl gustaf 
har blivit en av favoriterna bland 
amerikanska specialstyrkor. Till-

verkaren Saab tror och hoppas att 
den nya versionen m4 ska bli en 
ny favorit hos US Special Forces.
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vilket ger ökad effekt i samband med strid 
i bebyggelse jämfört med traditionella, 
rekylerande burna vapen, förklarar Ulf 
Eriksson Alvtun.

Han och andra företrädare för Saab har 
de senaste åren fått kontinuerliga bekräft-
elser från flera försvarsmakters företrädare 
som varit positiva till framtagande av nya 
ammunitionstyper. Inte minst amerikanska 
marinkåren och Special Forces är mycket 
nöjda över projektiler som HEDP 502 
med fördröjd brisad.

– Amerikanerna är mycket nöjda med 
HEPD som använts flitigt i samband med 
insatser i bland annat Afghanistan. Projekt-
ilen är särskilt anpassad för att verka mot 
fortifikationer som sandbarriärer, byggnader 
av lättbetong eller trä eller byggnader av 
hårt packad lera, så kallade Adobe-vägg.

Skulle avveckla – avbröt
Danmark är ett annat exempel. Danskarna 
hade innan insatserna i Afghanistan inled-
des i full skala fattat beslut om att avveckla 
Carl-Gustaf men avbröt avvecklingen.

Efter de inledande missionerna konstat-
erade Haeren under en så kallad ”After 
action review” att utan Carl Gustaf och 
dess utvecklade ammunitionsportfölj hade 
missionen varit mycket besvärlig. Idag är 
systemet åter i bruk och beslut finns om 
modernisering till bland annat M4- 
versionen för flera av elitförbanden.

Genombrottet för den senaste versionen  
i bruk, M3, kom i slutet av i 80-talet då 
US Rangers efter en omfattande utvärder-
ing beslutade sig för att anskaffa M3. Sverige  
var dock njuggt inställt fram till slutet av 
90-talet då versionen anskaffades i ett  
mindre antal till vissa specialförband.

ny spränggranat
Något beslut om att anskaffa M4 till För-
svarsmakten finns inte förnärvarande. De 
första serieleveranserna av M4 kommer att 
kunna ske under första halvåret 2016. 

Samtidigt har också, avslöjar Ulf Eriksson  
Alvtun till Försvarsutbildaren, arbetet in- 
letts med att utveckla ytterligare nya am- 
munitionstyper till Carl Gustaf. Från början 
fanns en pansarspräng- och en spräng-
granat till Carl Gustaf m/48. Idag finns tio 
olika ammunitionstyper och snart kommer 
en ny spränggranat att lanseras:

– Tre prestandaförbättringar som vi 
arbetar med är att förse den nya spräng-
granaten med CS-förmåga, ökad precision 
i längsled samt längre skottvidd (över 1,5 
kilometer). Vårt mål är att serietillverkning  
av den nya spränggranaten ska inledas 
under 2017. 

den observante kan med blotta ögat se de tre centimeter som Carl gustaf m 4 har kortats ned. 
mycket krut har också lagts av Saab utvecklingsingenjörer på att förbättra vapnets ergonomiska 
egenskaper, bland annat ett förlängt handtag. 

Ammunitionsfamiljen för Carl gustaf blir bara större och större. idag finns tolv olika typer av 
projektiler som kan verka mot allt från stridsvagnar till att rasera byggnader.
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Anders ygeman, riksdagsman 
sedan 1996, inrikesminister sedan 
3 oktober 2014. Vilka prioriteringar 
har han? krisberedskap står högt på 
agendan för inrikesministern.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Efter terrordådet i Paris stod det ännu 
klarare för Anders Ygeman att Sverige 
liksom andra länder behöver en stark 

krisberedskap. Inrikesministern svarar inte  
bara för MSB och Kustbevakningen utan 
också för polisen. Vid Försvarsutbildarens 
intervju på kontoret i Rosenbad är Anders 
Ygeman på väg till Riga för att med europe- 
iska kollegor diskutera vad de kan göra mot  
terrorismen. Vilka idéer tar du med dig?

– En är den om biljettinformation,  
passenger name record, säger Anders Ygeman.

Han vill ha en databas som registrerar 
passager vid EU:s och Schengens yttre 
gränser.

– Den resande drar sitt pass i en läsare 
som upptäcker om passet är giltigt. Ett 
resemönster kan också registreras.

Starka myndigheter
Biljettinformationen är ett led i förebyg-
gande åtgärder som ska hindra terrorbrott.

– Det handlar om att medlemsländerna 
i EU ska agera och också kriminalisera resor  
som företas för att delta i strid med terror- 
stämplade organisationer, liksom för för-

beredelser som rekrytering och träning, så att  
vi kan lagföra individer som sysslar med detta.

Hur ser du på balansen, terrorister mot 
myndigheterna?

– De som utför terrordåd kan jag räkna 
på mina fingrar och tår. Myndigheterna är 
starka. Det är extremt få individer vi pratar 
om som har både vilja och förmåga, säger 
Anders Ygeman.

dålig krisberedskap
Krisberedskap är inte bara att Sverige ska 
hindra terrordåd. Vad väntar du dig av MSB?

– MSB har ett övergripande ansvar, en 
samordnande myndigheter som ska se till 
att andra myndigheter är allerta, att de gör 
rätt saker. De har också andra uppgifter 
som att bistå i internationella konflikter. 
MSB har en nyckelroll för krisberedskapen.

Hur god är krisberedskapen i Sverige?
– Inte så god som den borde vara. Vi 

jobbar nu för att återställa den förmågan.
Är det dags för en nystart?
– Det tycker jag och vi kommer att se 

åtgärder i inriktningspropositionen, säger 
Anders Ygeman.

Vad tänker ni göra?
– Jag återkommer när propositionen är 

lagd.

Styr med budgeten
Försörjningsberedskapen anses av många 
vara eftersatt. Sverige kan inte hålla ut 
länge vid blockader eller andra hinder för 
införsel av till exempel livsmedel.

– Det finns många frågor här. Driv-
medel är hyggligt säkrat. Två saker är av 
intresse. Det ena är att den civila bered-
skapen inte är utvecklad. Den andra är att 
vi jämfört med för 30 år sedan låter fler 
företag bidra till beredskapen. Ska detta 
åläggas och/eller betalas för?

Som politiker, vad kan du göra för en 
bättre krisberedskap?

– Med budgeten kan jag göra ganska 
mycket, säger Anders Ygeman.

Tacksam över frivilliga
Huvuddelen av Försvarsutbildarens läsare 
är med i frivillig försvarsverksamhet. De 
lägger ner mycket energi och tid på sin fri-
villighet och de har roligt, verksamheten är 
meningsfull. Och brinner det i Västman-
land är frivilliga där. Vad tycker du att 
frivilliga betyder?

– Engagemanget är förstås viktigt. Utan 
frivilliginsatser hade inte släckningen i 
Västmanland i somras kunnat genomföras. 
Jag är också glad och nu som minister tack- 
sam för att det finns frivilliga som lägger 
ner så mycket tid.

Kan du som politiker uppmuntra fri-
villiga?

– Vi försöker göra vad vi kan.
Har du själv varit frivillig?
– Jag är uppväxt i en folkrörelse med 

Unga örnar och SSU, men också med 
scouterna, säger Anders Ygeman.  

Anders Ygeman:

”dags för  
en nystart av  
krisberedskapen”

Anders ygeman vill ha en nystart av kris-
beredskapen. den är för dålig, anser han.
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Värnplikt? Allmän mönstring? lennart  
koskinen med flera års erfarenhet av 
krishantering föreslår krisutbildning 
– det ska stärka beredskapen.

TExT: PER LUNqE

Försvarsminister Peter Hultqvist flaggar 
vid sidan av repövningar, för allmän 
mönstring och någon typ av värnplikt 

enligt norsk modell där försvaret bygger  
på yrkessoldater och värnplikt. Peter 
Hultqvist menar också att män och kvinnor  
i 18-årsåldern ska lära sig krisberedskap.

Det tycker Lennart Koskinen är bra. 
Med erfarenhet av krishantering efter 
tsunamin i Thailand och Estonia och som 
biskop för Utlandskyrkan vet han hur 
viktigt det är att vara förberedd.

– En gemensam utbildning, kalla det 
gärna beredskapstjänst och till en början fri- 
villig, skulle vara ett viktigt komplement 
till vår säkerhet. För de som sedan vill och 
bedöms lämpliga skulle sedan en militär 
utbildning vara fortsättningen, säger  
Lennart Koskinen.

Han ser den förstärkta hotbilden.
– Det behövs nu också en bred diskus-

sion om att införa ett verkligt folkförsvar, 
en beredskapstjänst för män och kvinnor.

Ansvaret?
Med sina erfarenheter av människor i kris 
har Lennart Koskinen sett såväl handlings-
kraftiga som handfallna. 

– Vart tog ansvaret vägen? Vi har länge 
lärt oss lita på experter och myndigheter 
också när det gäller sådant vi själva åtminst- 
one kan ta ett inledande ansvar för.

Lennart Koskinen menar att vi är vana 
att någon annan hjälper oss när vi råkar ut 
för olyckor. 

– I stället borde vi ha en insikt om att  
vi alla är en del av samhället. Vi har rättig- 
heter, men också skyldigheter, säger Lennart  
Koskinen.

Han citerar JF Kennedy som under sitt 
installationstal 1961 sa:

– Fråga inte vad ditt land kan göra för 
dig, fråga vad du kan göra för ditt land.

mental beredskap
Lennart Koskinen gjorde värnplikt i Finland  
som fallskärmsjägare. 

– Där fick jag en hel del med mig då det  
gäller mental beredskap. Nu när värnplikten 
diskuteras i Sverige är det viktigt att ta upp 
krisberedskap, att ungdomarna får lära sig 
grundläggande kunskaper och färdigheter 
som är bra att ha om en olycka inträffar, 
när elen slås ut, när IT-Sverige råkar ut för 
ett haveri.

Lennart Koskinen har haft idén om 
krisutbildning några år. Han tog upp den 
när värnplikten gick i graven 2008. Då var 
det många utredningar och rapporter som 
sökte svaret på frågan hur värnplikten skulle  
ersättas. I dag är den ännu mer aktuell.

– Jag tänker mig en utbildning på tre 
månader som ska omfatta landets alla 18- 
åringar.

Robust samhälle målet
Lennart Koskinens idé ska göra Sverige 

mönstring på dåvarande Pliktverket i  
näsbypark. mönstring och en variant  
av värnplikt tillbaka? lennart koskinen  
har idéer. Foto: Sven åke Haglund / 
Försvarsmakten

krisutbildning för 18-åringar
– förslag från Lennart Koskinen

mer robust inför olyckor, men också för 
aggressioner från andra länder. Den ryska 
invasionen av Krim visar att samhället 
tjänar på att vara robust.

– Vore jag ÖB i ett annat land med 
tankar på att invadera Sverige skulle jag 
vänta med militära stridskrafter. Först skulle  
jag slå ut elen. Sedan är det bara att rulla 
in. Om nu folk i gemen kan hantera ett 
elavbrott i större skala skulle det inte bli 
lika enkelt för angriparen.

I ett samhällsbygge utgår Lennart  
Koskinen från dig och mig, vår granne, den  
stressade pendlaren vi möter i rusningen. 

– Lägger vi ihop alla så aggregeras vi till 
ett robust samhälle. Vi ska ha en mental 
beredskap för att möta det oförutsedda, 
säger Lennart Koskinen.

Förslaget är lagt. 

lennart koskinen i Thailand efter 
tsunamin. nu föreslår han en variant 
på värnplikt i form av krisutbildning. 
Foto: Svenska kyrkan i utlandet
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En huvudslutsats efter Folk och för- 
svars rikskonferens som genomfördes 
i år för 69:e gången är att konfronta-
tionslinjen i de blocköverskridande 
samtal som inleds om försvaret går 
vid natofrågan. medan alliansen före- 
språkar en utredning i frågan möts 
detta med kalla handen från vänster-
håll.  Försvarsfrågan kan bli en bricka 
i ett större politiskt spel.

TExT: TOMMY JEPPSSON
FOTO: ULF PALM

Välkomstorden av ordföranden i Folk  
och Försvar, Göran Arrius, satte 
sökarljuset på den blodiga terrorist-

attacken i Paris, vilken påvisar att de demo- 
kratiska värdena inte är någon självklarhet 
utan måste skyddas och där så behövs 
försvaras.

Här ges några huvudintryck från tre 
mycket välarrangerade och innehållsrika 
konferensdagar.

Anslaget för årets konferens var det 
bredast möjliga kopplat till vad begreppet 
säkerhet kan förväntas innehålla. Ebolans 
och pandemiernas förödande samhälleliga 
konsekvenser var uppe till behandling. Vi 

vet att dessa kommer med jämna mellan-
rum men inte när. Ett givet ämne var också 
terrorn. Säpochefen Anders Tornberg 
kunde meddela att säkerhetspolisen under 
det senaste 12 till 18 månaderna förhindrat 
två terrorangrepp på svensk mark och att 
hotnivån är förhöjd vilket den varit sedan 
oktober 2010.

Politiska utgångspunkter
Utrikesminister Margot Wallström gav det 
överordnade perspektivet på svensk säker-
hetspolitik. Vår tids säkerhetsutmaningar 
som religiös radikalisering, inbördeskrig 
med åtföljande flyktingströmmar, miljö-
hoten, men också de mera traditionella 
militära hoten, exemplifierat av Rysslands 
angrepp på Ukraina, lyftes fram. Hon  
tryckte på vikten av att försvara de grund- 
läggande demokratiska värdena, att före- 
bygga och där så krävs bekämpa radikali-
seringstendenserna samt stoppa rekryter-
ingen till terroristorganisationer. Den mil-
itära alliansfrihetens betydelse underströks 
och ett tydligt avståndstagande från att 
utreda Natofrågan gjordes. Å andra sidan 
lyfte utrikesministern fram behovet av att 
kunna ge och ta emot hjälp, ävenledes 
militär sådan samt underströk betydelsen 
av att kunna hävda territoriell integritet. 
Utrikesministern elogerade också de män 
och kvinnor i Försvarsmakten som tillvara-
tar landets säkerhetsintressen.

Centerledaren Annie Lööf som ut-
tryckte tydlig Natopositivism fokuserade 
sitt framförande på konsekvenserna av det 
ryska övergreppet mot Ukraina och karakt-
eriserade den politiska makteliten i Kreml 
som oberäknelig. Hon ställde den retoriska 
frågan om Moldavien står näst i tur liksom 
pekade på den oro de politiska ledarna i 
Baltikum känner för framtiden. Center-

Rikskonferens i orostid
ledaren betonade betydelsen av att vår 
säkerhet byggs med andra, att det finsk – 
svenska försvarssamarbetet fördjupas samt 
att försvarsekonomin behöver förstärkas.

Jonas Sjöstedt uppehöll sig inlednings-
vis vid orsakerna till vänsterpartiets sväng-
ning i försvarsfrågan i riktning mot en mera  
positiv hållning, en svängning som inne-
burit ett närmande till de borgerliga parti-
erna liksom socialdemokraterna. Sjöstedt 
stack dock inte under stol med vad gäller 
skillnaderna till framförallt alliansen inne-
bär, bland annat vikten av att värnplikten 
återinförs, avståndstagandet till ett svenskt 
medlemskap i Nato samt motståndet mot 

Rymden: en växande säkerhets-
politisk arena. Christer Fuglesang 
berättar om sina erfarenheter.
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vapenexport till odemokratiska regimer. 
Den militära alliansfriheten, hävdade 
Sjöstedt, bidrar till vår trovärdighet i ut- 
rikespolitiken, liksom att ett eventuellt 
svenskt medlemskap i Nato ska avgöras 
genom en folkomröstning. 

Folkpartiledaren jan Björklund inledde 
med att påminna om att säkerhetspolitik 
handlar om försvar av värden, ej enbart om 
territorium. Han angav också tre huvudskäl 
för ett Nato medlemskap. Vi blir medlem-
mar i en större säkerhetsskapande organisa-
tion eller med andra ord att vi får hjälp när  
denna behövs, att detta är strategiskt betyd- 
elsefullt när USA givet sin stillahavsstrategi 
drar ner sitt engagemang i Europa samt 
ideologiskt kopplat till behovet av att för-
svara demokratin.

Finlands utrikesminister Erkki Tuomeoja 
berörde kort det oacceptabla med Rysslands  
angrepp på Ukraina men uppehöll sig 
mestadels vid de icke militära, globala 
hoten. Sverige och Finlands historiskt 
starka band med varandra prisades och ett 
svenskt-finskt fördjupat militärt samarbete 
bejakades också av vår egen utrikesminster. 
Hon återkopplade till det ryska angreppet  
på Ukraina och vidhöll att sanktioner be- 
hövs nu samtidigt som en återgång till ett  
normalförhållande till Ryssland är angeläget.

Ryssland
Gudrun Persson och Johan Norberg från 
FOI och Torbjörn Becker från Handels-
högskolan gav det politiska och säkerhets-
politiska, militära respektive ekonomiska 
perspektivet på dagens Ryssland. Bilden 
som gavs handlade om ett Ryssland där 
maktpolitik och militär styrka är två sidor 
av samma mynt. Auktoritetsstyret uppfattas  
av Kreml som rätt för Ryssland och det 
postsovjetiska rummet ska återställas. På  
kort sikt fortsätter spiralen med en svår-
förutsägbar händelseutveckling medan 
mera långsiktigt risken finns för ”Imperial 
overstretch” i vars spår politiska reformer 
skulle kunna vara möjligt. 

Operativt kan Ryssland inom en vecka 
sätta in en armé på eget territorium. Man 
övar därför mycket på att förflytta förband. 
Kriget i Ukraina binder stora styrkor och 
på kort sikt är därför handlingsfriheten be-
gränsad. Kärnvapnen är en kritisk resurs som  
underbygger landets politiska ambitioner.

Påtagligt är hur Ryssland sätter de säker- 
hetspolitiska ambitionerna först varefter 
skapas de ekonomiska förutsättningarna 
för militär insats. Den ryska ekonomin har 
också gått kraftigt bakåt som ett resultat av 
fallande energipriser och sanktioner som 
riktats mot landet. Frågan är hur länge 
Rysslands befolkning accepterar åtstram-
ningar som drabbar vardagslivet. Än så länge  

verkar dock Kreml ha en betryggande kon-
troll över den inrikespolitiska situationen.

inför försvarsbeslut 2015
Försvarsminister Peter Hultqvists budskap  
handlade om behovet av att bygga upp vår  
operativa förmåga och säkerställa denna 
med ett personalförsörjningssystem som  
bygger på en mix av anställda och plikt-
tjänstgörande. I detta ligger också en upp- 
fyllnad av vissa förband med soldater som 
genomfört värnpliktstjänstgöring samt att  
repetitionsutbilda dessa. Förmågan att 
möta ett väpnat angrepp kräver att vi övar 
i större förband som höjer tröskeln mot 
angrepp. Hultqvist anförde vidare att vi 
behöver öka vår militära förmåga relativt 
omvärlden och att vi behöver ägna den så 
kallade bottenplattan, med vilket förutom 
personalförsörjningen avser bland annat 
soldaternas personliga utrustning, förbands- 
materiel och logistiksystemet, större upp-
märksamhet. Försvaret av det egna terri-
toriet framhölls samtidigt som åhörarna 
påmindes om att ansvaret för säkerheten i 
regionen och internationellt, är uppgifter 
som ska lösas tillsammans med andra. 
Frågan om prislappen ville han dock inte 
utveckla i nuläget. Försvarsministern var 
tydlig med behovet av militär förmåga på 
Gotland, cyberförsvarskapacitet och ett 
fungerande totalförsvarskoncept.

Överbefälhavaren Sverker Göranson var 
tydlig med att trots ett aggressivare Ryssland 
som upprustar kraftigt så är svåra priorit-

eringar att vänta i försvarsbeslut 2015. Det 
kärva budskapet var att säkerhet kostar, att  
de ekonomiska ramarna omöjliggör en 
operativ förmågeutveckling som är i paritet  
med omvärldsutvecklingen samt att de 
aktuella osäkerheterna i vår omvärld kräver  
militära förstärkningar i närtid. En grund-
läggande obalans mellan uppgifter och 
resurser kommer att bestå på såväl kort 
som lång sikt samtidigt som ökad risk 
finns för incidenter samt att det skärpta 
omvärldsläget bedömdes ha kommit för att 
stanna. Överbefälhavarens slutsatser var 
att vår militära förmåga behöver stärkas 
snabbt, att behovet av internationellt sam- 
arbete ökar där det som avser Finland be- 
tonades, att värdlandsavtalet med Nato 
var viktigt samt att vi kontinuerligt måste 
analysera kompasskursen och vara beredda 
till omprövning. Avseende behovet av sam-
arbete fanns betydande koncensus mellan 
vår svenske överbefälhavare och hans 
danske och finske kollega som var på plats 
tillsammans med den norske försvarsstabs- 
chefen.

Finlands försvarsminister Carl Haglund 
och försvarsminister Peter Hultqvist redo-
visade de omfattande projekt som kommer 
att bli resultatet av ett fördjupat svenskt-
finskt samarbete på försvarsområdet vilket 
kommer att underbygga operativa effekt-
ökningar samtidigt som några konkreta 
åtgärder avseende gemensam militärstrat-
egisk och operativ samplanering inte fram-
kom av ministrarnas redovisningar.  

 

Försvarsminister Peter Hultkvist talade om prioriteringar inför nytt försvarsbeslut.
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ny regering och ny försvarspolitik? 
nej. det är mycket som är sig likt, 
menar jacob Westberg, lektor vid 
Försvarshögskolan.

TExT: PER LUNqE

Regeringen och Försvarsdepartementet 
med Peter Hultqvist som chef söker 
breda överenskommelser i riksdagen. 

Var det så även under Alliansregeringen? 
Värnplikten försvann med tre rösters 
övervikt?

– I arbetet med den förra försvarspro-
positionen uppnåddes en stor enighet. I 
rapporten som ledde till propositionen var 
det endast reservationer från Vänsterpartiet 
som önskade starkare betoning av allians-
friheten och från Folkpartiet som tvärtom 
önskade ett närmande till Nato. Men när 
beslutet skulle tas i riksdagen kunde man 
inte ensas om det nya personalrekryterings- 
systemet så oppositionen stödde inte reger- 
ingens förslag, säger Jacob Westerberg.

lättare kräva i opposition
Försvarsberedningen samlade en bred 
majoritet för den rapport som nu ligger till 
grund för den kommande inriktningspro-
positionen. Peter Hultqvist kan agera ut-
ifrån rapporten och överenskommelserna i 
den. Han drev på dygnen innan rapporten 
skrevs och krävde 900 miljoner extra per år 
till Försvarsmakten.

– Nu är det ombytta roller. Det är lätt-
are att kräva mer resurser till försvaret när 
man sitter i opposition. Som försvarsmin-
ister har Peter Hultqvist att strida med 
övriga departement och regeringsmedlem-
mar om pengarna.

Peter Hultqvist har sagt att ”nu måste 
vi hålla ihop”. Efter ubåtskränkningarna i 
höstas, får vi se en enad front i riksdagen?

– Det mesta är partierna överens om, 
vi har också Decemberöverenskommelsen, 
men frågan om en utredning av ett svenskt 
medlemskap i Nato har växt fram som en 
potentiell stridsfråga de senaste månaderna.

Historiskt högt för nato
I samband med Folk & Försvars konferens 

i Sälen visade en opinionsundersökning att 
48 procent är för ett medlemskap.

– Det är historiskt högt och säkerligen 
beroende av omvärldsutvecklingen och 
ubåtskränkningarna. Men de som före-
språkar ett Natomedlemskap måste också 
räkna med att det kommer att ställas krav 
på en folkomröstning i denna fråga, säger 
Jacob Westberg.

Det finns en osäkerhet om opinionen.
– Förespråkare för ett svenskt Nato-

medlemskap behöver därför också vara  
hyggligt säkra på utgången av omröstningen. 
48 procent är högt, men frågan är hur 
länge det stödet håller i sig. En fortsatt 
turbulent utveckling i Europa kan dock 
stärka opinionen.

Folkrättslig skyldighet
Strategiska överväganden är en annan fråga,  
menar Jacob Westberg. Rapporten Försvars- 
politiskt samarbete – effektivitet, solidaritet  
och suveränitet, visar att det finns ett gap  
mellan de uppgifter som Försvarsmakten 
har fått och de medel som kan utnyttjas 
för att uppnå de försvarspolitiska målen. 
Internationellt samarbete har 
angivits som metod för att lösa 
denna ekvation, men de lösare 
former av samarbete som  
Sverige har i dag räcker inte till:

– Den begränsade under-
rättelseoperationen mot kränk-
ande undervattensverksamhet 
i höstas var ett tecken på detta. 
Den militära alliansfriheten gör  
det också svårt att skapa tro-
värdighet för den svenska uni-
laterala solidaritetsförklaringen. 

Sverige har, menar Jacob 
Westberg, även en folkrättslig 
skyldighet att ha förmåga att 
avvisa kränkningar av svenskt 
territorium vid ett krig. Men 
kostnadsökningar i fråga om 

försvarsmateriel och krav på utvecklandet 
av nya förmågor har medfört att även stora 
länder i Europa har svårt att upprätthålla 
en full förmågebredd. 

– I Nato har man försökt att lösa detta 
problem genom rollspecialisering och  
arbetsdelning. Baltstaterna behöver exempel-
vis inte ha eget luftförsvar och Danmark 
inget ubåtsvapen, säger Jacob Westberg. 

Nu för regeringen samtal med Finland 
om försvarssamarbete, gemensam incident-
beredskap är en fråga. Finland är liksom 
Sverige alliansfritt. Räcker ett sådant sam-
arbete?

– Nej. Finland har också mycket be-
gränsade medel för sitt försvar. De har gott 
om soldater, men inte mycket resurser för 
övning eller modernisering av materiel. 

Peter Hultqvist sa i höstas att Sveriges 
militära försvarsförmåga ska öka?

– Här är han nog enig med opposi-
tionen. Frågan är bara var han ska börja. 
Det mesta är i behov av en uppgradering, 
soldater, övningar och materiel, säger Jacob 
Westberg. 

ny regering – 
samma politik

bred enighet gällde för Alliansen 
och det gäller även nu för den  
nya regeringen, menar jacob 
Westberg, lektor vid Försvars-
högskolan. Foto: Försvarshögskolan
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Ekonomiska förstärkningar måste 
komma snart. det menar Försvars-
makten inför inriktningsbeslutet.

TExT: PER LUNqE

Försvarsmakten (FM) har bidragit  
med ett underlag inför regeringens 
kommande inriktningsproposition 

där man pekar på åtgärder som krävs för 
att ge högre operativ effekt för samtliga 
stridskrafter. Arméförbanden bör organis-
eras så att en brigadstridsgrupp kan sättas 
upp. Försvarsmakten vill ha en förstärkning 
av luftförsvarsområdet, fler besättningar 
i marinförbanden och krigsplacering av 
avgången personal.

Ekonomiska förstärkningar, måste 
enligt FM, komma snart för att närtida 
behov ska lösas och de aviserade tillskotten 
räcker inte för att FM ska kunna svara upp 
emot den operativa förmåga som Försvars-
beredningen önskar.

Tydlig obalans
Försvarsutbildaren frågade öv Jan Mörtberg,  
chef för Institutionen för Säkerhet, Strategi 
och Ledarskap vid Försvarshögskolan om 
Försvarsmaktens underlag.

Försvarsmakten om framtiden:

Vi behöver mer  
operativ förmåga

Försvarsmakten anser att det finns en 
obalans mellan ambitioner och resurser 
med de anvisningar som regeringen gett. 
FM vill ha högre operativ effekt i samtliga 
stridskrafter. Vad innebär det? 

– Det är inte FM som vill det, det är 
Försvarsberedningen som i sin senaste  
rapport, Försvaret av Sverige, Starkare för- 
svar för en osäker tid, har beställt det. Sedan  
är ÖB mycket tydlig med att det är en stor 
ekonomisk diskrepans mellan den förmåga 
som Försvarsmakten nu har och det som 
krävs för att innehålla Försvarsberedningens  
krav och som i sin tur ligger till grund för  
Försvarsmaktens underlag till den stundande  
inriktningspropositionen, säger Jan Mörtberg.

Aviserade ekonomiska förstärkningar 
motsvarar inte Försvarsberedningens ambi-
tionsnivåer? 

– Nej, det har ÖB sagt mycket tydligt. 
Tidigare har FM pekat på att för att inne-
hålla försvarsbeslutet från 2009, Insats- 
organisation 14, krävs under en tioårsperiod  
ekonomiska förstärkningar i storleksord-
ningen 60 miljarder. Från denna utgångs- 
punkt ska Försvarsberedningens beställ-
ning om ökad försvarsförmåga ses, vilket 
torde kräva ännu större ekonomiska för-
stärkningar.

En brigad?
Osäker omvärldsutveckling betyder att 
FM:s ekonomi behöver stärkas nu? 

– Ja.
FM vill kunna sätta upp en brigad-

stridsgrupp. Det låter inte mycket? 
– IO 14 ger möjligheter att med vissa 

förändringar och anpassningar sätta upp 
två brigadstridsgrupper. FM pekar i sitt 
underlag på att den ena skulle ges högre 
tillgänglighet, säger Jan Mörtberg.

Har FM en trovärdig stabiliserande, 
krisdämpande och krigsavhållande förmåga? 

– Det finns mycket som talar för att 
Sverige just nu skapar ett säkerhetsunder-
skott i vårt närområde. Det syftar den på- 
gående processen till att rätta till, men det 
kommer att kräva substantiella förstärk-
ningar. Den som önskar fördjupa sig i dessa  
frågor rekommenderas lyssna på de försvars- 
politiska avsnitten i den senaste Rikskonfer- 
ensen i Folk och Försvars regi i Sälen.

FM anser att regeringen, med anslags-
aviseringar till FM och möjlig operativ 
förmåga, tar en risk som inte är rimlig?

– Rimlighetsbedömningen är politisk, 
säger Jan Mörtberg. 

Stridsvagn 122 framrycker under övning. Försvarsmakten vill bland annat kunna öva mer.  
Foto: Christian lövgren / Försvarsmakten

Rimlighetsbedömningen är politisk, säger 
öv jan mörtberg. Foto: Rickard kilström
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invektiv blandade med påståenden 
om att det är Väst och särskilt USA 
som är de verkliga skurkarna. Allt 
som oftast ramlar det budskapet ned 
i mejlkorgen, ja det vill säga efter det 
att jag har skrivit om Ryssland. 

TExT: CLAES ARVIDSSON

Det blir lite som att få mejl från Putin.  
Det argumenteras på samma sätt och  
undertecknarna är alltid svenskar. 

Som alla vet finns det en del här på hemma- 
plan som tänker i likartade banor, så det 
är inte förvånande att ilskna röster gör sig 
hörda när jag kritiserar Rysslands krig mot 
Ukraina.

Men vem vet vem som är den verklige  
avsändaren. Kanske är det ”Putin”. I alla 
fall har Kreml både anställda och frivilliga  
som jobbar med sådana saker. I våras 
stängde den brittiska tidningen The 
Guardian sitt kommentatorsfält sedan det 
”bombats” av Putintrogna aktivister.

Budskapet från Kreml förs ut på små 
”informationssajter”, men framför allt av 
det statliga tv-bolaget RT som under en 
journalistisk mantel sprider Putinpropa-
ganda över världen. Nyligen tillfördes  
arsenalen ny förmåga i form av multi-
mediasajten Sputnik.

Youtube är också en flitigt använd kanal,  
till exempel den film som förlöjligade det 
svenska försvaret efter ÖB:s uttalande om 
och den debatt som följde på ”enveckas-
försvaret”. Den avslutades med erbjudande 
om rysk hjälp mot Nato.

Och nu ska vi vara snälla
av nätet på grund av missnöje med en 
spelsajt, verkar inte troligt. 

Allt är en del av det som kallas sjätte 
generationens krigföring och som står 
centralt i det ryska militära tänkandet. 

Därför var det djupt olyckligt att utrikes- 
minister Wallström talade om svenskarnas  
rädsla, att de på allvar är rädda för Ryssland.  
Det är så Putin vill att vi ska känna inför 
Ryssland.  

I Sverige (Malmö) och i andra länder 
har det dykt upp affischer, stödaffischer för 
den ryska aggressionen mot Ukraina. Ja, 
det handlar förstås om att hålla fascisterna 
stången.

På ett annat plan kommer det officiella 
eller halvofficiella uttalanden som inger 
rysk styrka och ska ingjuta rädsla. Som när 
Putin i EU-samtal – som sedan läcker ut 
– säger att ryska styrkor kan ta Kiev på två 
veckor och vid ett senare tillfälle hugger 
i med att bl a Warszawa kan intas på två 
dagar. När Putins betrodde Sergej Makarov 
får tv-tid i SVT slår han välvilligt fast:

”Ni i Sverige behöver inte vara rädda. 
Lettland och Estland har däremot anled-
ning att var rädda. Om det blir ett storkrig 
är det möjligt att det inte blir något kvar 
av de här länderna.”

I undertexten ligger att det förstås att 
Ryssland kan ombestämma sig – och att 
det avgörande är att ”russofobin” upp-
hör. I praktiken handlar kravet för 
svensk del om en välvilligare  
attityd till Ryssland och  
kyligare till Nato.

Desinformation och hot 
kompletteras med simulerade 
flyganfall, provocerande 
agerande till havs och till sjöss 
och överlag en mycket större 
närvaro i Sveriges närområde. 
Man har till och med låtit enheter 
ur det strategiska bombflyget synas 
över Östersjön.

Och att ryska 
hackers skulle 
stänga ned delar 

Har du vad som krävs? 
Upplev Göteborg samtidigt  
som du deltar i Elfsborgsmarschen!

Internationell  2-dagars marsch i Göteborg
13–14 juni 2015 www.ElfsborGsmarscHEn.sE
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i FöRSVARSmAkTEnS gällande skjutreglemente framhålls 
vissa civila tävlingsskytteformer som särskilt användbara för 
att befrämja militärt önskvärda skjutegenskaper, inte minst 
dynamiskt skytte. Dynamiskt skytte, eller IPSC, är numera 
officiell Försvarsmaktsidrott och eftersom tävlingsformen har 
flera beröringspunkter med det moderna skyttereglementet är 
nyttan hög.

I syfte att erbjuda några av Försvarsutbildarnas i Kalmar län 
mera aktiva skyttar och skjutledare möjligheter till vidareutbild- 
ning erbjöds en nybörjarkurs i IPSC-skytte med pistol under 
Luciahelgen 13-14 december. Sju medlemmar hade möjlighet 
att genomföra kursen och efter genomförda prov bli godkända 
för tävlingslicens inom IPSC-skyttet.

Kursen förbereddes under några kvällar och med hemstudier. 
Fokus i utbildningen låg på att lära sig IPSC-reglementet och 
säkerhetsbestämmelser. Detta krävde tämligen omfattande 
studier och kursdeltagarna tränade varandra med egentillverkade  
instuderingsfrågor, provade ut utrustning som skulle användas 
under kursen och tränade på att hantera vapen och ammuni- 
tion på föreskrivet sätt. När helgkursen kom ägnades uppmärk- 
samheten inledningsvis åt att skriva det teoriprov som förberetts  
genom kvälls- och hemstudier, därefter åt skjutteknikträning 
för att under söndagen avslutas med ett praktiskt skjutprov där 
säker vapenhantering prioriterades framför såväl träffar som tid.  
Inte utan en viss nervositet avklarades både teoriprov och skjut- 
prov, så det var sju nöjda försvarsutbildare som lämnade 
kursen som godkända; sex från Kalmarföreningen och en från 
Ölandsföreningen.

IPSC-kursen möjliggjordes genom samarbete mellan För-
svarsutbildarna i Kalmar län och Kalmarpolisens idrottsförening, 
KPIF. Polisinspektör Örjan Hwass var kurschef och hade Leif 
Nilsson ur Försvarsutbildarna till sin hjälp. Nästa steg i sam-
arbetet blir att anordna en gemensam IPSC-tävling varefter vi 
hoppas kunna gå vidare med utbildning i IPSC Gevär. På sikt 
finns också ett behov av att några försvarsutbildare vidare-
utvecklar sig som Range Officers, dvs skjutledare.

TExT OCH FOTO: PATRIC LINDGREN, FÖRSVARSUTBILDARNA KALMAR LÄN

kurs i dynamiskt skytte i kalmar

ETT ARRAngEmAng av Försvarsutbildarna Norrbotten som 
lockade många deltagare, och genomfördes på Norrbottens 
Flygflottilj, F 21 söndagen den 7 december 2014. 

Föreläsare: Lars Gyllenhaal, författare, föreläste om  
”Militär utveckling i Arktis och lärdomar från Ukrainakriget”, 
Mike Winnerstig, FOI, 
om ”USA och Nato,  
försvars- och säkerhets- 
politik, globalt”,  
Tomas Ries, Försvars-
högskolan om ”Ryssland  
och Europa. Slut på 
vetebrödsdagarna” samt 
öv Olof Granander,  
C I 19 i Boden, ”För-
svarsmaktens personal, 
dess utbildning och 
träning”.    

Ordföranden för 
Försvarsutbildarna Norr-

Försvarsinformation              
botten, Harald Högström, höll i evenemanget som samlade 
över 130 deltagare. En mycket givande dag med intressanta 
föreläsare.

TExT OCH FOTO: ERLING MOLIN

koncentrationen är på topp hos denne skytt. 

Från vänster Tomas Ries, 
lars gyllenhaal, Harald 
Högström, mike Winner-
stig och Olof granander.
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kriskommunicera 
under förra årets 
skogsbrand i 
Västmanland.

TExT: PER LUNqE

Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.se

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till  
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.

Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd 
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år: 

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

Edna Cedervall 
berättar om kris-
kommunikation. 
Foto: Anna 
Torndahl

FöRSVARSUTbildARnA OCH CRiSCOm har på uppdrag av 
MSB genomfört en kurs för kommunikatörer som vill jobba 
med kriser. Det var 12 elever som fick lära sig hur man tänker 
inom myndighetsvärlden när kriser ska kommuniceras.

– Vi gick igenom hur myndigheter tänker och hur arbets-
sättet är vid insatser, hur processerna ser ut och vilka verktyg 
som används. Det blev förstås mycket om kriskommunikation, 
säger Anna Torndahl på Försvarsutbildarna.

25 sökte till kursen och alla fick inte plats.
– Elever som siktar på att jobba i den kommunikations-

grupp som MSB och Jordbruksverket sätter upp, prioriterades.
Bland lärarna märktes Edna Cedervall som berättade om 

På kurs för kris

gElTiC bEAR är en ledningsstödsövning för hemvärnspersonal.  
Uppgiften i övningen är att träna staberna att planera och 
genomföra bevakning och skydd av olika objekt. Objekten kan 
vara exempelvis hamnar och flygfält samt andra objekt för att 
möjliggöra nationell ledning och strid. På Geltic Bear deltar 
även Criscom och Miltärpolisförbundet från Försvarsutbildarna.

Geltic Bear var inne på sista övningsdygnet i vecka 3 och 
det pågick febril verksamhet i alla hörn. Spelledning och de 
övade hade börjat gå på reserven, godispåsarna kommit fram  
när Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, amiral Anders 
Grenstad och chefen för operationsavdelningen i Insatsstaben 
kommendör Jonas Wikström, kom på besök. Som tur är var  
det ordning och reda hos alla bataljoner och ett besök störde  
inte pågående inspel i övningen. De gick först förbi den region- 
ala staben för en genomgång av läget. Sedan tog de en runda 
till Bohusläns bataljonsstab där det blev intresserade av den fina  
grafiken och ordningen i staben för att senare passera flera 
andra bataljonsstaber. I spelcellen blev det en genomgång från 
bland andra de civila aktörerna, från vårt Militärpolisförbund, 
brandkåren, polis och ambulans m fl. I Mediacellen var de 

Försvarsmaktens insatsansvariga  
besökte geltic bear

mycket imponerade av redaktionens löpsedlar och livesändning- 
arna från övningens egen tv-kanal. Vi var glada över det stora 
intresset från Försvarsmakten och att de tog sig tid att komma 
och besöka Ledningsstödsövningen Geltic Bear på Lednings-
regementet. 

TExT OCH FOTO: ELISABET FORSMAN

Amiral Anders grenstad berömmer de proffsiga tidningarna i  
mediacellen.



31Försvarsutbildaren 1/2015 31

Det händer i förbunden 16/2-20/4

Region Syd    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Fälthelg (ungdom) 20-22 feb  Halland
CBRN – grundkurs 1:2 06-08 mars Skillingaryd Älvsborg
Military Weekend 06-08 mars Skövde Skaraborg
Vapentjänst (ungdom) 11 mars  Bohuslän-Dal
Military Weekend 13-15 mars Såtenäs Bohuslän-Dal
Verksamhetssäkerhet 13-15 mars Göteborg Älvsborg
Ungdomsutbildning 14-15 mars  Göteborg
CBRN – grundkurs 2:2 20-22 mars Skillingaryd Älvsborg
Kasernhelg (ungdom) 20-22 mars  Halland
Försvarsinformation – steg 1 21-22 mars Växjö Kronoberg
Military Weekend – luftvärn 27-29 mars Halmstad Halland
Påskövning (ungdom) 02-05 april  Bohuslän-Dal
Military Weekend 10-12 april Göteborg Älvsborg
CBRN – varnare och indikeringpatrull 1:2 10-12 april Eksjö Norra Småland
Fälthelg (ungdom) 11-13 april  Halland
Military Weekend – ungdom 17-19 april Kalmar Kalmar
Ungdomsutbildning 18-19 april  Göteborg

Region Mitt    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Vinterkurs (ungdom) 01-08 mars Ånn Stockholm,  
   Södermanland
Totalförsvarskväll 12 mars Västerås Västmanland
Nattövning (ungdom) 13-14 mars Livgardet Stockholm,  
   Södermanland
Grundkurs Ak  13-15 mars  Stockholm,  
   Södermanland
Military Weekend 20-22 mars Stockholm Stockholm,  
   Södermanland
Nattövning (ungdom) 27-29 mars Livgardet Stockholm,  
   Södermanland
Vårövning (ungdom) 27-29 mars  Stockholm,  
   Södermanland

Region Mitt (forts.)    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Soldatprov 06 april Stockholm Stockholm,  
   Södermanland
O-platstjänst repetition  10-12 april  Stockholm,    
   Södermanland
PSG 90 grundkrus  10-12 april  Stockholm, 
   Södermanland
Vårfältskjutning Ak  18 april  Stockholm, 
   Södermanland
Kursadjutantkurs 18-19 april Stockholm Stockholm,  
   Södermanland

Region Norr    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Military Weekend 27 feb – 01 mars Umeå Västerbotten
Rekryteringskurs 06-08 mars Umeå Västerbotten
Military Weekend 06-08 mars Östersund Jämtland
Vintertjänst – grunder 07-08 mars Boden Norrbotten
Vintertjänst – grunder 21-23 mars Grubbnäsudden Norrbotten
Kris- och stresshantering 18 april Härnösand Västernorrland
Försvarsinformation – steg 1 18-19 april Luleå Västerbotten

Rikstäckande förbund    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Befattningsutbildning 07 mars Viksta Sveriges  
   Krisstödsförbund
Befattningsutbildning 28 mars  Sveriges  
   Krisstödsförbund
Tolkutbildning – repetition 28-29 mars Uppsala Militärtolkarna
Befattningsutbildning 18 april  Sveriges  
   Krisstödsförbund

Nya tider och platser för kurser

Vintertjänst – grunder, boden
28 feb-1 mars ändrat till 7-8 mars

military Weekend, karlskrona
20-22 mars ändrat till 21-23 aug

inställda kurser:
Fältarbeten grunder,  
28 feb-1 mars, Härnösand

miC, 6-8 mars, Skredsvik

mediarelationer, 6-8 mars, Skövde

instruktörspool, 14-15 mars, Revingehed

instruktörspool, 20-22 mars, Umeå

Stridsteknik hund, 27-29 mars, Göteborg

Ungdomsinstruktör, mars/sept, Umeå

Fälthygien, 10-12 april, Göteborg

Strid enskild soldat, 10-12 april, 
Halmstad

military Weekend, 24-26 april, Eksjö

Vapentjänst ksp, 24-26 april, Härnösand

Efter dialoger med Försvarsmakten har det blivit en del förändringar i kursutbudet när det gäller datum och plats 
samt inställda kurser. Här finns en lista över de senaste ändringarna.



Anmäl ändrad
 adress!

Har du flyttat eller ska du byta adress? Se till att du får ditt nummer av Försvarsutbildarna utan avbrott! Gå in 
på www.forsvarsutbildarna.se – leta upp “Min medlemssida” och gör dina ändringar direkt på hemsidan. 
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Försvarsutbildarnas råd vid  
användning av digitala medier

Vi uppmuntrar alla att vara aktiva på sociala medier 
och därmed sprida information om oss och vår verk-
samhetsidé. Den som är aktiv på sociala medier måste  
dock vara medveten om att information på sociala  
medier sprids oerhört fort och stannar inte vid vänner 
eller ett medium. Det som publiceras på ett digitalt 
medium finns också alltid kvar och kan dyka upp i  
andra sammanhang, långt efteråt.

De här riktlinjerna gäller för den enskilde i de sam-
manhang som rör Försvarsutbildarnas verksamhet 
men det måste finnas en medvetenhet om att ifall 
ett olämpligt innehåll publiceras privat eller i en  
annan roll så finns det stor risk att det i alla fall för- 
knippas med Försvarsutbildarna.

Grundreglerna är därför alltid:
Använd ett gott omdöme och tänk alltid efter före du 
publicerar något.

Det du publicerar ska vara förenligt med svensk lag 
och vår värdegrund.

Ställ gärna dig själv frågan om du kan förklara för dina 
anhöriga/barn eller föreningsansvariga varför du pub-
licerade just den här bilden eller texten.

Tänk även på att där vi bedriver verksamhet till stöd för 
Försvarsmakten krävs ofta ett fototillstånd. Kontrollera 
detta.

Att tänka på:
Medlemmar som deltar i konversationer i sociala  
medier bör följa vissa regler. Inom Försvarsutbildarna 
ser vi följande punkter som viktiga ledstjärnor i den 
digitala kommunikationen:

• att vara öppen och tydlig

• att bidra med kompetens

• att vara ärlig och ansvarstagande

• att vara artig och visa gott omdöme

• att visa respekt för andra

• att respektera upphovsrätten

• att i förtroendevald post inte agera utifrån  
privata preferenser

Bilder på vapen tagna ur ett relevant sammanhang är 
inte tillåtet.

ditt uppträdande är den enskilt viktigaste delen för hur 
vi uppfattas av omvärlden. Om ditt agerande står i strid 
med vår värdegrund så påverkas vi direkt. 

ditt ansvar ligger i att i alla sammanhang som kan för-
knippas med Försvarsutbildarna verka enligt de bestäm-
melser som styr vår och våra uppdragsgivares verksam-
het, aktivt följa vår värdegrund och använda ett gott 
omdöme.

Den som inte följer vår värdegrund skall inte vara medlem i Försvarsutbildarna.


