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Vi Försvarsutbildare är med och skapar arenor för säker-
hets- och försvarspolitiska diskussioner. Genom vårt 
huvudmannaskap för försvarsupplysning har vi ett särskilt 
ansvar. I enskilda sakfrågor och i detaljutformning av för- 
svaret tar vi som organisation inte ställning annat än i  
generella termer där vi bejakar ett för svenska förhållanden  
starkt försvar – det är stödet till samhällets förmåga att 
möta kris och krig som är rörelsens kärna.

Mycket har skrivits och sagts om den senaste tidens 
allvarliga utveckling i ytterkanten av svenskt närområde. 
Lite längre fram i tidningen försöker vi ge ytterligare 
täckning genom att beskriva upprinnelsen till krisen i 
Ukraina – den händelseutveckling som beskrivits som 
”en ny säkerhetsmiljö i Europa” och som inneburit att 
försvarsberedningen fått förlängd tid för att kunna ge ett 

samlat underlag till ett nytt försvarsbeslut. 
Med krisen i Ukraina kan vi ett kvarts sekel efter Berlinmurens fall bevittna hur 

Ryssland under Putins ledning med hot om militärt våld försöker tvinga fram utrikes-
politiska lösningar. I praktiken har militär kontroll tagits över Krimhalvön och därmed 
del av ett självständigt grannlands territorium. Utvecklingen visar hur snabbt säkerhets-
läget också i Europa kan förändras vilket inte minst givit eko i de baltiska staterna – och 
därmed för hela vårt närområde.

Om det ryska hotet tidigare underskattats finns det en risk att det nu överdrivs. En 
jämförelse av BNP visar att Rysslands ekonomiska bas för retorikens maktambitioner i  
stort är i paritet med Italiens – upprustningen av krigsmakten och ställningen som kärn- 
vapenmakt dock att beakta.  

Ett storskaligt krig i Europa är fortsatt orealistiskt men en händelseutveckling som 
urartar där vapenmakt kan ingå går inte att helt bortse ifrån.

Det är bra att styrkan och intensiteten i försvarsdebatten tilltar inför det kommande 
försvarsbeslutet men några enkla analyser eller lösningar torde inte finnas. Synen på 
Ryssland, Sveriges möjligheter att ta emot och ge militärt stöd, tröskeleffekter och bered- 
skapsnivåer men också försvaret av Gotland är några av de frågor som behöver adresseras.  

ÖB Sverker Göranson menar att det som nu sker inte kräver en ny svensk försvars-
doktrin och att de förband som IO14, fullt utbyggt, är operativt relevanta. Detta förut-
sätter dock tillförsel av medel för att personellt och materiellt kunna infrias.  

Andra debattörer menar att IO14 tagit sin utgångspunkt i de internationella åtag-
andena under en tid då det nationella försvaret tonades ned och att Gotland med sitt 
strategiska läge i Östersjön kräver militär närvaro.

Klart torde dock vara att försvaret av Sverige behöver en långsiktig stabil inriktning 
samtidigt som beredskapsnivåerna över tid behöver signalera relevanta tröskeleffekter.  

Jag är övertygad om att vi frivilliga fortsatt och i ökande grad kommer att erhålla allt  
vikigare stöduppgifter direkt och indirekt för försvaret av Sverige. Men låt oss först önska  
en återgång och normalisering i Ukraina, ett ryskt tillbakadragande men att också För-
svarsberedningen tar höjd för de osäkerheter som präglar den säkerhetspolitiska miljön.

Bengt Sandström
Generalsekreterare

Försvarsutbildarvänner,
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chefredaktören har ordet

Vi stödjer Försvarsmakten, inte tvärtom!

Vi i Försvarsutbildarna verkar på flera olika 
sätt för att öka samhällets krisberedskaps-
förmåga och stödja Försvarsmakten. Vi 
bedriver försvarsinformation som en del 
av att bringa kunskap om försvars- och 
säkerhetspolitiskt relaterade frågor och på 
så sätt öka folkförankringen av försvaret 
i samhället. Vi utvecklar våra ungdomars 
möjligheter att växa som individer och 
samhällsmedborgare, att förstå och dela 
demokratiska värderingar genom olika  
aktiviteter. I samband med detta får de 
också ofta ett genuint intresse för Försvars- 
maktens yrken så att när de lämnar 
gymnasiet är de rekryteringsbara för en 
anställning eller ett avtal i hemvärnet.

Genom vår rekryterings- och utbild-
ningsverksamhet bidrar vi med ett sub- 
stantiellt innehåll i Försvarsmaktens insats-
organisation och en kompetenshöjning hos 
individer med placering på olika befatt- 
ningar i Försvarsmakten. Försvarsutbildarna  
är exempelvis genom ett huvudmannaskap  
ansvariga för att utbilda cirka 12 % av 
Försvarsmaktens insatsorganisation i grund- 
läggande soldatutbildning. Det gör vi 
genom att ansvara för GU-F, vilket är en  

uppgift vi i allt väsentligt löser själva, för- 
utom en kvalitetssäkrare från Försvars-
makten. Vi genomför också ett trettiotal 
prova-på-helger, Military Weekends, som 
direkt syftar till att öka rekryteringen till 
Försvarsmakten. Det finns även andra sätt  
vi stödjer Försvarsmakten på genom 
exempelvis instruktörer och liknande. 
Listan kan göras längre men jag nöjer mig 
med det här och konstaterar – Vi stödjer 
Försvarsmakten.

För att kunna genomföra allt det här så 
behöver Försvarsmakten medverka inom  
vissa områden där vi själva av olika skäl 
inte har resurser. Vi har exempelvis inga 
egna uniformer eller vapen till de aktivi-
teter vi gör för Försvarsmakten. Vi behöver 
också komma åt skjutbanor, CBRN-banor 
etc för att kunna genomföra olika utbild-
ningar. Skall vi genom Military Weekend 
visa upp Försvarsmaktens verksamhet är 
det ju också här viktigt att vi kan vara på 
ett militärt område och visa vad det inne-
bär att vara anställd eller ha ett avtal.

Det här är tyvärr inte tydligt för alla 
inom Försvarsmakten. I flera fall får vi 
höra från enskilda att Försvarsmakten inte 

har tid eller inte vill stödja vår verksamhet. 
Svaret utgår från att man tror att vi gör 
saker för oss själva och som inte knyter an  
till förbandets behov. Vi uppfattas mer vara  
till besvär än att tillföra nytta. Det här är 
något vi alla behöver hjälpas åt att ändra på 
så att kunskapen och förståelsen för vårt  
stöd till Försvarsmakten ökar. Nästa gång 
det inträffar så svara den som inte vill stödja.

– Tänk på att det är vi som stödjer er 
och inte tvärtom men för att stödja er i 
Försvarsmakten behöver vi låna resurser 
som exempelvis vapen och uniformer. Det 
är resurser som vi 
varken har, eller 
skall ha.

Per Klingvall 
Chefredaktör

UTbildning OCH REkRyTERing
Ökat antal kursdeltagare  
jämfört med tidigare år 
Genomförandet av 2014 års kursverksam-
het har inletts med en kraftig ökning av  
antalet kursdeltagare jämfört med före-
gående år. Särskilt tydlig är ökningen av 
kursdeltagare vid GU-F där t.ex. ett flertal 
kurser snabbt blev fulltecknade samt vid 
de centrala vinterkurserna i Ånn som 
också har ett genomgående högt deltagar-
antal. Vidare har Försvarsutbildarnas nya 
uppdrag och ansvar för utbildningen av 
hemvärnssjukvårdare startat upp på ett 
positivt sätt med ett stort antal sökande till 
årets utbildningar. 

Under 2013 hade vi totalt 1 311 kurs-
ansökningar till centrala kurser.

Under 2014 har vi redan fått in 1 011 
kursansökningar till centrala kurser.

Många är intresserade
Via Försvarsutbildarnas hemsida får vi in 
många ansökningar och intresseanmäl-
ningar från personer som önskar bli med-
lemmar, specialister eller veta mer om vår 
verksamhet.

Så här många anmälningar har vi fått in 
centralt till kansliet sedan december 2013. 
Statistiken är baserad på det som kommit 
in via hemsidan. Förbundens rekrytering 
är inte inräknad. 

Intresseanmälan:  98
Specialistbefattningar: 113
Totalt: 211
Medlemsansökan: 128

Formellt beslut om beväpning 
Vi har nu fått det formella beslutet  
att hemvärnssjukvårdarna beväpnas 
med pistol. 

Av Rikshemvärnschefens beslut 
framgår att de som redan har en  
befattning kan välja om de skall  
beväpnas eller inte. De som väljer  
att beväpnas skall genomföra utbild-
ning. Det framgår inget i beslutet  
hur kompletteringsutbildning på  
pistol skall genomföras utan vi åter-
kommer om detta.
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dE FinnS däR, redo att rycka ut 
i snöoväder, när träden i skogen 
blåst omkull, när vägarna inte är 
farbara men när människor ändå 
behöver mat, medicin och vård. 
Nu har FRG övat i Landvetter 
tillsammans med hemvärnet.

Utanför hemtjänstens lokaler i 
Landvetter står två bandvagnar  
parkerade. Inne i lokalen samlas  
personal och chefer från hem- 
tjänsten tillsammans med frivillig- 
arbetarna i FRG. Kommunens 
säkerhetschef Per-Arne Larsson 
till Härryda-Posten:

– När jag tog över som säker-
hetschef efter Leif Bengtson sa 
han att om vi behöver transport-
er så finns ju FRG som kan hjälpa 
till. Men så insåg jag att vi aldrig 

FRG rycker ut
har testat om det fungerar. Där-
för är vi här i dag.

Under övningen är det regnigt  
och småkallt. I scenariot blåser 
det storm. Bilar kommer inte fram.  
Men det gör FRGs bandvagnar 
som rullar ut mot nödställda 
människor, destination Sundet  
utanför Vrestaby. Föraren svänger  
in mot en skogsväg. Det lutar, 
men bandvagnen tuggar sig fram- 
åt. Det börjar ryka. Servoslangen  
har lossnat. Radiokontakt. Hjälp 
på väg. Och tillbaka till hem-
tjänstlokalen. Det blir fika och 
utvärdering.

– Det finns ett stort engage-
mang för krisberedskap här, 
säger Per-Arne Larsson.

22 piloter fick vingar
22 PilOTER på Flygskolan i 
Malmslätt har tagit emot sina 
vingar som en kvalitetsstämpel 
på sin flygfärdighet.

Flygvapenchefen Micael 
Bydén förrättade examenscere-
monin där 21 män och en kvinna 

tilldelades det svenska fackteck-
net för pilot/flygförare m/36 och 
Försvarsmaktens helikopterförare 
m/00. De 22 piloterna flyger an-
tingen stridsflygplan, transport-
flygplan eller helikopter.

Den nyexaminerade flygföraren  
Rebecka Haendler säger till Lin-
köpings Tidning:

– Mitt flygintresse startade  
redan tidigt och att vara ensam 
kvinna har jag inget problem 
med.

Flygskolan i Malmslätt har  
funnits i tio år. Tidigare har utbild-
ningen förlagts till Ljungbyhed 
och Ängelholm. Ungefär 1 000 
söker till skolan varje år. 24 antas.

AJB och kommunen  
trivs ihop Amerikanska flygvapnet 

pratar med iPhone
RElATiOnERnA mellan Arméns 
jägarbataljon (AJB) och Arvids-
jaurs kommun är lika goda som 
de alltid varit. Nyligen möttes 
de två.

– Det känns viktigt att träffas 
med jämna mellanrum och infor- 
mera varandra om vad som 
händer, sa Urban Edlund, batalj-
onschef vid mötet och citerad 
på Arvidsjaur.se.

Mötet ägde rum i AJBs lokaler.  
Förutom Urban Edlund var från 
förbandets sida vice bataljons-
chefen Rickard Skiöld, stabs-
chefen Björn Eliasson och chefen 
för Försvarsmaktens Vinterenhet 
Tony Gustafsson med och berät-
tade om sina verksamheter.

– Vi har 110 heltidssoldater, 
målet är att under 2014 nå till 
130, sa Urban Edlund.

Rekryteringen går bra för 
bataljonen. Utmaningarna ligger 
i att behålla personal över lång 
tid. Volymen av yrkesofficerare 
på förbandet ökar.

– Vi rekryterar från hela Sverige,  
men vi vill öka intaget i Norr-
botten och Västerbotten. Den 

U.S. AiRFORCE kommer att 
använda iPhone och iPad. Det 
ska spara pengar på sikt.

Det amerikanska flygvapnet 
har bestämt sig för att modern-
isera kommunikationsutrust-
ningen. Som ett led i satsningen 
kommer 5 000 mobiltelefoner 
från kanadensiska Blackberry att 
bytas ut mot iPhone och iPad, 

målsättningen försvåras genom 
att det slutgiltiga förfarandet,  
antagningsprövningen sker i 
Stockholm, Göteborg och  
Kristianstad, sa Urban Edlund.

Några nyheter i korthet som 
kom upp under mötet: Soldat-
hemsföreningen återuppstod i 
januari. Soldater och officerare 
från 24 nationer har utbildat sig 
hos Vinterenheten. 

Kommunchefen Kerstin Olla 
berättade om arbetet med att 
bringa rätsida på kommunens 
ekonomi.

skriver Air Force Times.
– För att kunna hålla ner kost-

naderna och inte använda mer 
nätverksresurser än nödvändigt 
kommer alla Blackberrys att 
samlas in och stängas av så fort 
övergången till iOS-enheten är 
klar, säger brigadgeneral Kevin 
Wooton i en kommentar. 

Krisövning i Klippan
AkTÖRER som har uppgifter 
att fylla om Klippans kommun 
drabbas av kris, har övat. Det 
var POSOM och FRG i Klippan 
och Åstorp som bekantade sig 

med varandra och agerade i ett 
scenario där ett hyreshus hade 
rasat. Kommunikationen skedde 
via Rakel. 25 deltagare övade.

JAS gripen har fått nya piloter. 
Foto: louise levin/Försvarsmakten 

Arméns jägarbataljon trivs bra 
med kommunen. På bilden sol-
dater som genomför stridsskjut-
ning. Foto: Jimmy Croona/Combat 
Camera/Försvarsmakten

GMU på Lv 6
MångA SOM välJER att utbilda 
sig till soldat slutför inte sin ut- 
bildning. Uppgifter i Svenska 
Dagbladet visar att två av tio 
hoppar av. Sju av tio slutar innan 
kontraktstiden är slut. 

På Lv 6 i Halmstad fullföljde 90 
procent av rekryterna sin GMU. 

– Det är ett problem för hela 
Försvarsmakten att många hop-
par av, säger Roger Ottosson, 
kompanichef på livkompaniet, 
Lv 6 till al.se.

På Lv 6 genomfördes två GMU 
2013. I sista kullen slutförde 71 
av 78 rekryter utbildningen. 

– Det är svårt att säga vad det  
beror på efter en omgång, men 
jag hoppas det beror på att de 
fått ett bra bemötande och att 
utbildningen håller hög kvalitet. 
Vårt mål är självklart att alla som  
påbörjar utbildningen ska full-
följa den, samtidigt som vi inte 
ska frångå våra krav, säger Roger 

Ottosson.
I Halmstad finns sedan 2013 

ett lokalt rekryteringskontor. 
Det är ett nytt grepp för att få 
fler personer att söka utbildning 
inom Försvarsmakten. 

– Jag tror att det är viktigt att 
personer som börjar GMU har 
fått rätt information om hur det 
är att jobba inom försvaret. På 
rekryteringskontoret finns det 
möjlighet på plats att prata med 
någon som vet hur det faktiskt är, 
säger Roger Ottosson.

lv 6 i Halmstad är bra på att be-
hålla soldater. Foto: niklas Ehlén/
Combat Camera/Försvarsmakten
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kOMMUnER som behöver skydd 
mot naturolyckor har möjlighet 
att söka bidrag för förebyggande 
åtgärder. Förra året beviljade 
MSB 22,5 miljoner kronor till 
olika åtgärder.

Naturolyckor i befintlig be-
byggelse kan medföra stora kost- 
nader för samhället. Därför är 
det mer lönsamt att förebygga 
en olycka i bebyggda områden 
än att ta konsekvensen av att 
den inträffar, skriver MSB på sin 
hemsida.

För bebyggda områden där  
risken för naturolyckor är särskilt 
stor har staten årligen anslagit  
medel för förebyggande åt- 

gärder, bland annat för att an-
passa åtgärder i kommunerna 
till de effekter som följer av ett 
förändrat klimat.

Största anslaget gick till Vans-
bro för ett översvämningsskydd, 
5,9 Mkr.

Miljoner mot naturolyckor

Marinen får två  
nya bogserbåtar
FMv HAR bESTällT två nya 
bogserbåtar till marinen. Båtarna 
ska byggas vid Damen-varvet i  
Nederländerna och levereras 
under 2015 och 2016. 

Upphandlingen av de två  
bogserbåtarna sker i samarbete 
med holländska försvarsmateriel- 
organisationen DMO som be-
ställt tre bogserbåtar.

Bogserbåtarna beskrivs av FMV 
som ”katalogvara”, vilket innebär 
att de baseras på en befintlig 
produkt med specifik design.  
Enligt FMV är båtarna av be-

Miljoner till forskning
MSb SATSAR ytterligare 24 milj- 
oner på forskningsprojekt. I  
fokus nu: EUs krishantering och  
säkerhet i hem- och fritidsmiljöer.

16 miljoner kronor går till forsk- 
ning om hur EU hanterar kriser.

– Vi behöver djupare kunskap 
om EUs förmåga till krishantering.  
Vad är det som hindrar ett effekt- 
ivt samarbete, och när är EU-
samarbetet som mest värdefullt? 
Det är frågor vi vill ha svar på, 
säger Per Sundström, forsknings- 
chef på MSB till Tjugofyra7.

Allvarliga kriser på senare tid 
som terrordåd, naturkatastrofer 
och hälsohot, har lett till att ett  
samlat gränsöverskridande euro- 
peiskt system tagit form. Sam-

arbete och samordning mellan 
länder blir allt viktigare för att 
hantera kriser, katastrofer och hot.

Förra sommaren utlyste MSB 
forskningsmedel för projekt som 
skulle studera mervärdet med 
EU-samarbete vid krishantering,  
benägenhet att samverka vid 
kriser och förekomsten av region- 
alt samarbete. Två forsknings-
projekt får nu åtta miljoner var 
för åren 2014 till 2017: ”Socialt 
kapital, förvaltningstraditioner 
och krishantering i EU” och ett 
större projekt som ska ta reda på 
var, när och hur europeiskt kris-
hanteringssamarbete ger mest 
mervärde för EUs medlemsstater.

prövad konstruktion.
– Både det att vi köper en be-

prövad standardprodukt och att 
vi får en högre beställningsvolym 
i och med samarbetet med Hol- 
land gör att vi pressar kostnaderna, 
säger Ann Bäckman, chef för 
Marinförbandsmateriel vid FMV 
till Sjöfarts-Tidningen.

Båtarna designas för respektive 
lands marina miljö. De svenska 
fartygen byggs med isklass och 
anpassas till nordiskt klimat. De 
får en dragkraft på 35 ton.

det är lönsamt att bygga vallar 
mot höga vattenflöden. Foto: MSb

Saab säljer tränings- 
utrustning till Finland
FÖRSvARS- och säkerhetsföre-
taget Saab har tagit emot en be- 
ställning från finska försvarsmakt- 
en på militära träningssystem 
som ska användas vid övning 
och utbildning. I beställningen 
ingår också support på systemen 
under sju år. Det totala order-
värdet är 360 miljoner kronor. 

– Den finska försvarsmakten 
har återigen valt Saab som sam- 
arbetspartner. Den finska armén 
använder Saabs system sedan 
mer än tio år tillbaka och är en 
kompetent användare. Den här 
ordern stärker Saabs position 
som ett av världens ledande 
företag inom militär träning, 

säger Henrik Höjer, chef för 
Training & Simulation på Saab till 
Metal supply.se.

Genom kontraktet förses den 
finska armén med anti-tank simu- 
latorer, fordonssimulatorer och 
utrustning för stridsträning i 
stadsmiljö, MOUT. Simulatorerna 
innehåller den nya standarden 
för militära laserkoder, OSAG 2.

Kontraktet inkluderar även en  
uppgradering av befintliga sys-
tem på det finska stridstränings-
centret KASI. De nya systemen på 
regementena och på det finska 
stridsträningscentret kommer att 
användas samtidigt i bataljons-
övningar.

FOI följer upp antipiratinsats
FORSkARE vid FOi har analys-
erat det svenska bidraget till EUs 
antipiratinsats i Adenviken som 
visat sig vara uppskattat och väl 
anpassat efter behoven.

Under 2013 bidrog Försvars-
makten för tredje gången till  
EUs Operation Atalanta. Bidraget  
bestod av HMS Carlskrona komp- 
letterat med en helikopterenhet 
och en bordningsstyrka.

Insatsen genomförs sedan 
2008 för att skydda internationell  
sjöfart och avvärja pirathot i  
Adenviken och på Indiska oce-
anen. Den studie som genom-
förts av Magdalena Tham Lindell 
och Anna Weibull, analytiker vid 
FOIs enhet för fredsfrämjande 
insatser, har syftat till att identi-
fiera lärdomar som kan bidra till 
fortsatt utveckling av Sveriges 
deltagande i fredsfrämjande 
insatser. 

– Det svenska deltagandet av- 

slutades i Djibouti 6 augusti. 
Samma kväll klev vi ombord på  
HMS Carlskrona för att under 
hemresans första tio dagar 
genomföra intervjuer med be-
sättningen om deras erfaren-
heter från insatsen, säger Anna 
Weibull.

I rapporten visar det sig att det 
svenska bidraget var väl anpassat 
för Operation Atalantas behov. 
Sjöröveriet i området har minskat 
kraftigt sedan Försvarsmakten 
deltog 2010. Antalet incidenter 
var betydligt färre under 2013.

Rapportförfattarna ser att för-
bättringar kan göras, till exempel 
skulle en analys före insatsen 
tydligare kunnat visat hot och 
risker i området. Förberedelse-
tiden hade kunnat utnyttjas 
bättre med utbildning av besätt- 
ningen. Men insatsen ges ett 
gott betyg av andra nationer 
som verkade i området.

Carlskronas EOd-team i aktion. 
Foto: niklas Ehlén/Combat  
Camera/Försvarsmakten
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Nio mål 2018
MSb HAR liSTAT nio effektmål 
att uppnå 2018. Det är bland  
andra färre döda i bränder, bättre  
skydd av samhällsviktig verksam- 
het, utvecklad informationssäker- 
het och bättre lärande från rädd-
ningsinsatser, skriver Tjugofyra7.

– MSBs verksamhet syftar till 
att förändra och utveckla sam-
hället. Vi ska bidra till att sam- 
hällets förmåga att förebygga 
och hantera olyckor utvecklas 
och stärks. Det har vi nu tydlig- 
gjort i styrningen av vår verksam- 
het, säger MSBs kommunikations- 
direktör Svante Werger.

Inom de två huvudområdena 

”förebygga” och ”hantera händ-
elser” finns åtta inriktningar eller  
förmågor där myndigheten 
jobbar långsiktigt. Inom fem av 
förmågorna har MSB satt upp nio  
mål som ska vara uppnådda 2018.

Bland målen märks följande: 
MSB strävar efter att antalet döda  
i bränder ska ha minskat till färre  
än 100 personer om året. Sam- 
hällsviktig verksamhet ska vara  
identifierad och ansvariga aktörer  
ska ha förmåga att bedriva verk-
samheten även vid omfattande 
störningar. Det ska finnas en  
ändamålsenlig informationssäker-
het hos centrala myndigheter.

Saab vill ha  
Kockumsingenjörer
kOCkUMS ingEnJÖRER är 
kärnan i utvecklingen av svenska 
ubåtar. Nu tar Saab över, flera 
chefer har redan värvats.

Försvarskoncernen Saab satsar  
på att ta över svensk ubåts-
utveckling. En långsiktig strategi 
för undervattensområdet ska tas  
fram. 1 mars bildade Saab den 
nya enheten Naval Systems, 
skriver Ny Teknik.

Hur övertagandet ska gå till  
är oklart. Men flera chefer inom 
Kockums ubåtsavdelning i Malmö  
säger nu upp sig för anställningar  
i Naval Systems.

Kockums har utvecklat ubåtar 
för svenska marinen i över hundra  
år. Den första ”Svärdfisken” bygg- 
des 1914. Nu kärvar det i relation- 
erna mellan Kockums ägare 
Thyssen Krupp och svenska 
staten.

Thyssen Krupp får inga nya 
kontrakt av FMV och har nyligen 
sagt nej till att sälja Kockums till 
Saab. Inom Kockums finns i dag 
kompetensen att utveckla och 
tillverka ubåtar anpassade för  
svenskt ubåtsvapen, eller fanns. 
Nu tar Saab över. Den nya genera- 
tionens ubåt, A26 ska byggas.

Jobbmässa i Värnamo
24 UTSTällARE trängdes på 
Arken i Värnamo för att hitta 
lämpliga personer att anställa.

Försvarsmakten var där och 
informerade arbetssökande om 
livet i uniform.

– Vi har ett rekryteringsbehov 

på 4 000 ungdomar per år, säger 
Anna Nilsson som är rekryterings-
officer på Ing2.

Efter en timme räknade Anna 
Nilsson till 20 sökande som visat 
sig intresserade och intressanta. 

Nästan hälften kvinnor på 
räddningstjänstutbildning
i åR äR dET elva kvinnor bland  
de 26 studerande som är antagna 
till påbyggnadsutbildningen i 
räddningstjänst för brandingen-
jörer. Det är en av de mest jämna  
könsfördelningarna sedan utbild- 
ningen startade i slutet av 80- 
talet, skriver MSB på sin hemsida.

– Det är jättepositivt. Eftersom 
MSB arbetar aktivt för att öka 
mångfalden bland de studer-
ande är det här ett steg i rätt rikt- 
ning, säger Daniel Cederholm 
som är programansvarig för ut-
bildningen.

Daniel tror att ökningen av 
kvinnliga sökanden kan bero på 
ett växande intresse i samhället 
för risk- och säkerhetsfrågor. Det 
kan också bero på det positiva 
ryktet om utbildningen, menar 
han.

Moa Hummelgård har just på-
börjat påbyggnadsutbildningen. 

– När fler kvinnor arbetar inom 
räddningstjänsten, kan det leda 
till att fler kvinnor också vågar ta 
steget att utbilda sig, säger hon.

Ett av syftena med påbyggnads- 
utbildningen i räddningstjänst är  
att ge studenterna förmågan och  
behörigheten att agera som rädd- 
ningsledare. De utbildas också 
för att arbeta inom ledande be-
fattningar som enhetschef eller 
gruppchef.

– Vi vill ge de studerande en 
bred grund att stå på. Vi utbildar 
dem till att bli problemlösare 
som kan angripa problem från 
olika perspektiv och ingångar, 
säger Daniel Cederholm.

Försvarsministern  
besökte marinbasen
FÖRSvARSMiniSTER Karin  
Enström har besökt marinbasen i  
Karlskrona. Där träffade hon kad- 
etter som utbildas på Sjöstrids-
skolan. Det blev också ett besök 
på varvet i Karlskrona.

– Sjömännen och därigenom 
besättningarnas kompetens har 
ökat markant jämfört med när 
man varje år fick börja om från 
början då värnpliktsbesättning-
arna ryckte ut, säger Karin 
Enström på regeringskansliets 
hemsida.

Sjöstridsskolans kadetter fick 
möjlighet att ställa frågor till 
försvarsministern under besöket. 
Frågorna rörde regeringens 
försvarspolitik i allmänhet och 
i synnerhet rekrytering och hur 
personalen ska stanna kvar.

Under besöket på ThyssenKrupp 
Marine Systems kom frågan om 
fördröjningen av ordern på nya 
ubåtar upp.

– Ubåtsförmågan är av stor be- 
tydelse för det svenska försvaret, 
och därför är den kompetensbas 

inom ubåtsteknik som finns 
i Sverige viktig, säger Karin 
Enström.
 

Marinbasen i karlskrona har 
haft besök av försvarsminister  
karin Enström. Foto: Sgt 
nicklas gustafsson/Combat 
Camera/Försvarsmakten

Tummen ner från  
MSB för Blåljushus
STOCkHOlMS STAd planerar  
ett stort hus där kris- och kata-
strofberedskap ska samlas under 
ett tak. Blåljushuset, som hittills 
kostat 100 miljoner i konsult-
arvoden, underkänns nu av MSB.

Huset med en budget på 1,7 
miljarder, är ett stort projekt för 
Stockholms stad. Det inglasade 
huset är planerat att rymma en 
brandstation i bottenvåningen 
och en park för allmänheten på 
taket.

Men MSB ifrågasätter om det 
är lämpligt att staden placerar 
en sådan samhällsviktig bygg-
nad vid Essingeleden, en av 
Sveriges mest trafikerade vägar 
för farligt gods.

– Det är något man behöver 
gå till botten med. Man behöver 
med en riskanalys undersöka 
noga om platsen är lämplig för  
ändamålet, säger Cecilia Nyström,  
avdelningschef på MSB till  
Svenska Dagbladet. 

Hon påpekar att en sam-
verkanscentral måste fungera 24 
timmar om dygnet. Då är det  
viktigt att arbetet kan löpa så 
ostört som möjligt och att bygg-
naden inte behöver utrymmas 
på grund av händelser i omgiv-
ningen.

Enligt MSB hade det därför 
varit lämpligare att välja en  
mindre riskutsatt plats.
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dE SOM UndRAdE över höga 
smällar i Nyköping en lördags- 
kväll kunde lugnas med beskedet 
att det var hemvärnet som övade.

Det var framför allt i de nord-
västra delarna av Nyköping där 
det hördes skottlossning, skriver 
sn.se. Det var hemvärnets insats-
plutoner som övade bevakning 

av skyddsobjekt.
– Hemvärnet är en snabb re-

surs som ska kunna verka i första 
hand lokalt, säger övningsledaren  
och plutonchefen Pontus Sten-
berg.

Övningen gick ut på att stoppa 
ett sabotage med sprängning av 
en elkraftsstation.

SAMÖ FOkUS 2014 är en sam-
verkansövning som spänner över 
flera av samhällets sektorer. Den 
anordnas av MSB och äger rum 
15 maj. Deltagare är ett 20-tal 
samhällsaktörer från lokal till 
nationell nivå.

Övningen utgår från ett nytt 
koncept där brister i de större 
samverkansövningarna följs upp.  
I den senaste SAMÖ 2011 som var  
en kärnkraftsövning övades del- 
tagarna på att kommunicera sam- 
stämmigt, konkret och kontinuer- 

SAMÖ i fokus
ligt med allmänhet och medier.

Ett mål i SAMÖ Fokus är att del- 
tagarna, som också var med på  
kärnkraftsövningen, ska ha kun-
skap om varandras ansvar och 
roller och att de kommunicerar 
samstämmigt. De ska också ha 
förmågan att använda sociala 
medier.

Övningen utspelar sig tre dagar 
efter en olycka vid Oskarshamns 
kärnkraftverk och genomförs 
med simulering och motspel.

Skottlossning i Nyköping

Framtida försvar  
på Försvarsforum
vid ETT Av flera Försvarsforum 
som arrangeras av Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien, 
Försvarsutbildarna och Allmänna 
Försvarsföreningen, samlades er-
farna militära experter och riks- 
dagsledamöter i Skövde. Sam-
talet präglades av utvecklingen 
i Ukraina.

– Det behövs fler övningar och  
vi behöver dem snabbt, sa överste 
Jan Mörtberg till sla.se.

Försvarsforum är en seminarie- 
turné inför det kommande för- 
svarsbeslutet 2015, som försvars- 
beredningen nu lägger grund 
för. Beredningen har fått förlängd  
tid till rapporten.

Huvudfrågan i Skövde var hur 
Sverige ska försvaras, med eller 
utan Nato.

– Vilken väg som Sverige tar  
får direkt påverkan på förbanden,  
sa moderatorn på mötet, Annika 
Nordgren Christensen.

Generalmajor Karlis Neretnieks  

lade fram argument för och emot  
ett natomedlemsskap.

– Men vi får aldrig glömma 
bort att det är en politisk organi-
sation, inte en militär, sa han.

Kvällen avslutades med en 
paneldebatt där tre företrädare 
från Försvarsmakten mötte poli-
tikerna Åsa Lindestam (S) och 
Christer Winbäck (FP). 

– Satsa på fler övningar till 
förbanden, sa Fredrik Ståhlberg, 
chef för Skaraborgs regemente.

Överste Jan Mörtberg vill se fler 
övningar. På bilden övning med 
stridsfordon från P4. Foto: niklas 
Ehlén/Combat Camera/Försvars-
makten

Försvarsmakten  
och Företagarna
MEd nyA kRAv och förutsätt-
ningar för personalförsörjning 
vänder sig Försvarsmakten till  
arbetsgivarorganisationen Före- 
tagarna för att inleda ett sam-
arbete.

– Försvarsmaktens inriktning 
är att söka samarbete med andra  
arbetsgivare där vi kan skapa 
synergieffekter, både för arbets-
givaren och för den enskilde sol- 
daten, säger general Sverker 
Göranson i ett pressmeddelande.

Företagarna företräder 70 000 
företag och är Sveriges största 
företagarorganisation. Bland 
medlemmarna är bristen på rätt  
kunskap och kompetens ett av  
de största tillväxthindren. Före-
tagarna vill därför samarbeta med  
Försvarsmakten för att såväl stra- 
tegiskt som operativt hjälpa sina  
medlemmar att hitta rätt arbets-
kraft.

– Vi tror att Försvarsmaktens  
personal har egenskaper som 
kan komma företagare till del. 
Samarbete, ansvarstagande och 
vilja att utvecklas är egenskaper  
som kännetecknar försvars- 

anställda och som många före- 
tagare kan ha nytta av, säger 
Elisabeth Thand Ringqvist, vd 
Företagarna i pressmeddelandet.

Förmågan att attrahera, rekryt- 
era och behålla kompetent perso- 
nal är avgörande för alla profes-
sionella organisationer. Försvars- 
makten och företagarna har disku- 
terat möjligheter till samarbete 
om kompetens- och personal-
försörjning, där båda parter har 
ambitionen att erbjuda kvalific-
erade och utmanande arbets-
uppgifter.

Parterna har signerat en gemen- 
sam avsiktsförklaring om att 
stödja rekrytering av tidvis tjänst- 
görande personal bland medlems- 
företag genom att på olika sätt 
låta Försvarsmakten informera 
om sådana befattningar och 
rekryteringsbehov.

Utöver gemensamma informa-
tionsinsatser, nätverk och projekt 
som ska presenteras framöver, 
kommer Företagarna att delta 
och samverka i försvarsmaktsråd, 
både centralt och regionalt.

Soldater är intressanta för 
Företagarna. Foto: Jimmy 
Croona/Combat Camera/ 
Försvarsmakten

OK för vindsnurror  
i Arvidsjaur

Österrike får  
handla med Sverige

FÖRSvARSMAkTEn säger ja 
till 17 planerade vindkraftverk 
i Arvidsjaurs kommun. Det är 
företaget Brattberget Vindkraft 

REgERingEn har fattat beslut om 
att FMV får förhandla och ingå 
avtal med Österrike om inköp av  
bandvagnar. Det betyder att 
Österrike går med i pågående in- 
köp av Bv 410 som FMV nu 
genomför till svenska Försvars-

som vill bygga vindkraftverken 
och Försvarsmakten ser inga 
problem med det. 

makten, skriver Ny Teknik.
Före jul meddelade FMV att 

Sverige beställt ytterligare 102 
bandvagnar från BAE Systems 
Hägglunds till ett värde av 800 
miljoner kronor med leverans 
2015.
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Twitter ok, men tänk före
SOCiAlA MEdiER, mobiler och  
USB-minnen kan vara hot mot 
militär säkerhet. Men man ska  
tänka efter innan man skickar ut 
ett tweet. Det menar säkerhets-
chefen Nils Åkerlind och informa- 
tionschefen Anneli Sjögren på P4.

– Vi har en introduktionsut-
bildning för alla nyanställda om 
säkerhetsfrågor, säger Niklas 
Åkerlind till Skövde Nyheter.

Där får de nya soldaterna och  
officerarna lära sig vad de bör 
tänka på innan de skickar ut 
meddelanden på sociala medier. 
I stort sett alla soldater och offi-

cerare har en mobil i uniforms-
fickan. Att en anställd på Face-
book berättar om en pågående 
övning behöver inte vara ett 
brott mot säkerhetsreglerna.

– Gör en loop i hjärnan innan 
du gör en uppdatering på Face-
book, skriv inte att vi hämtade ut 
vapen, säger Niklas Åkerlind.

P4 har en egen sida på 
Facebook och uppmuntrar de an-
ställda att vara aktiva på sociala 
medier för att information om 
Försvarsmakten ska spridas –  
information som inte är sekretess- 
belagd eller skyddsvärd.

Det skall bli fler Military 
Weekend och GU-F
Av FÖRSvARSMAkTEnS bud-
getunderlag som inlämnades 
till Regeringen sista februari så 
framgår att man från 2015 vill 
öka antalet Military Weekend 
(MW) och den Grundläggande 
soldatutbildningen för frivillig-

personal (GU-F). Det rimmar väl 
med Försvarsutbildarnas egen 
ambition om att öka rekryterin-
gen och inflödet av specialister 
till hemvärnet. 2014 är 25 GU-F 
och 30 MW inplanerade runt om 
i landet.

Hotad överlevnadsskola  
ger säkerhetskurs
FÖRSvARSMAkTEnS Överlev- 
nadsskola som hotas av omfatt-
ande besparingar ger i samarbete 
med informationsstaben på Hög- 
kvarteret en veckokurs i början 
av maj för journalister som 
verkar i riskfyllda miljöer.

2014 års upplaga av ”Uppdrag 
i konfliktzon” är en uppdat-
erad version av grundkursen 
”Överlevnad” som sedan 1996 

har genomförts elva gånger med 
fler än 120 deltagare från svenska 
medier.

Ett kvitto på kursens använd-
barhet kom i slutet av januari då 
journalisten Niclas Hammarström 
släpptes ur fångenskap i Syrien. 
”Jag hade inte klarat mig tio min-
uter utan att ha gått kursen med 
gisslanutbildning” säger han till 
Sveriges Television. Sista varvet för leasade 121:or

MER än HUndRA leasade strids- 
vagn 121 är på väg tillbaka till 
sitt ursprungsland, Tyskland. På 
plats i Höör är mekanikern Sven 
Meyer från Rheinmetall som an- 
svarar för att transporten går rätt 
till. I åratal har de stått uppställda 
på olika förråd i Skåne i väntan 
på ett beslut.

– De här stridsvagnarna ingick 
i den moderna brigad vi utveck-
lade under 1980- och 90-talen. 
När vi behövde modernare strids- 
vagnar kom man överens om att 
hyra dessa av Tyskland medan 
vi byggde om vårt 
stridsvagnsvapen. 
Det var ett till- 
fälligt lån, säger 
Lars Bergecliff, 
chef för Försvars-
maktens Försörj-
ningsavdelning 
Syd till Syd- 
svenskan.

Nu är Lars 
Bergecliff glad 
över att bli av 
med 121:orna.

– De har inte använts så mycket 
i utbildningar de senaste femton 
åren.

Men det visar sig att även trans- 
porten drar ut på tiden. I skogen 
utanför Höör där 15 av vagnarna 
förvaras och där Sven Meyer och  
hans arbetslag jobbar för att lasta 
dem på lastbilar, står de kvar när 
Sydsvenskan gör sitt besök. Åtta 
skulle då ha nått Tyskland.

Det tar veckor att forsla vagn-
arna till Rheinmetall, där de ska 
repareras för att kunna användas 
i andra länder.

Stridsvagn 121 är på väg tillbaka till Tyskland. 
Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

FÖRSvARSinFORMATiOn är 
något som är basen för oss fri- 
villiga försvarsorganisationer. Vi  
som är funktionärer och med-
lemmar förväntas kunna delta i  
den allmänna debatten med 
kunskaper utöver den vanlige 
medborgaren. För att kunna 
göra det så erbjuder vi utöver 
försvarsinformationsträffar som 
Försvarsforum även utbildning i 
ämnet. Vi har i år förändrat kurs-
utbudet och tagit fram en ny 
modell för Försvarsinformation. 
Kurserna innehåller en utveck-

Försvarsinformation – För att 
utveckla dig själv och andra

lingsstege som inleds med en 
inledande översikt för att kunna 
diskutera och informera nya 
medlemmar till att själv kunna 
leda och utveckla försvarsinfor-
mationsverksamheten i sin egen 
organisation.
•	 Steg 1 genomförs en lö-sö i 

någon större tätort/stad

•	 Steg 2 genomförs fre-sö på 
någon av våra kursgårdar

•	 Steg 3 genomförs under en  
hel vecka på Fårö i sommar

Läs mer på frivilligutbildning.se

REgERingEn har beslutat att ge  
Försvarsmakten i uppdrag att 
bidra med flygtransportstöd till 
EUs insats i Centralafrikanska 
republiken. Stödet till Eufor RCA 
väntas ske i perioden mars-maj. 
Huvuduppgiften blir att bistå 
med flygtransport av estnisk per-

Svenskt flygstöd  
till Centralafrika

sonal och utrustning till insats- 
området i Bangui, skriver TT.

EU beslutade om Eufor RCA 
den 10 februari. Den militära in- 
satsen syftar till att skydda civil-
befolkningen, upprätta en trygg 
och säker miljö och förhindra att 
aktuell kris fördjupas och sprids.

Försvarsmakten stödjer EU-insats i Centralafrikanska republiken.  
På bilden svensk soldat i tidigare Eufor-insats. Foto: Johan lundahl/ 
Combat Camera/Försvarsmakten
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Snart sagt alla försvarsdebattörer 
pekar på gotlands betydelse i händ-
else av en kris eller konflikt i vårt när-
område. Till och med på partiledar-
nivå så pekade socialdemokraterna, 
kristdemokraterna och folkpartiet 
på behovet av att stärka försvaret av 
gotland i sina tal vid Sälen- 
konferensen nu i januari. varför? 

TExT: KARLIS NERETNIEKS

Historiskt har Gotland alltid varit vikt- 
igt när det gäller att kunna påverka 
sjöfarten i Östersjön. Ön var en 

knutpunkt för sjöröveriet i Östersjön på 
1300-talet, och inte utan anledning så ut- 
nyttjade Storbritannien och Frankrike 
Fårösund som sin huvudbas i Östersjön 
under Krimkriget 1853-56.  Under första 
och andra världskriget och hela det Kalla 
kriget hade vi en stark militär närvaro på 
ön för att hindra att någon annan skulle 
kunna dra fördelar av att utnyttja Gotland.  
Intressant nog, eller snarare skrämmande 
för Sverige, så har Gotlands militära be-
tydelse ökat sedan det Kalla krigets slut. 
Detta kan tyckas paradoxalt. Alla strand-
stater, utom Ryssland, är ju med i Nato 
eller EU – våra vänner.  

varför är gotland så viktigt i dag
Skälen är två. Genom att de baltiska  
staterna blev medlemmar i Nato 2004  
innebär det att alliansen nu har åtagit sig  
att försvara våra grannar på andra sidan  
Östersjön. För att det skall vara möjligt 
krävs att man kan operera fritt i Östersjö-
området, främst då med flyg- och sjöstrids-
krafter. Under det Kalla kriget fanns det 
visserligen stora fördelar för Nato med att 
kunna genomföra operationer på och över 
Östersjön, men det var inte en absolut nöd- 
vändighet. Baltikum var ju då en del av 
Sovjetunionen. Nu är Nato förpliktigat att 
försvara de baltiska staterna. Kravet på att 
ha operationsfrihet i Östersjöområdet har 
blivit ett måste.

Det andra skälet är den militärtekniska 
utvecklingen. Tidigare, bara för ett trettio-
tal år sedan, så hade olika vapensystem 
som luftvärn och kustartilleri grupperade 
på Gotland en räckvidd på ca trettio kilo-
meter ut från ön, man kunde utan risk 
flyga eller segla runt ön. Dagens moderna 
luftvärnsrobotar och sjömålsrobotar kan 
bekämpa mål på i storleksordningen  
300-400 kilometers avstånd. Den som kan 
placera sådana system på Gotland kommer  
i praktiken att göra det omöjligt för en 
motståndare att operera på och över Öster- 
sjön. Från Bornholm i söder till Åland i 
norr, från det svenska fastlandet i väster till 
Baltikum i öster. 

konsekvenser
I händelse av en allvarlig kris, eller en 
konflikt i Östersjöområdet, så kommer 
Gotland därför att vara ett extremt attrak-
tivt mål för alla inblandade parter. Ur rysk 
synvinkel skulle det vara möjligt att hindra 
Nato från att ingripa till stöd för de balt- 
iska länderna genom att placera långräck-
viddiga luftvärns- och sjömålsbekämpnings- 
system på Gotland. Ur Natosynvinkel 
gäller det att se till att Ryssland inte kan 
skapa denna ”skyddsmur” för eventuella 
operationer i Baltikum. 

Försvaret av gotland
En faktor, den kanske viktigaste, som 
måste vägas in när det gäller hur utforma 
försvaret av Gotland är att ett akut hot 
inte behöver vara kopplat till en konflikt 
som redan utbrutit. Hotet finns redan i 
händelse av en kris där såväl Nato som 
Ryssland befarar att krisen eventuellt kan 
leda till en konflikt. För båda parter kan 
det då vara frestande att tidigt gardera sig 
mot att den andre tar Gotland, för att på 
så sätt skaffa sig ett bättre utgångsläge om 
krisen skulle övergå till en väpnad konflikt. 
Frestelsen att ta ön och nervositeten över 
vad den andre eventuellt kan tänkas göra 
kommer att vara speciellt stor om ön är 
ett militärt vakuum. I allra värsta fall kan 
detta behov av att gardera sig mot en pre-
sumtiv motståndares eventuella framtida 

I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen
En mekaniserad stridsgrupp skulle 
utgöra en viktig förmåga för försvaret 
av gotland. Foto: Andreas karlsson, 
Försvarsmakten 

varför detta tjat om  
gotlands militära betydelse?
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det civila försvaret ligger i träda,  
enligt bo Richard lundgren. Han  
menar att när det åter ska byggas,  
då ska det byggas från grunden.  
Han har varit med sedan 1986 och 
ger ett helikopterperspektiv på  
verksamheten.

TExT: PER LUNqE

När Bo Richard Lundgren framträdde 
på Försvarsberedningens hearing  
22 januari svarade han på frågan, 

vad finns kvar av det civila försvaret:
– Ingenting.
Tidningen bjöd upp honom till kansliet 

för att be honom utveckla svaret.
– Det var förstås lite tillspetsat, men i 

sak är det så, säger Bo Richard Lundgren.
Han har varit med och utformat det 

svenska civila försvaret sedan han 1986 
blev anställd av ÖCB:s dåvarande general-
direktör Gunnar Nordbeck. Detta har gett 

Civila försvaret:

”Utgå från ingenting”
honom en erfarenhet och ett helikopter-
perspektiv som få i dag har. Så, vad återstår?

– Ja, vi har kvar ett regelverk som i stora 
delar inte längre är tillämpbart. Vi har 
också kvar skyddsrum och vissa lednings-
centraler, säger Bo Richard Lundgren. 

Underordnad plats
På hearingen pratade Bo Richard Lundgren  
om vad civilt försvar varit och belyste detta 
ur tre perspektiv. Först det legala, lagstift-
ningen. Han citerade portalparagraferna 
i 1992 års Lag om totalförsvar och höjd 
beredskap.

Därefter redovisade han det civila för-
svaret ur ett styrningsperspektiv. Vad vill 
statsmakterna? Den typ av planering som 
ÖCB och KBM gjorde har fått en under-
ordnad plats i dagens försvarsplanering, 
menar Bo Richard Lundgren. 

– Efter den strategiska timeouten som 
också drabbade det civila försvaret har inte 
mycket konkret hänt. Det har inte funnits 
någon politisk vilja eller en tydlig strategi.

åtgärder vara det som utlöser en militär 
konflikt i Östersjöområdet. 

Dock, oberoende av hur en kris eller 
en konflikt uppstår och utvecklar sig så 
kommer Gotland alltid att vara ett första-
handsmål för alla inblandade. Att då, som 
den svenska planeringen ser ut idag, förlita 
sig på att vi skulle få tid och möjlighet att 
skapa en substantiell militär närvaro på ön 
genom att tillföra resurser från fastlandet 
är en dumdristighet som gränsar till enfald. 
På Gotland krävs en permanent, kvalifi-
cerad, militär närvaro. Förutom att det 
skulle höja tröskeln för ett besätta ön så 
skulle det också bidra till att öka stabili-
teten i vårt närområde. Alla skulle vara 
medvetna om att ingen part skulle kunna 
ta ön snabbt och billigt, och därmed skaffa 
sig avgörande fördelar kopplat till andra 
eventuella militära operationer. Säkerheten 
skulle öka för alla: Sverige i sin helhet, 
Gotland och inte minst våra baltiska  
grannar. Vi skulle också visa att vi tar 
ansvar för stabilitet och säkerhet i vår del 
av världen. 

luftvärn är en nyckelresurs då det gäller vår försvarsförmåga på gotland. Foto: Johan lundahl 
Combat Camera/ Försvarsmakten

Den tredje aspekten handlade om vad 
som finns i praktiken, i verkligheten. Och 
då blev svaret: ingenting.

Jo, den var god
Vad var det civila försvaret och vad var det 
som kallades det ekonomiska försvaret? Per 
Albin Hanssons höll ett berömt tal i radio 
27 augusti 1939: ”Vår beredskap är god.”

– Senare forskning har visat att han 
egentligen inte avsåg den militära bered-
skapen utan syftade främst på det ekonom-
iska försvaret. Per Albin ansåg att Sverige 
hade en god ekonomisk försvarsberedskap. 
Vi hade förmåga till självförsörjning och 
folkhushållning och näringslivet fungerade 
hyggligt trots den säkerhetspolitiska situa-
tionen. 

I dag är det mer komplicerat. Med just-
in-time-produktion finns inga traditionella 
lager. Näringslivets ”lager finns på hjul”. 
Ett avbrott i Göteborgs hamn på några 
timmar skulle i dag få allvarliga konse-
kvenser.
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Tänk bort, tänk nytt
När det fanns K-företag och driftvärn, 
fanns en beredskap som då var möjlig men  
som inte kan åstadkommas idag. Bo  
Richard Lundgren vill inte nostalgiskt 
blicka tillbaka. 

– Om statsmakterna åter vill bygga ett 
civilt försvar, är det ingen mening med att 
titta på vad som fanns. Jag tror i stället på 
ett slags intellektuell nollbasbudgetering. 
Det vill säga: Tänk bort allt som varit, utgå 
ifrån noll och att det inte finns något. Då 
kan vi fråga oss vad vi behöver idag och för 
framtiden, säger han och fortsätter.

– Vi behöver en målbild och en hotbild. 
Vi behöver slå fast vad som skall värnas 
och vad som hotar detta. 

Statsmakterna önskar dimensionerande 
fall. Vilka hot och vilken situation pratar vi 
om? Utan målbild och hotbild blir det  
ingen tydlig styrning och ingen reell plan-
ering.

– Jag hoppas att Försvarsberedningen i 
sin rapport levererar både målbild och hot-

bild. Det behövs för att alla som planerar 
för det civila försvaret ska ha ett gemen-
samt mål och veta vad de gör.

Räcker inte
I propositionen Vårt framtida försvar 
2004/2005 och i budgetpropositionen 
2013/2014 framgår statsmakternas styr-
ningsperspektiv. Här sägs att:

Det civila försvaret ska: värna civil-
befolkningen, säkerställa de viktigaste sam-
hällsfunktionerna och bidra till Försvars-
maktens förmåga vid ett väpnat angrepp 
eller krig i vår omvärld.

– Regeringen trycker också på att det 
skall ske en samordning mellan samhällets 
krisberedskap och försvarsplaneringen. 
Men det räcker inte som vägledning för 
det civila försvaret, säger Bo Richard 
Lundgren.

Vid Försvarsberedningens hearing 
gjorde han några personliga reflektioner. 

•	 Det civila försvaret är liksom det  
 militära försvaret ett säkerhets-  

det civila försvaret bygger på bred folkförankring samt en förmåga att möta olyckor och hot. Foto: MSb
infälld bild: bo Richard lundgren som varit med och utformat det civila försvaret sedan 1986. Foto: Per lunqe

 politiskt instrument
•	 Ett starkt civilt försvar höjer tröskeln  

 för en angripare och skapar rådrum  
 för vår politiska ledning

•	 Det går inte att bygga ett starkt mili- 
 tärt försvar utan ett starkt civilt för- 
 svar 

•	 Gamla tankemönster måste nu över- 
 ges. Traditionella lösningar är inte  
 längre möjliga.

Bo Richard Lundgren som på FHS före- 
läser under rubriken ”Nationell säkerhet 
under 100 år” vill ersätta begreppet total-
försvar med begreppet ”samhällsförsvar”. 

– Detta begrepp säger bättre vad vi 
behöver nu och förleder oss inte att tänka 
tillbaka och tro att gamla lösningar är 
möjliga, säger han. 
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Frivillig försvarsorganisation som 
möter cyberhot? lars Ekeman vid Folk 
och Försvar tycker att det vore ett 
bra sätt att använda alla begåvade 
iT-användare.

TExT: PER LUNqE

Cyberfrivilliga – en idé, en tanke som 
ännu inte finns i sinnevärlden. Peter 
Hultqvist (S) nämnde idén i höstas. 

Lars Ekeman sa i en bisats på ett seminar-
ium med Folk och Försvar om utmaningar 
för kriminalpolisen i december, att det 
borde finnas en frivillig försvarsorganisation 
som möter cyberhot.

Nej. De hade inte pratat med varandra, 
inte heller läst om idén.

– Jag har tänkt på den länge. Det är en 
uppenbar uppgift, säger Lars Ekeman.

Han menar att det finns stora grupper, 
särskilt yngre, som skulle kunna mobiliseras.

– Det är bara för frivilligrörelsen att 
tända på idén.

nytt hot att lösa
I Lars Ekemans värld finns i det frivilliga 
försvaret engagemang, resurser och tid att  
ge sig på det hot som nu seglar upp, cyber-
hotet.

– Det som hänt sedan muren föll är att 
frivilligrörelsen letar efter ny verksamhet.

Här har han hittat en, och han är över-
tygad om det både finns behov och orga-
nisationer med förmåga att tillfredsställa 
behovet.

– Det är viktigt för frivilligrörelsen att 

fundera kring vilka behov man kan se. Här  
är cyberhoten uppenbara, säger Lars  
Ekeman.

Ett paradexempel på hur en organisa-
tion biter sig fast vid vad man är duktig på  
och inte analyserar behoven finns från 
företagsvärlden. Facit i Åtvidaberg var 
världsmästare på att tillverka mekaniska 
räknemaskiner. 

– De borde i stället ha frågat sig vilka 
behov de mötte.

Engagemang
Nu finns det konsultföretag som är kompe- 
tenta och stöttar myndigheter med säker-
het på nätet. Vad kan en frivilligrörelse 
bidra med?

– Du har ett helt annat engagemang i  
en idéburen organisation. Du har en mycket  

Cyberfrivilliga 
– så kan försvaret lösa IT-attacker

En frivillig försvarsorganisation skulle kunna ha användning för "internetgenerationen" för att möta cyberhot, menar lars Ekeman.  
Foto: Per lunqe
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datorer i fokus under vikingövning. nu finns idéer om en frivillig försvarsorganisation för att 
möta cyberhot. Foto: Andreas karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten
infälld bild: lars Ekeman, med lång erfarenhet av frivilligförsvar. Foto: Per lunqe

Försvarsmakten ser cyberhoten

I senaste Perspektivstudien ägnar För- 
svarsmakten ett särskilt kapitel om 
cyberhot. IT-beroende pekas ut som  
en sårbarhet i samhällsviktiga funk-
tioner. Cyberattacker nämns som 
exempel på angrepp där det är möjligt 
för antagonisten att åstadkomma stor  
skada utan att döda – och de för-
väntas öka. Försvarsmakten menar att 
försvar av nätverk i cybermiljön blir 
allt viktigare.

FAkTAstörre organisation med medlemmarna.
Men, och här funderar Lars Ekeman på 

uppgifterna.
– Om cyberfrivilliga blir verklighet så 

måste man förstås börja i mindre skala, 
säger han.

Skalan, det är allt från stalking på Face- 
book via nätbedragare till främmande makt  
som likt Ryssland angriper IT-systemen i 
Georgien före den fysiska attacken.

Försvarsminister Karin Enström pratade 
i Sälen om en breddad hotbild. Ser du att 
cyberhoten tas på allvar?

– Ja. De finns väl beskrivna i Försvars-
maktens senaste Perspektivstudie. Nu är det  
dags för frivilligrörelsen att ta tag i hoten.

Standby hemma
Så här kan det bli:

– Cyberfrivilliga åker på utbildning och  
övning. Hemma, för det här är en verksam- 
het som kan skötas hemifrån, är de standby.  
De får en uppgift och kan gå igång direkt 
med den. De behöver inte resa från Borås 
till Göteborg.

En säkerhetskonsult som tidigare jobbat 
på Säpo berättade att han vunnit hacking-
tävlingar i Las Vegas. Det vägde tungt i 
hans CV när han sökte jobbet på Säpo.

– Det är ju andra sidan av myntet. Kan  
man hacka så kan man skydda mot hacking,  
säger Lars Ekeman. 

Privata spanare
Ser du att cyberfrivilliga skulle klampa in 
på polisiärt område?

– Det skulle säkert välkomnas. Redan i  
dag finns privata spanare på nätet som jagar  
pedofiler. Och nu vidgar Försvarsutbildarna  
sin verksamhet och löser uppgifter åt MSB. 
Det här skulle bli ett ytterligare steg.

Frågan kan ställas:
– Frivilliga försvarsorganisationen kan 

prata med polisen. Vi är en frivilligresurs. 
Vi har medlemmar. Vad behöver ni? Cyber- 

kriminaliteten ökar explosionsartat.
Och frågan är inte bara aktuell för 

Rikspolisstyrelsen.
EU-kommissionären Cecilia Malmström 

menar att det största hotet mot den inre 
säkerheten är kriminalitet och där är cyber-
brottsligheten den snabbast växande.

I en intervju för Sveriges Radio säger 
Fredrik Bynander på Försvarshögskolans 
forskningsprogram Crismart:

– Cyberhoten kan endast mötas i sam- 
arbete mellan försvaret och samhällsaktörer. 

Där ser Lars Ekeman hur frivilligrörelsen  
kan ta ett initiativ.

– Det är dags att bryta ny mark, säger 
han. 
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En Military Camp är ett ungdoms-
läger under en lovvecka från skolan 
med syftet att öka andelen ungdomar  
som kommer i kontakt med och 
skaffar sig en uppfattning om vad 
det militära livet innebär. det är inte 
i första hand de som normalt deltar 
som skall nås utan nya grupper.

TExT: PER LUNqE

– Vi räknar med att 5-600 ungdomar 
skulle vara möjliga att nå med det för-
slag om tre Military Camps vi lämnat över 
till Försvarsmaktens Högkvarter, säger 
Bengt Sandström, Försvarsutbildarnas 
generalsekreterare.

De tre Military Camps föreslås förläggas  
ett i vardera Norr, Mitt och i Syd. 

Satsningen är ett led i Försvarsutbild-
arnas utveckling av ungdomsverksamheten 

som ökar i omfattning. 2013 räknade för-
bundet till cirka 23 000 utbildningsdagar 
för de drygt 2 400 ungdomar som deltog 
i den lokala verksamheten. Till det skall 
läggas att Försvarsutbildarna nyrekryterade 
ca 1 100 ungdomar under förra året.

inte bara rekrytering
Försvarsutbildarna lägger mycket energi 
och egna medel på sin ungdomsverksam-
het. Varje vecka året om runt om i landet 
träffas ungdomar i sina ungdomsavdel-
ningar för att lära mer om det militära livet 
och hur man fungerar och förhåller sig i 
en grupp.

– Vi är viktiga för Försvarsmakten, men 
vår verksamhet ska inte bara ses som en  
rekryteringsmotor för myndigheten även 
om Försvarsmakten är en naturlig arbets-
givare för många av våra ungdomar när de 
går ut i förvärvslivet. 

När Bengt Sandström pratar om ung-
domar i Försvarsutbildarna så blir det 

mycket om ansvaret för att utveckla och 
vägleda, att ge dem en meningsfull fritid, 
att få sunda vanor. 

– Vi har en tydlig värdegrund och som 
funktionär och ungdomsledare har man ett 
stort ansvar som föregångsman och före-
bild. Kunskaper och färdigheter är visser-
ligen viktiga men för de av våra ungdomar 
som väljer Försvarsmakten som kommande 
arbetsgivare kommer de att få allt detta 
under sina grundläggande utbildningar.

Här menar Bengt Sandström att För-
svarsutbildarna har en viktig uppgift.

värdegrunden viktig
I värdegrunden, som initierades av förre 
ÖB Håkan Syrén, finns många för ett 
demokratiskt samhälle viktiga delar.

– Hos oss accepterar vi att vi presterar 
olika och att olikheter i sig kan bidra till  
bättre resultat när vi löser uppgifter till- 
sammans. Tolerans och respekt för varandra 
är viktiga ledord. 

Försvarsutbildarna vill  
satsa på Military Camps

Ungdomar ges en bild av försvaret på Military Camps. På bilden ungdomar som deltar i HvSS årliga tävling. Foto: Per lunqe 
infälld bild: vi erbjuder ungdomar runt om i landet spännande veckor med Military Camps, säger bengt Sandström. 
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Beslutsfattare på Högkvarteret ser med 
gillande på ungdomar och Försvarsutbild-
arna som en bra kanal för rekrytering för 
både anställning i Försvarsmakten och 
avtal med hemvärnet.

Det är tydligt av vi bidrar till Försvars-
maktens personalrekrytering med intress-
erade och lämpliga ungdomar – i det per- 
spektivet menar Bengt Sandström att för- 
bundet blir lite mer än rekryterare till 
Försvarsmakten. 

– Samhället har att tjäna på vår ung-
domsverksamhet. När inte värnpliktiga 
längre kommer hem och berättar om sina  
upplevelser så kan en utökad ungdoms-
verksamhet axla något av detta och därmed  
bidra till en större förståelse för totalför-
svarets förmåga, säger han.

Här kommer Military Camps in i 
bilden. Den ordinarie ungdomsverksam-
heten omfattar normalt endast ett begränsat  
antal och Försvarsutbildarna vill se att vi 
får fler som kan intresseras. En Military 
Camp ska erbjudas nya och breddade ung-
domsgrupper vilket ger en win-win situa- 
tion där Försvarsutbildarna kan få in fler till  
den ordinarie och regelbundna ungdoms- 
verksamheten samtidigt som kunskapen 
om Försvarsmakten och samhällets kris-
hanteringsförmåga ökar vilket bidrar till 
folkförankringen av försvaret i vid mening.

– Det är en unik möjlighet att under  
en vecka erbjuda ungdomar en upplevelse 
av olika uniformsyrken och svenskt försvar 
– civil krishantering och beredskap, fri- 
villiga Försvarsorganisationer och Försvars-
makten. 

insikter
Grundidén är att förutom grundläggande  
militär verksamhet besöka Försvarsmak-
tsförband men också ge en inblick i civil 
krishantering genom besök av räddnings-
tjänst, ambulans och polis. Under veckan 
ska ungdomarna ledas och guidas av er- 
farna instruktörer från de frivilliga försvars-
organisationerna och förbanden.

När väl bollen kommer i rullning  
hoppas Bengt Sandström att satsningen ska  
bli lika lyckad och uppskattad som Military  
Weekends där i år 30 helger är bokade och 

prognosen för 2015 är 50.
– Military Weekends är till för de som 

är 18 år och äldre och den här modellen är  
likartad, man skall få prova många olika 
saker, säger Bengt Sandström.

Dialogen med Högkvarteret om Military 
Camps och framtida ungdomsverksamhet 
är igång.

– Det återstår mycket innan det blir 
verklighet men nu har vi levererat ett första 
efterfrågat underlag till Högkvarteret, 
avslutar Bengt Sandström. 

det är stimulerande att få testa Försvarsmaktens materiel. Foto: Jörgen Fagerström

äldre och erfarna ska informera  
de yngre. Foto: Jörgen Fagerström



Första sjukvårdskursen för Försvars-
utbildarna genomfördes på HvSS.  
15 elever tog ett viktigt kliv på stegen 
mot att bli sjukvårdsinstruktörer.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

En månad efter att Försvarsutbildarnas 
uppdrag trädde i kraft som ny huvud-
man för sjukvårdsutbildningen övade 

15 elever på militär sjukvård och hur de i 
sin tur ska kunna lära ut detta på en GU-F. 
Plats: HvSS.

bort från heta zonen
– Det här är inte bra. Vi måste dra oss ur, 
säger läraren Maria Nilsson till eleverna.

Det hon målar upp för eleverna är 

Första kursen för 
sjukvårdsinstruktörer

stridzonen och från den vill sjukvårdaren 
så snabbt som det bara är möjligt försvinna 
med sin skadade soldat.

Det är mycket som skiljer Röda Korsets 
sjukvårdsutbildning ifrån Försvarsutbild-
arnas. En är att sjukvårdarna nu beväpnas.

– Det betyder att sjukvårdarna måste 
förstå och öva sin uppgift närmare själva 
striden, säger Per Spjut. Han ansvarar för 
sjukvårdsverksamheten hos Försvarsutbild-
arna.

Sjukvårdarna som har befattningar i 
hemvärnet utbildas nu av en ny huvudman. 

– Fokus är olika hos Röda Korset och 
Försvarsutbildarna. Det är mer naturligt 
för Försvarsutbildarna att se till stridens 
krav, säger Per Spjut.

Det händer mycket inom hemvärnet. 

En kraftfull satsning görs på sjukvården, 
alltifrån läkare i bataljonsstaberna till 
transportfordon. 

brandmannagreppet
På HvSS är det lite råkallt och på marken 
utanför Petrigården ligger blötsnö. Där 
övar Patrik Håll, Robin Dahl och Olivia 
Tagesson urdragning med skadad soldat. 
En i taget blir de dragna, alla tre på rygg, 
sjukvårdarna hukande eller med brand-
mannagreppet. En fördom att en tjej inte 
orkar bära på en kille kommer på skam 
för Olivia kastar snabbt upp sin manliga 
kamrat på ryggen och springer fram mot 
en lugnare plats där sjukvård kan ges.

Inne i lektionssalen fortsätter Maria 
Nilsson med de moment en soldat ska 
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klara av. Eleverna ska nu få behörighet att 
bli sjukvårdsinstruktörer eller biträdande 
sjukvårdsinstruktörer i samband med en  
GU-F. Efter godkänd kurs kommer elev-
erna att fortsätta som utbildare i sjukvårds-
tjänst och de förväntas då hålla i 20 tim- 
mars utbildning.

Ska sitta kvar
Läraren Cecilia Agri, som sysslar på heltid 
med sjukvårdsutbildning inom frivillig-
försvaret och Försvarsmakten, delar med 
sig av sin erfarenhet.

– Om jag lär ut 100 procent och om 
eleverna är jätteduktiga kommer de ihåg 
70, kanske 50 procent.

Cecilia går vidare med momentet fria 
luftvägar. 

Nu vill jag att det här ska sitta hos er. 

Första kursen för 
sjukvårdsinstruktörer

Under kursen övades bland 
 annat transport av skadad kamrat.

Tiina Marberg är en kurschef 
som gillar nybyggarandan 
med sjukvårdsutbildningen 
hos Försvarsutbildarna.

Instruktörerna på denna kurs 
repeterar grundläggande sjukvårds-
moment och hur dessa ska läras ut så de 
sitter i en stridssituation.

– Vi kvalitetssäkrar vår utbildning då vi 
måste vara säkra på att instruktören klarar 
sitt jobb och att han eller hon ska vara 
trygg i rollen, säger Per Spjut.

Det var fler som sökte kursen 
på HvSS än som fick plats, den 
är eftertraktad av instruktörer 
som också vill lära ut sjukvård. 
Och nyheter väntar. Ut-
bildningen kan få större 
omfattning.

– Det är troligt att 
sjukvårdsinstruk-
törer kan få större 
uppgifter under 

Hur då? frågar Cecilia.
– Drilla! svarar en vaken instruktör.
Budskapet som instruktörerna på HvSS 

får med sig är att fokusera och att drill 
fortfarande fungerar alldeles utmärkt.

Undersköterskor
Tiina Marberg är kurschef denna helg på 
HvSS. Hon är liksom Maria Nilsson under- 
sköterska i det civila. Tiina fortsätter med 
att förevisa hur man stoppar en katastrof-
blödning med hjälp av en tourniquet. Det 
skruvas och det gör ont, och ont ska det 
göra.

– Kroppen vill fly från smärta och en 
åtdragen tourniquet gör ont. Därför måste 
den som sätter en sådan kolla så att den 
skadade inte lossar tourniquen, säger hon.

KFÖ:er, med sjukvårds- 
moment under kom-
mande år, säger Per Spjut.

Försvarsbildarnas 
sjukvårdsutbildning för 
instruktörer genomförs 
i år, förutom på HvSS, 
vid förbundets kurs- 
gårdar i Ånn, på Fårö  
och i Höllviken. 
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Med planerad start år 2017 kommer  
det svenska luftvärnet att ta i bruk 
ett helt nytt robotsystem, robot- 
system 98. det fiffiga med det nya  
systemet är att luftvärnet kan an-
vända samma typ av robotar som 
idag är en del av bestyckningen till 
JAS 39 gripen-plan, iris-T. 

TExT: STEFAN BRATT

Än så länge är arbetsnamnet på det 
nya systemet IRIS-T SLS, vilket är 
den engelska förkortningen för  

”Infrared Image Seeker – thrustorvector  
controlled Surface launched short air 
defence missilesystem”.

Översatt till svenska blir det ungefär ett 
infrarött målsökande och vertikalstartande, 
korträckviddigt luftvärnsrobotsystem.

Avsikten från Försvarsmakten är att 

robot 98-systemet ska ersätta trotjänaren 
robot 70 som inte uppfyller Försvars-
maktens krav. Även robot 98-systemet har 
ett antal begränsningar, som till exempel 
väderberoende då robot inte kan avfyras 
då målsökaren inte kan upptäcka vissa mål 
med sin infraröda målsökare.

vertikalstartande
En stor fördel som förespråkarna för det nya  
systemet gärna framhåller är att roboten är  
vertikalstartande och därmed lättare att 
gruppera och även svårare att detektera för 
spaningsflyg.

IRIS-T är en så kallad ”fire and forget”-
missil, vilket innebär att när den väl är av- 
fyrad sköter den sig själv och går inte att 
påverka mer. 

När nu systemet införs i Försvarsmakten  
i enlighet med de intentioner som Försvars- 
makten slagit fast är det första gången luft- 
värnet och flygvapnet kan använda sig av 
samma robotar för luftmålsbekämpning 

och därmed skapa ett kost-nadseffektivt 
system med möjlighet att prioritera robotar 
till de uppgifter de för stunden är bäst att 
utnyttja till.

Förutom det nya robotsystemet pågår 
en större modernisering av luftvärnets 
material. Nyligen tillfördes Luftvärnsrege-
mentets i Halmstads två bataljoner en 
mobil planeringscontainer och inom något 
år ska även mobila stridsledningscentraler, 
LvC samt Tactical Operations Center 
(OpC) införas. Upphandling av dessa en- 
heter har avslutats och Saab har fått upp-
draget att leverera de nya centralerna med 
start 2016. 

Samtidigt inleds också en modernisering  
av sensorer som exempelvis Underrättelse-
enhet 23 (UndE 23), som också utförs av 
Saab.

Europeiskt samarbete
IRIS-T-roboten är från början ett sam-
arbetsprojekt mellan sex länder: Tyskland, 

luftvärnet får nytt  
korträckviddigt robotsystem

Mycket pekar på att bärare för robotsystem 98 kommer att bli Försvarsmaktens nya bandvagn, bandvagn 410.  
Skiss: luftvärnsregementet, Försvarsmakten
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Italien, Spanien, Grekland, Norge och 
Sverige, vilket innebär att kostnaden för 
vidareutvecklingsarbete av roboten kan 
delas på fler aktörer:

– Självfallet är detta en styrka att flera 
länder deltar i projektet eftersom det  
skapar förutsättningar för en framtida ut- 
veckling av roboten där alla är med och bär  
kostnaden. Utvecklingskostnaden kan 
annars lätt bli för stor för ett litet land som 
Sverige, konstaterar överstelöjtnant Lars 
Mörrby, krigsförbandsutveckling- och  
materielsystemansvarig inom armé- 
ledningen.

Svårupptäckt gruppering 
Det nya systemet består av lavett, eldled-
ningsterminal, målutpekare samt robotar. 
Själva lavetten är uppbyggd på en container- 
ram med standardiserade mått vilket skapar  
möjlighet att placera lavetten på valfritt 
fordon för containerlösningar, exempelvis 
olika typer av bandvagnar, lastbilar och 
släp. För närvarande utreds som prioriterat 
alternativ en lösning att sätta lavetten på 
Försvarsmaktens nya bandvagn 410.

Robotsystemet har en räckvidd på unge- 
fär 10 kilometer i längd och 5 kilometer i  
höjd beroende på måltyp, beteende och 
väder. 

Måltyper som roboten klarar av är till 
exempel olika flygplanstyper, helikoptrar 
och kryssningsmissiler. Roboten inne-
håller en bildalstrande IR-målsökare som 
är mycket svår att lura med facklor och 
möjliggör dessutom för roboten att träffa 
på optimalt ställe i målet. Målsökar- 
principen medför också att systemet kan 
verka dygnet runt. 

Fyra robotar från samma lavett kan i 
princip samtidigt avfyras mot olika mål 
eller samma mål.  

I samband med avfyrning kan eldled-
aren låsa roboten på målet efter avfyring 
och har då stora möjligheter att välja en 
skyddad och svårupptäckt grupperings-
plats, till exempel i ett skogsparti eller i 
bebyggelse.

– Införande av IRIS-T i luftvärnet 
kommer tveklöst att ge ett betydligt vassare 
luftvärn inom det korträckviddiga området 
eftersom förmågan ökar att bekämpa små  
mål, som till exempel kryssningsrobotar  
och i mörker. Även möjligheterna till be-
kämpning inom en större volym förbättras  
eftersom roboten är vertikalstartande och 
roboten kan verka mot ett stort antal mål-
typer, säger Lars Mörrby. 

Stridsledaren major Martin Stegmark diskuterar övningsområde med markhandläggare kapten niklas Haglund i den nya, utfällbara containern för 
planlaget. Foto: Stefan bratt

luftvärnets nya robotsystem 98 är det första 
inom Försvarsmakten som är vertikalstartande. 
Foto: diehl bgT defence
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Ryssland satsar på elitförband. Att ha 
kunskap om varför så sker är viktigt 
för att förstå ryskt militärt agerande. 

TExT: LARS GyLLENHAAL 

 

Under 2013 har moderniseringsmålet 
för Rysslands väpnade styrkor två 
gånger justerats upp, I början av 

året hette det att 70 % av vapensystemen 
år 2020 skulle vara nya. I maj ändrades 
detta beslut till 75 %. Den sista september 
ändrades så siffran till 80 %. Bara någon 
dag senare kungjorde det ryska försvars-
ministeriet att fyrtio nya brigader skall 
skapas till 2020.

Marin elit
Utvecklingen av elitförband borde vara av  
stort intresse för Rysslands grannar. Sats-
ningen på marina spetsnaz-förband har 

hittills till stor del undgått västvärldens 
medier. Av mera sofistikerad utrustning 
kan nämnas de atomdrivna spetsnaz-
ubåtarna liksom nya dykarfarkoster. 

Sovjetiska marina kränkningar har 
skildrats i ryska medier på senare år. Nu 
erkänns också i flera ryska militärhistoriska  
böcker och TV-dokumentärer att Sovjet-
unionen bedrev omfattande marina special- 
operationer i många länders vatten. Man 
talar om att vissa spetsnaz-dykare blev 
legendariska på att obemärkt korsa gränser 
i ”norra Europa”. Ingen av dessa erkän-
nanden har gjorts annat än på ryska och i  
medier som är riktade mot den egna be-
folkningen, varför de länge har missats.  

luftlandsättningstrupperna
Ryssland betonar prioriteringen av de  
nukleära styrkorna och snabbinsatsför-
banden. Här avses främst det kvantitativt 

största ryska elitförbandet, luftlandsätt-
ningstrupperna, förkortat VDV. Inom VDV  
finns även ett specialförband, ett spetsnaz-
regemente som utgör VDV:s spjutspets.

Vid VDV:s senaste årshögtid, den andra 
augusti 2013, kungjordes att tre lätta armé- 
brigader överförs till organisationen. Där-
till släpptes nyheten att VDV skall tillföras 
en typ av stridsfordon som inget land ännu 
har, en korsning mellan en pansarbil och 
en helikopter. Minst 1 000 nya stridsfordon 
modell BMD-4M skall köpas in till VDV 
plus ett mindre antal både lättare och 
tyngre pansarfordon med den gemensamma 
nämnaren att de alla kan luftlandsättas 
med både fallskärm och helikopter. 

De allt större luftlandsättningsövning-
arna har som öppen målsättning att möjlig- 
göra för Ryssland att inom ett par år luft- 
landsätta en hel VDV-division i en omgång.

Ryska elitförband – ett 
verktyg även i fredstid

vdv:s nya huvudfordon, bMd-4M, som lik-
som alla bMd kan fällas med fallskärm eller 
lyftas av helikopter. Foto: vitalij kuzmin
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På www.tjelvar.se kan man läsa om 
hur krimkriget kom till Sverige.  
brittiska och franska örlogsmän 
seglade sommaren 1854 in i Öster-
sjön. Man ville ha Fårösund som bas. 
det var ett erbjudande som Sverige 
inte kunde tacka nej till.

TExT: CLAES ARVIDSSON

Ett par decennier senare hettade det 
åter till i stormaktspolitiken. Med 
Krimkriget i backspegeln krävde 

Ryssland att Sverige skulle kunna försvara 
Gotland.

Det kommer Putin inte att göra den 
här gången.

Avmilitariseringen av Gotland – med 
dess strategiska nyckelposition i Östersjön 
– är kanske det bästa exemplet på alla 
dåliga beslut som fattats i försvarspolitiken 
efter det kalla krigets slut. Nu sprider sig 
kylan igen med den ryska militära in-
marschen i Ukraina som ismaskin. Ingen 
vet vart krisen kommer att ta vägen.

När den förra Försvarsberedning av-
rapporterade 2007 utpekades miljön som 
det största hotet mot svensk säkerhet. Man  
tog dock höjd för att utvecklingen i Ryss- 
land trots allt inte var riktigt bra. Agerandet 
mot länder i ”det nära utlandet” skulle ut-
göra ett lackmustest på Putins ambitioner.

Året efter hände det ryska Georgien-
kriget. Försvarsberedningen fick tänka ett 
varv till men när försvarsbeslutet togs 2009 
låg huvudinriktningen på internationella 
insatser kvar. Den eviga freden var fortsatt 
evig, trots lackmustestet avgjort inte hade 
varit till Rysslands fördel.

Ska den nuvarande Försvarsberedningen  
också låta sig bli frånåkt av Putins styrke-
politik? Detta trots att lackmustestet 
inträffat redan innan bläcket har 
torkat på slutrapporten.

 I beredningens omvärlds-
beskrivning från juni 2013 
var den enskilt viktigaste 
meningen att osäkerheten i 
vårt närområde har ökat sedan 

krimkriget i ny tappning
den förra beredningen. Den har inte blivit 
mindre sedan dess. Ryssland har gång efter 
annan använt hot och utpressning som 
politiskt verktyg mot grannländer. Annekt-
eringen av Krim innebär att tröskeln för 
användandet av militärt våld har sänkts 
igen. Samtidigt genomför Kreml med 
framgång ett omfattande rustningsprogram.  
Och det övas flitigt. 

Det finns en ökad insikt om behovet av 
att stärka försvaret av Sverige. I den polit- 
iska retoriken betonar även moderaterna 
efter Ukrainakrisen att rikets säkerhet ska 
byggas inifrån och ut. Anders Borg har 
bytt fot och varslat om ökade anslag.

Det handlar om Krim, men är också i 
linje med ÖB:s perspektivstudie från förra 
året. I denna utpekades försvarets främsta 
uppgift att vara stabiliserande före en kris 
och höja tröskeln för riktigt elände i händ-
else av kris. ÖB drog även slutsatsen att 
utan höjda anslag ”erfordras militärt stöd 
för att klara ett begränsat väpnat angrepp 
mot Sverige”. I praktiken är det området 
Stockholm (där den politiska ledningen 
finns) och i sådana fall i mindre än en vecka. 

Förmår Försvarsberedningen att lämna 
idén om evig fred i Europa bakom sig? 
Förmår regering och riksdag det? Det be-
tyder i sådana fall skarpa förslag om omtag 
i försvars- och säkerhetspolitiken. Och det 
räcker inte med en ”tumme”.

I debatten finns det röster som hävdar 
att vi måste ”förstå” den ryska inmarschen 
i Ukraina. Men vad är det då vi ska förstå 
och indirekt ursäkta. Att det är OK att i  
strid med folkrätten ta för sig av ett annat  
land? Kan det förstås på mer än ett sätt? 
Putinlands syn på världen tillhör en för-
gången tid. Tyvärr gäller det inte vapen-
arsenalen. 

Båda delarna måste Sverige förhålla sig 
till – och det räcker inte med att hålla 

tummarna. Sverige behöver rusta 
på egen hand och som medlem 
av Nato. Den europeiska säk-

erhetsordning som tillkom 
efter kalla krigets slut ligger i 
spillror. 

Marininfanteriet
Marininfanteriet utvecklas allt mer mot en 
snabbinsatsprofil. Detta understryks inte 
minst genom att fallskärmsutbildningen i  
högre grad betonas. Enligt planerna ska 
deras sovjettillverkade vapensystem helt 
vara utbytta mot ryska dito redan 2015. 

Det är också marininfanteriet det hand- 
lar om när frågan om Mistral-fartygen 
kommer upp. Det väckte ett visst upp-
seende även i Sverige när det 2011 blev 
klart att Frankrike skulle sälja större amfi- 
biefartyg till Ryssland, av modellen Mistral,  
som kan transportera 16 helikoptrar på 
däck och under däcket en marininfanteri-
bataljon inklusive dess pansarfordon. 

Den första Mistralen skall levereras i år 
och nästa 2015, från franska varv. Planen 
var att ytterligare två Mistral skulle byggas 
vid ryska varv. Detta är dock högst osäkert. 
Vapensystem från väst i rysk tjänst är ett 
omtvistat ämne inte bara i väst.

Eliten av eliten
År 2013 var året då en sorts ”super-
spetsnaz” presenterades, specialoperations-
styrkorna, SSO. Kärnan skall bara bestå 
av 500 operatörer med absolut bästa 
utrustning, även USA-designad. Intressant 
är att det även öppet meddelats att SSO 
kan förstärkas med hjälp av ”utlånade” 
operatörer från andra ryska specialförband 
och då inte bara sådana under försvars-
ministeriet utan även från inrikesmini-
steriet, MVD. Att MVD inte är så hårt 
bundna till att tjänstgöra inrikes visades 
under Sovjets tioåriga krig i Afghanistan.

Att MVD-spetsnaz även kan ingå i 
Rysslands nya giv av militära storövningar  
framgick också under övningen Zapad- 
2013, då utan förvarning 20 000 inrikes-
trupper, varav många ur MVD-spetsnaz, 
kom in i övningen för att insättas mot 
främmande jägarförband och terrorister.

Satsningens orsaker 
Sannolikt betraktar man i Kreml elit-
förbanden som mer allsidigt användbara, 
även i fredstid mot terrorister och inre 
motståndare, samt för att skydda rysk-
talande och projicera makt eller politisk 
vilja utomlands.

Många ledande i Moskva, inte minst 
Vladimir Putin själv, är också historiskt 
intresserade och medvetna om jätterikets 
behov av strategiskt och operativt rörliga 
förband.  
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Som Europas näst största land till ytan  
har Ukraina, sedan frigörelsen 1991 
från Sovjetunionen, haft en besvärlig 
politisk och ekonomisk utveckling.

TExT: LARS BJÖRK
FOTO: US NAVy PHOTO By PHOTOGRAPHER/`S MATE 
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Befolkningen har minskat från 52 milj- 
oner till 45,5 miljoner idag, där  
77,8 % är ukrainare, 17,3 % är ryssar 

och 0,2 % är tatarer. På Krim-halvön är 
omkring sextio procent ryskspråkig och i 
östra Ukraina bor 8 miljoner ryssar.

Trots bördig jord, stora naturtillgångar, 
industrier och en välutbildad befolkning, 
har den ekonomiska utveckling gått trögt. 
Sedan kommunismens fall är BNP per 
capita knappt en fjärdedel av Rysslands.

Militärt
Den militära verksamheten har lidit av ett  
stort antal omorganisationer och ekonomin  
har varit kärv. Tillförsel av ny modern mate- 
riel har skett i liten omfattning eller helt  
uteblivit. En övergång till yrkesförsvar på- 
går. Antalet soldater är cirka 129 950. 
Viktigare materiel är 1 100 stridsvagnar av 
äldre modell, 221 stridsflygplan och 17 
stridsfartyg. 

Ukraina 
– krutdurk i öster

År 1994 gick Ukraina med i NATOs 
partnerskap för fred och har dessutom varit 
aktiv deltagare i internationella uppdrag i  
Kongo, på Balkan, i Irak och i  Afghanistan. 
Under de senaste åren har Ukrainas militära  
vägval påmint mycket om det svenska. 

På Krim-halvön, i staden Sevastopol, 
hyr Ryssland en marinbas för Svarta Havs 
Marinen. 

Politiskt
Den politiska utvecklingen har varit turbu-
lent. Under den så kallade Orangea revolu-
tionen 2004, utbröt omfattande folkliga 
protester som tvingade fram ett nyval. 

Den ryskvänlige Viktor Janukovytj 
valdes till president, men resultatet ogiltig-
förklarades efter beskyllningar om valfusk.

Den EU-vänlige oppositionsledaren 
Viktor Jusjtjenko, som utsattes för ett för- 
giftningsförsök med dioxin under sin kamp- 
anj, tillträdde som president den 23 janu-
ari 2005. 

Men den politiska turbulensen fortsatte, 
med bittra motsättningar mellan tre huvud- 
aktörer: Julia Tymosjenko, Viktor Jusjtjenko 
och Viktor Janukovytj.

Den EU-vänlige Viktor Jusjtjenko valde 
2008 att stödja Georgien, i kriget mot 
Ryssland. Ryssarna svarade med att strypa 
leveranserna av gas. 

Vid presidentvalet 2010 fick den ryss- 
vänlige Viktor Janukovytj äntligen revansch 
och vann valet. Julia Tymosjenka sattes där- 
efter i fängelse, av den nyvalde presidenten.

I november 2013 började åter de folk- 
liga protesterna – Viktor Janukovytj vägr-
ade att skriva på samarbetsavtalet mellan 
Ukraina och EU och därigenom större 
oberoende från Ryssland.

Hett under 2014
Under januari och februari 2014 eskaler-
ade konflikten, och målet förändrades 
successivt från allmänt missnöje till krav på 
Viktor Janukovytj-regimens avgång. 

Kulmen nåddes i februari 2014, efter 
våldsamma gatukravaller. Förändrade 
styrkeförhållanden i landets parlament 
gjorde att ett antal lagar och reformer 
kunde drivas igenom och den ryssvänlige 
Janukovytj fråntas presidentmakten och 
landet återgick till 2004 års författning. 

Sedan följde motreaktioner från främst 
rysktalande ukrainare i delar av östra och 
södra Ukraina. Här hade Janukovytj sin 
politiska bas, och många av hans anhängare  
vägrade acceptera den nya regimens legitim- 
itet. 

Den omfattande ryska ”beredskaps-
kontrollen” med 150 000 soldater den 
26 februari – 7 mars i västra och centrala 

konflikten i Ukraina handlar ytterst om den för Ryssland strategiskt viktiga flottbasen på krim. bilden visar den ryska kryssaren neustrashimyj.
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Ukraina 
Ryssland, kunde effektivt dölja det ryska 
strategiska överfallet på Krim-halvön. 

Med stöd av ryska trupper genomfördes 
ett lokalt maktövertagande i Autonoma 
republiken Krim, varefter en pro-rysk 
premiärminister tillsattes som utlyste folk- 
omröstning om ökat självstyre samt uttalade 
regimens vilja att ansluta Krim till Ryssland. 

Tre flygplatser och ukrainska garnisoner  
intogs. Fartyg från Ukrainas örlogsbas på 
Krim förhindrades att löpa ut genom att 
ryssarna sänkte en utrangerad kryssare i 
utloppet till hamnen. 

Den 2 mars beslutade Ukrainas tillför-
ordnade ledning om mobilisering och att 
alla landets reservister skulle kallas in.

Under mars 2014 ökade det diplomat-
iska trycket mot Ryssland, men Putin har  
svarat med framgruppering av ryska för-
band längs Ukrainas östra gräns samt till-
fört truppförstärkningar till Krim-halvön.

”I dag finns i världen bara två nationer: 
Den ryska och den icke-ryska.” säger Putins 
rådgivare Alexander Dugin. Världen håller 
andan. 

kungl krigsvetenskapsakademiens 
avdelning v har i sin årsredovisning 
för 2013 valt att fokusera på de fri- 
villiga försvarsorganisationerna inom 
ramen för det svenska totalförsvaret. 
En arbetsgrupp inom avdelningen 
bestående av Peter lagerblad (ordf), 
björn körlof, bo Richard lundgren 
och ingemar Wahlberg har den 12 
mars presenterat sitt arbete. årsredo- 
visningen kommer att tryckas inom 
kort.

TExT: BJÖRN KÖRLOF

Arbetet har bedrivits med två grund-
läggande perspektiv. Det första per- 
spektivet inrymmer historik och 

nuläge. Här görs en historisk tillbakablick 
om de frivilliga försvarsorganisationernas  
roll och betydelse i det svenska totalför-
svaret under det förra århundradet. Detta  
ses som i hög grad kopplat till det omfatt- 
ande invasionsförsvaret byggt på den all- 
männa värnpliktens grund. Men också vad  
gäller behoven inom det civila försvaret 
spelade de frivilliga försvarsorganisa- 
tionerna en stor och viktig roll.

Här görs också en genomgång av  
de nuvarande frivilliga organisation- 
erna vad gäller verksamhetsinrikt-
ning, medlemsantal etc. Vidare redo- 
gör arbetsgruppen för viktiga uttal- 
anden från statsmakterna under 
senare år. Sådana uttalanden visar  
sig ofta vara starkt positiva. Arbets- 
gruppen redogör också för nuvar-
ande förhållanden vad gäller styrn- 
ing av ekonomiska medel genom 
uppdrag och organisationsstöd etc.

Arbetsgruppen sätter även in  
det frivilliga engagemanget i 
sammanhang med folkförank-
ring och försvarsvilja. Frågeställ-
ningen problematiseras mot 
bakgrund av den förändrade 
säkerhets- och försvarspolitiken 
där totalförsvarsplikten inte 
längre är rekryteringssystem 
för Försvarsmakten och övriga 
delar av totalförsvaret. Den 
förändrade inriktningen av 
totalförsvaret reser frågor om 
hur de frivilliga försvarsorga-
nisationernas medlemmar och 

Fokus på frivillighet
deras engagemang kan komma till nytta i 
det nya försvar som tar form.

Det andra perspektivet redovisar det 
frivilliga engagemangets betydelse i stort 
i ett demokratiskt samhälle och hur ett 
sådant engagemang kan tas tillvara för 
samhället såväl i kris som i krig.

Arbetsgruppen lägger också fram 10 
olika förslag till förbättringar av relationerna 
mellan myndigheterna och de frivilliga 
organisationerna. Det gäller statliga mål, 
ett särskilt anslag för organisationerna, en 
moderniserad frivilligförordning, utveck-
lande av former för att rekrytera och ta 
hand om frivilliga som önskar göra en in-
sats, förbättrad dialog mellan myndigheter 
och organisationer, hur de frivilliga kan 
fungera inom ramen för Försvarsmaktens 
nya rekryteringssystem, myndigheternas 
risk- och sårbarhetsanalyser bör utvecklas  
för att klarlägga behovet av frivilliga, orga- 
nisationerna behöver förbättra sitt sam-
arbete och uppträda mer samlat. Slutligen 
föreslås att forskning bör äga rum om 
frivillighet, försvarsvilja och folkförankring 
mot bakgrund av statsmakternas säkerhets- 
och försvarspolitik.  
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ånn bjuder på bästa förutsättningar 
när Försvarsutbildarna har ungdoms- 
och instruktörskurser.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

På Ånns kursgård denna vecka: ung- 
domskurs och instruktörskurs ung-
dom där kurserna saxar in i varandra. 

Eleverna på instruktörskursen övar dels på  
sig själva och dels på ungdomarna. I förrådet 
jobbar Arne Grundahl, han är liksom alla 
andra i detta fjällparadis, van att ta sig upp 
på topparna. Men han är inte helt nöjd.

– Det har inte varit så lite snö här i mars  
i mannaminne, säger han när jag får ut 
vindjackan.

Leif Birger Eriksson är skolchef. Han 
kommenderar givakt när den blågula  
flaggan hissas på morgonen. Innan elev-
erna skingras så informerar han kort om 
väder- och trafikförhållanden.

– Det finns chans till sol, säger han och  
varnar för E14 där det visserligen är 60 men  
långtradarna på väg till och från Norge kör 
fortare.

instruktörskursen och grunderna
En halvtimme senare går Leif Birger  
Eriksson igenom skidåkningens grunder 
med ungdomarna. Det är handen i stavens 
ögla och det är manöver och givakt på 

skidor. Det är 3,5 meter till kamraten 
framför.

I vård- och övningshallen håller instruk-
törseleven Kim Johansson en lektion.

– Vad fyller underskiktet för funktion?
Han går igenom klädsel och torrövar på 

sina kamrater. 
– Man klär sig efter vädret. Är det några 

frågor?
Nej. Det är det inte.
– Hur gick det?
Kurschefen Fredrik Nilsson utvärderar 

och ger feedback efter lektionen så att 
instruktörseleverna fortsätter att utvecklas. 

– Vi ska jobba på att få lite mer liv i er, 
att ni upplevs som mer engagerade.

Solen skiner
Ute ger Robin Olsson lektion i skidor och 
hur man tar sig fram på dem. Diagonal-
åkning, vänster arm fram, höger fot fram. 
Eleverna är från instruktörskursen. De 
åker på en slinga. Det går bra även om 
prognosen på den norska vädersidan yr.no 
hade fel om vädret. Jag själv hade packat 
kamerablixten för det skulle bli molnigt 
och regn, men nu lyser solen precis som 
den ska göra över Ånns kursgård i mars.

Instruktörseleverna fortsätter. Linnea 
Mårtensson ger övning i stegning och 
avståndsbedömning. Morgan Moverare 
utvärderar efteråt.

– Kroppsspråket är bra, du använde 
biträdet bra. Men du skulle ha förklarat 
bättre varför. Eleverna fattade inte. Ni ska 
inte diskutera framför truppen när det 
strular. Det ska vara rast, vila i tre minuter. 

Det är viktigt med konkret feedback 
eftersom eleverna under eftermiddagen 
ska lära ut skarpt på ungdomarna och då 
måste det bli rätt. Mycket handlar om att 
vara förebilder.

Kim Johansson hälsar "skarp trupp" 
välkommen till lektion i flerskiktsprincipen. 
Han rör sig och varierar tonläget. 

– …det ska ge hyfsat skydd i vind och 
väta, säger han.

Eleverna lyssnar uppmärksamt. Sam- 
tidigt sitter Kims kamrater bakom ung-
domarna och antecknar en bedömning. 
Kim tar i fantasin med sig eleverna ut på 
skidtur över trädgränsen.

– En skidtur i dag, det är ganska varmt, 
då lättar man på klädseln.

Att se framstegen
Eftermiddagen fortsätter och Linnea 
Mårtensson ger åter övning i stegning. 
Morgan Moverare utvärderar efteråt.

– Det är en helt annan Linnea nu, säger 
han.

Det är detta som driver Fredrik Nilsson 
att år efter år fortsätta som kurschef för 
Försvarsutbildarna.

vinterföre i ånn 
– för ungdomar och blivande instruktörer

lina Öststorm är tolkvarnare.
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– Det är tjusningen, att se framstegen, 
säger han.

Han och kollegorna i Ånn brukar ha 
tolv elever som ska bli ungdomsinstruk-
törer. Varför?

– Alla ska hinna vara övningsledare och 
biträde. Vi måste ha tid för varje elev. Vi 
ska kunna se var de står.

Fredrik Nilsson har lett kurser för 
ungdomsledare och instruktör i över tio år. 
Även kollegorna är vana instruktörer.

– Mina instruktörer vet vad som krävs. 
På kursen får eleverna förståelse för sin 

roll, att de är kuggar i hjulet.
– Vi höjer blicken, vad är Försvars-

utbildarna, vad är Försvarsmakten?
De som inte passar för uppgiften? Är 

det svårt att säga det?
– Nej. Det är inte jobbigt. Vi har en  

öppen anda. Väldigt sällan ställer jag  
frågan, tycker du att du passar för det här?

lär sig ta feedback
På kursen används feedback.

– Det är ett oerhört kraftfullt verktyg. 
Vi börjar med feedbackövningar, hur man 
ger, hur man tar, att det är för att hjälpa.

Kraven på en ungdomsinstruktör har 
ökat.

– Det är tajtare nu, det är krav på god-
känd kurs. Det ska vara professionalism. 
De ska vara föregångsmän.

Övningarna rullar vidare i Ånn. Ung-
domskursen har sina. Sten Söderberg drar 
tolkande ungdomar upp till Vallrun. Han 
har kört tolklinor sedan 1978, instruerar 
snabbt och lättfattligt Lina Öststorm som 
är tolkvarnare.

Uppe på fjället är det vykortspanorama. 
Sten Söderberg pekar mot Åreskutan och 
sveper vidare mot Bunnerfjällen, Storsnasen,  
Blåhammaren och mot Norge. Ungdom-
arna går i lä bakom toppen. Detta är tredje 
dagen och när de kommer hem vet de mer  
om vintern och hur man handskas med 
den. Arne Grundahl i förrådet var miss-
nöjd med bristen på snö men här uppe går 
det inte att klaga. Det beror nog på vad 
man är van med. 

bilderna till höger, uppifrån och ner:
Matpaus i solskenet på fjället.
Förläggning vintertid erbjuder särskilda 
utmaningar. 
Morgan Moverare bedömer linnea  
Mårtenssons övningspass.



 

PJ Anders linder, chefredaktör för Axess magasin: 

Hur ska försvaret stärkas?
Försvaret blir kanske inte en av de allra största valfrågorna, men jag tror att det blir vikt-
igare än på mycket länge. Dels för att försvarets urholkning och det allmänna säkerhets-
läget har blivit uppmärksammat  på ett nytt sätt, dels för att försvarsfrågan blir ett test på 
politiskt ledarskap.

Viktigast blir en bred, allmän fråga: Hur ska vi stärka försvaret?
Åsikterna varierar i stor grad mellan partierna inom blocken. S gläds åt JAS-export, 

MP vill ha exportstopp. M värjer sig i det längsta mot försvarssatsningar, FP och KD tar 
frågan på betydligt större allvar.

Johan Wiktorin, vd för brqthrough och redaktör för Försvar och Säkerhet:

Ukraina avgör
Om försvaret ska bli en valfråga beror på utvecklingen i Ukraina. Försvarspolitikerna 
förstår generellt både allvaret där och vår egen försenade styrkeuppbyggnad.

I den hårda allmänpolitiska konkurrensen krävs det emellertid en "svart svan" för att 
de ska få gehör för sin linje internt i respektive parti. 

Det borde inte spela någon roll. Utan att snegla på andra alltför mycket skulle för-
svaret behöva stärkas ändå för att vi ska kunna hävda territoriet, något vi är folkrättsligt 
skyldiga att göra.

Händelserna i Ukraina visar att starka handelspartners kan hamna i väpnad konflikt 
med varandra, vilket utmanar ett av politikens viktigaste antaganden. 

Det visar att vi är beroende av en försäkringspremie, trots att det inte är häftigt att 
betala den. Ingen vet när ofred drabbar Östersjöområdet igen. Historien har ännu inte 
tagit slut.

Försvaret & valet

Calle bergqvist, major i flygvapnet och Wiseman-bloggare: 

Försvaret skiljer
Såvida inte Krimkrisen sprider sig än mer så kommer inte försvaret att bli någon stor  
valfråga. Däremot gör det senaste årets säkerhetspolitiska utveckling att det blir en större 
fråga än tidigare. I en tid då partierna trängs om mittplatserna i de traditionella valfrågorna, 
är försvaret en fråga där man skiljer sig. 

Det är möjligt att försvarsindustriella frågor kan få viss tyngd då det där går att an- 
knyta till jobbfrågan. Att NATO-medlemskap skulle segla upp som en valfråga har jag 
svårt att se. Det är en fråga man bäst rotar i under en mandatperiod. Oavsett regering i 
höst kommer det att bli en stärkt försvarsbudget. Frågan är bara hur mycket, vilket även 
det är avhängigt Krimkrisens utveckling.

Försvaret debatteras livligt. Men blir försvaret en viktig valfråga i höst? Riksdagspartierna har positionerat sig i flera försvarsfrågor. Al-
lians eller inte?  FN, Nato eller EU-ledda insatser utomlands? Hur ofta ska svenska soldater engageras i internationella insatser? Yrkes-
armé, obligatorisk mönstring eller värnplikten tillbaka? Räcker pengarna, ska försvarsanslaget öka, ligga kvar eller minska?
Kan någon försvarsfråga bli viktig i valrörelsen och hur skär försvarsfrågor genom blocken i riksdagen?

3 tycker!

Foto: Håkan Flank

Foto: Privat

Foto: Privat 
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Mönstringen tillbaka? Ja, om man 
talar med Försvarsutskottets ordför- 
ande Peter Hultqvist (S). Han menar 
att en mönstring skulle ge folkförank- 
ring och bättre fyllda förband.

TExT: PER LUNqE

Det försvar som en gång var förankrat 
i folket har nu åter gjort sig påmint 
i en SIFO undersökning i slutet av 

januari. Nästan hälften svarade att de vill ha 
värnplikten tillbaka. Också i riksdagen finns  
nu en ökande förankring för värnplikten, 
Folkpartiet och Vänsterpartiet är för.

Peter Hultqvist och Socialdemokraterna 
vill inte gå så långt direkt, utan utreder nu 
en allmän mönstringsplikt. Förutom folk-
förankringen, ser han till personalförsörj-
ningen.

– Åtgärderna vi föreslår bottnar i att vi 
måste få fler soldater till förbanden, säger 
han.

inget tvång
Tvånget skulle inte vara som vid värn- 
plikten, även om det är en allmän mönst-
ring.

– Då skulle vi ha en webbmönstring 
först och sedan kallar vi in till en riktig 

mönstring. Där får Försvarsmakten presen-
tera yrkesmöjligheterna.

Också de frivilliga försvarsorganisation-
erna och hemvärnet får i Socialdemokrat-
ernas modell visa vad de erbjuder under 
mönstringen.

Peter Hultqvist tittar på Norge och 
Danmark och deras personalförsörjning.

– Där har man en blandning av yrkes- 
och värnpliktsbaserade arméer, men vi har 
inte sagt att vi ska göra som dom.

bryt upp
Med problem att fylla upp den svenska 
insatsorganisationen letar Peter Hultqvist 
efter alternativ.

– Dagens system är inte fullkomligt. Vi 
pratar om ett sätt att bryta upp tänkandet. 
Men vi har inte satt ned foten än, säger han.

Han frågar sig om det inte ska vara 
möjligt att verka i Försvarsmakten utan att 
vara anställd? Och förankringen ska öka:

– Vi vill ha en bredare folklig förankring.
Har du någon tidslinje för idén?
– Vi får se vad försvarsberedningen ger 

och vilka idéer andra partier har.

”Provokativt”
I riksdagen finns i dag möjlighet för en 
majoritet över blockgränserna. Hur ser du 

på riksdagsbeslutet 2010 där värnplikten 
avskaffades med tre rösters marginal?

– Det var provokativt, att driva igenom 
en ny personalförsörjning med en så snäv 
majoritet, säger Peter Hultqvist.

Du vill ha bredare överenskommelser?
– Vi gör inga tvära kast, men vi vill 

öppna upp för en diskussion om folk-
förankringen och hur vi skapar möjligheter 
att vara delaktig i Försvarsmakten, förutom 
via frivilliga försvarsorganisationer.

Möjligheter
Och förbandsuppfyllnad?

– Numerär är heller inte att förakta. 
Visst ska vi ha kvalitet, men det måste vara 
kvalitet och numerär.

Kostnaden är en annan fråga för Peter 
Hultqvist.

– Vi har ett dyrt system i dag och det är 
konstant underfinansierat. Finns det andra 
sätt att göra det här på? frågar han. 

Och för unga män och kvinnor öppnar 
sig en möjlighet de kanske inte annars 
tänkt på.

– De som mönstrar tycker det är intress- 
ant, att de är en tillgång för Försvars- 
makten liksom vi värnpliktiga en gång 
tyckte, säger Peter Hultqvist. 

Mönstring i sikte?

konditionstest på dåvarande Pliktverket. Foto: lasse Sjögren/Försvarsmakten.
infälld bild: Peter Hultqvist (S) vill ha en diskussion om mönstring. Foto: Per lunqe
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bättre både för den som söker en 
plats på gMU och för förbanden. det 
är poängen med den nya modellen 
för rekrytering.

TExT: PER LUNqE
FOTO: JIMMy CROONA/COMBAT CAMERA/ 
FÖRSVARSMAKTEN

Rekrytering i ny tappning ska ge kort-
are tider från ansökan till utbildning, 
öka motivationen för de som söker 

och på sikt behålla fler anställda soldater. 
Hans Klingvall arbetar på Prod Utbildnings- 
rekryteringssektion:

– Vi har utvecklat den nya modellen 
under två år. Nu ska vi sjösätta den inför 
GMU 3, 4 och 5, säger han.

Det nya är att det ska gå fortare med en 
ansökan och att kommunikationen mellan 
den som söker och förbandet blir bättre. 
Uppföljningen på förbanden blir enklare 
och via ett nytt datorsystem, Atlas, kan de 
se uppfyllnaden i realtid.

– Vi har kapat tider ordentligt. Det som 
förr tog månader tar nu en vecka.

20 minuter
Det är två tekniska system som tolv med- 
arbetare på rekryteringssektionen och sex  
programmerare tagit fram. UMG, Utveck-

lad militär grundrekrytering som är pro-
cessen och Atlas, ett verksamhetssystem för 
administration.

– I Atlas visas allt från testresultat, 
persondata och kontaktuppgifter på de 
sökande till förbandsuppfyllnad.

Så här kan det gå till när en kille eller 
tjej hört om Försvarsmakten och blir in-
tresserad: Han eller hon knappar in sig på 
Försvarsmaktens hemsida. Med e-legitima-
tion är ansökan, ett rekryttest skrivet på 
20 minuter. Direkt och automatiskt kollas 
den sökandens personnummer etcetera av 
Försvarsmakten. Det är nu bara att boka 
en tid för antagningsprövning.

– Lika enkelt som att boka tid på bil-
provningen, säger Hans Klingvall.

gäller längre
Försvarsmakten betalar resa till närmaste 
prövningsplats i Stockholm, Göteborg eller 
Kristianstad. Där går den sökande igenom 
fysiska tester, pratar med läkare, psykolog 
och yrkesvägledare.

– Vi har nu utökat den tid som result-
atet av antagningsprövningen är giltigt, 
från tre månader eller ett år till två år.

I korthet: Ansökan på nätet tar 20 min- 
uter, 1 timme för svar på ansökan, antag-
ningsprövning en dag och en vecka för 

GMU-rekrytering 
i ny tappning

slutgiltigt besked om godkänt på antag-
ningsprövningen. Nu har den sökande fem 
dagar på sig att tacka ja. Uteblir svaret efter 
de dagarna noteras det som ett nej.

– En annan nyhet när vi väljer sökande 
efter testerna är hur vi prioriterar. Sökande 
som visar stort intresse med godkända 
resultat ges företräde framför mindre  
motiverade men med toppresultat.

Facebook
När ett besked för en sökande om att han 
eller hon blivit antagen till en GMU-plats 
och detta är kvitterat sätter förbandet 
igång.

– Via Atlas finns kontaktuppgifter. 
Kompani- och plutonchefer kan nu ringa 
eller skicka sms. Det kan vara, välkommen 
hit, det här bör du tänka på. Facebook-
grupper skapas av typen "vi som ska rycka 
in 7 april på P7", säger Hans Klingvall.

Vad är poängen med allt detta?
– Vi skapar delaktighet för dem som 

söker. De blir sedda av förbandet. 
Den sökande har nu en egen nisch på 

Försvarsmaktens hemsida: Mina sidor. 
Där kan han eller hon ge och få informa-
tion. Och tanken är att den sökande från 
reklamsnutten, mötet med rekryterings-
officeren på jobbmässan, till nätansökan, 
antagningsprövningen, GMU:n och 
anställningen ska mötas av en försvarsmakt 
som både ger information och är intress-
erad av honom eller henne.

Prio och Atlas
Hans Klingvall och de andra på rekryter-
ingssektionen har åkt runt till förbanden 
och i Lund, Boden, på Livgardet och i 
Skövde informerat om det nya. Datorer 
för Atlas levereras i början av mars. Första 
veckan i april rullar Utvecklad militär 
grundrekrytering igång inför GMU3 och 
GMU4.

Finns det några hakar, något som kan 
gå snett?

– Det kan vara om PRIO och Atlas inte 
kommunicerar med varandra som vi vill.

Även om det blir friktion i början, så 
menar Hans Klingvall att konceptet är en 
vinnarstrategi.

– Vi har nu verktygen för att attrahera, 
rekrytera och behålla personal på ett bra 
sätt, säger han. 

gMU i siffror

2013 påbörjade 3 784 rekryter utbild-
ningen, 3 035 slutförde den. FM 
planerar för 4 500 GMU-platser 2014 
och 4 650 2015.

FAkTA

gMU-rekryter på AJb. nu ska ansökningstiden kortas till gMU. 
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lÖRdAgEn den 22 februari, var det exakt hundra år sedan 
Kvistums Landstormsförening bildades och kom att tillhöra 
Bohusläns Landstormsförening. Detta högtidlighölls genom 
en middag på Old House Inn samma dag med medlemmar 
från Försvarsutbildarna i Lysekil, samt inbjudna gäster och 
representanter från förbundsledningen.

Ordförande i Försvarsutbildarna Lysekil, Per Stenros, pre-
senterade den skrift han ställt samman inför jubiléet; en skrift, 
som nu är under färdigställande med sikte på utgivning den 22 
mars.

Vi får följa föreningen från bildandet av Kvistums Land-
stormsförening 1914 över namnbytet till Lysekils landstorms-
förening 1939, Lysekils FBU-förening 1943 och fram till dag- 
ens datum, när föreningen, från och med 2007 heter Försvars-
utbildarna Lysekil.

Förutom av Per Stenros hölls anföranden av bl. a. förbunds-
ordföranden Roger Johansson, Uddevalla samt förbundsstyrelse- 
ordförande Thorsten Flood, Södra Dal. Thorsten Flood över- 
lämnade även ett jubiléumsdiplom, som ett minne för förtjänst- 
fulla insatser under 100 år.

Försvarsutbildarna lysekil 100 år

Många medlemmar och inbjudna gäster hade kommit för att hög-
tidlighålla 100 års minnet av lysekils Försvarsutbildningsförening.

Ett anförande hölls även av vice förbundsordförande Bo 
Sandell, Orust. Försvarsmaktens hälsning till jubilaren fram-
fördes av bataljonschefen i hemvärnet, Christer Börjesson, 
Lysekil.

TExT OCH FOTO: BERNT ORTNER
                                                                              

Sportlovsaktiviteter i Skåne
På FAlSTERbO kursgård 
deltog v 08 drygt 100 
ungdomar i Försvars-
utbildarna Skånes ung- 
domsläger. I början på 
veckan så kretsade det 
mesta kring utbildning 
som genomförs i anslut-
ning till kursgården men 

några elever fick vara  
minister för en dag.

Nya tider och platser för kurser
instruktör – CbRn, Revingehed
v 27 ändrat till v 26

CbRn – stab, Revingehed
v 28 ändrat till v 27

Military Weekend, Falun
16-18 maj ändrat till 29-31 aug 

instruktör – CbRn,  
gU-F, Revingehed
v 28 ändrat till v 27

Ungdomskurs – sommar, Falsterbo
08-14 juni ändrat till 13-19 juni

Ungdomskurs – sommar, väddö
15-21 juni ändrat till 14-19 juni

Military Weekend, boden
05-09 sept ändrat till 12-14 sept

Military Weekend, Revingehed
07-09 mars ändrat till 30 maj-01 juni

Military Weekend, ystad
23-25 maj ändrat till 26-28 sept, 
Revingehed

Military Weekend, 07-09 nov
Revingehed ändrat till Rinkaby

instruktör – CbRn,  
gU-F, Revingehed
1:2: 29-31 aug ändrat till 17-19 okt
2:2: 12-14 sept ändrat till 07-09 nov

Utvecklande ledarskap, Strängnäs
21-23/11 är ändrat till 28-30/11, 
HvSS

CbRn – grundkurs, Falsterbo
Del 1: 09-11 maj flyttas till höst, 
datum ej fastställt
Del 2: 23-25 maj flyttas till höst, 
datum ej fastställt

veckan avslutades med fältdygn där de fick tillämpa sina kun-
skaper på att ligga i både skärmskydd och tält. Eleverna som 
valt praktisk sjukvård fick upprätta en hel förbandsplats. För 
första gången fick även några elever prova på Folk och Försvars 
koncept ”Minister för en dag”. Det är ett spel där eleverna får 
sätta sig in i olika omständigheter där de måsta fatta beslut 
som berör försvars- och säkerhetspolitiken. Det här var något 
som verkligen uppskattades av eleverna enligt Folk och Försvars 
representant, Jonathan. På sikt är det tänkt att ”Minister för 
en dag” skall ingå som en naturlig del av Försvarsutbildarnas 
ungdomsverksamhet.

TExT: PER KLINGVALL
FOTO: SANDRA BORGSTRÖM
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Orust Försvarsutbildnings- 
förening 100 år 1 maj 2014
dEn 1 MAJ 1914 bildades Orust och Tjörns Landstorms-
förening, det som numera är Orust Försvarsutbildningsfören-
ing. Lördagen 15 februari tjuvstartade jubileumsfirandet med 
en välbesökt föreningsstämma på Nösunds Värdshus.  

Efter sedvanliga stämmoförhandlingar som leddes med 
ackuratess av förbundsordförande Roger Johansson intog 
föreningsmedlemmen, generallöjtnanten och tidigare stf ÖB 
Hans Berndtson talarstolen, som dagen till ära hade förhöjts 
med två drickbackar. En mycket intressant och tankeväckande 
personlig betraktelse med temat ”Vart är vi på väg”.

En vacker blomsterbukett överlämnades till föreningen 

av kommunalrådet Lars-Åke Gustavsson, Orust kommun. 
Gratulationer och lyckönskningar framfördes av våra syster-
föreningar och ett elegant jubileumsdiplom överlämnades av 
förbundsordförande Thorsten Flood.

En bok om föreningens 100-åriga historia, som förtjänst-
fullt skrivits och sammanställts av Bo Sandell speciellt till 
jubileumsåret, delades ut till samtliga närvarande. Efter en 
god måltid, spirituella tal och mycket trevligt samspråk var det 
dags att avsluta denna del av firandet.

TExT: ULLA REIMERS

ATT TvingAS anlita reserver för en föredragshållare som plöts- 
ligt får akut förhinder kan vara en mardröm för en arrangör 
men i fallet med Försvarsforum i Örebro blev detta istället en 
fullträff. 

Kapten Jan Almgård från Ledningsregementet i Enköping, 
var nämligen en av två svenska officerare som ingick i den 
observatörsstyrka som via det så kallade Wiendokumentet, 
bjudits in av Ukraina för att studera den militära situationen i 
landet. En inspektion som genomfördes i början av mars, med 
andra ord under den period då situationen på Krim var som 
mest oviss och osäker.

Ett 70-tal åhörare infann sig till Scandic Örebro Väst den 
27 mars och fick alltså, förutom en, rykande het politisk debatt 
signerad Försvarsutskottets ordförande, socialdemokraten Peter 
Hultqvist och Folkpartiets försvarspolitiske talesman, Allan 
Widman, ta del av högst aktuella uppgifter och bilder från 
Krim och östra Ukraina. Inte minst gav den levande vittnes-
bild som Jan Almgård levererade orsak till både eftertanke och 
kommentarer från deltagarna i debattpanelen.

TExT OCH FOTO: STEFAN BRATT (MODERATOR)

kapten Jan Almgård 
beskriver händelseut- 
vecklingen i Ukraina.

CRiSCOM har fått i uppdrag att stärka Länsstyrelsen i Halland  
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med  
informatörskompetens i händelse av en större och längre kris 
då de ordinarie informationsresurserna inte räcker till. För att  
rekrytera till förstärkningsresursen bjöd Criscom in till ett 
möte den 5 mars där 20 intresserade från både Försvarsutbild-
arna och Svenska Lottakåren mötte upp. Det var ytterligare tio  
som var intresserade men som hamnade på väntelista vilket 
gjorde att ytterligare ett möte genomfördes 11 mars. Planen är 
att förstärkningsresursen skall utbildas under hösten för att 
kunna skriva avtal i början på 2015. Är någon intresserad finns 
mer information på criscom.se.

TExT OCH FOTO: PER KLINGVALL

Stort intresse för att stärka krisberedskap
Fler informatörer 
behövs för att 
täcka behovet  
vid en kris.

Ukrainaobservatör  
förgyllde Försvarsforum i Örebro
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Det händer i förbunden 20/4-25/6

Region Syd    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Orientering, karta och kompass 22 april Vänersborg Bohuslän-Dal
Studiebesök, Munkedals museum 23 april  Bohuslän-Dal
Vapentjänst 24 april  Bohuslän-Dal
Vapentjänst 26 april Orust Bohuslän-Dal
Fälthygien 26-27 april Tylebäck Halland
Kvällsfälttävlan 01 maj Kville Bohuslän-Dal
Kvällsfälttävlan 04 maj Kville Bohuslän-Dal
Vapentjänst 06 maj  Bohuslän-Dal
Försvarsinformation 06 maj Åmål Bohuslän-Dal
Krisberedskap 07 maj Tylebäck Halland
100-årsjubileum 09 maj Vänersborg Bohuslän-Dal
100-årsjubileum 09 maj Trollhättan Bohuslän-Dal
Military Weekend 09-11 maj Skredsvik Bohuslän-Dal
CBRN – grundkurs 1:2 09-11 maj Falsterbo Skåne
Strapatsövning (ungdom) 10 maj Uddevalla Bohuslän-Dal
Kvällsfälttävlan 11 maj Kville Bohuslän-Dal
Instruktörspooler – KU 16-18 maj Falsterbo Skåne
Vapentjänst 20 maj  Bohuslän-Dal
Lagtävlan, Leos minne 21 maj  Bohuslän-Dal
Studieresa, Berlin 21-26 maj  Bohuslän-Dal
CBRN – grundkurs 2:2 23-25 maj Falsterbo Skåne
Vapentjänst – pansarskott RU 23-25 maj Halmstad Halland
Studiebesök, Aeroseum 24 maj Göteborg Bohuslän-Dal
Ungdomsövning 28 maj-01 juni Halmstad Halland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 31 maj-13 juni Skövde Skaraborg
Nationaldagsfirande 06 juni Uddevalla Bohuslän-Dal
Nationaldagsfirande 06 juni Åmål Bohuslän-Dal
Military Weekend 13-15 juni Kosta Kronoberg
Instruktör – markstrid 13-15 juni Skövde Skaraborg
Skjutinstruktör – Ak4B 1:2 13-15 juni Kosta Kronoberg
Försvarsinformation 15 juni  Bohuslän-Dal

Region Mitt    
aktivitet datum plats arrangerande 
   förbund

Soldatprov 21 april Stockholm Stockholm
Försvarsforum 24 april Karlstad Värmland
Military Weekend 25-27 april HvSS, Vällinge Stockholm
Vårfältskjutning 26 april Livgardet Stockholm
Vapentjänst 26 april Livgardet Stockholm
Soldatprov 03 maj  Södermanland
Military Weekend 09-11 maj Stockholm Stockholm
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 09-23 maj Fårö Gotland
Försvarsinformation, rekrytering 10 maj Torsby Värmland
Military Weekend 16-18 maj Berga Stockholm
Military Weekend 16-18 maj Falun Dalarna
Sprängtjänst grunder 17-18 maj Livgardet Stockholm
Vårkurs (ungdom) 21 maj Korsö Stockholm
Military Weekend 23-25 maj Strängnäs Södermanland
Fortsättningskurs Ak 24 maj Livgardet Stockholm
Ungdomsövning 25 maj-01 juni  Dalarna
Slutövning (ungdom) 29-31 maj Livgardet Stockholm
Military Weekend 30 maj-01 juni Stockholm Stockholm
Sommarkurs (ungdom) 13-19 juni  Södermanland

Region Norr    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Skyttehelg (ungdom) 02-04 maj Härnösand Västernorrland
Strid – avtalspersonal KU 03-04 maj Östersund Jämtland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 05-18 maj Boden Norrbotten
Försvarsforum 08 maj Luleå Norrbotten
Fältarbeten – mintjänst 10-11 maj Härnösand Västernorrland
Underhållstjänst 24-25 maj Härnösand Västernorrland

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

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

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

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

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

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

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

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



Anmäl ändrad
 adress!

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

Flygvapenfrivilliga
www.fvrf.se

Bilkåren
www.bilkaren.se

Svenska Lottakåren
www.svenskalottakaren.se

Kursansvariga

Luleå
Vecka 27-28

Ånn
Vecka 14-15
Vecka 40-41

Villingsberg
Vecka 27-28

Såtenäs
Vecka 11-12
Vecka 39-40
Vecka 46-47

Revingehed 
Vecka 38-39

Halmstad
Vecka 28-29

Revingehed
Vecka 27-28

Skövde
Vecka 23-24

Karlskrona
Vecka 34-35

Karlskrona
Vecka 31-32

Falun
Vecka 33-34

Väddö
Vecka 38-39

Gävle
Vecka 35-36

Uppsala/LSS 
Vecka 20-21

Fårö
Vecka 20-21

Umeå
Vecka 47-48

Härnösand
Vecka 39-40

Boden
Vecka 19-20

GrundläGGande soldat- 
utbildninG för friviliGa (Gu-f)

GU-F är en tvåveckorsutbildning 
på cirka 135 timmar.
Kursen riktar sig till personer 
som inte genomfört militär 
grundutbildning och på sikt vill 
erhålla en specialistbefattning 
i insatsorganisationen, t ex i 
Hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna.
GU-F vänder sig även till de ur 
de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna som inte har – men 
som behöver – en allmän militär 
utbildning som förkunskapskrav 
inför att påbörja sin instruktörs-
utbildning.
Kursen innehåller bl a sjukvård, 
vapentjänst, skyddstjänst och 
fälttjänst, samt teoretiska pass 
om soldatreglerna och Försvars-
maktens värdegrund.

Skredsvik
Vecka 21-22

Linköping/Kvarn
Vecka 33-34

Stockholm/Berga
Vecka 42-43

Ronneby
Vecka 44-45

Frivillig försvarsutbildning


