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En av sommarens absoluta höjdpunkter – Riksstämman –  
närmar sig, även om den kan kännas nog så avlägsen när 
jag så här i skrivande stund (19/3) ser ut över ett Stock-
holm i vädermässigt bakslag. De första vårlökarna som 
så lovande lockats fram har nu ängsligt – om än tillfälligt 
– dragit sig tillbaka. Likafullt kommer sommaren och 
med det firandet av Förbundets 100-åriga stöd till svensk 
krishantering via Landstormen och Centralförbundet för 
befälsutbildning till dagens Svenska Försvarsutbildnings-

förbund. Förbundets verksamhet och målgrupp har skiftat över tid men den gemen- 
samma nämnaren har alltid varit en folkrörelse för de svenskar som frivilligt önskat 
engagera sig i försvarsfrågor. En allt mer globaliserad värld med en breddad hot- och 
riskbild har därutöver inkluderat den civila krishanteringen.

Den framsynthet som namnbytet till Svenska Försvarsutbildningsförbundet symbol-
iserar vittnar om en god insikt i den omfattande omvälvning det senaste försvarsbeslutet 
innebar. Förra årets Riksstämma gav därför följdriktigt Överstyrelsen i uppdrag att utar-
beta en ny Verksamhetsidé med Vision, Profil och Strategi för att Förbundet fortsatt ska 
utgöra en efterfrågad och relevant frivilligrörelse för framtiden – att utgöra det naturliga 
valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig. Mycket arbete återstår, även 
efter ett formellt beslut om den nya verksamhetsidén på Riksstämman, inte minst ett 
fördjupat arbete på regional och lokal nivå innan ett konkret utfall kan innehållas så att 
Förbundets nya Verksamhetsidé inte stannar vid fagra ord på ett papper. Initiativ till nya 
uppdrag behöver tas på alla nivåer och Förbundets aktivitetsnivå höjas – bara döda ankor 
följer med strömmen!  

För att fortsatt vara en vital och efterfrågad organisation erfordras att vi utvecklas i 
takt med tiden och är en del av lösningarna. I detta har jag under hela våren åkt runt och 
diskuterat med Er medlemmar – och utifrån mitt perspektiv mejslat ut vilka jag uppfat-
tar som våra medlemmar idag och framgent. Ett fortsatt medlemstapp är långt ifrån ett 
axiom, snarare tvärtom – uppgifterna finns där och i diskussionerna kring framtiden har 
jag känt en stor samsyn med Er runt om i landet!

•	 Troligen har behovet av folkutbildning i säkerhets- och (total) försvarspolitiska  
 frågor aldrig varit större sedan värnpliktssystemets och dessförinnan det indelte   
 systemets frånfall.

•	 Betydelsen av en bred ungdomsverksamhet har jag berört i de senaste ledarna – för  
 utan den utarmas Förbundet, tappar folkförankring och relevans visavi Försvars-  
 makten.

•	 De som i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem årligen lämnar myndigheten  
 torde kunna kanaliseras till att engagera sig i Förbundets verksamhet – försvars-  
 information, ungdomsverksamhet, olika utbildningar men också för vidmakt-  
 hållande för Försvarsmaktens nytta.

•	 Fortsatt och utökat stöd till Hv med grund- och fortsättningsutbildning med   
 bemanning av specialister och chefer men också med bäring mot insatsorgani-  
 sationen i övrigt.

•	 Där behov av kompetenser för civil krishantering efterhand utkristalliseras ska de  
 föras in i Förbundets verksamhet – inte som en marginalföreteelse utan som ett av  
 två verksamhetsben; civil och militär krishantering. 

Det saknas således inte utmaningar för att bära en betydande del av folkförankringen 
i totalförsvarsfrågor – vi har styrkan genom vårt medlemsantal, rikstäckning, kompetens-
bredd och en stark ekonomi. Nu behöver vi knyta fler villiga funktionärer och ungdomar 
till oss som plattform och avstamp inför framtiden!  

Bengt Sandström
Generalsekreterare
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•	 Dokumenterar	rörelsens		
100-åriga	historia

•	 Författare;	den	välkände	militär-
historikern	Lars	Ericson	Wolke,		
generallöjtnant	Carl	Björeman,	
förre	generalsekreterare	Björn	
Orward,	tidigare	informations-	
chefen	Bert-Olof	Lax	och	journa-
listen	Per	Lunqe

•	 Utkommer	i	juni	2012
•	 Cirkapris	250:-
•	 Våra	förbund	kommer	att	få	två	
exemplar	var,	men	är	du	person-
ligen	intresserad,	sänd	ett	mail	till		
info@forsvarsutbildarna.se
Ej	bindande	att	köpaFÖR
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BOKEN OM VÅRA FÖRSTA 100 ÅR

annons	jub.boken_v5.indd			1 11/24/2011			12:40:14	PM

chefredaktören har ordet

Det är en gammal devis som fort-
farande gäller och i ett första skede 
så behöver det vi åstadkommer bli 
mer synliggjort för Försvarsmaktens 
personal.

I samband med att vi för diskussioner 
om framtiden så återkommer vi ofta till 
problemet att vår verksamhet behöver 
synliggöras mer än vad den görs idag. Vi 
bedriver ett stort antal kvalificerade utbild-
ningar till stöd för både Försvarsmakten 
och samhällets krishanteringsförmåga. Vi 
håller också ett stort antal försvarsinforma-
tionstillfällen över hela landet där vi ökar 
kunskaper hos både medlemmar och andra 
som ett led i att öka folkförankringen. 
Utöver detta så är vår ungdomsverksamhet 
mycket uppskattad och en ypperlig möj-
lighet för Försvarsmakten att använda som 
underlag för rekrytering. Vi kan känna 
stolthet för alla bra saker som vi gör, både 
som medlemmar och som instruktörer/
funktionärer.

På den politiska nivån finns en tydlig 
uppskattning för att vi finns. Det gäller  

Syns vi inte så finns vi inte
särskilt vår profil som folkrörelse och en 
stor förståelse för det frivilliga engagemang 
som läggs ner av tusentals människor. Vi 
möter ofta riksdagspolitiker som är nyfikna 
och frågar hur det går och vad vi vill åstad-
komma. Det finns också en stark upplev-
else av att de flesta verkligen lyssnar på oss.

Trots detta så finns en känsla av att 
Försvarsmakten, som är vår störste upp-
dragsgivare, inte ser det som görs. Det 
finns naturligtvis många individer i För-
svarsmakten som både känner till och upp-
skattar det vi gör. De är oftast kopplade 
till hemvärnet eller de utbildningsgrupper/
förband där det finns en närhet till vår 
verksamhet. Vi upplever också stöd från 
Försvarsmaktens allra högsta chefer som 
uttrycker erkänsla för det vi gör och det vi 
kan åstadkomma. 

Den stora utmaningen är alla däremel-
lan. Det är bland Högkvarterets handläg-
gare och de anställda ute på förbanden som 
vi behöver synliggöra det positiva arbete vi 
bedriver. Vi behöver hitta olika sätt att nå 
fram till dem för att få förståelse för att vi 
vill och kan stödja dem i arbetet med att 
rekrytera och utbilda men även att vara 

en brygga mellan försvaret och de soldater 
och gruppchefer som nu efter sin relativt 
korta tjänstgöring slutar för en övergång 
till en civil karriär. 

Centralt kommer vi att öka våra 
ansträngningar att synas tillsammans med 
Försvarsmakten så att vi uppfattas som 
en naturlig partner. Vi försöker samordna 
oss i rekryteringsråd och bädda för att vi 
får möjlighet att delta i olika rekrytering-
skampanjer. Detta behöver också göras 
på förbandsnivå. Ta alla tillfällen i akt att 
möta försvarets personal och berätta vad vi 
gör och vad vi kan åstadkomma. Bonus-
effekten blir att vi ökar vår legitimitet sam-
tidigt som vi kan få fler uppdrag. Därmed 
ökar också viljan 
hos andra att bli 
medlemmar hos 
oss. 

Vi vet vad vi 
kan men vi måste 
se till att det syns 
också.

Per Klingvall
Chefredaktör
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I mITTEn Av mARS genom-
fördes en vintervecka på 
kursgården i Ånn för elever på 
uniformsgymnasiet Olympia-
skolan. Kurschef var Johnny 
Olofsson från Jämtlandsgruppen 
och samordnare Björn Svensson.

– Eleverna som går i årskurs 
tre och som ska ta examen i 

vår får här lära sig grunderna 
i vinterkunskap, säger Björn 
Svensson.

Det innebär att de ska kunna ta 
hand om sig själva på skidor och 
i den terräng som råder i fjällen 
med övernattning ute. 45 elever 
deltog.

Vintervecka för    
olympiaelever

Blåsig debut i fält
ÖvERnATTnIng I TälT, exercis, 
skjutning och matlagning med 
stormkök, och en bitande hård 
vind. Det klarade deltagarna i 
Försvarsutbildarnas strapats-
dygn. 

– Det här var riktigt häftigt, 
säger Johanna Håkansson.

Hon och de andra ung-
domarna avslutade sitt sportlov 
med ett dygn i fält med basen 
Fredriksbergs kursgård. 

Efter fältdygnet vidtog sed-
vanlig materielvård. Tältet tork-
ades och kaminens bestånds-
delar gjordes rena.

– Vi blev väckta redan klockan 
sex. Jag är inte van vid att stiga 

upp så tidigt, säger Johanna 
Håkansson.

Försvarsutbildarna i Skåne 
genomför varje sportlov ett dygn 
då ungdomar får prova på det 
militära.

–Vi kör liknande övningar 
för våra medlemmar en gång 
i månaden, säger Thomas 
Svensson som är biträdande 
ungdomsledare.

Under ett drygt dygn får ung-
domarna känna hur det är att gå 
i uniform med tältförläggning, 
stormkök, skytte och sjukvård.

–Under strapatsdygnet får 
man chansen att pröva på allt, 
säger Rasmus Wickman.

Försvarsmaktens   
rekryteringskrav ligger fast
I En REPlIk på en debattartikel 
av försvarsutskottsledamoten 
Johan Forssell i Svenska Dag-
bladet skriver Försvarsmaktens 
personaldirektör Per-Olof 
Stålesjö att kraven på soldater 
och sjömän ligger fast. Han 
menar också att de har gott 
internationellt anseende.

Forssell menar att statusen är 
hotad och kraven för antagning 
sänkts. Stålesjö hävdar att För-
svarsmakten breddar underlaget 

bland dem som söker GMU:
”Emellertid är det så att den 

nuvarande inriktningen är att 
ha kvar de behörighetskrav vi 
har i dag och se vilka behov och 
möjligheter som finns att besluta 
om eventuella undantag.”

Stålesjö skriver att Försvars-
makten inte har för avsikt att 
ändra kraven för anställning med 
det undantaget att sökande som 
inte fullgjort gymnasieutbildning 
kan komma ifråga för anställning.

Hemvärnet     
bjöd in på Gotland
På TOFTA SkjuTFälT samlade 
hemvärnets utbildningsgrupp 
13 eventuellt blivande hem-
värnssoldater. Information gavs 
om GMU. En av de intresserade 
som var med på samman- 
komsten var Tim Andersson

– Jag går andra året på gym-
nasiet där jag läser transport och 
teknik. Förhoppningsvis kom-
mer jag att ha C-körkort när jag 
går ut gymnasiet. Det innebär 
att jag får köra större fordon och 
lastbilar, så jag kan säkert göra 
nytta i hemvärnet, säger han till 
helagotland.se.

På Gotland brukar det inte 

vara svårt att värva hemvärns-
soldater.

– Gotland ligger av tradition 
bra till när det gäller att rekrytera 
soldater. Jag vet inte vad det kan 
bero på, säger Gunnel Åkerbäck 
på utbildningsgruppen.

Jörgen Gustafsson, packgrupp-
chef:

– Vi har låg medelålder i 
hemvärnet nu. Det är inget 
gubbvälde längre. Dessutom har 
vi många tjejer. Men en del ung-
domar väljer att vidareutbilda 
sig till kontraktssoldater på fast-
landet. Därmed förlorar vi dem i 
hemvärnet här på Gotland.

Ny organisation    
i Försvarsmakten
ARbETE PågåR för att ta fram 
en ny organisation för Försvars-
makten – FM Org 2013. Den 
består av tre delar: insatsorgani-
sationen, basorganisationen och 
Försvarsmaktens interna och 
externa bemanningsuppdrag.

Organisationen ska beman-
nas under 2012 och målet är att 

åstadkomma en ökad matchning 
mellan de anställdas kompetens 
och befattningens krav, oavsett 
dagens placering. 

Omstruktureringen skiljer sig 
från tidigare förändringar genom 
att det primära syftet inte handlar 
om att minska antalet anställda. 
(HKV Info 03-01)

Den nya organisationen berör också livgardet.   
Foto: niklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

I SAmbAnD mED tidningens 
pressläggning har Försvarsmini-
ster Sten Tolgfors valt att avgå.

Sten Tolgfors motiverar själv 
sin avgång med att mediedrevet 
kring FOI-affären fick droppen 
att rinna över men att han hade 
tänkt avgå relativt snart i alla fall, 
då han tycker att han fullgjort 

Försvarsministern avgår
sin uppgift med att reformera 
försvaret.

– Jag är verkligen stolt över de 
insatser som den svenska För-
svarsmakten utfört, säger Tolg-
fors. 

Infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd har tillfälligt tagit 
över Tolgfors uppgifter.
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Hemvärnet får inte   
använda skjutbanorna
SEDAn ETT åR står hem-
värnets utbildningsgrupp västra 
Blekinge utan skjutbana. Det 
är chefen för Marinbasen som 
beslutat att militär personal inte 
får använda de civila skjutban-
orna. Frågetecken runt säker-
heten ligger bakom beslutet.

För ett år sedan beslutades 
av Marinbasens chef att mili-
tärer enbart får öva skytte på 

försvarets skjutbanor i området.
Jägare med älgstudsare kräver 

också säkerhetsbestämmelser, 
men kraven på säkerhet är större 
för hemvärnssoldater och annan 
militär personal. Konsekvensen 
har blivit att hemvärnet i västra 
Blekingen får åka till skjutbanor i 
Ronneby eller Karlskrona då skott 
ska avlossas.

Hemvärnet saknar skjutbanor i blekinge.
Foto: Per lunqe

Hägglunds får miljardorder
HägglunDS I ÖRnSkÖlDSvIk 
har fått en jätteorder från Försvars-
makten. Ordern är på 1.8 miljarder 
kronor och avser bandvagnar.

– Jag kan lugnt säga att det 
här är en bra affär för oss, säger 
Jan Söderström, vd för BAE 
Systems Hägglunds, till DI.

Beställningen är den första 
stora order som Hägglunds 
fått från Försvarsmakten sedan 

2009 då myndigheten valde bort 
Hägglunds till förmån för den 
finska konkurrenten Patria, vilket 
orsakade en debatt kring hur 
Sverige ska köpa in krigsmateriel.

Det ordern avser är bandvagnar 
av modellen BvS10, ett splitter- 
och minskyddat fordon. Sverige 
blir det fjärde landet som köper in 
denna bandvagnsmodell.

Livgardet utbildar    
i vapenstation 01
mED vAPEnSTATIOn 01 ökar 
träffsannolikheten avsevärt 
samtidigt som skytten får ett 
bättre skydd. Livgardet är det 
första svenska förband som fått 
Vapenstation 01 och utbildar nu 
mentorteamet (OMLT) i nästa 
afghanistanstyrka på systemet.

Som ett led i förbättringen av 
soldaternas skydd har Försvars-
makten köpt in Vapenstation 
01 som kan monteras på taket 
på personterrängbil 6, pan-
sarterrängbil 203 och 360 och 

systemet Archer.
– Vapenstation 01 har en 

mängd olika funktioner och sy-
stemet är komplext så det tar tid 
att lära sig, säger löjtnant Mats 
Lundqvist, chef för Livgardets 
vapensektion.

Vapenstation 01 fungerar lika 
bra i dagsljus som i mörker tack 
vare en IR-kamera. Avståndet till 
målet mäts med laser. Vapnet 
och siktet är gyrostabiliserade. 
Vapenstationen får användas 
med kulspruta 88 och 58C. 

Medinflytande i hemvärnet
unDER Två DAgAR har överste 
Olof Granander, chef I19, träffat 
fem vice ordförande i hem-
värnsråden från Härnösand 
och norrut. På tapeten har varit 
medinflytande, men också rekry-
teringsfrågor, organisation och 
belöningssystem.

– Det är mitt första möte 
på det här sättet. Normalt 
brukar jag besöka utbildnings-
grupperna var för sig, säger Olof 
Granander till mil.se.

Några beslut fattades inte men 
uppkomna frågor diskuterades. 
Hemvärnsrepresentanterna tog 
med sig idéer hem. Därefter är 
det upp till hemvärnsrådena att 
ta beslut.

Norrbottens regemente, I19, 
ansvarar sedan 2006 för hem- 
värnet i Västernorrland, Jämt-
land, Västerbotten och Norrbot-
ten med utbildningsgrupper i 
Kiruna, Boden, Umeå, Östersund 
och Härnösand.

medinflytande i hemvärnet börjar med soldaterna. Foto: Per lunqe

REgERIngEn har fattat beslut 
om propositionen Soldat-
anställningar i Försvarsmakten. 
Lagförslaget innebär att För-
svarsmakten från halvårsskiftet 
ska kunna anställa gruppbefäl, 
soldater och sjömän med längre 
tidsbegränsade anställningar.

– Den sista pusselbiten i 
försvarsreformen kommer nu på 

Sista pusselbiten i reformen

Rekryter ryckte in
690 PERSOnER på elva platser 
har inlett sin militära grund-
utbildning. De har tre månader 
framför sig med allt från vapen-
tjänst till patrullutbildning. 

Många av rekryterna har redan 
sin väg utstakad. En del ska gå till 
hemvärnet, några ska bli  
specialistofficerare, andra  
taktiska officerare. 

plats, säger försvarsminister Sten 
Tolgfors i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär bland annat 
att anställningstiden kan vara sex 
till åtta år och att den ska kunna 
förlängas en gång. Arbetstagaren 
ska ha rätt till ledighet från sin 
civila arbetsgivare för tidvis  
tjänstgöring i Försvarsmakten.
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Ny bildförstärkare
mARkSOlDATERnA i insats-
organisationen får en ny 
bildförstärkare. Efter att första 
exemplaren är levererade kom-
mer soldaterna att kunna bära 
den på huvudet med eller utan 
hjälm, eller montera den på sitt 
vapen.

Tanken är att alla soldater på 
marken ska ha en bildförstärkare 
i sin utrustning. Tillsammans 
med laserpekare och vapen-
lampa ger det möjlighet att sikta 
och avfyra vapnet på ett säkert 
sätt även i mörker.

Den första grundbeställningen 
kommer att följas av options-
beställningar för att täcka 
försvarets hela behov enligt 
planerna för insatsorganisationen 
2014.

Tekniken för bildförstärkare 
har funnits i decennier och flera 
leverantörer finns på marknaden. 
Försvarsmaktens nya bild-
förstärkare är tillverkad av det 
grekiska företaget Theon Sensors 
S.A. och de första 160 exemplaren 
lämnades över till Försvars- 
makten i slutet av februari.

Observationsteamet mOT bravo på patrull med bildförstärkare.  
Foto: Försvarsmakten

Nya arbetstider    
och utlandsavtal
nyA ARbETSTIDS- OCH 
uTlAnDSAvTAl är klara 
för tillämpning tidigast från 1 
september. Fram till maj kommer 
partsgemensam utbildning i 
avtalen att genomföras. Användar-
handböcker ska tas fram. 

Förhandlingarna om nya arbets-
tidsbestämmelser och nya bestäm-
melser vid internationell militär 

insats är i det närmaste slutförda.
Den 13 februari skrev Försvars-

makten, fackförbunden OFR/O 
FM, OFR/S och Saco Försvar på 
de nya arbetstids- och utlands-
avtalen. Målet är att avtalen ska 
träda i kraft för tillämpning från 
och med 1 september i samband 
med införandet av PRIO 4.2.  
(Officersförbundet) 

Nya organisationen    
– oro bland anställda
näR AllA AnSTällDA i 
Försvarsmakten ska söka om 
sina jobb finns oro bland de 
anställda.

– Man blir orolig, det känns 
i magen. Att inte veta vad man 
har för tjänst eller ens veta var 
man ska bo framöver påverkar ju 
hela livet, säger en officer till DN.

Arbetet med omstrukturering-
en har inletts och för många 
anställda kom beskedet om hur 
förändringarna ska gå till som 
en chock.

Alla tjänster ställs till för-
fogande. Sedan sker en  
kompetensinventering. Den 
avgör vilken roll de anställda får 
i den nya organisationen.

En officer på P4 i Skövde 
förklarar att de som har störst 

anledning till oro är de som är 
duktiga inom ett smalt skrå. Där 
kompetensen är en bristvara kan 
den anställde tvingas flytta. 

–  En annan stor farhåga är 
att vi får mer att göra som inte 
tillhör vår huvudsyssla. Vi blir bra 
på att sköta kaffebudgeten, men 
inte på att leda våra förband, 
säger Skövdeofficeren.

Patrik Dahle är Försvars- 
maktens omstruktureringsledare 
och han har full förståelse för den 
ängslan som hans arbete väckt.

– Självklart kan jag förstå 
det. Hur det än är kommer det 
att finnas anställda som får er-
bjudanden om en ny befattning, 
där man måste ta ställning till att 
flytta. Det påverkar förstås alla 
omkring en, säger han.

Black Hawk till Försvarsmakten
FÖRSvARSmAkTEn HAR FåTT 
de två första Black Hawk-
helikoptrarna. Totalt är 15 
beställda. Om ett år ska de 
fungera som ambulans-
helikoptrar i Afghanistan.

Vid en ceremoni på Helikopter-
flottiljen på Malmens flygplats i 
Linköping överlämnade FMV:s 
generaldirektör Gunnar Holm-
gren officiellt Helikopter 16- 
systemet till ÖB Sverker Göranson.

Det blev en uppvisning med 

provflygning som filmades och 
lades ut på FMV:s hemsida, 
skriver Ny Teknik.

Köpet av Black Hawk har 
kunnat genomföras snabbt, ett 
och ett halvt år från beslut till 
leverans. Sedan ska Försvars-
makten göra systemet operativt 
med utbildning och träning av 
piloter och tekniker. Black Hawk 
är en beprövad helikopter som 
används av 27 länder och som 
sålts i över 3 000 exemplar.

black Hawk finns nu också i Sverige. Foto: Försvarsmakten

bEmAnnIA kOm SEgRAnDE 
ur den hårda striden mot de 
16 företag, marknadens största 
aktörer, som var med i Försvars-
maktens upphandling av be-
manningstjänster. Uppdraget 
omfattar Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk och  
Totalförsvarets forskningsinstitut.

Bemanningsavtalet berör 

Bemannia tog hem segern
områdena kontor och admini-
stration, personal, ekonomi och 
finans, lager och förråd. Utgången 
av upphandlingen innebär för 
Bemannias del expansion. Fler 
kontor kommer att byggas upp 
i Sverige. Avtalstiden löper fram 
till februari 2014 med option på 
ytterligare två år.
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P7 lever vidare
FRAmTIDSTROn äR STARk på 
regementet P7, som kommer 
att bli centrum för Militärregion 
Syd. För att ge plats för den 
nya staben planeras ett stort 
nybygge. Beslutet innebär att 
det långvariga nedläggnings-
hotet är borta.

Militärregion Syd omfattar 
Skåne, Blekinge, Småland, Öland 
och Östergötland, ett område 
med 2.6 miljoner invånare i 84 
kommuner.

Staben, som inrättas den 1 
januari 2013, ska ansvara för 
samverkan mellan försvaret och 
det civila samhället.

Överste Michael Nilsson kom-
mer att vara både chef för rege-
mentet och Militärregion Syd. 
Han ser en ljus framtid för P7.

– Vi har stora förväntningar 

på oss när det gäller att lösa både 
internationella och nationella 
insatser, säger han till Skånskan.

Nu finns personal från rege-
mentet på plats i Afghanistan, 
Uganda, Syrien och Kosovo.

P7 har fått besök av armé-
inspektören Berndt Grundevik. 
Han konstaterade att det skånska 
regementet ligger bra till, både 
genom sin geografiska placering 
och förmåga att lösa uppgifter.

En av Försvarsmaktens stora 
utmaningar är att rekrytera  
personal. 

– Inom tio mils radie från P7 
bor över en miljon människor. 
Här finns goda förutsättningar för 
medföljande, både män och 
 kvinnor, att hitta ett arbete, sa 
Berndt Grundevik.

Soldat från Revingehed. Hennes regemente får mer att göra.   
Foto: Anja Edwardsson/P7/Försvarsmakten

Patria och Volvo samarbetar
PATRIA OCH vOlvO- 
kOnCERnEn har börjat sam-
arbeta. Ett avtal har under- 
tecknats som innebär part-
nerskap för att möta Försvars-
maktens kommande behov av 
stödtjänster.

Patria är i färd med att  
leverera 113 bepansrade fordon 
till armén utöver de 200 Patria 
XA 6x6-fordon som redan är 
i bruk. Volvokoncernen har 
under lång tid levererat fordon 

till Försvarsmakten och har ett 
omfattande nätverk med service- 
och underhållsanläggningar.

– För att stärka vårt nordiska 
samarbete och vår position ville 
vi slå oss samman med Volvo-
koncernen som är en mycket 
viktig partner för oss. Tillsam-
mans har vi möjlighet att erbjuda 
mycket omfattande tjänster och 
partnerskap åt försvarssektorn, 
säger Jukka Holkeri, marknads-
direktör på Patriakoncernen.

Pilotbrist hotar försvaret
DET FInnS En ORO inom För-
svarsmakten för pilotbrist. Fler 
vill bli piloter inom flygvapnet 
men allt färre klarar inträdes-
kraven. Försvarets flygskola i 
Linköping har senaste tiden fått 
allt svårare att fylla platserna 
med kvalificerade elever.

– De sökande har tidigare fått 
mycket gratis från värnplikten. 
Nu när man inte har värnplikt 
längre får nog försvaret an-
stränga sig lite mer för att nå ut 
till ungdomarna, säger Christofer 
Axelsson, som är en av dem som 
utbildar sig till flygförare på JAS 
39 Gripen, till SR.

På Försvarets flygskola 
utbildas piloter till främst JAS 39 
Gripen, Hercules och helikopter. 
Sedan 2010 har antalet ansök-
ningar ökat, men trots det har 
det blivit färre som klarar kraven 
för att komma in på utbildningen. 
Till årets kursstart sökte över 800 

personer till 22 platser. Endast   
19 befanns lämpliga som elever.

– Det är många ungdomar 
som inte riktigt har bestämt sig 
och lämnar in en ansökan på 
chans. Vi behöver människor som 
kommer för att stanna, eftersom 
vi har en ganska dyr utbildning, 
säger Per Klemensson som är 
instruktör på flygskolan.

Andelen godkända sökande 
har halverats mellan 2010 och 
2011, från 43 till 19. Att allt färre 
klarar kraven kan bero på avskaf-
fad värnplikt, menar Björn Pers-
son som är chef för specialurval 
på Försvarsmaktens HR-centrum.

– Vi tror att en stor del av det 
här beror på att man inte har 
riktig koll på vad det innebär att 
bli stridspilot. Det fick man gratis 
när man gjord lumpen tidigare. 
Någon form av utredning på det 
här behöver vi helt klart göra, 
säger han.

Det finns risk för att det kommer saknas piloter på jAS 39 gripen.  
Foto: Försvarsmakten

I SOmmAR kan både elitidrot-
taren och den vanliga  
motionären utmana sig lite extra 
och få en upplevelse utöver 
det vanliga. Öloppet är en 
tävling där lag om två deltagare 
springer och simmar mellan tolv 
öar i Göteborgs södra skärgård.

Den totala sträckan är 33 
kilometer, varav 4.8 kilometer 

Öloppet – ny    
extremsporttävling

är simning. Längsta löpsträckan 
är 5.2 kilometer och längsta 
simsträckan är 800 meter.

Starten går på Brännö och 
målgång är på Donsö. Banan går 
utmed öarnas gångstråk, stigar 
och vägar, vilket gör tävlingen 
publikvänlig.

Tävlingen sker lördagen den  
4 augusti 2012.
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Rekrytering med stöd   
av arbetsförmedlingen
FÖRSvARSmAkTEn samarbetar 
med Arbetsförmedling för att 
rekrytera soldater.

– Det här är ett sätt att 
marknadsföra Försvarsmakten 
som en potentiell arbetsgivare. 
De kommer ut med sin informa-
tion till en intressant målgrupp. 
Men Försvarsmakten är intres-
serad av att rekrytera människor 

i alla åldrar, inte bara ungdomar, 
säger Svante Hansson på Arbets-
förmedling i Borlänge till DT.

Gymnasieelever i Säter och 
Borlänge har lyssnat till Petter 
Bolund från Försvarsmakten.

– Vi kommer att rekrytera 2 000 
till 3 000 människor om året, 
säger han.

Reservofficers-   
utbildning på gång
unDER DEn kOmmAnDE 
sommaren startas inom För-
svarsmakten en reservofficers-
utbildning med ny inriktning. 
Målgruppen är krigsplacerade 
kompani- och plutonsbefäl som 
vill bli tidvis tjänstgörande  
specialistofficerare i den kom-
mande insatsorganisationen.

Utbildningen kommer att 
genomföras delad under två 
sommarperioder som vardera 
tar åtta veckor. 

– Huvudsyftet är att pröva om 
den tidigare värnpliktsutbildning-
en kan tillgodoräknas så att  
reservofficersutbildningen kan 
kortas ned jämfört med dagens 
utbildning som omfattar två års 
studier, säger Claes Bergström som 
är projektledare vid Militärhög-
skolan i Halmstad till mil.se.

Den nya utbildningen planeras 
genomföras två gånger med start 
i år och 2013. 

– De värnpliktiga krigs- 
placerade kompani- och plutons-
befälen behövs fortsatt i Försvars-
makten.

Rekryteringen började i 
februari via Försvarsmaktens 
webbplats. Utbildningen rymmer 
50 utbildningsplatser. Den första 
utbildningsomgången startar, 
om planerna går i lås, vecka 24 i 
Halmstad. Den avslutande sker 
2013 med en befattningsdel 
vid mottagande krigsförband. 
Dessutom planeras en andra 
utbildningsomgång att starta vid 
Militärhögskolan i Halmstad 2013 
som slutförs sommaren 2014.

Reservofficerare under utbildning.     
Foto: Sven åke Haglund/InfoS/Försvarsmakten

Soldater rekryteras till Falun
nu kOmmER DET TIllbAkA, 
militärlivet i Falun. I höst ska 45 
soldater utbildas för att bli en 
del av hemvärnet. Gruppbefälet 
Lina Bergering hjälper P-G Eklöf 
på Dalregementsgruppen med 
rekryteringen till soldatutbild-
ningen i Falun.

P-G Eklöf ser ljust på fram-
tiden för hemvärnet.

– Vi har skickat ut 22 000 brev 
till personer födda mellan 1988 
och 1993 med erbjudande om 
att genomföra utbildningen. 
Men självklart kan man söka om 
man är äldre, säger han till DT.

Förutom breven kommer träffar 
att genomföras på elva  
platser i Dalarna. Uttagningen 
till utbildningen liknar den som 
gäller för övriga Försvarsmaktens 
rekrytering, det vill säga fysprov, 
medicinsk undersökning och 
psykologsamtal.

– I juli får de som valts ut 
besked, säger P-G Eklöf.

Dalregementsgruppen 
utbildade tidigare på försök 
hemvärnssoldater under två år. 
Nu ska utbildningsverksamheten 
bli permanent.

Hemvärnet får 45 nya soldater i Dalarna. Foto: Per lunqe

ÖB mötte GMU-soldater
32 SOlDATER som ryckt in för 
GMU på Ledningsregementet 
har fått besök av ÖB, Sverker 
Göranson. Vid besöket hade 
soldaterna slutfört en heldag på 
skjutbanan med grundläggande 
skjututbildning på AK5.

För Ledningsregementet finns 
utmaningar att lösa. Försvars-
makten är den näst största 
arbetsgivaren i Enköping. Att 
hitta boende i Mälardalen är 
svårt. Därför arbetar Lednings-
regementet, kommunen och 
byggbolag tillsammans för att 
hitta framtida lösningar. I dag 
bor 100 soldater i kasern.

– Det var mycket lärorikt för 
mig att träffa våra nya GMU- 

soldater. De visade positiv anda 
och tydlig vilja att lära sig allt 
som krävs för att bli en god 
soldat. Dagens besök gav mig 
kvittens på att vi skapar en 
försvarsmakt som löser våra upp-
gifter, säger Sverker Göranson till 
mil.se.

ÖB mötte även sambands-
bataljonen där personal som 
tidigare tjänstgjort i insatser och 
nyutbildade soldater genom-
går befattningsutbildning sida 
vid sida. ÖB besökte också den 
finska kontingenten, Fincon, som 
är en del av den internationella 
enhet som finns i Enköping för 
utbildning i ledningssystem inför 
tjänstgöring i Afghanistan.
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marinen gillar frivilligrörelsen och 
ser att samarbetet kan utvecklas. 
vi mötte marininspektören, konter-
amiral jan Thörnqvist och marinens 
produktionschef, flottiljamiral jonas 
Haggren.

TEXT: PER LUNqE

Jodå. Såväl Jan Thörnqvist som 
Jonas Haggren har uppfattningar om 
rollspelet mellan frivilligrörelsen och 

marinen.
– Försvarsutbildarna och andra frivillig-

rörelser hänger ihop. De är otvetydigt 
en angelägen del för marinen, säger Jan 
Thörnqvist.

Marinledningen är nu inne i slutfasen 
av en analys som bland annat ska visa vilka 
behov marinen har av frivillighet. Även om 
Sjövärnskåren ligger i fokus finns intresse 
för andra frivilligorganisationer.

– Det finns flera områden där vi skulle 
kunna ha stöd av frivilligorganisationerna. 
Vi har redan löst ut en del flaskhalsar 
och det mesta börjar falla på plats. Var i 
organisationen skulle vi behöva stöd? Och 
hur ska vi ha det med rekryteringen, säger 
Jan Thörnqvist.

behöver draghjälp 
De främsta frågorna för marinledningen 
är attraktion och rekryteringsgrund. För 
marinen är det en fråga både i nuet och för 
framtiden. Jonas Haggren ser att frivillig-
rörelsen och Försvarsutbildarna kan ge ett 
stöd i rekryteringen. Är det en fråga som är 

Rekryteringsstöd från      
frivilligrörelsen viktigt för marinen

aktuell sedan värnplikten blivit vilande?
– Ja. Och fokus är insatsorganisationen. 

Vår utgångspunkt är frågan om hur vi ska 
förhålla oss till frivilligorganisationerna. Vi 
måste gjuta grundplattan först och då klara 
ut inte bara vad vi vill ha utan även vilket 
stöd vi kan ge, säger Jonas Haggren.

I analysen av frivilligheten har marin-
ledningen främst koncentrerat sig på 
Sjövärnskåren. Och, som Jonas Haggren 
säger, allt är inte hugget i sten än.

– Vi har fått frågan, vad vill ni med oss, 
säger han.

Det uppenbara, vilket hela Försvars-
makten nu efterfrågar, är försvarsinforma-
tion, rekrytering och kopplad till denna 
ungdomsverksamhet.

– Vi har tittat på Försvarsutbildarna. 
Där finns många ungdomar i ideell 
verksamhet som är till gagn för Försvars-
makten. Där borde marinen vara med. 
Inom Försvarsutbildarna finns ungdomar 
som blir sjömän. 

väck intresse 
Ungdomsverksamheten kan, även om ung-
domarna mest är knutna till sådan verk-
samhet som har bäring på armén, senare 
visa intresse för marinen. Jan Thörnqvist 
pekar på det faktum att intresse ska väckas.

– Först måste någon vara intresserad. 
Det är enkelt att se att ungdomsverksam-
heten är viktig. Det vi fick gratis förr, det 
är inte längre gratis, säger han.

Men marinen har gott anseende.
– Vi har ett starkt varumärke och 

rekryteringen går enligt plan. Vi har fler 
sökande än antal platser. Men vi måste 

planera för en situation där vi per auto- 
matik inte får tillräckligt många sökande. 
Vi måste ge oss ut och där spelar frivillig-
rörelserna en stor roll, säger Jan Thörn-
qvist.

Insikt om livet i uniform
Förra året rekryterade marinen inklusive 
amfibiekåren 106 sjömän. Målsättningen 
för utgången av 2012 är att siffran ska 
vara 150. Antalet kontinuerligt anställda 
sjömän är i dag 900. Målbilden är en  
marin med 3 200 anställda. Har frivillig-
rörelsen någon inverkan på dem som söker?

– Frivilligrörelsen är dels viktig för 
rekryteringen och indirekt viktig för att få 
upp ett intresse för officersutbildningarna, 
säger Jan Thörnqvist.

Marinledningen ser att ungdomar som 
varit med i frivillig försvarsverksamhet får 
insikter om livet i uniform. Det är en del 
ungdomar som är intresserade för tjänst i 
marinen.

–Vi är tacksamma för frivilligrörelsen, 
både det den gör och står för. Vi är 
speciellt intresserade av ungdomsverksam-
heten. Där är det både försvarsinformation 
och möjlighet att väcka ett sådant intresse 
att det blir rekrytering, säger Jan Thörn-
qvist.

Jonas Haggren:
– Mitt budskap till Försvarsutbildarna 

är att, tillåt er att titta brett på hela För-
svarsmakten.
Marinens största utmaning i dag är personal-
försörjningen. Där hoppas marinledningen 
få draghjälp av frivilligrörelsen.  

Sjöman under utbildning i finska skärgården. 
Frivilligorganisationerna kan stötta marinen 
med rekrytering. Foto: nicklas gustafsson / 
Försvarsmakten / Combat Camera

konteramiral jan Thörnqvist (tv) och flottiljamiral jonas Haggren i marinledningen vill ha  
försvarsinformation och rekrytering kopplad till ungdomsverksamheten. Foto: Per lunqe

reportage
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I förra numret av Försvarsutbildaren 
beskrevs det visions- och profilarbete 
som ÖS framtidsgrupp arbetar med. 
Det är det arbete som skall ligga till 
grund för förslaget till ny vision som 
beslutas på Riksstämman i juni. Här 
fortsätter vi att informera om arbets-
underlaget.

TEXT: PER KLINGVALL
FOTO: FÖRSVARSUTBILDARNA, JÖRGEN FAGER-
STRÖM, PETER NORDSTRÖM (AMF), PER LUNqE OCH 
ALEXANDER JAKOBSSON

I korthet så innebär Försvarsutbildarnas 
vision att vi ska vara det naturliga valet 
för stöd till samhällets förmåga att möta 

kris och krig.
•	 Vi ska därigenom vara en folkrörelse 

som inkluderar och välkomnar alla som vill 
engagera sig inom vårt verksamhetsområde.

•	 Vi ska vara individers, myndigheters 
och samhällets förstahandsval vid kontakter 
med frivilliga försvarsorganisationer.

•	 Organisationen ska finna över hela 

en frivillig organisation, där vi är kostnads-
effektiva och kan bidra med substantiellt 
stöd till både Försvarsmakten och sam- 
hällets krishantering. Här skall vi ta ytter-
ligare initiativ genom att exempelvis i än 
högre grad än tidigare erbjuda vår kompe-
tens, kunskap och utbildningar till såväl 
medlemmar som till uppdragsgivare.  

För att gå vidare behöver vi också verka 
för att våra verksamheter blir synliggjorda 
genom att vi på alla nivåer inom rörelsen 
hjälper till att informera om det som görs. 
På lokal nivå kan det exempelvis innebära 
att bjuda in representanter för Försvars-
makten och media vid utbildningar och på 
nationell nivå kan vi synliggöra oss i både 
FM:s och MSB:s tidningar och hemsidor, 
samtidigt som vi bjuder in nyckelpersoner.  

Fyra huvudinriktningar:
Utgående från vår vision och profil vill vi 
bygga vår strategi på fyra huvudinriktningar. 

Utbildning
Utbildningsverksamhet som skall bedrivas 
för uppdragsgivarna och vara till gagn både 

landet och innehålla såväl rikstäckande 
förbund med särskilda kompetenser som 
regionala förbund. Organisationen ska 
även vara organiserad så att det är möjligt 
att integrera fler organisationer och deras 
medlemmar inom  Försvarsutbildarna.

För att göra detta så skall vår profil i 
grunden vara att vi är:

•	 Ideella	och	folkförankrade	
•	 Unika
•	 Kvalitetsdrivna

grunder för Försvarsutbildarnas  
fortsatta verksamhet
Utifrån verksamhetsidén finns ett antal 
fundament som måste finnas tillhands för 
att vi även i framtiden skall kunna verka 
som en stor och erkänd aktör. 

Ett av de viktigaste fundamenten är 
den regionala verksamheten. Det är den 
bas vi har för att aktivera medlemmar och 
befästa folkförankring. Det här gäller i 
motsvarande grad för våra rikstäckande 
förbund. Det är där verksamheten bedrivs 
som vår bas finns.

Utifrån vår verksamhet skall vi våga 
prova nya idéer utifrån vår unika bas som 

framtiden

Försvarsutbildarnas vision: 4  huvudinriktningar

rekrytering
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för våra medlemmar och för andra inom 
vårt verksamhetsområde. Försvars- 
utbildarna skall befästa de uppdrag vi idag 
har för hemvärnet och inom särskilda 
kompetensområden och utveckla oss inom 
främst markstridsarenan.

På den civila sidan skall vi utveckla 
verksamheten inom de nationella kompe-
tenspoolerna och bredda verksamheten till 
stöd för kärnkraftslän.

Vi skall våga tänka nytt, vara nyfikna 
och även se mot arenor inom samhälls- 
försvarsområdet som vi idag inte är verk-
samma inom.

Utbildningen skall alltid bedrivas med 
rätt kvalité och en förutsättning är att vi 
har en organisation med kvalitetssäkrad 
utbildning och kompetenta instruktörer.

Ungdomsverksamhet
För att stödja försvarets personalförsörj-
ning behöver vi på alla sätt satsa mer 
på ungdomarna och deras verksamhet. 
Ungdomsverksamheten skall inte bara 
vara inriktad mot Försvarsmakten utan 
även ge förståelse och kunskap om andra 

samhällsengagemang. Ungdomarnas 
verksamhet skall integreras betydligt mer i 
förbunden.

Rekrytering 
Vi skall rekrytera till Försvarsmakten, sam-
hällets krishanteringssystem och till oss själva.

Att rekrytera till Försvarsmakten innebär 
att vi behöver nå blivande befattningshavare 
i hemvärnet, ungdomar och kursdeltagare 
men även instruktörer och funktionärer för 
att kunna genomföra den utbildning vi har 
i uppdrag att genomföra. Liknande gäller 
för samhällets krishanteringssystem.

Rekryteringen till oss själva innebär 
att förutom ovanstående så skall vi även 
rekrytera människor som intresserade och 
engagerade i att vara en del av försvarets 
folkförankring. Eftersom bara en del av 
medlemmarna kan ta del av Försvarsmaktens 
utbildningar så är det här den stora volymen 
av medlemmar kan finnas och verka.

Försvarsinformation 
Försvarsinformation är ett led i folk-
förankringen av försvaret och ger därmed 

kunskaper som bidrar till att uttrycka 
folkviljan. Folkförankring är ett av de vik-
tigaste områdena och vi skall verka för att 
vi mer aktivt skall delta i debatten.

vad händer sen
Det pågår ett remissarbete där förbunden 
ombetts svara på ett antal frågor. De 
frågorna kommer att tas omhand i Över-
styrelsen framtidsgrupp och därefter kom-
mer Överstyrelsen att lägga en proposition 
om ny verksamhetsidé på Riksstämman, 
som beslutar i frågan.

Arbetet får inte avstanna efter det utan 
det är då det egentliga arbetet börjar. För 
att fortsätta utveckla Försvarsutbildarnas 
verksamhetsidé kommer vi därför i sam-
band med funktionärsutbildning och 
höstens utbildningskonferens att diskutera 
de här frågorna. Vi behöver belysa hur vi 
rent praktiskt går till väga för att utveckla 
oss till att bli det naturliga valet för stöd 
till samhällets förmåga att möta kris och 
krig. 

framtidenutbildning

rekrytering
ungdomsverksamhet

försvarsinformation
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Nio elever har under en kurs lärt sig 
grunderna för hur man agerar som 
instruktör i Försvarsutbildarnas 

ungdomsavdelningar. Det som såväl armé-
inspektören Berndt Grundevik och hans 
marina kollega Jan Thörnqvist efterfrågar, 
har producerats i Ånn.

– Vi vill med den här kursen kvalitets-
säkra våra ungdomsinstruktörer, säger 
kurschefen Fredrik Nilsson. 

Parallell ungdomskurs
Fredrik vet vad han pratar om. Som 
15-åring gick han med i ungdomsverk-
samheten och nu 20 år senare fortsätter 
han med det han gjort i över halva sitt liv, 
att arbeta för Försvarsutbildarnas ung-
domsverksamhet. Just instruktörskursen 
har han även drivit som regional kurs, förra 
hösten i Tångs Hede. Eleverna i Ånn har 
det förspänt. Samtidigt och parallellt driver 
Sten Söderberg från Fältjägargruppen en 
vinterkurs för ungdomar. Under den vecka 
när kurserna går får instruktörseleverna 
öva med Stens elever. Det är utmanande 
för eleverna på instruktörskursen att inte 
bara ”torröva” med sig själva. Ungdomarna 
är i Ånn för att lära sig vintertjänst och 
eleverna på instruktörskursen ska leverera 

Elever 
utmanades i Ånn

kunskaper till dem.
– Det är nyttigt för det är i skarpa   

situationer man lär sig, säger Fredrik.

utmana dig själv
Det är när man går utanför sin komfortabla 
zon som man utvecklas. Ett av momenten 
sätter eleverna på prov. Denna infaller i 
slutet av kursen där varje elev får ett litet 
föremål att förevisa för sina kamrater. De 
ska då jobba med egenskaper hos sig själva 
som kan förbättras.

– Du har en svår nöt att knäcka. När 
du är i en formell roll blir du också lite 
onödigt formell, säger Fredrik till en elev. 
De andra lärarna på kursen Per-Rune   
Andersson och Mikael Gustafsson assisterar 
eleven som ska förevisa en väggklocka. 
Det ska ta tre minuter och eleven ska ta ut 
svängarna inför kamraterna. 

Alla jobbar med sitt
Eleven tar instruktionerna och när det blir 
hans tur blir det tid, sekundvisare, minut-
visare och timvisare så det står härliga 
till. Presentationen kulminerar i att hans 
kamrater och lärare får hålla varandra i 
händerna och illustrera kvart över tre. Han 
jobbar som en lekledare och det formella 

är borta. Alla kursdeltagare jobbar med sitt 
och det går bra för de flesta. 

Det är många kända ansikten som är 
med i Ånn. Dmitri Zernov, känd från ung-
domsrådet, deltar. Ett par andra ungdomar 
från region syd är också med. Sten Söder-
berg på den parallella ungdomskursen är 
bekant för många försvarsutbildare. Skol-
chefen Johnny Olofsson som håller ihop 
de båda kurserna och som nyligen gått i 
pension fortsätter som ankare. Nyligen har 
han haft 54 elever från Olympiaskolan på 
kurs, också denna i Ånn. Raden av kurser 
han basat över kan göras lång. 

mening och innebörd
Veckan för de blivande instruktörerna 
började med pedagogik och denna var 
hämtad ur Försvarsmaktens helhets-  
baserade inlärningsmetod.

– Det ska vara en balans mellan lärarnas 
eller instruktörernas kompetens, elevernas 
utbildningsståndpunkt och övningens 
svårighetsgrad, säger Fredrik.

Principen bygger också på inlärningens 
första princip: mening och innebörd. Då 
fungerar minnet bäst. Veckan fortsatte med 
något mer prosaiskt: hur man skriver PM.

– Det kan göras på 100 sätt. Vi tillhanda-

under en vecka tränade nio elever sin förmåga att fungera som instruktörer. 
En av uppgifterna var att gå utanför sin komfortabla zon.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

ungdom

Carolina Hartikainen fångar elevernas intresse.
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håller en standardmodell, vilka steg som ska 
tas, den röda tråden som lägger åtgärder i 
rätt tidsordning. Det ska vara en struktur.

Och med hjälp av skrivna PM blev det 
praktisk övning. Varje instruktörselev fick 
öva fyra gånger på ett momentet. Under 
veckan blev det totalt tre sådana block, 
vilket innebar att det blev många övnings-
tillfällen. Det blev återkopplingar mellan 
varje genomförande. Eleverna kunde slipa 
på det som kunde göras bättre. Pedagogiken 
utvecklades.
– Det blev förstås misstag vid ”torr-  
simmet”. Vi gav feed-back och det gick 
riktigt bra när det blev skarpt, säger Fredrik.

kapitel 2.3
Kalfjället besöktes. Där övades instruktion-
er i säkerhet i förläggning och rasteld. På 
basen på kursgården hade tidigare jägarkök 
och packning av pulka varit ämnen för 
utbildning, också här med Stens elever.

Vad är en ungdomsinstruktörskurs utan 
kapitel 2.3? Det är Försvarsutbildarnas regle-
mente för ungdomsverksamheten och det 
var föremål för en lektion. Fredrik pratade 
och det gjorde han med inlevelse, för detta 
reglemente är ett nyttigt styrdokument.

– Vi kliver in i den värld som är funk-
tionärens.

Den som kan 2.3 kan också, som   
Fredrik uttrycker det, sparka uppåt. Men 
det är mycket mer. Här beskrivs verk-
samheten och vad som krävs på de olika 
nivåerna.

– Fördelen är att vi får rätt stegring. 
Det blir spännande för en ungdom att gå 
vidare till nästa år och det är inte samma 
sak som förra, säger Fredrik.

Orientering
Ungdomsinstruktörskursen ger eleverna 
möjligheten att vara ansvariga för del av 
utbildningen inom ungdomsverksam-
heten. De kan nu planera, genomföra 
och följa upp utbildning, lektion eller 
“motsvarande”. Detta var prologen i 
kursbeskrivningen. Och den verkar hålla 
när eleverna ”muckar”. Men före det var 
det praktisk övning ute i skidspåret. På 

fyra stationer undervisades i karta och 
kompass, punktorientering, krysspejling 
och att ta ut kompassriktning. Snyggt och 
ordnat, ungefär som ett examensprov. Allt 
med sikte på att säkerställa nya krafter 
bland ungdomsavdelningarna ute i landet. 
Grundevik och Thörnqvist kan vara lugna. 
Ungdomarna är i rörelse. Ånn bjöd på 
vinter och ungdomarna satte sig på tåget 
hem, en erfarenhet rikare. 

Ordning och reda när eleverna på instruktörskursen utbildar.

Instruktören Per-Rune Andersson (tv) och kurschefen Fredrik nilsson stämmer av.

ungdom
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Hur fungerar rollspelet mellan  
officerare, specialistofficerare och  
soldater? Ett möte med  två kurs-
chefer på ledningsskolan i Enköping 
gav en förklaring.

TEXT: PER LUNqE

Johannes Ignberg har hand om elever 
som ska bli specialistofficerare. Elev-
erna kommer från värnplikten, GMU 

och KMU. De är mellan 20 och 36 år och 
kommer efter godkänd examen att gå in i 
befattningar som gruppchefer, troppchefer 
och operatörer, till exempel i stridslednings-
centraler.

Marcus Sigalits elever kommer från 
officersprogrammet och går två av sex 
terminer på Ledningsskolan. De andra 
genomförs på Karlberg och Försvars- 
högskolan. Gemensamt för Johannes 
Ignbergs och Marcus Sigalits elever är att 
de pratar ledning och hur de olika katego-
rierna; officer, specialistofficer och soldat 
förhåller sig till varandra.

Förstå sin roll 
Kurserna följer i vanlig ordning kursplaner 
och i dessa specificeras vad Försvarsmakten  
vill ha för kunskaper och förmågor hos 

Rollspelet mellan 
officerare och soldater

marcus Sigalit (tv) och johannes Ignberg vid ledningsskolan i En-
köping pratar mycket om samspel med sina elever. Foto: Per lunqe

eleverna. En gemensam sak för de båda 
utbildningarna är att eleverna ska kunna 
leda andra. Och då måste de ha förståelse 
för vad de olika rollerna innebär, hur  
officerare och specialistofficerare interagerar 
med varandra och med soldater och hur 
det ska fungera i Insatsorganisation 2014. 

– Vi utbildar mot något som ännu 
inte finns. Men vi har grundvärden, säger 
Marcus Sigalit.

Johannnes Ignberg:
– Vi jobbar för att möta kommande 

behov.

Planera, genomför, gör
För dem som ska bli specialistofficerare 
krävs olika typer av kompetens. Johannes 
Ignberg tar ett exempel. Flygvapnet vill ha 
två funktionsinriktningar inom sam-
band. Då ska Ledningsskolan se till att 
flygvapnet får det, genom bland annat en 
transmissionskurs. 

Liksom för de blivande specialistoffi-
cerarna går en hel del av tiden för Marcus 
Sigalits lärare och elever åt till att diskutera 
ledarskap. Rollerna fördelar sig grovt på 
följande sätt. Den taktiske officeren jobbar 
mycket med planering på lite längre sikt, 
det är management. Specialistofficeren 
genomför, det vill säga leder soldater och 
soldaten gör.

– För att lyckas med denna rollfördelning 
krävs att vi lär våra elever vad det innebär 
att leda och vi jobbar med utvecklande 
ledarskap som innebär att alla är delaktiga, 
säger Marcus Sigalit.

Delaktighet i planeringen
Den taktiske officeren sätter upp mål-
bilder, lägger ut riktlinjer och i detta arbete 
involverar han eller hon såväl specialistoffi-
cerare som soldater. Detta är förstås avhängigt 
tiden. Ska ett anfall slås ut inom en timme 
blir det mindre tid för diskussioner, men 
som en managementkonsult sa på 1960- 
talet: ”Planera inte för dina medarbetare, 
planera med dem.” Med delaktiga soldater 
blir förbandet så mycket bättre och det blir 
då attraktivt med personlig utveckling.

– Min förhoppning är att soldater ska 
vilja utbilda sig till specialistofficer. Det 
ska finnas en tydlig karriärstege, säger 
Johannes Ignberg.

I Försvarsmakten är cheferna bra 
coacher.

– Du ska motivera, entusiasmera, 
engagera och ge utrymme för delaktighet. 
Det är utvecklande ledarskap, säger Marcus 
Sigalit. 

Samspel mellan chef och soldat i Arvidsjaur.     
Foto: Torbjörn F gustafsson/InfoS/Försvarsmakten

reportage
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år 1968 gick jag med i Fbu, därtill 
rekommenderad av kapten bergdahl 
på S3 vid en repetitionsövning året 
innan. jag bodde då i umeå och hade 
förhoppning om skytte, skidor och 
friluftsliv. 

TEXT OCH FOTO: MÅNS HEDIN

Påsken detta år anmälde jag mig till 
min första veckokurs, som skulle 
gå av stapeln i Hemavan och hade 

benämningen ”ledarskap”. Det låter inte så 
originellt nu, men kurschefen överstelöjt-
nant Carl Fahrbring från Boden skrev i 
välkomsthälsningen att ”vår kurs fortfar-
ande betraktas som försök”. Försvaret var 
tidigt ute med att lära ut ledarskap då det 
var personen och inte graden som avgjorde 
om man skulle följa order eller inte. Och vi 
fick ett gediget lärarteam med två överste-
löjtnanter, tre kaptener, två fanjunkare och 
två psykologer från militärpsykologiska 
institutet (MPI). (Detta var före tjänste-
ställningsreformen).

Och deltagarna då? Ja, man hade tänkt 
sig universitetsstuderande och de flesta var 
21-28 år, någon uppåt de 40 med olika 
grader från löjtnant till endast mönstrad. 
Då merparten bodde i Umeå avgick mili-
tärbuss därifrån klockan 0500 och efter-
som ”Blå Vägen” då ännu inte var breddad 
och uträtad var vi framme först klockan 
1300. Antal elever var 31 stycken, jag har 
inget minne av att någon hade anhörig 
med sig. Tolv elever var sörlänningar.

FBU-lägret, eller gården, hade varit i 
bruk sedan 1948, på senare år med AMS 
hjälp upprustad med bland annat ny 

Min första 
Fbu-kurs

matsal och cafeteria. Vår kurs hamnade i 
den äldsta baracken ”Björnen” med plats 
för fyra i varje rum, vilket innebar snabb 
bekantskap med varandra, kanske också 
träning i ledarskap då fyra vinterutrustningar 
blandades i samma rum. Programmet för 
kursen har jag ännu kvar. Teori varvades 
med praktiska knepiga ledarskapsfall med 
”mobbad” chef eller utstötta soldater. 
Ibland hade myteri utbrutit i gruppen eller 
också hade en informell ledare tagit befälet 
över den till graden högre. Allt skulle 
utredas i grupparbete, även detta måste 
man lära sig behärska. Många av exemplen 
var tillämpbara i civila livet också, och 
entusiasmen var stor.

Men vi hade rekreation också, om 
man med detta får kalla skidturer upp på 

angränsande fjäll. Hela påskdagen och  
annandagen var vi utomhus på ”Vita Blix-
ten” med delvis tolkning efter bandvagn, 
vilket var en ny upplevelse för de flesta. 

Hur kan man då sammanfatta intrycken 
då och nu? Ja, kursen låg helt rätt i tiden. 
Visste arrangören att 1968-års student-
uppror snart skulle höras i hela Europa? 
Och jag, som året innan av socialstyrelsens 
chef Bror Rexed uppmanats att bli du med 
alla på arbetsplatsen (Durex-reformen), 
hade lärt mig att egna egenskaper var mer 
värda än formella regelverk. Som lands-
tingsanställd har jag fått gå många civila 
ledarskapskurser, men ingen var så bra och 
gav så mycket att tänka på som den första i 
Hemavan!  

Författaren och kursdelta-
garen måns Hedin sköter 
vakthållning i Fbu-lägret.

Avslutningsfest i nya cafetérian “vargen”. Här ses fr v okänd, lars Sahlén, övlt åke ljungner 
(lärare), psykolog från mPI (lärare) Edsel Persson. I bakgrunden finns lennart Rosenkvist.

jag minns
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= “Fyrkanten”

Norrbotten 

Luleå

Piteå

Boden

Älvsbyn

Jokkmokk

Arvidsjaur

Arjeplog

Pajala

Övertorneå

Haparanda

Kalix

Kiruna

Gällivare

Överkalix

Det som en gång varit tre förbund 
med olika karaktär i nordligaste 
Sverige blir nu ett. Förbundens 

geografiska och demografiska skillnader är 
orsaken till fusionen.

– Vi hoppas kunna använda de resurser 
vi har på ett bättre sätt, säger Håkan  
Lampinen, förbundsordförande i Norr- 
botten Södra.

Det är ett geografiskt jätteområde som 
ska gå samman. I söder finns sju kom-
muner: Luleå, Piteå, Älvsbyn, Boden,   
Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur. I 
norr har vi Pajala, Kiruna och Gällivare. 
Österut mot finska gränsen ligger Över-
torneå, Överkalix, Haparanda och Kalix.

Fyrkanten aktiv
Men dessa områden skiljer sig åt befolk-
ningsmässigt där en koncentration finns i 
den s.k. fyrkanten: Luleå, Piteå, Älvsbyn 
och Boden. Det är en av anledningarna till 
att tre förbund blir ett.

– Det finns förstås en bäring på var folk 
bor, säger Håkan Lampinen.

En angränsande orsak är att använda 

Försvarsutbildarnas resurser i Norrbotten 
på ett mer kostnadseffektivt sätt.

– Vi kan driva samma övning eller 
utbildning med samma gäng instruktörer. 
Det blir både billigare och bättre.

Hela norrbotten
Samma instruktörer och ensad utbildning 
till fler elever är det koncept som Håkan 
Lampinen och hans kollegor i Norrbotten 
ser framför sig.

Tanken är också att verksamheten ska 
spridas över hela Norrbotten. Försvars-
utbildare i alla delar av landskapet ska 
erbjudas samma aktiviteter.

– Vi kommer att använda de medel vi 
får till verksamhet inom det som förr var 
norra, södra och östra delarna av Norr-
bottensförbundet, säger Håkan Lampinen.

Det blir ett förbund med verksamhet 
överallt, samma övningar och utbildningar 
eller kurser från söder till norr.

Rekrytering 
Medel för årets utbildning har i skrivande 
stund ej anlänt till förbunden i Norrbotten, 

men Håkan Lampinen räknar med att 
HKV FRIV ska satsa ordentligt på verk-
samhet i landets nordligaste län. Förbundet 
har flera uppgifter.

– Vi ska förutom våra kurser rekrytera 
till insatsförsvaret och hemvärnet. Där är 
ungdomsverksamheten viktig.

Kurser riktade mot ungdomar ges stöd 
av hemvärnets utbildningsgrupper i Kiruna 
och Boden. En fusionerad verksamhet ska 
ge alla delar av Norrbotten den styrka som 
krävs för att genomföra ett av Försvars-
utbildarnas viktigaste uppdrag idag: att 
leverera rekryter till insatsförsvaret och de 
hemvärnsbataljoner som bland många upp-
gifter ska skydda viktig infrastruktur.

– Vi har ett gott stöd av utbildnings-
grupperna och det kommer nu att kunna 
kanaliseras mer effektivt när vi blir ett 
förbund, säger Håkan Lampinen.  

TEXT: PER LUNqE
FOTO: JOHAN LUNDAHL / COMBAT CAMERA /  
FÖRSVARSMAKTEN

norrbotten går ihop
Norrbottensförbunden inom Försvarsutbildarna fusionerar  
– en process som pågått i två år och som nu förverkligas

reportage
ny ordförande får resa
Vid det konstitutionerande möte som 
hölls 17-18 mars med det nya Norrbot-
tensförbundet valdes Harald Högström 
till ny ordförande. Han ser många resor 
framför sig.

– Området är ju stort, säger han.
En utgångspunkt för den nya styrelsen 
är att utbildningen i hela Norrbotten 
ska bli enhetlig och resurserna användas 
mer effektivt.

De flesta styrelseledamöter kommer 
liksom Harald Högström från Boden 
och även Luleå. Harald Högström har 
varit officer på I19 i Boden, utbild-
ningsledare, vice styrelseordförande och 
styrelseordförande i Norrbotten Södra.
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En kurs som väcker många värderingar, 
känslor och åsikter på huruvida vi 
skall kunna implementera värde-
grunden i de frivilliga försvarsorgani-
sationerna och hemvärnet. Två dygn 
med olika moment som väcker ditt 
medvetande.

TEXT: NINA WICKMAN 
FOTO: BERTIL ÖHRSTRAND

Tjugo entusiaster med olika bakgrund, 
åldrar och erfarenheter deltog i 
grundkursen i Värdegrund på 

Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS). 
Många av deltagarna kom till kursen med 
ett öppet sinne och utan några förväntningar 
som kunde göra dem besvikna.

Inför lördagen hade vi fått som uppgift 
att läsa det kursmaterial som vi tidigare 

värdegrunden leder  
till vilda diskussioner

fått hemskickat och vi skulle ha förberett 
fyra frågeställningar från kurslitteraturen 
”Försvarsmaktens styrdokument”. Kurs-
deltagarna delades in i fyra grupper där de 
olika frivilliga försvarsorganisationerna rep-
resenterades. Det var inom dessa grupper 
vi skulle arbeta under kommande dagar. 
Samarbetet med deltagarna präglades av 
en jämn balansgång men även en känsla 
av stark vilja att påverka och förbättra sin 
egen syn på begreppet värdegrund.

Grupperna fick till uppgift att arbeta 
med olika frågor som rörde det vi hade 
fått i kursmaterialet men även utifrån 
vårt eget perspektiv på vad värdegrund är 
för just oss. I motsats till det faktum att 
många idag tror det har med religion, kön 
eller vilken hudfärg du bär – så var detta 
inte fallet under dessa dagar. Även om det 
uppstod vilda diskussioner om svenskan. 
En del ord var annorlunda förr jämfört 

med idag och att en del svenska ord har 
med tiden blivit mer laddade än vad de en 
gång var.

En annan viktig diskussion samt grupp-
arbete var Ö-R-A men i detta fall kändes 
det som alla kursdeltagarna bar på olika 
åsikter, även om vi bar på en gemensam 
grund att stå på. Ö-R-A står för öppenhet 
(samarbeta, vara ärlig, visa förtroende), 
resultat (skapa, leverera, vara tydlig) och 
ansvar (ge, ta, utkräva). Det kändes som 
många inte riktigt visste hur vi skulle 
leverera värdegrunden på bästa sätt och 
därför fick vi som hemuppgift att suga 
på denna karamell för att kunna leverera 
värdegrunden så bra som möjligt.

Vi kan istället tänka oss hur vi kan 
använda oss av Ö-R-A i alla olika samman-
hang i arbetslivet och privat. Alla människor 
är unika och det är viktigt att vi tar oss tid 
att lära känna varandra för att få det bästa 
ut av värdegrunden samt det resultat vi vill 
nå.

Värdegrund står för etiska grundval, de 
grundläggande värderingar som formar en 
individs normer och handlingar. 

Genom att göra oss mer medvetna om 
den och lära oss av varandra gör att vi 
kanske kan uppnå det resultat som vi 
önskar. Satsningen på värdegrunden 
handlar mycket om Sveriges roll i världen 
men även om vårt eget behov av skydd och 
trygghet i en stormig värld.

Om vi ger varandra förtroende, hållbara 
förändringar, tydliga mål, förståelse för 
internationellt arbete och respekt för andra 
kulturer kan vi därmed höja varandras 
värden. En annan fråga därefter är hur vi 
skall nå ut på bästa sätt eftersom vi måste 
hålla en kvalité som gör att de som söker 
till kursen också ser värdet med värde-
grundsarbetet och att det är individen själv 
som bär på förändringen och inte omgiv-
ningen. Det är det som gör det värdefullt, 
hur du själv påverkar med hjälp av dina 
värderingar.

Detta har fått till följd att många kom-
mer hem och försöker finna svar på sina 
frågor, men då är det också viktigt att vi 
har någon nära tillhands som kan besvara 
dessa funderingar. Vi får aldrig glömma att 
alla individer är unika.  

Försvarsmakten och den militära verksamhet som bedrivs av frivilligorganisationerna kan upp-
levas likriktande. Pågående arbete med värdegrunden pekar på motsatsen.

värdegrund
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Sedan 2003 kan gymnasielever på 
Olympiaskolans samhällsprogram få 
en uppfattning om yrken, där  
uniformer bärs, är något att satsa på.

TEXT: PER LUNqE
FOTO: JOHAN LUNDAHL / COMBAT CAMERA /  
FÖRSVARSMAKTEN 

På Olympiaskolan eller i Olympia-
projektet i Helsingborg finns inte bara 
”vanliga lärare”, dit kommer också 

representanter för Försvarsmakten, Kustbe-
vakningen, räddningstjänsten och polisen.

– Det som driver eleverna är en önskan 
om att få se vad ett uniformerat yrke kan 
innebära, säger Björn Svensson som är 
ansvarig för ungdomsverksamhet inom 
Försvarsutbildarna i Skåne och aktiv på 
Olympiaskolan.

Genom de utvärderingar som genom-
förs med eleverna ser han att de verkar 
vara nöjda med det uniformerade inslaget i 
undervisningen.

– Vi såg att av de som gick ut trean förra 
våren var 42 av 45 klara på vad Försvars-
makten står för. 15 av 45 hade mönstrat 
och ytterligare nio var på väg att göra det.

50/50 killar och tjejer
Nu gäller lite inkubationstid för 15 eller 
16-åringar som går ut gymnasiet, menar 

Olympiaskolan ger 
insikter om uniformsyrken

Rekryter på berga under 
gmu. något för eleverna på 
Olympiaskolan? 

Björn Svensson.
Som Försvarsutbildarnas generalsekre-

terare, Bengt Sandström, säger så vill många 
ungdomar efter gymnasiet prova på lite av 
varje. De vill resa, jobba lite och kanske 
ta några poäng på ett universitet. Men vi 
lägger en del av grunden och sedan kan det 
mycket väl bli en karriär i Försvarsmakten.

Skolan, med den variant av samhälls-
vetenskapligt program som innebär en 
inriktning på uniformsyrken, kan ta emot 
100 elever. I dag är det hälften av vardera 
killar och tjejer som får en inblick i vad 
den uniformerade verkligheten innebär.

Varje årsklass går också årligen igenom 
en veckas verksamhet med mer praktiska 
inslag och med deltagande från Försvars-
utbildarna och Försvarsmakten. För 
årskurs 1 är det en vecka i fält där man 
kanske för första gången ligger i tält. Elev-
erna får en fördjupad förståelse för hur de 
fungerar i grupp. Under årskurs 2 blir det 
en vecka med tyngdpunkt på ledarskap där 
teorierna från skolbänken ska möta verklig-
heten. I trean kommer så en överlevnads-
vecka där eleverna får prova på tekniker för 
att överleva i naturen: var finns vatten? Hur 
gör jag upp eld? Hur ordnar jag ett skydd? 
Finns något ätligt i närheten?

björn levererar 
Björn Svensson blev inkopplad på 

Olympiaprojektet för två år sedan för att 
hjälpa till med en överlevnadsvecka.

– Jag tyckte att det var så roligt att jag 
fortsatte. Och en mycket stor andel av 
eleverna tycker också att det är roligt, säger 
han.

Björn Svenssons roll är att vara sam-
ordnare mellan skolan, Försvarsutbildarna 
och Försvarsmakten. Skolan beställer något 
och Björn Svensson levererar instruktörer 
och materiel.

Olympiaskolan drar elever till program-
met som ligger i fas med Försvarsutbildarnas 
och Försvarsmaktens intresse.

– Självklart finns en tanke om att detta 
kan vara en av de vägar som finns för att  
stötta Försvarsmaktens rekrytering. Vi har 
ett hundratal elever som går ut varje år och 
de har fått en bra bild av Försvarsmaktens 
verklighet.

Förutom de 100 elever om året som 
Olympiaskolan kan ta emot till den 
uniformerade varianten, står ett tjugotal 
på väntelista. Vid sidan av Olympiaskolan 
i Helsingborg finns konceptet vid Berna-
dotteakademien i Stockholm och Göte-
borg.

För Försvarsutbildarna i Skåne har ung-
domsverksamheten vind i seglen:

– Vi har nyligen öppnat en ny ung-
domsavdelning i Sjöbo och en i Osby, 
säger Björn Svensson. 

reportage
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Ett nytt projekt är på gång i 

Södertälje. Försvarsutbildarna står 

bakom Aquila som har för avsikt att 

ge unga med ledarbegåvning bättre 

förutsättningar att utveckla sina 

talanger.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

Richard Strand, socionom och social-
psykolog, som många ungdoms-
ledare lyssnat till på Väddö, är med 

och startar projektet i Södertälje. Det ska 
försöka ta tillvara på de ledarbegåvningar 
som befinner sig i sociala riskzoner.

Varför drar du igång Aquila-projektet?
– Ungdomarna är den viktigaste resurs 

vi har. Det är slöseri att inte ta till vara på 
unga ledarbegåvningar. Uttryckt på ett 
annat sätt, hur mycket kostar det samhäl-
let med en gängledare som ägnar sig åt 
kriminalitet? Grovt skattat tiotals miljoner. 
Istället för att jobba mot dem när de blivit 
vuxna, så vill vi jobba med dem när de är 
unga, säger Richard Strand.

möter brottsutsatta
Richard Strand vänder sig mot den kultur 
där man bara ska satsa på sig själv. 

– Idag är det fler som söker till Idol än 
till de naturvetenskapliga programmen på 

Aquila ska 
ta vara på 
ledarbegåvningar

Richard Strand, Sankt Eriks 
Försvarsutbildningsförening ger  
unga i riskzonen bättre möjligheter. 

högskolan. Samhället har skapat en atmo-
sfär av att man ständigt måste bli bekräftad 
utifrån. Får vi inte bekräftelse hemma eller 
i skolan söker vi den någon annanstans. 
Och bor man i ett utsatt område kan det 
bli så att man får den i ett gäng.

Richard Strand jobbar på Brottsoffer-
jouren i Södertälje. I sitt arbete samarbetar 
han med polisen och möter människor 
som på olika sätt blivit utsatta för brott. 
Här kan han se baksidan av att inte ta 
hand om unga som är i riskzonen. Tillsam-
mans med olika myndigheter försöker han 
hitta de ungdomar som ligger i riskzonen 
att utveckla en kriminell livsstil, ledar-
begåvningar, som istället för att bli verk-
ställande direktörer kan komma att leda 
kriminell verksamhet.

– I Aquila-projektet vill vi hugga 
huvudet av ormen i positiv bemärkelse. En 
ledare är en alltför värdefull resurs för sam-
hället för att utveckla kriminalitet, han ska 
vara verksam på rätt sida av lagen. Genom 
Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet 
får ungdomarna en bra chans att utveckla 
sig som ledare och har tillgång till goda 
förebilder och föregångsmän.

Erfarna instruktörer
Varför inte scouterna?

– Det skiljer sig lite. Vi har mer struktur 
och disciplin. Det som skiljer Aquilas verk-

samhet från andra ungdomsavdelningar är 
att vi inte kommer att lägga någon tid på 
vapen och stridsutbildning. Den verkliga 
utmaningen är att smida ledarämnen och 
utveckla de inneboende förmågorna, säger 
Richard Strand. 

Aquilaprojektet utgår från Sankt 
Eriks Försvarsutbildningsförening och de 
har valt att satsa på en speciell grupp av 
instruktörer.

– De vi har valt ut till att vara instruk-
törer har erfarenhet av att handskas med 
ungdomar i riskzonen. De har jobbat med 
bland annat att slussa ut tungt kriminella 
till arbetslivet. Som människor och ledare 
ska de vara trygga i rollen och vara tro-
värdiga, vi har satsat så gott vi har kunnat 
på mångfald, men det är svårt att hitta 
instruktörer som inte är upptagna och har 
alla de egenskaper som behövs.

Med Försvarsutbildarna ska ungdomarna 
se klara mål och de ska få se andra vinklar 
på tillvaron.

– De ska få andra perspektiv på ledar-
skap och vad det innebär att vara en med-
borgare. Vi ska ge dem nya förutsättningar. 
Hittills har de bara fått höra att du är 
en bråkstake. Vi säger, du är en blivande 
ledare. Du är en tillgång, säger Richard 
Strand. 

reportage
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Den 10 november 2011 startade en 
fyra dagars gemensam övning mel-
lan den ungerska gripen/Puma-
gruppen och en styrka från Skara-
borgs flygflottilj F7 på flygbasen i 
staden kecskemet, ca 100 km från den 
ungerska huvudstaden budapest.

TEXT: LASzLO KOVACS

Samövningen mellan de två ländernas 
Gripen-piloter gick under benäm-
ningen Såtenäs Exchange 2011, och 

omfattade mellan 33-35 flygningar. Den 
här pilotträningen genomförs årligen på 
svenskt initiativ, omväxlade ena året i 
Såtenäs, och andra året i Ungern.       

Den svenska styrkan deltog med tre 
tvåsitsiga och tre ensitsiga Gripenplan, tolv 
piloter, två flygplanskonstruktörer, samt 
23 mekaniker som ansvarade för drift och 
teknisk kontroll. Under fyra dagar övades 
luftstrid en mot en, samt två mot en. De 
ungerska piloterna flög också i par med 
svenska piloter.

Major Richard Carlqvist från F7 säger 
om samarbetet.

– Redan från början var vi nöjda med 
de ungerska besättningarna som anlände 
till Såtenäs för Gripen-utbildningen. 

gripen i det ungerska flygvapnet
Erfarna piloter som tänker som våra egna 
piloter och den enda skillnaden är olika 
uppfattningar om skötseln av planen. För 
övrigt är de gemensamma träningarna  
väldigt nyttiga och ett viktigt tillfälle 
för oss att kunna utvärdera de ungerska 
piloternas kunskapsnivå. 

Skaraborgs flygflottilj F7    
och uppdrag HAW
F7 ansvarar även för den svenska  
personalen i Heavy Airlift Wing-projektet 
(HAW) med hemmabas i staden Pápa i 
västra Ungern. HAW som opererar med 
tre transportflygplan av typ Boeing C-17 
Globemaster III är ett internationellt 
samarbete mellan tolv stater. Förutom 
Sverige som är näst största nyttjare med 
550 flygtimmar, ingår även Bulgarien, 
Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, 
Norge, Polen, Rumänien, Slovenien,   
Ungern och USA. Planen som levererades 
nya från fabrik avses att användas under 
trettio år, och så långt sträcker sig också 
Sveriges åtagande.

Den svenska styrkan består av ca 130 
personer med familjer som tjänstgör i 
Ungern mellan två och fyra år. De är 
piloter, lastmästare, flying crew chiefs, 
underrättelseofficerare, logistikpersonal, 
flygsäkerhets- och materielpersonal, 

flygklarerare/planerare, kvalitetsansvariga 
och personal med ansvar för säkerheten för 
flygplanen. Dessutom finns det ett svenskt 
logistikstöd, National Support Element, 
NSE, bemannat med två personer.

Ett avtal och dess konsekvenser
Den ungerska försvarsministern Csaba 
Hende och försvarsminister Sten Tolgfors 
undertecknade ett reviderat Gripen-avtal 
den 30 januari 2012 i Stockholm.

Den ungerska delegationen togs emot 
under högtidliga former av hedersvakten 
framför Karlbergs slott. Anledningen till 
att det ursprungliga avtalet från 2001   
revideras för andra gången är nedskär- 
ningen av den ungerska försvarsbudgeten. 

Förhandlingarna påbörjades mellan 
länderna under 2011 och godkännande 
av modifieringen tillkännagavs i mitten 
av december och innebär i stort följande: 
Leasingstiden av de 14 st Gripenplanen 
förlängs med tio år till 2026 och antalet 
flygtimmar under den här perioden nästan 
fördubblas från 16 800 till 32 800. Även 
om leasingskostnaderna därmed ökar med 
cirka 50 procent, vilket innefattar pilot- 
och mekanikerutbildningen, blir resultatet 
en total kostnadsminskning under perioden 
för det ungerska försvaret. I och med det 
nya avtalet säkerställs försvaret av det 

 Den ungerska gripen-flottan
Foto: www.honvedelem.hu/gallery
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ungerska luftrummet till 2026. En klausul 
möjliggör för Ungern att närsomhelst 
förvärva äganderätten till de 14 st Gripen-
planen.

I samband med undertecknandet av 
avtalet utgavs också ett dekret som åter-
igen gav uttryck för avsikten att fortsätta 
utveckla samarbetet mellan länderna inom 
de ekonomiska, politiska och militära 
områdena.

leasingsavtalet från 2001
Det ursprungliga leasingavtalet, ett avbetal-
ningsköp från december 2001, omfattade 
2 st tvåsitsiga och 12 st ensitsiga plan för 
en kostnad av 210 miljarder forinter som 
inkluderade utbildningen av piloter och 
mekaniker samt tillhörande markutrustning 
såsom t.ex flygsimulator. 

Enligt avtalet garanterade Sverige mot-
köp på 110 procent av leasingskostnaden, 
ett så kallat offset kontrakt. Avtalet modi-
fierades l februari 2003 eftersom Gripens 
tekniska kvalifikationer förändrades. Det 
innebar ökade leasingskostnader och 
därmed storleken på svenskt motköp. 
Gripenplanen levererades mellan mars 
2006 och december 2007. Sedan 2010 
har JAS 39C Gripen, den internationella 
versionen, säkrat det ungerska luftrum-
met. Det nu gällande avtalet sträcker sig 
till 2016, då har Ungern amorterat hela 
köpesumman och blir ägare till planen.

Avslutning
Gripenplanen flögs enligt kontraktets 
fastställda flygtimmar/år för första gången 

Den ungerska försvarsministern Dr Csaba 
Hende.  Foto: Honvedelmi miniszterium/ 
ungerska Försvarsdepartementet

ungern                  
Folkmängd: 10 000 000 (2008) 

yta: 93 033 km2

längd Öst-väst: ca 560 km. Ca 19 min i Mach 2 med JAS 39

längd nord-Syd: ca 250 km Ca 8 min i Mach 2 med JAS 39

bränsleförbrukning jAS 39: 1,2 kg/s, med EBK 4 kg/s

bränsle jAS 39: Flygfotogen MC 75, Ving- plus extratankar 6 500 liter

FAkTA

under 2011 tack vare ett extra tillskott av 
den ungerska regeringen på 500 miljoner 
forinter.

I det följande pressmötet sade försvars-
minister Csaba Hende:

– De ökade försvarskostnaderna innebär 
att enskilda länder måste utvidga och 
söka samarbete med andra nationer. Hela 
västvärlden brottas med nedskärningar i 
sina försvarsbudgetar, vilket också innebär 
vissa risker.  

Försvarsministern Sten Tolgfors påminde 
i sitt tal om det regionala seminariet som 
pågick i Ungern mellan den 5 och 6  
december 2011 vars tema var en fördjup-
ning av samarbetet mellan Sverige och 
Ungern samt de regionala parterna.    

– I den brytningstid som Europa 
befinner sig i idag är det en särskilt viktigt 
uppgift att utveckla sparsamma och 
målinriktade militära lösningar, sade för-
svarsministern Sten Tolgfors. 

I ungern finns även svensk personal till C-17. Foto: Combat Camera/Fösvarsmakten
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Även om markinsatsen i Afghanistan 
har varit den för Försvarsmakten 
mest krävande så har de marina- 

respektive flyginsatserna inom ramen för 
operation ATALANTA respektive Libyen 
krävt sina särskilda personella och materiella 
anspänningar. De svenska insatserna har 
omvittnat varit av hög klass och uppskattad 
av övriga deltagande nationer. Våra styrke-
bidrag har också varit en betydelsefull del 
av Försvarsmaktens omstrukturerings-
process där en ökad professionalisering av 
organisationen är en central del. Givet att 
militära organisationers effektivitet byggs 
från grunden och utgår från den enskilde 
soldaten och sjömannen har dessa insatser 
tveklöst bidragit till en personell kvalitets-
utveckling.

Försvarsmakten   
efter Afghanistan, ATALANTA och Libyen

En av motorerna i rekrytering har varit insatsen i Afghanistan. vad händer när den   
militära insatsen avslutas? Foto: Torbjörn gustafsson/Försvarsmakten

Ökad interoperabilitet
Insatsen i Afghanistan är Nato:s viktigaste 
hittills och om denna ses sammantagen 
med operation ATALANTA liksom insatsen i 
Libyen så har svenska stridskrafter genom-
fört insatser tillsammans med de främsta 
västliga försvarsmakterna. Givetvis har det 
positiva återverkningar avseende förmågan 
till interoperabilitet. Inte minst är det 
viktigt utgående ifrån solidaritetsklausulen 
om ömsesidigt militärt bistånd. Skall den 
ha substans är operativ förmåga tillsam-
mans med andra nationer en avgörande 
parameter.

Oavsett vi talar om armé-, marin- eller 
flygvapenförband har dessa inom sina 
specifika arenor fått ovärderliga erfaren-
heter, vilka har det gemensamt att de  

byggts upp under skarpa operationer. 
Aldrig så realistiska övningar kan ersätta 
detta och just övningsverksamheten inför 
insatserna har därför präglats av den  
realism och allvar som utgör grundstenen 
i den individuella liksom respektive för-
bands professionalitet.   

verkligheten skapar förväntningar
Eftersom dessa insatser, oaktat vi talar om 
Afghanistan, ATALANTA eller Libyen, 
inte gett utrymme för något annat än 
högsta möjliga professionalitet så skapas 
förväntningar. Förväntningar om att bästa 
möjliga utbildning ges. Förväntningar 
om att den personliga, liksom förbandets 
materiel är av hög kvalitet. Och förvänt-
ningen om att insatsen, vilken är förenad 
med ett individuellt risktagande, ges erkän-
nande från det offentliga Sverige. Erkän-
nandet från de länder Sverige samarbetat 
med har inte sällan uttryckt att vi är i nivå 
med det bästa, något som också bidrar till 
att utveckla individens självkänsla liksom 
förbandsanda i dess positivaste mening.  

Förväntningarna skapar behov. Den 
som redan är anställd i Försvarsmakten 
alternativt funderar på att bli soldat  
eller sjöman, specialistofficer eller officer, 
kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande, 
har krav. Det gäller utbildning, materiell 
kvalitet och ekonomiska förmåner. Om 
inte dessa krav uppfylls till en rimlig nivå 
slutar folk samt att presumtiva sökande 
avstår. Ovan avser några uppenbara   
faktorer. Svårare blir det att värdera  
effekterna av vad en eventuell period med 
frånvaro av internationella insatser skulle få 
för konsekvenser för rekryteringen,  
respektive önskan att lämna Försvars-
makten i förtid. En försiktig slutsats är 
att bland gruppen handlingsorienterade 
så skulle en andel av de som redan finns 
i organisationen överväga att lämna 
Försvarsmakten respektive de som övervägt 
anställning söka sig till andra yrken.  

Det överordnade perspektivet
Samtidigt med att komplexa uppror 
dominerar konfliktbilden finns det relativt 
färska, geostrategiskt näraliggande, exempel 
på att mellanstatliga krig inte tillhör histo-
rien. Kriget mellan Ryssland och Georgien 
2008 hade enligt källor i BBC från den 
29:e november i fjol syftet att förhindra 

Sverige har deltagit med militär trupp i Afghanistan sedan tio år som en  
partner i den på Fn-mandat baserade nato-ledda insatsen. Sett mot bak-
grund av att konflikten rör sig om en kamp mellan upprorsrörelser å ena sidan 
och en svag, av väst stödd, regering å den andra är tio år att betrakta som 
kort.  En av upprorsrörelsernas stora fördelar är att de har tiden på sin sida. år 
2014 ska huvuddelen av natoförbanden ha lämnat landet och den svenska 
regeringen har beslutat att vår militära insats skall vara avslutad samma år, 
undantaget cirka 200 utbildare/ instruktörer som kvarstannar.

TEXT: TOMMy JEPPSSON

analys
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kommer en kraftig neddragning att påverka 
rekryteringen negativt?  
Foto: Erik berglund FS 22/ Försvarsmakten

Ukraina och Georgien från att inlemmas i 
Nato. Således en uppvisning för omvärlden 
i tvångsmakt där militära maktmedel an-
vändes för att säkra statens intressen.

Klassisk real- och stormaktspolitik är 
inte död. Insikten om det är en orsak till 
att Försvarsmakten skall kunna verka både 
ute och hemma. Vi har gjort och gör en 
uppskattad militär insats internationellt. 
Utmaningen efter 2014, förutsatt från-
varon av en större militär insats interna-
tionellt, blir att motivera personalen och 
att tillförsäkra den om en arbetssituation 
med högklassig och realistisk träning, med 
högklassig materiel och bra förmåner. 

Sedan behöver vi genomgripande ana-
lysera och därefter till medborgarna kom-
municera vad svenska militära maktmedel 
skall användas till. Orsak är att vi ser en 
tydlig tendens att militär makt nyttjas i 
begränsad omfattning för att nå begrän-
sade politiska målsättningar som hålls på 
en nivå där eskalering till en storkonflikt 
undviks. Sammantaget en situation som 
karakteriseras av begränsad styrkeinsats 
under begränsad tid inom en geografiskt 
avgränsad yta och som genom att bland 
annat nyttja faktorn snabbhet skall säker-
ställa att tredje part inte hinner ingripa (en 
situation där solidaritetsklausulen möjligen 
kan ha sina begränsningar) där målsätt-
ningen med den militära insatsen är att 
framtvinga eftergifter från landets regering. 
Förutom att det kräver förmågan till ”sam-
strategiskt” tänkande och dito reaktion 
politiskt-militärt behövs i planeringsarbetet 
ett synsätt där utgångspunkt är en Försvars-
makt vars kapaciteter ger oss komparativa 
fördelar vis-a-vis en motståndare. Ett 
klassiskt sätt för småstaten att resonera och 
aktuellt i dag när omvärldens förmåga att 
leva upp till kärnan i aldrig så välformulerade 
solidaritetsklausuler är tveksam givet ett, 
framförallt västligt, ökande militärt  
kapacitetsunderskott.    

JENS FORSS
Jens Forss är ställföreträdande utbildnings-
ledare för ungdomsverksamheten i Söder-
manland. 

– Vi får ett bra stöd här i Södermanland 
och det är viktigt för vår verksamhet. Vi 
skulle aldrig kunna ha den omfattning 
på verksamheten som vi har om det inte 
vore för utbildningsgruppen. Vi sitter i 
deras lokaler. De hjälper oss med att boka 
materiel och annat vi behöver för kurserna. 
De stödjer oss också ekonomiskt. Och vi 
känner oss uppskattade.

FREDRIK ROSENLIND
2009 kom Fredrik Rosenlind in i Försvars-
utbildarnas ungdomsverksamhet i Malmö. 
Då var nio ungdomar med i avdelningen, i 
dag är de trettiofem. Med eget arbete som 
ungdomsledare och gott stöd från Skånska 
gruppen har verksamheten utvecklats.

– Vi har ett guldläge här i Malmö, 
mycket tack vare ungdomshandläggaren 
Jerker Andersson på utbildningsgruppen. 
Han och andra officerare som ser vår 
verksamhet är verkligen positiva. De jag 
träffar som inte vet vad vi gör kanske inte 
förstår nyttan. 

3 TyCkER TIll

SAMUEL GRANSTRÖM
Samuel Granström har varit med i 
Försvarsutbildarna som ungdomsledare 
och instruktör i Umeå sedan 2009. Han 
är nöjd med stödet och stöttningen från 
utbildningsgruppen.

– Vi har mycket utbildning och 
många kurser där vi behöver stöd. I ung-
domsavdelningen är ungefär 40 ungdomar 
aktiva. Vår verksamhet är blandad. Vi 
sysslar med sjukvård, orientering och mili-
tärt uppträdande för att räkna upp några 
områden. Utbildningsgruppen stöder oss 
med planering, bokning av materiel och 
fordon. Vi brukar ha verksamhet i grup-
pens lokaler. De säger ofta att vi är en prio-
riterad resurs och det känner vi verkligen.

TEXT: PER LUNqE

Ungdomsledarna leder sin verksamhet ofta i samarbete med Försvarsmaktens utbildnings-
grupper. Hur upplever ungdomsledarna stödet och får de respons för verksamheten?

reportage

jens Forss
Foto: joakim Andersson

Samuel grundström
Foto: jennie Petersson

Fredrik Rosenlind
Foto: jacob Attehed
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Försvarsutbildarnas förbundsord-
förande, Henrik landerholm, skriver 
hem om sina första intryck efter att 
som civil chef tagit över ledningen för 
den svenska insatsen i Afghanistan.

TEXT: HENRIK LANDERHOLM, AMBASSADÖR OCH CHEF 
FÖR TRANSITION SUPPORT TEAM, MAzAR-E SHARI, 
FÖRSVARSUTBILDARNAS FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Den 21 november förra året landade jag 
i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan 
och togs emot samtidigt som för-

svarsminister Sten Tolgfors och en delega-
tion från Försvarsdepartementet besökte 
det svensk-finska Transition Support Team 
(TST) Mazar-e Sharif. Tiden fram till nu 
har varit synnerligen spännande och givande 
ur såväl ett privat som professionellt per-
spektiv. Uppgifterna och utmaningarna är 
överväldigande och resurserna begränsade.

Sverige, understött av Finland, tog 2006 
över ansvaret för en tidigare brittiskt ledd 
regional enhet för säkerhet och återupp-
byggnad, ett s.k. Provincial Reconstruction 
Team (PRT), uppbyggd enligt en modell 
som USA började med i Irak efter inva-
sionen där 2003.

Idén med ett sådant team var att i ett 
krigshärjat s.k. post-konfliktland samla 
militära och civila resurser för att stabili-
sera hela landet. I norr var säkerhetsläget 
inledningsvis riktigt bra och vårt PRT  
arbetade från provinskontor med i huvud-
sak mobila observatörsteam som patrul-
lerade runt om i provinserna i oskyddade 
bilar.

Försvarsutbildare förste civile chef i Afghanistan
Kombinationen av säkerhetsläget och den 
svenska styrkans successivt förändrade 
uppträdande innebar en tuffare tid för 
PRT Mazar-e Sharif och fram till sensom-
maren 2011 präglades verksamheten av ett 
högt operativt tempo i en riskfylld miljö. 
Ny och ändamålsenlig materiel med bättre 
skydd och större eldkraft tillfördes. Vid 
mitt första besök hösten 2009 under FS 
17 var striderna som kanske intensivast 
och under 2010 stupade flera svenskar och 
afghaner med dem.

Under huvuddelen av perioden har 
Sida haft biståndsrådgivare på plats för 
att kunna genomföra delar av dels den 
återuppbyggnad, dels de mer långsiktiga 
utvecklingsprojekt som kännetecknar  
svenskt bistånd. Politiska rådgivare, först 
från Försvars- respektive Utrikesdeparte-
menten och senare utsända av Folke 
Bernadotteakademin tillfördes efterhand.

Biståndsvolymen har successivt ökat. 
Den nu gällande strategin är inriktningen 
620 miljoner, varav en tredjedel riktat till 
”våra” provinser i norra Afghanistan. De 
riktigt stora biståndsaktörerna här är USA 
genom såväl USAID (amerikanska Sida) 
och de stora summor som även vårt TST 
kan söka om. Även Tyskland, Turkiet och 
Japan bidrar med avsevärda summor. Och 
även om Sverige numera är en bistånds-
politisk stormakt så glömmer vi att vi är 
ett litet land – bara en tiondel av Tyskland 
i antalet invånare och ekonomisk styrka. 
Men vi får väl säga som den norska räkan. 
”Jei er en hummer.”

Här i norr är vi också något av en 

”stormakt” med våra, tillsammans med 
Finland, nästan 700 soldater och stora 
biståndsportfölj. Men, en del av problemet 
för Försvarsmakten och våra lokala partner 
är att bara det säkerhetsfrämjande stödet 
har synts.

I maj 2010 inrättades så en ledande 
civil funktion för att komplettera den mili-
tära närvaron med diplomatiskt närvaro. 
Ambassadör Krister Bringéus som kom 
från Belgrad blev den förste civile repre-
sentanten med ett litet men naggande gott 
kontor omkring sig. Hans roll blev att vid 
sidan av den militäre chefen ta hand om 
främst civila afghanska företrädare som 
t.ex. provinsguvernörerna, inklusive den 
snart legendariske Mohammad Atta Noor 
i Balkh. Men också uppgiften att få fart 
på biståndsarbetet låg på honom. Redan 
på hösten 2010 bestämde regering och 
riksdag att PRT:s skulle övergå till helt 
civil ledning, men detta blev alltså inte 
verklighet förrän den 12 mars i år då Carl 
Bildt övervarade och talade vid en stor 
ceremoni på Camp Northern Lights. Fana 
överlämnades från nuvarande CO, Anders 
Löfberg, till mig som fr.o.m. samma dag 
förvandlades till chef för TST MES, låt 
vara att det militära befälet över våra 
soldater och officerare fortfarande utövas 
av den militäre chefen som också kvarstår i 
Nato/Isaf:s ledningskedja.

Mitt nya jobb, efter att ha genom-
fört något av PRAO under de första 
fyra månaderna förändras faktiskt inte 
så mycket. Utåt får jag nu ännu mer av 
representativa uppgifter samtidigt som jag 

Överste Anders löfberg lämnar symboliskt över huvudansvaret för det nya TST:t till ambassadör 
Henrik landerholm. I bakgrunden utrikesminister Carl bildt. Foto: Erik berglund/Försvarsmakten

även om ledningen av Afghanistaninsatsen blir den miltära delen kvar till 2014.     
Foto: Torbjörn F gustafsson/Försvarsmakten

försvarsinformation



Försvarsutbildaren 2/2012 25

Försvarsutbildare förste civile chef i Afghanistan
tycker att det är viktigt med ensat civil-
militärt uppträdande. Det innebär att vi 
också genomför gemensamma möten. 
Liksom tidigare är jag också ansvarig för 
biståndsverksamheten vid TST MES även 
om mina beslutsbefogenheter fortfarande 
är begränsade. De slutliga besluten tas av 
Sida i Stockholm, men det har aviserats 
att det kommer att bli ändring på det. Det 
skulle naturligtvis vara enklare om vi som 
är på plats i verkligheten också kunde få 
det slutliga avgörandet.

Den avgörande frågan är förstås om vi 
gör någon nytta? På militär sida törs jag 
säga – definitivt. Vår säkerhetsstödjande 
insats är kvalificerad och uppskattad – inte 
minst av de afghanska kollegorna. Svenska 
soldater och officerare står inga efter i 
professionalism och framåtanda. Det är 
verkligen roligt att se. Om vårt bistånd 
ger effekt är alldeles för tidigt att säga. 
Det är ju långsiktigt och det är långsiktigt 
effekterna skall mätas. Men vi gör mycket 
gott och det ser på många områden bra 
ut, så mycket kan jag säga. Vad gäller de 
svenska möjligheterna att påverka utveck-
lingen politiskt får jag erkänna att vi gör så 
gott vi kan bland ett antal stora dansande 
elefanter. Ibland känns det som att vi följer 
utvecklingen snarare än att påverka och än 
mindre leda den. Men, jag har bara varit 
här under några månader och ser prelimi-
närt mot att bita mig fast en bra stund till. 
Förutsättningarna finns. Duktiga soldater, 
en rejäl biståndsportfölj och engagerade 
civila medarbetare med en stark vilja att 
bidra och göra skillnad. 

även om ledningen av Afghanistaninsatsen blir den miltära delen kvar till 2014.     
Foto: Torbjörn F gustafsson/Försvarsmakten

Hans anförande kom inte att handla om 
de aktuella säkerhetspolitiska frågorna på 
svensk botten, utan om utvecklingen i 
Mellanöstern, vilken för med sig betydande 
säkerhetspolitiska implikationer även 
för Sverige. Tre områden var i fokus för 
föredraget; Egypten, Syrien och Iran. ”Den 
arabiska våren har slagit ut i en islamsk 
blomning” tycks det, och demokrati- 
rörelsen i Egypten är överflyglad av andra 
krafter där välorganiserade rörelser som 
Muslimska Brödraskapet och Salafisterna 
tar allt större plats. Med en viss bokstavs-
symmetri kan man säga att Mubarak har 
ersatts av Militären och Muslimerna. 
Organisationsgrad har härvid nog varit 
avgörande.

Den ekonomiska situationen i Egypten 
inger också oro, där landet är på väg mot 
en situation påminnande om Greklands. 
Till detta kommer att de formella stats-
bildningarna inte är de främsta identifika-

Säkerhetspolitik och  
mellanösterns utveckling

tionsgrunderna, där etnicitet och religion 
är viktigare, vilket försvårar demokrati-
seringen. Föredragshållaren noterade att 
det tycks ske en förskjutning i dominansen 
över Mellanöstern från araberna till Turkiet 
och Iran.

I Syrien menade Ulf Wickbom att det 
sannolikaste är att Bashar al-Assad sitter 
kvar vid makten, bland annat med någon 
form av stöd från Ryssland och Kina. Efter 
erfarenheterna i Libyen, där även svenska 
stridskrafter deltagit, så har västvärlden  
tydligen tappat intresse för nya ingripanden 
i regionen.

Från Syrien övergick föredragshållaren 
till Iran, som dessutom stött den syriska 
regimen. Iran och Israel befinner sig i 
någon form av Chicken Race, angående 
eventuella iranska kärnvapen. En israelisk 
bedömning påstås vara att Iran kan ha en 
färdig anläggning för kärnvapenproduk-
tion inom fem månader, vilket då är den 

yttersta tidpunkten för 
”racet”. Hur detta artar sig 
återstår att se, men samman-
fattningsvis är läget i Mellan-
östern långt ifrån bra och 
framtidsutsikterna ovanligt 
mörka just nu.

Föredragsdeltagarna 
fångades av allvaret och hade 
ett stort antal frågor både 
under föredragets gång och 
efteråt. Det var uppenbart 
att en så stor och instabil 
region i Europas närhet 
stämmer till eftertanke och 
ger deltagarna goda skäl att 
följa utvecklingen framöver. 
Det blev således en både 
intressant, tankeväckande 
och viktig kväll under ledn-
ing av Ulf Wickbom och 
hans initierade sätt att föra 
resonemangen. 

några gånger per år anordnar Försvarsutbildarna i kalmar län försvars- 
informationstillfällen, ibland tillsammans med t ex AFF, men denna gång  
enskilt. Inbjuden talare var den kände journalisten med mera ulf Wickbom 
från tidningen barometern.

TEXT OCH FOTO: PATRIC LINDGREN, FÖRBUNDSSTyRELSEORDFÖRANDE, FÖRSVARSUTBILDARNA KALMAR LÄN

försvarsinformation
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TEXT: LARS ERICSON WOLKE 

Efter krigsslutet 1918 kom en reaktion 
av förvarströtthet. Under politisk strid 
fattade riksdagens socialdemokrater 

och liberaler år 1925 ett försvarsbeslut som 
innebar en kraftig reducering av framför 
allt arméns freds- och krigsorganisation. 
Försvarsbeslutet tog tydlig ställning mot 
gamla system (det beridna kavalleriet) och 
för nya, tekniska sådana (flyg, pansar). 
Problemet var, som så ofta i försvarspoli-
tiken, att de ekonomiska ramarna inte tillät 
någon nämnvärd kvantitet när det gällde de 
nya systemen, samtidigt som den gamla  
organisationen till betydande delar skars 
bort. För flygets del ledde dock försvars-
beslutet till att armé- och marinflygen 1926 
slogs samman till en egen försvarsgren, flyg-
vapnet, om än med mycket svaga materiella 
och personella resurser till en början. 

ganska stabilt för landstormen
Antalet rullförda landstormsmän var 
fortsatt stort efter krigsslutet 1918. År 
1920 passerade man 190 000-strecket för 
första gången och år 1923 rullfördes 204 
000 man i landstormen. Antalet fortsatte 
att pendla något fram och tillbaka för att 
1937 landa på 186 000 man. Vid årsskiftet 
1920-21 fanns det strax över 150 fören-
ingar med ungefär 17 000 medlemmar, 
men redan i mitten av 1923 nådde man 20 

000, innan siffran vid årsskiftet 1924-25 
hade halkat ned mot 16 000. Men efter 
1925 års försvarsbeslut svängde det igen, 
och det kraftigt. Vid årsskiftet 1929-30 
närmade sig antalet medlemmar i land-
stormsrörelsen hela 40 000, det vill säga en 
fördubbling på bara några år. 

År 1924 skapades också en stabilare 
grund för kvinnornas engagemang i 
landstormsrörelsen. Det året bildades 
landstormskvinnorörelsen efter mönster 
från den finska Lotta Svärd-rörelsen. Lotta-
rörelsen kom omgående att bli en viktig 
samarbetspartner och stödorganisation för 
landstormsrörelsen, inte minst i samband 
med övningsverksamheten. Lottorna växte 
också successivt under de följande åren. 
Den första kåren bildades i Stockholm just 
1924 och redan 1929 fanns det 99 lokala 
kvinnokårer med sammanlagt 13 041 
medlemmar, vilket motsvarande ungefär 
en tredjedel av landstormsrörelsens totala 
medlemsantal. 

1936 – en brytpunkt
Det kanske allra viktigaste steget i landstor-
mens fortsatta utveckling skedde i och med 
1936 års härdordning. I denna återinfördes 
obligatoriska landstormsövningar, det vill 
säga man var tillbaka i läget med 1914 års 
härordning. I augusti 1938 hölls de första 
obligatoriska landstormsövningarna och 
före dessa hade allt befäl genomgått en 

särskild befälsövning under sju dagar. 
Ansträngningarna till trots visade det sig, 
inte helt överraskande, att förmågan hos 
såväl befäl som trupp lämnade mycket 
i övrigt att önska. Landstormsfurirerna 
hade i allmänhet klarat sig bra som 
plutonchefer, men landstormsofficerarna 
uppvisade högst varierande resultat. Många 
hade god förmåga i truppföring i allmän-
het, men däremot var det sämre med deras 
rutin och förmåga i trupputbildning. De 
teoretiska kunskaperna var genomgående 
bättre än de praktiska, vilket åter under-
strök att grundproblemen låg i bristande 
övning. Från militärt håll rekommenderade 
man starkt att hela landstormskåren i 
framtiden måste engageras i en blandning 
av obligatorisk och frivillig utbildning, det 
vill säga i mångt och mycket de principer 
som från mitten på 1940-talet kom att 
styra FBU:s verksamhet. 

krigsåren
Krigsåren 1939-45 innebar en våldsam 
upprustning där mellan 50 och 60 procent 
av statsutgifterna gick till det militära 
försvaret. Under de mest kritiska skedena 
under kriget var mellan 300 000 och 400 
000 man mobiliserade, medan bered- 
skapen tidvis kunde vara neddragen till 
några tiotusental man. År 1941 tillkom 
en ny värnpliktslag (som i princip kom att 
gälla till 1994) vilken ökade grundutbild-

Från nedgångsår till ett   
folk i vapen, 1921-1945

år 1924 skapades också en stabilare grund för kvinnornas engagemang i landstormsrörelsen. Det året bildades landstormskvinnorörelsen efter 
mönster från den finska lotta Svärd-rörelsen. lottarörelsen kom omgående att bli en viktig samarbetspartner och stödorganisation för landstorms-
rörelsen, inte minst i samband med övningsverksamheten. Foto: CFb Arkiv

historia
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ningstiden från 150 till 360 dagar. Dess-
utom avskaffades indelningen i beväringen 
och landstormen. Det sista året med den 
gamla indelningen, år 1941, räknade man 
i krigsorganisationen med en linjearmé om 
332 000 man och 255 000 i landstormen.

Landstormens relativa betydelse för 
försvarsberedskapen var inte lika stor under 
det andra världskriget som under det första, 
även om man på sina håll hade en lika 
viktig som ensam roll i bevakningen av 
olika objekt. De omfattande inkallelserna 
1939-45 gav linjeförbanden en helt annan 
tyngd i försvaret jämfört med det förra 
världskriget, samtidigt som landstorms-
officerarna fick en viktig roll i utbildningen 
av de värnpliktiga soldaterna. Antalet 
landstormsofficerare ökade från 1 900 
i september 1939 till 2 800 sommaren 
1940, men trots detta rådde stor brist på 
befäl. Kulmen på landstormens insatser 
nåddes sommaren 1941 då antalet land-
stormsofficerare hade stigit till 3 600. Steg 
gjorde också medlemstalen och sommaren 
1942 hade centralförbundets medlemstal 
ökat till nästan 150 000 medlemmar, varav 
knappt 38 000 i landstormsföreningarna 
och nästan exakt 100 000 i landstorms-
kvinnoföreningarna. De senare, det vill 
säga Lottarörelsen, nådde sin absoluta  
kulmen år 1944 med drygt 110 000 
medlemmar i 543 föreningar.

Hemvärnet och CFb bildas
Tillkomsten av hemvärnet 1940 blev, till-
sammans med erfarenheterna av de olika 
beredskapsinsatser som redan hade gjorts, 
ett incitament till att utreda landstormens 
framtida organisation. Redan genom 
antagandet av 1941 års värnpliktslag i 
december 1941 togs ett första viktigt steg. 
Från den 1 januari 1942 försvann landstor-
men som ett särskilt uppbåd av de äldsta 
årsklasserna värnpliktiga. Istället ingick 
alla värnpliktiga i linjeförbanden. Samtliga 
landstormsofficerare i värnpliktsåldern 
skulle i och med reformen förvandlas till 
värnpliktiga officerare och de som hade 
nått eller passerat 47 årsgränsen skulle  
erbjudas en möjlighet att bli reservofficerare.

När landstormsmännen övergick till att 
bli värnpliktiga så fanns det i praktiken  
ingen annan väg för den kvinnliga land-
stormen än att ”bilda eget”. Den 29 maj 
1942 beslutade lottakårernas ombudsmöte 
att lottarörelsen skulle skiljas från land-
storms- (befälsutbildnings-)rörelsen. I 
praktiken var skilsmässan ett faktum redan 
från den 1 juli 1942, men formellt var 
Riksförbundet Sveriges Lottakårer själv-
ständigt från den 1 januari 1943.

I maj 1943 enades överstyrelsen om det 
nya namnet Centralförbundet för befäls-

utbildning (CFB) medan delorganisation-
erna skulle kallas för befälsutbildnings-
förbund respektive befälsutbildnings-
föreningar. Därmed hade Sveriges land-
stormsföreningars centralförbund vid 

halvårsskiftet 1943 gått i graven och ersatts 
av Centralförbundet för befälsutbildning. 
Vid denna återfödsel räknade FBU 46 000 
aktiva och passiva medlemmar fördelade 
på 266 föreningar och 25 förbund.  

Här inspekteras Engelbrekts hemvärn i Stockholm 1941 av hemvärnschefen dåvarande översten
gustaf Petri. Foto: CFb Arkiv/krA

landstormsmännens utrustning var bristfällig, vilket delvis fick kompenseras med god vilja och 
motivation. Foto: CFb Arkiv

historia
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En dagbok från Fronten

Jag har nyligen läst den gripande boken 
om en ung finsk lottas dagliga liv 
bakom fronten i Karelen under finska 

Vinterkriget 1939-1940 och Fortsättnings-
kriget 1941-1944. Boken är till 90 % 
baserad på dagboksanteckningar av denna 
trefaldigt medaljerade lotta. Maija Kitunen 
var hennes namn då, sedermera Lalander. 
Maija levde efter andra världskrigets slut i 
Sverige och var gift med Sven Lalander. Nu 
har således Svens och Maijas äldsta dotter 
Anita Lalander tagit sig an sin  
mammas efterlämnade krigsdagbok, 
forskat i krigsskeendena och Lotta Svärd-
rörelsens historia i Finland samt i terrängen 
i Karelen, låtit översätta från finska till 
svenska och själv finansierat utgivningen 
av denna läsvärda bok på svenska. En finsk 
version kommer ut senare.  

Boken består av tre huvuddelar. Först 
en introduktion om finska Lotta Svärd-
rörelsen och vilken stor betydelse den hade 

Dagbok från Fronten 
Maija Kitunens 
Kulturhistoriska förlaget 
www.kulturhistoriska.se
Pris ca 250:-

som understöd till armén och landet under 
kriget.  Den tillmättes sådan stor betydelse 
efter kriget att Sovjetunionen begärde 
att den skulle läggas ned och förbjudas i 
Finland. Den andra delen kastar läsaren 
rätt in i Vinterkriget december 1939 i 
Karelen. Denna del är den i sidor räknat 
mest omfångsrika och kanske den med den 
finaste och mest beskrivande prosan, med 
finlandssvensk accent. Den tredje delen är 
lite kortare och täcker periodvisa inryckn-
ingar som Maija gjorde för att tjänstgöra i 
Fjärrkarlen under Fortsättningskriget.   

Maija var kantinlotta men hade även 
en fil kand. i språk och litteratur när hon 
blev inkallad till tjänstgöring. Det gör att 
språket är beskrivande, mångfaldigt och 
av god litterär kvalitet. Dagboken vittnar 
om hur lottorna, staberna, kok o tross 
samt sjukvårdsenheterna försökte finna en 
dräglig tillvaro i svår kyla med frekventa 
ryska anfall, överflygningar, bombningar, 

artilleridueller mm. Kantinlottornas upp-
gift var att förse styrkorna med bakverk, 
kaffe, choklad mm – än som ambulerande, 
än som stationära vid en stab bakom 
fronten.  

Maija har i sin dagbok valt att beskriva 
sin och sina lottakollegers verksamhet, 
naturen, tankar om kriget, livet, kärlek, 
känslor mm. Hela registret är med när hon 
betraktar vardagen i stort och smått. Det 
var viktigt för henne att försöka göra livet 
drägligt, vilket är en helt mänsklig reaktion 
för att hantera hotet från en fiende i skep-
nad av Stalins arméer, vilka inte värdesatte 
livet och civilisationen lika högt som fin-
narna gjorde och som hotade att utradera 
den nationella kulturen som finnarna 
kände den i Karelen. Det är troligen den 
civiliserade inställningen som håller modet 
uppe under svåra förhållanden och gör 
att Maija och hennes kolleger kan härda 
ut i kriget. Även om hon undvikit att 
skriva om allt för negativa ting som t.ex. 
skadade, dödsfall m.m. så förekommer 
sådant sporadiskt t.ex. när hon beskriver 
provianterings- och kok/trosstransporter 
genom slagfälten i Fjärrkarelen. Hennes 
färgstarka beskrivning av det återerövrade 
Viborgs stridsskadade rykande stadscentra 
är fascinerande. 

Boken har återigen ingen ambition 
att täcka hela krigsskedet, men dagboks-
formen ger ändå någon inblick i flera av 
de större sammanhangen under kriget. 
Dessutom var det förbjudet att anteckna 
allt under kriget så man får ana en del 
mellan raderna. Anita har lagt ned ett litet 
detektivarbete på att gå igenom Maijas 
koder för de orter som hon tjänstgjorde på 
och som var hemliga under kriget. 

Dagbok från Fronten kan jag rekom-
mendera till var och en att läsa. Det kommer 
att ge en fin litterär upplevelse med finlands-
svensk accent på språket samt ökad kunskap 
och förståelse för vad vårt grannland 
Finland genomled under kriget. 

TEXT: JACOB LALANDER
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Serien skapades 1932 av Rudolf  
Petterson som ryckte in på Halmstads 
regemente 1916. Han använde sedan 

befälen, kompisarna och förläggningen 
som förebilder. Björn Ihrstedt har varit 
redaktör för tidningen under lång tid och 
kan det mesta om serien. Så här svarar han 
på frågan om samtiden speglats i tidning-
arna under åren?

– Absolut. Vi har försökt hänga med i 
aktuella händelser. Ta till exempel Victoria 
och Daniels bröllop. Vi har haft kopplingar 
till Fotbolls-VM och långt tidigare till 
exempel Beredskapsåren med motböckerna 
och allt det där.

Vilka är det då som läser om 91:an 
Karlsson alias Mandel Karlsson och hans 
kompisar. Enligt Björn Ihrstedt är det 
framförallt vuxna män.

– Fast vi har också en del unga läsare. 
Vi har faktiskt också en del damer i läse- 
kretsen. Vad man är ute efter är nog den 
gamla svenska klassiska humorn. Framför-
allt handlar det nog ändå om förströelse.

Rudolf Pettersson växte upp som köp-
mansson i Halmstad och började teckna 
som ung pojke. Efter framgångsrika studier 
på Valands konstskola väntade värnplikt 
på I 16 i Halmstad där kan karikerade 
sina befäl. Efter muck frilansade han som 
tecknare i tidningar.

På tjugotalet for han till USA och fick 
jobb på Walt Disney där han arbetade med 
världskändisar som ”Snövit” och  

91:an 80 år

”Pinocchio”. Åter i Sverige 1931 slog 
han sig ned i Stockholm med fru 
Asta och började teckna för dags-
press. Familjen flyttade senare 
till Ytterhörna.

År 1932 trycktes första 
serien av det som senare 
skulle bli ”91:an”. Den 
första utgåvan kallades 
”91 Karlsson: en bev-
äringsmans äventyr och 
upplevelser” och publicerades 
i tidningen Allt för Alla nummer 
23 och senare i Levande Livet och Året 
Runt. Först 1956 kom den första riktiga 
serietidningen ”91:an”. Läsarna fick då 
möta alla de mer eller mindre stolliga 
karaktärerna; 87:an, som var 91:ans 
bästa kompis, även om han nu inte 
var någon kul typ, hembiträdet och 
pangtjejen Elvira, som hade ett gott öga 
till 91:an, överviktige major Morgon-
kröök, som söp och bolmade cigarr, 
regementschefen överste Gyllenskalp, som 
hade ständiga bekymmer med svärmor. 
Läsarna fick också stifta bekant-
skap med till exempel 
korpral Revär, general 
Bääfvenhjälm och 
inte minst hunden 
Cesar. 

Evigt unge och blonde seriefiguren 91:an karlsson har missat det där med 
muck. I år har han legat inne i åttio år och livet på ”klackamo regemente” 
går vidare med nya upptåg varje nummer.

TEXT: ARNE SPÅNGBERG

jubileum
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Försvarsutbildare från 
karlsborg besökte   
räddningstjänsten
FjORTOn FÖRSvARSuTbIlDARE från Karlsborg startade 
upp fjolårsvårens aktiviteter med ett besök vid Karlsborgs 
brandstation. Här mötte Hans Ingbert, ställföreträdande 
räddningschefen Östra Skaraborg och tillika ordförande i 
förbundsstyrelsen Skaraborg, som lämnade en diger informa-
tion om räddningstjänsten samt vilka lagar och förordningar 
som generellt gäller. Även de resurser som finns inom Östra 
Skaraborg samt samverkan på olika nivåer både före, under 
och efter insats belystes. Anders Åkerstedt, från räddnings-
tjänsten i Karlsborg, visade och informerade därefter om den 
nya räddningsbilen samt den materiel som i övrigt finns att 
tillgå i Karlsborg. Kvällen avslutades med kvällsmacka och 
kamratlig samvaro på Soldathemmet.  

TEXT OCH FOTO: STIG BREHAG

Försvarsutbildare från karlsborg besökte brandstationen i karls-
borg. bakre raden f.v Hans Ingbert, räddningstjänsten Skaraborg, 
gunnar Persson, Anders åkerstedt, räddningstjänsten karlsborg, 
Sture Carlsson, Roger Eriksson, Ingvar johansson, lennart land-
ström, och ulf johansson. Främre raden f.v lars Edman, Claes bjärle, 
Stig-bertil johansson, lars brandqvist, leif åkerström och lars 
Persson.

I STRålAnDE våRväDER genomfördes den första av 24 
planerade grundläggande soldatutbildningar för frivilliga 
(GU-F) med 29 elever under veckorna 11-12 vid Skaraborgs 
Flygflottilj i Såtenäs. 

Kursen var indelad i olika block för att så småningom un-
der andra veckan utmynna i en tillämpningsövning med fält-
dygn och tältförläggning. I kursen ingår bland annat sjukvård, 
sambandstjänst, vapenhantering och grunder strid. Efter den 
grundutbildningen kommer eleverna att genomföra en be-
fattningsutbildning hos sin egen frivilliga försvarsorganisation. 
De kan därefter skriva ett hemvärnsavtal som specialist med 
hemvärnet. Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal och Skaraborg 
delade på ansvaret för planering och genomförande.

TEXT OCH FOTO: THORSTEN FLOOD

29 blivande specialister

utbildning på pistol kräver absolut koncentration.

FÖRSvARSInFORmATIOn är en viktig del av folkförank-
ringen och något vi skall ta fasta på än mer i framiden. Ett bra 
exempel är Linus Sundholm från Värmlandsförbundet som 
nyss genomfört Försvarsupplysning för ungdomar på MiROi 
(ett utbildnings- och coachningföretag som jobbar för Arbets-
förmedlingen). Här visar han var och när den grundläggande 
soldatutbildningen för frivilliga (GU-F) genomförs.

TEXT OCH FOTO: ULF ROGEMAR

Försvarsinformation
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Region Syd 
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 01-03 juni Såtenäs
Ungdomsinstruktör 1:2 01-03 juni Skövde
Ungdomsinstruktör 2:2 15-17 juni Skövde
Military Weekend 15-17 juni Göteborg

Försvarsutbildarna i Bohuslän-Dal
Pistolskytte 19 april Orust
Resa Beredskapsmuseet Djuramossa 21-22 april Lysekil
Serieskjutning 3 21 april Orust
Kvällsfälttävlan, Kynnestorp 01 maj Kville
Studieresa  05 maj Trollhättan
Kvällsfälttävlan, Boråseröd 06 maj Kville
Försvarsinformation 07 maj Åmål
Besök Älvsborgs Fästning 08 maj Vänersborg
Besök Oskar II fort 12 maj Orust
Kvällsfälttävlan 13 maj Kville
Studieresa Brattforsheden, Krigsflygfält 16 19 maj S Dal
Leos Minne (lagtävlan ehv) 23 maj Sanneröd
Försvarsinformation 25 maj Åmål
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 01-03 juni Såtenäs
Nationaldagsfirande 06 juni Åmål
Prov korthållsskytte 10 juni Dals Valbo

Försvarsutbildarna i Halland
Studiebesök Flygvapenmuseum 28 april Ängelholm
Utbildningshelg ungdom 11-13 maj Halmstad
Studieresa till Göteborg 25-26 maj Göteborg
Firande av Nationaldagen 06 juni Halmstad
Vapentjänst 13 juni Halmstad
Slutövning ungdom 13-17 juni Halmstad

Försvarsutbildarna i Norra Småland
HvSS-träning (ungdom)  25-27 maj  Skillingaryd
Ungdomsläger  14-17 juni  Eksjö
HvSS-träning (ungdom)  10-12 augusti  Eksjö 

Försvarsutbildarna i Skaraborg
Soldatprov 20 maj Skövde
Förbundsmästerskap pistol .22 24 maj Falköping
Nationaldagsfirande 06 juni Skövde
Ungdomsinstruktör 1:2 01-03 juni Skövde
Ungdomsinstruktör 2:2 15-17 juni Skövde

Försvarsutbildarna i Skåne
Försvarsinformatörer 18 april Ystad
Fördjupad skyddsvakt 20-22 april Revingehed
Simulatorskjutning, grg m/88 och p-skott m/86 25-27 maj 

Försvarsutbildarna i Älvsborg
Orientering (ungdom) 19 april Tånga
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga v 16-17 Göteborg
O-platstjänst (ungdom) 26 april Tånga hed
Karta och kompass (ungdom) 28 april Borås
Terrrängtjänst (ungdom) 28 april Rydal
Serieskjutning kpist 02 maj Älekulla
Spaning (ungdom) 03 maj Tånga hed
Marschträning (ungdom) 05 maj Borås
Uniformsbest., gradbeteckningar (ungdom) 05 maj Rydal
HvSS-träning (ungdom) 10 maj Tånga hed
Orderträning grupp 11-13 maj Göteborg
Fälttjänst – stationsövning 12 maj Göteborg
Skjutning (ungdom) 12-13 maj Göteborg
Serieskjutning kpist 16 maj Borås
Träning, slutprov Nijmegenmarschen våren-sommaren Göteborg
Vårövning (ungdom) 17-20 maj Såtenäs

Det händer i förbunden 18/4-25/6
Förläggningstjänst (ungdom) 24 maj Tånga hed 
Serieskjutning kpist 30 maj Skene
HvSS-träning (ungdom) 31 maj Tånga hed
Dygnsövning (ungdom) 2-3 juni Rydal
Nationaldagsfirande 06 juni Borås
Banmästerskap kpist 09 juni Borås
Fältvanevecka (ungdom) 11-17 juni 
Serieskjutning kpist 13 juni Borås
Military Weekend 15-17 juni Göteborg
Exercis (ungdom) 16 juni Rydal
Terrängtjänst (ungdom) 16 juni Borås

Region Mitt  
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 25-27 maj Villingsberg
Fysiskt stridsvärde 25-27 maj Stockholm

Försvarsutbildarna på Gotland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 04-18 maj Fårö

Försvarsutbildarna i Stockholm
O-platstjänst 21-22 april
Övningshelg (ungdom) 21-22 april
Tunga vapen: Ksp 58 27-29 april
Tunga vapen: Grg 27-29 april
Vårfältskjutning 05 maj
Övningshelg (ungdom) 05-06 maj
Slutövning (ungdom) 17-20 maj
Fysiskt stridsvärde 25-27 maj Stockholm

Försvarsutbildarna i Södermanland
Soldatprov 12 maj Hällberga
Vårövning (ungdom) 25-27 maj Strängnäs
Ungdomsledarträff 08-10 juni 
Sommarkurs (ungdom) 15-21 juni Ånn

Försvarsutbildarna i Värmland
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 25-27 maj Villingsberg

Region Norr 
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 02-15 maj Örnsköldsvik
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 05-18 maj Kiruna
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 06-20 maj Boden
CBRN – introduktion 26-27 maj Östersund

Försvarsutbildarna i Jämtland
CBRN – introduktion 26-27 maj Östersund

Försvarsutbildarna i Norrbotten
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 05-18 maj Kiruna
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 06-20 maj Boden

Försvarsutbildarna i Västernorrland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 02-15 maj Örnsköldsvik
Försvarsinformation 19 maj Hemsö fästning
Höga kusten marschen 16-17 juni Örnsköldsvik

Rikstäckande förbund 
Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 25 april Norrtälje
Ungdomsövning 04-06 maj Väddö
Fältskjutning, markmål 04-06 maj Väddö
Ungdomsövning 25-27 maj Väddö
Luftvärnsförbundets dag 27 maj Väddö
Nationaldagsfirande, försvarsinformation 06 juni Stockholm 
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