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ledare

Bengt SandStröm är utlånad till EU och ska 
tjänstgöra i Somalia. Det har gett mig tillfälle att 
skriva på ledarplats. Vi önskar Bengt all välgång i 
den viktiga missionen i Mogadishu.

För mer än tio år sedan tog vi beslut om att 
byta namn från FBU till Försvarsutbildarna. Jag 
var då engagerad i den grupp som beredde frågan. 
Visionen och strategin bakom namnbytet var att 
vi då såg en möjlighet att rörelsen kunde spela en 
bredare roll än att syssla med frivillig befäls- 
utbildning. Vi diskuterade då bland annat att vi 
borde vara en avtalsorganisation och att vi trodde 
oss ha en roll inom krisberedskapssystemet vid 
sidan av den verksamhet vi bedrev på uppdrag av 

Försvarsmakten.
Vi ser nu, 10 år senare, att visionen från namnbytesprojektet håller på att 

förverkligas, mycket på grund av det engagemang och frivilliga arbete som dag-
ligen görs av Försvarsutbildarnas medlemmar. Kontentan är att vi i princip är 
där ni tänkte, men det tog 10 år av hårt arbete och engagemang hos alla frivilliga 
och funktionärer.

På överstyrelsens senaste sammanträde gick vi igenom verksamhets-
berättelsen för 2015. Vi konstaterade att det är en bred och omfattande verk-
samhet som Försvarsutbildarna numera bedriver. Åt Försvarsmakten, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna i Halland och Uppland, 
Jordbruksverket och för Samverkansområde transporter med flera. 

För att kompetensförsörja över 1 000 avtalsbefattningar inom Försvars-
makten och nästan 300 för krisberedskapssystemet behövs ett samman-
hängande system av kurser och rekryteringsaktiviteter. Ett av flera nyckeltal 
som särskilt ger skäl till att sträcka på ryggen lite extra är att vi under 2015 
rekryterade över 3 800 nya medlemmar. Att vi är en ideell organisation med 
många frivilliga krafter gör det extra imponerande!

Flera nyheter introducerades också förra året; Military Camp, en prova på 
utbildning anpassad för gymnasieungdomar, För din säkerhet! som riktar sig 
till att informera allmänheten om hur man förbereder sig för kriser. Vi har 
också startat upp en utbildning för reservofficerare lämpade för stabsbefatt-
ningar inom hemvärnet för att nämna några av nyheterna.

Med detta som bakgrund har vi i Överstyrelsen tagit fram vår nuvarande 
verksamhetsidé och ser att den inte riktigt hänger med i Försvarsutbildarnas 
tempo. Vi har därför tagit ett initiativ där vi ska se över hur den ska spegla den 
verklighet vi verkar i och hur verksamhetsidén kan vägleda oss i vår framtida 
utveckling. Vi gör nu en översyn av denna med målet att öka kunskapen om 
vilka vi är och vad vi gör och ser till att verksamhetsidén dessutom blir en bra 
ledstång de närmaste åren. Det här är något som kommer att pågå över året 
med en redo visning på riksstämman 2017. 

Försvarsutbildarna utvecklas och ska utvecklas i takt med tiden och för inne-
varande år så tas ytterligare steg framåt för att innesluta hela skalan från den 
enskildes säkerhet till hela samhällets försvar. Jag drar mig till minnes ett citat 
från en skylt som hänger på det centrala kansliet. "Det är bara döda ankor som 
flyter med strömmen." En organisation som inte utvecklas och står stilla blir lätt 
omsprungen av andra. 

Bertil garpland, överstyrelsens ordförande

Från svenska Försvarsutbildningsförbundet

ansvarig utgivare: 
generalsekreterare bengt sandström
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chefredaktören

Under Försvarsutbildarnas 
och dess föregångares drygt 
etthundra år så har vi sett som 
vår huvuduppgift att stärka 
försvaret av Sverige genom att 
framförallt genomföra militär 
utbildning. Det är utbildning  
som syftat till att stärka då-
tidens krigsmakt och Land-
stormen och därefter fortsatt 
med utbildning av värnpliktigt 
befäl och hemvärnspersonal till 
Försvarsmakten. Under årens 
lopp har det blivit ett stort antal 
människor som kompetens-

utvecklats för att få en plats, eller utveckla sig själv i krigs-
organisationen. Det är något som vi gjort med hög kvalité 
och stort engagemang.

När jag nu arbetar med att göra en ny presentation av 
Försvarsutbildarna så är det mycket som förändrats. Vi 
genomför fortfarande högkvalitativ utbildning för Försvars - 
makten samtidigt som bredden på allt annat vi gör blivit 
avsevärt större. Vi genomför  rekrytering, utbildning och 
skriver avtal för både Försvarsmakten och samhällets kris-
beredskap. Bara avtalsverksamheten omfattar närmare  
1 300 individer och befattningar.

Vår ungdomsverksamhet håller på att förflytta sig från 
gårdagens utbildningar som syftade till att få kunskaper för 
att ha ett försteg när man ryckte in i Försvarsmakten till  en 

plats där ungdomar utvecklas genom kunskap, gemenskap 
och utmaningar med inriktning på försvar och krisbered-
skap.

Vi utgör en viktig del av Folkförankringen genom kun-
skapsuppbyggnad och meningsutbyten där vi bygger platt-
formar för totalförsvarsinformation som omfattar såväl 
försvars- och säkerhetspolitik som krisberedskap och civilt 
försvar. Utöver det så kommer våra nya medlemsaktiviteter 
att berika medlemmarna med kunskaper som gör nytta i 
både kris och i värsta fall krig.

Sedan förra året genomför vi också, genom våra förbund, 
information till den breda allmänheten om hur man kan 
förbereda sig inför kriser genom konceptet För din egen 
säkerhet!

Kort sagt så omfattar vår verksamhet allt från den 
enskildes säkerhet till samhällets försvar och det är något 
att hålla i minnet när vi ska förklara för människor vad vi 
sysslar med i Försvarsutbildarna. För den enskilde med-
lemmen är det ju framförallt den direkta verksamheten som 
man lyfter fram. Jag är sjukvårdare i hemvärnet, jag hjälper 
jordbruksverket med kommunikation i kristid, jag är in-
struktör på en GU-F, jag arbetar i styrelsen för en förening 
och massor av andra saker. Sammantaget så bidrar vi alla till 
att stärka samhällets säkerhet. Det är något vi ska vara stolta 
över. Så nästa gång någon frågar vad ni gör så vet ni vad vi 
tillsammans gör.

Vi stärker samhällets säkerhet.

per Klingvall, Chefredaktör

vi stärker samhällets säkerhet!

På facebook.com/forsvarsutbildarna  
publicerar vi nyheter från våra kurser. där  

kan du läsa om vad andra skriver om kurs-
erna och dessutom lägger vi upp information 

om nya utbildningar och annat intressant. 

går du kurs vill vi gärna att du går in  
och skriver och lägger upp bilder om  

dina upplevelser.

Vi finns även på Twitter: @Forsvarsutb

fölJ oss  
PÅ faCebook
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poliSen och räddningstjän-
sten vill ersätta sitt kommu-
nikationssystem. rakel skulle 
kunna bytas ut mot ett 4g-nät 
i det mobila bredbandet. 
Större telefonoperatörer säger 
dock nej.

det handlar om 700-mega-
hertzbandet där tv-kanaler 
flyttas till lägre frekvenser för  
att ge plats åt utbyggnad av 4g.

Enligt Telia finns det inte 
tillräckligt utrymme för att få 
plats med både bättre täck-
ning för 4g och för ett eget 
nät för blåljusmyndigheter.

– det är bättre att de kom-
mersiella operatörerna får det 
ganska begränsade spektrum 
som finns och som de kan an-
vända till sina tjänster. i stället 
kan man erbjuda blåljus-
myndigheter att åka i våra nät. 
det tror jag är en bättre och 
mer kostnadseffektiv lösning, 
säger martin persson, nätchef 
på telia till Sveriges radio.

Utrymmet i 700-megahertz-
bandet är kommersiellt intress - 

Polis vill ersätta rakel
ant och telia och de andra 
operatörerna vill ta hand om 
det själva.

nu har polisen, räddnings-
tjänsten och myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap, mSB, ställt krav. det 
gäller att en bit av 700-bandet  
ska reserveras för ett eget 
4g-nät för att ersätta rakel 
som bara klarar av tal-
kommunikation. med 4g kan 
också bilder, filmer och i den 
mån blåljusmyndigheterna 
har nytta av att kommunicera 
ritningar så kan de också 
överföras med 4g.

det kan vara avgörande 
information för en snabb och  
effektiv insats vid till exempel 
en stor skogsbrand, menar  
minna nyman som är verk-
samhetschef för rakel på mSB.

– Ja, definitivt blir det mera 
effektivt, både i arbetets 
utförande men också mer 
säkert för den som är utsatt 
för något så att man ska 
kunna få hjälp fortare. nuvar-

ande operatörer klarar 
inte att skydda informa-
tion om till exempel 
enskilda personer, inte 
heller att ge företräde för 
ett larmsamtal eller att 
ha reservaggregat om 
elen skulle slås ut, säger 
minna nyman.

väldrillad stab på geltic bear
i högt tempo löste staben 
vid 45:e hemvärnsbataljonen 
problem under tre dygn på  

ledningsregementet i enköping.  
Scenen var stabsövningen 
geltic Bear.

FörSvarSmaKtenS vinter  - 
enhet i arvidsjaur har haft 
bråda dagar, de sista två veck-
orna i januari noterades 1 000  
besökare. 

verksamheten börjar i  
mitten av november och 
fortsätter till slutet av mars.

– Försvarsmaktens vinter-
enhets utbildningar är en av 
få som går plus, säger tony 
gustafsson vid vinterenheten 
till piteå-tidningen.

Förutom utländska elever 
kommer deltagare från södra 
Sverige, från officershögskolor  
och ledningsskolor. Från  
Belgien kom överlevnadselever.

– det är en utbildning för 
belgiska överlevnadsinstruk-
törer. de har bott i snöhögar, 
sovit under granar i enmans-
tält, isfiskat och slaktat ren. 
det har åkts massor med 

fullbokade dagar på vinterenheten
skidor och en del av dem har 
inte ens stått på skidor förr, så 
visst har det varit tufft, säger 
tony gustafsson.

en av deltagarna är förste 
löjtnant Stijn de groof.

– Jättebra grundutbildning i 
hur man arbetar i vinterklimat.  
hur man åker skidor, tar hand  
om sig själv och andra. Utbild- 
ningen har varit väldigt peda-
gogisk, säger han.

i gruppen var det inte bara 
belgare. Klimatforskaren 
Carina ahlqvist jobbar normalt 
med att klättra uppför berg för  
att samla in snöprover till upp - 
dragsgivare som den amerik-
anska rymdstyrelsen nasa.

– Jag bestiger 8 000 meters-  
berg så jag tänkte att det vore 
nyttigt att veta mer om kyla, 
även om det här inte är på hög 
höjd, säger hon.

vinterutbildning i arvidsjaur. Foto: david gernes / Försvarsmakten

Polis under trafikövervak ning. 
nu vill polisen ha ett bättre 
kommunikationssystem.  
Foto: Polis myndigheten

– Under övningen geltic 
Bear händer saker under tre 
dygn som normalt skulle in - 

träffa under 
två veckors tid. 
det är ett tufft 
tempo men det 
är effektivt och 
det fungerar, 
säger Jan-erik 
pålsson, stabs-
officer i 45:e 
hemvärnsbatalj-
onen på För-
svarsmaktens 
hemsida.

geltic Bear 
är en årligen 
återkommande 
övning som  
tränar hemvärn-
ets bataljons-
staber i ledning. 
Från torsdag  
till söndag 
drillas stabs-

hemvärnets norrbottensbataljon tränar samband vid kFö. under geltic bear fortsätter ledningsträning 
i enköping. Foto: mats Carlsson / Försvarsmakten

medlemmarna med inspel.
– det är roligt att få komma 

iväg och göra något annorlunda  
än övningarna därhemma. det  
är också sammansvetsande 
för bataljonsstaben, säger 
major Kjell-anders Johansson 
som är chef för 45:e hem-
värnsbataljonen. 

Han menar att det finns 
ett särskilt värde i att ibland 
enbart träna bataljonsstaben.

– här kan staben få öva 
utan negativa konsekvenser  
för truppen. man kan utvärd-
era olika alternativ i ett spelat 
scenario.

Att det finns ett mediespel 
i upplägget ser Kjell-anders 
Johansson som en positiv 
utmaning. till realismen bidrar 
även att man har med repre-
sentanter från polis, räddnings- 
tjänst, kommuner och en läns-
styrelse i spelet. 
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försvarsmakten har fått ett nytt förband
vid årSSKiFtet bildades 
Försvarsmaktens telekommu-
nikations- och informations-
systemförband, FmtiS. den 
officiella invigningsceremonin 
har genomförts.

mikael åkerström är rege-
mentschef på ledningsrege-
mentet. i sitt invigningstal 
tryckte han på vikten av att 
förbandet ger det stöd som 
krävs för att ge Försvarsmak-
ten möjlighet att kunna verka i 
såväl fred som kris och krig.

Förbandet bildades av 
Försvarsmaktens telenät- och 

markteleförband, Systemför-
valtningsenheten och operativ 
ledningsteknisk bataljon från 
Fmlog.

FmtiS är ett ständigt insatt, 
strategiskt ledningsförband 
och utgör fundamentet för 
Försvarsmaktens lednings-
förmåga att leda, prioritera, 
underhålla och förvalta 
Försvarsmaktens strategiska 
nät, bland andra sensornät 
och larmfunktioner. det 
skriver Försvarsmakten på sin 
hemsida.

människan bakom uniformen
Brandmän oCh poliSer 
hjälper dagligen medmänn-
iskor i samhället. de utsätts 
för hot och skadegörelse. det  
vill räddningstjänsterna i västra  
götaland göra något åt.

– Brandmännen är hjältar, 
men man får komma ihåg att de  
inte är lika tränade som poliser, 
säger lars Klevensparr, för - 
bundsdirektör för räddnings-
tjänsten Storgöteborg, till 
göteborgs-posten.

han berättar att det under 
2015 inträffat fem olika händ-
elser av hot och våld mot rädd - 
ningstjänsten under utryck-
ningar i västra götaland. det 
har handlat om både avskurna 
slangar, stenkastning, fyr-
verkeripjäser riktade mot 
personalen och verbala hot.

ibland har det gått så långt 
att polisen hjälpt till vid utryck-
ningar för att hindra oönskade 
händelser.

– vi har ett starkt samarbete  
med polisen men det är svårt 
att säga exakt hur många 
gånger de följt med för att mot - 
verka just sånt här.

polisen utsattes förra året  
för 34 skadegörelser på 

utryckningsfordon. en polisbil 
sattes i brand.

De flesta hotfulla händelser 
sker i socialt utsatta stads-
delar som Biskops gården och 
hjällbo. där har myndigheterna  
startat sociala projekt för att 
minska oförståelse mellan  
uniformspersonal och ung - 
domar. ett av dessa är männ-
iskan bakom uniformen som 
finns i flera av Göteborgs stads- 
delar. Ungdomarna får testa  
olika situationer som en brand- 
man eller polis kan ställas in- 
för, exempelvis en bilolycka. de  
får lära sig hjärt-lungräddning. 

För att motverka hot och 
skadegörelse mot utrycknings - 
fordon har också ett nationellt  
projekt startats. mSB ska ut - 
veckla en nationell handlings-
plan. den ska hjälpa utryck-
ningspersonal i hela landet att 
hantera hotfulla och våld-
samma situationer.

– Jag tror att vi genom att  
dela med oss av erfarenheter  
kan utveckla både det före-
byggande arbetet och hur vi 
hanterar situationen när det 
väl händer, säger Jan Wisén, 
projektledare på mSB.

största övningen på 20 år
gotlandS och göteborgs  
hamnar kommer att vara cen-
trala spelplatser när Försvars-
makten nästa år genomför sin 
största övning sedan 1993.

Under tio dygn kommer 
Försvarsmaktens samtliga  
vapenslag att öva tillsammans.  
över 16 000 soldater deltar i 
aurora 17. 

– det speciella är att alla 
delar av Försvarsmakten ska  
tränas. något som inte har hänt  
sedan 1993, säger richard 
Wissman som är informatör 
på Försvarsmakten till Sveriges  

television.
Fokus kommer att ligga i 

östlig och västlig riktning och 
då är hamnarna på gotland 
och i göteborg av strategiskt 
intresse. Under övningen 
kommer också värdlandsstöd 
att ingå. Sverige ska enligt 
avtalet med nato såväl kunna 
ta emot som ge adekvat stöd 
vid kriser.

hemvärnet spelar en viktig 
roll under övningen. av de  
16 000 soldaterna kommer  
4 000 från hemvärnets batalj-
oner.

”sverige i krig om några år”
arméCheFen anders 
Brännström går längre än vad 
Försvarsmakten och försvars-
politiker brukar göra. han 
säger att Sverige kan vara i 
krig om några år.

Bakgrunden är den negativa 
utvecklingen i ryssland med 
angrepp på Ukraina och den 
ökade osäkerheten i europa. 
det skriver Sveriges radio. 

i försvarspropositionen från 
förra året står det att ”kriser 

eller incidenter som inbegriper 
militära maktmedel kan upp-
stå” och att ett angrepp aldrig 
kan uteslutas.

anders Brännström går ett 
steg till. men något isolerat 
angrepp på Sverige tror han 
inte på, utan ser som andra 
försvarsanalytiker på att  
Sverige kan bli indraget i ett 
krig om det blir en kris i  
exempelvis Baltikum.

mediernas sårbarhet ska granskas
Frågan om vem som ligger 
bakom överbelastningsattack-
erna mot svenska medier är 
en fråga för myndigheterna. 
myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps, mSB, 
roll vid liknande attacker är 
begränsad, men myndigheten 
vill göra en analys av hur sår-
bara svenska medier är. det 
skriver tt.

Fler angrepp skulle komma,  
utlovades på ett anonymt  
twitterkonto. det twitterkontot  
är polisens viktigaste spår i  
jakten på den eller de personer  
som ligger bakom överbelast-
ningsattackerna.

david Jacoby, it-säkerhets-
expert på internationellt an - 
sedda Kaspersky lab, konstat - 
erar att svenska myndigheter 
ger sken av att ha tagits på 
sängen. 

– detta är ett tecken på hur 
enormt sårbart vårt samhälle 
är, säger han till tt.

helena lindberg, general-
direktör för mSB:

– vi kan inte kliva in i andra 
aktörers ansvarsområden, 
säger hon.

men nu kommer mSB att 
granska de svenska mediernas 
sårbarhet.

arméchefen gnmj anders brännström varnar för krig. Foto: david gernes / Combat 
Camera / Försvarsmakten

Personal och utryckningsfordon i västmanland 2014. under 2015 fanns behov av 
polisiärt skydd när räddningstjänsten ryckte ut i västra götaland. Foto: msb
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regionStyrelSen på  
gotland drar tillbaka sitt över-
klagande av miljötillståndet 
på tofta skjutfält. det betyder 
ett steg framåt för strids-
gruppen på ön.

enligt det tillstånd som  
söktes 2008 för att hemvärnet  
ska kunna öva har Försvars-
makten endast kunna skjuta 
på ena halvan av skjutfältet. 
men säkerhetsläget har för - 
ändrats. riksdagens försvars-
beslut förra året innebär att 
försvaret av gotland ska  
stärkas. en stridsgrupp är 
under uppbyggnad.

– det här är positivt efter - 
som det tillbakadragna över - 
klagandet innebär att Försvars- 
makten nu kan lämna in en ny 
ansökan snabbare, säger för-
svarsminister peter hultqvist 

ett steg framåt i skjutfältsfrågan
till dagens nyheter.

Under fyra år har överklag-
andet legat hos två regeringar 
utan att frågan avgjorts. när 
nu överklagan dras tillbaka så 
öppnas möjligheten för en ny 
ansökan. nästa år kommer ett 
mekaniserat skyttekompani 
att stationeras på gotland.

– det nya förbandet behöver  
ju hela skjutfältet för att kunna  
öva och få effekt, säger övlt 
hans håkansson, chef för hem- 
värnets utbildningsgrupp på ön.

Samtidigt har Fortifikations- 
verket skrivit till flera fastig-
hetsägare kring skjutfältet för  
att se hur de ställer sig till att 
verket gör en värdering av 
deras mark. hittills har ingen 
markägare motsatt sig detta, 
skriver Sveriges radio.

Under ett år har mSB gjort 
en intern utredning om hur 
myndighetens utbildnings-
verksamhet kan utvecklas. 
Utredningen har speciellt 
granskat de författningsstyrda 
utbildningarna inom området 
skydd mot olyckor. Slut-
rapporten från utredningen 
har nu lämnats över till projekt- 
beställaren Cecilia looström, 
chef för avdelningen för ut- 

msb utreder sin utbildning
vecklingen av beredskap. 
Utredningens förslag kommer 
att tas om hand inom mSB, 
skriver myndigheten på sin 
hemsida.

Utredningens slutrapport 
heter den framtida utbildnings- 
verksamheten och i och med  
dess överlämnande är utred-
ningens uppdrag slutfört. 
Utredningen i sin helhet kan 
laddas ner på msb.se.

nya stridsvagnsinstruktörer utbildas
att ta Sig Ut SnaBBt från 
en stridsvagn som hamnat i 
svårigheter är viktig kunskap 
om du ska arbeta som instruk-
tör för stridsvagn 122. det är  
därför ett av de inledande 
momenten på kursen för strids - 
vagnsinstruktörer vid Skara-
borgs regemente. den gav 
deltagarna teoretiska och 
praktiska detaljkunskaper om 
systemet i deras framtida roll 
som instruktörer.

när arméstridsförbanden 
omorganiseras och antalet 
stridsvagnsförband blir fler än 
tidigare, ökar även behovet av 
instruktörer. lärare och elever 
på kursen är hämtade från alla  
förband i Försvarsmakten som  
har stridsvagnskompanier, p4,  
p7 och i19. när kursen är 
färdig före midsommar ska 
de blivande instruktörerna ha 
goda kunskaper om allt från 
vård till skarpskjutning. 

– Kursen har fokus på hand - 
havande av samtliga platser i  
vagnen utifrån en god system-
förståelse såväl teoretiskt 
som praktiskt. 
det första  
skedet i ut bild- 
ningen innebär  
mycket sys-
temkunskap 
och grundlägg- 
ande praktiska  
övningar, säger  
henrik 
Karlsson, 
kursledare, 
på Försvars-
maktens 
hemsida.

det är både soldater och  
officerare som är med på 
kursen och eleverna har vari - 
erande bakgrund och erfaren-
heter. en del har arbetat med 
stridsvagnssystemet under 
lång tid och andra har erfaren-
het av andra system.

– Jag har varit på pansar-
skytte tidigare och där an-
vänder vi oss av stridsfordon 
90. den största skillnaden är 
att det är mycket mer teknik i 
stridsvagnen, säger ola  
Sannebjörk från i19.

han har arbetat som ställ-
företrädande plutonchef på 
ett pansarskyttekompani men  
blev i senaste omorganisa-
tionen erbjuden att byta system  
till stridsvagn där han kommer 
att vara såväl instruktör som 
vagnchef.

– Jag måste kunna detalj-
erna för att kunna utbilda på 
systemet. Systemförståelsen 
måste komma först och sedan  
kommer det eventuellt finnas  
tid till att behandla det strids-
tekniska, säger ola Sannebjörk.

Jämtar på Cold response
när den stora natoövningen 
Cold response drog igång i 
norska nord-tröndelag fanns 
ett hundratal jämtar från  
hem värnet med. de övade 
tillsammans med 15 000 sol-
dater från 14 länder. Sverige 
skickade 2 000 soldater och  
officerare. Kalle Olsson som  
är socialdemokratisk riksdags- 
 ledamot från Jämtland tycker 
att det är bra att Sverige och 
Jämtland är med.

– det svarar på den beställ-
ning vi i riksdag och regeringen  
gjort till försvaret, säger han 
till Sveriges television.

på Fältjägargruppen i 

östersund såg man fram mot 
övningen.

– vi deltog med ett hemvärns -
kompani med 110 soldater 
och befäl, säger mikael 
Johansson som är chef för 
Fältjägargruppen.

Fordonskolonnerna började 
rulla genom länet före nato-
övningen.

det var svenska enheter 
söderifrån. 

250 fordon passerade 
Jämtland på väg mot Cold 
response.

– det här blev en bas för en 
inmarsch i övningsområdet, 
säger mikael Johansson.

stridsskjutning med stridsvagn 122. Foto: Jimmy Croona / 
Combat Camera / Försvarsmakten

15 000 soldater från 14 länder var med på årets Cold response, bland dem jämtar.  
Foto: niklas englund / Försvarsmakten

90 sekunder i kanada
räddningStJänSten i 
Kanadas huvudstad ottowa 
har startat ett utbildnings-
projekt för brandmän som till  
stor del är baserat på en svensk  
modell, men också på modern 
forskning. det är framför allt 
den svenska metoden för 
brandgaskylning som den 
kanadensiska räddnings-
tjänsten har tagit fasta på.

projektledaren och initiativ-

tagaren peter mcBride har vid 
två tillfällen besökt Sverige 
och studerat tekniken för 
brandgaskylning som bygger 
på invändig släckning med 
dimstrålrör.

man kan se ett reportage 
om projektet i ottowa på 
mSB:s hemsida, i utbildnings-
serien 90 sekunder. man söker 
då på ”Utbildning”. 
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hemvärnet i Kalmar och  
Kronoberg får alltfler intresse-
anmälningar. på ett år har 
antalet personer som uttryckt 
intresse för att gå med för-
dubblats. men i hemvärnet 
rekryterar man med förnuft. 
man vill undvika individer med 
extrema uppfattningar.

– vi är oerhört noggranna 
i vår antagningsprocedur, 
säger hans Karlsson som är 
rekryteringsansvarig på hem-
värnets utbildningsgrupp, till 
Sveriges television Småland.

fördubblat i kronoberg och kalmar
men hans Karlsson menar 

att det finns kapacitet att ta 
emot fler och han hoppas att 
rekryteringen ska fortsätta på 
inslagen väg.

en av soldaterna, torbjörn 
Schill, gick med i hemvärnet 
förra året. han har en hund 
och bildar med den ett hund-
ekipage i växjö.

– det är jättebra kamratskap  
och det finns bra utbildningar 
man kan få inom Försvars-
makten som man har mycket 
nytta av, säger han.

många vill gå med i hemvärnet, kalmar och kronoberg. antagningsproceduren är  
noggrann. Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

nyttan av nätverk
regeringenS anSlag  
2:4 Krisberedskap finansierar  
satsningar som ska stärka 
samhällets samlade kris-
beredskap. varje år genom-
förs ett stort antal projekt hos 
olika aktörer. För att under-
söka om projekten får den 
avsedda effekten, att bidra 
till stärkt krisberedskaps-
förmåga, har mSB under 
2015 utvärderat 30 projekt 
till ett anslagsvärde av 188 
miljoner kronor. det skriver 
myndigheten på msb.se.

det gemensamma temat 
har varit att projekten genom-
förts inom fyra nätverk, den 
finansiella sektorns privat-
offentliga samverkan, Forum 
för beredskapsdiagnostik, 

nätverk för kemiska analyser 
vid kris och nationella tele-
samverkansgruppen.

årets utvärdering visar att  
2:4-projekten i alla fyra nät-
verken stärker krisberedskaps - 
förmågan och att nätverks-
formen för arbetet tillför flera 
viktiga mervärden, bland 
andra samverkan, förtroende 
och effektivitet.

Det kan finnas, menar MSB, 
en rad förutsättningar som 
bidrar till att mervärden upp-
står. meningsfulla aktiviteter, 
i form av 2:4-projekt, är en 
avgörande förutsättning för 
nätverkens existens. genom 
medvetenhet om svagheter 
i arbetsformen kan dessa 
minskas.  

färre krisrapporter
regeringen Får gleSare 
och enklare rapporter om 
flyktingläget. MSB har trappat 
ned krisarbetet.

– vi har inte så mycket att 
tillföra, säger mSB:s kommun-
ikationsdirektör Svante Werger  
till Katrineholmskuriren.

efter ett intensivt arbete 
för myndigheten som började 
i oktober förra året har det 
lugnat ned sig. 

– Vi ser att det finns ett  

antal tydliga och besvärliga  
utmaningar som måste hant - 
eras och lösas, men inte att det  
kommer upp helt nya frågor.  
vi har inte slutat med vårt 
arbete helt och hållet, men vi 
har dragit ner på ambitionen.

i höstas jobbade periodvis 
över 100 personer på mSB 
heltid med flyktingkrisen.

– nu skulle jag säga att det  
är hälften, säger Svante Werger. 

larm om matbrist
SverigeS försörjningsbered-
skap minskar och läget skulle 
bli akut vid en krissituation. 
det menar hushållnings-
sällskapet.

Samtidigt som arméchefen  
generalmajor anders 
Brännström varnar för att 
Sverige kan vara i krig om 
några år, varnar hushållnings-
sällskapet för att det inte kan 
finnas mat om kriget kommer.

det visar sig att det mellan 
åren 2010 och 2015 försvann  
över 80 mjölkgårdar i Sverige.  
det är 20 procent av mjölk- 
gårdarna i norr- och väster-
botten. takten på nedlägg ning- 
arna fortsätter och lär öka, 
skriver Sveriges television.

nu vänder sig hushållnings-
sällskapet till landsbygds-
minister Sven-erik Bucht och 
kräver svar på vem som har 
det samlade ansvaret för plan-
eringen av livsmedelsförsörj-
ningen och besked om vilken 
ambitionsnivå regeringen har.

– inte minst i norr- och 
västerbotten, ett stort geo - 
grafiskt område med stora  
avstånd, finns det all anled-
ning att ställa frågor kring 
beredskapen för livsmedels-
försörjningen i en krissitua- 
tion, säger Sven-erik österberg,  
norrbottens landshövding, 
en av författarna till den 
debattartikel där frågan lyftes, 
citerad på svt.se.

Flyktingströmmen har klingat av. Foto: tomislav stjepic / migrationsverket

general miCael Bydén 
har gjort sitt första öB-besök 
på p7 i revinge där han följde 
den bataljon som har uppdrag 
i mali framför sig.

– Jag är mycket nöjd med 

öb nöjd med revingebataljon
vad jag sett och hört – soldat-
erna är väldigt väl förberedda 
inför sin svåra uppgift, säger 
öB till Skånska dagbladet.

han uppehöll sig också vid 
revinges förutsättningar att 

leverera militär förmåga.
– det är en unik plats, med 

ett lägerområde som inte 
alls är som ett traditionellt 
regemente.

Det finns heller, enligt ÖB, 

ingen risk för minskad verk-
samhet i revinge.

– Generellt finns inget som 
pekar mot ändringar i grund-
organisationen.
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det råder oFta ett stort 
hemlighetsmakeri om data-
intrång och it-incidenter. nästa 
år ska dock många företag i  
sektorer som är samhälls-
viktiga tvingas att rapportera 
allvarliga händelser.

Cyberhotet växer men an-
greppen mörkas, det skulle 
skada ett företags, myndig-
hets eller departements varu-
märke om det blev känt att en 
angripare tagit sig förbi alla 
säkerhetsdörrar och öppnat 
organisationens innersta hem-
ligheter, ofta med information 
om kunder.

För att öka it-säkerheten 
kom eU-kommissionen, eU-
parlamentet och ministerrådet 
i slutet av 2015 överens om ny  
lagstiftning inom europeiska  
unionen. det skriver ny teknik.

nis-direktivet, eller nät- och 
informationssäkerhetsdirekt-
ivet, är ett dokument som 
kommer att få följder också  
för privata samt it- och teknik-
företag som arbetar inom om- 
rådena energi, transporter, digit- 

it-incidenter ska rapporteras
al infrastruktur, dricksvatten-
försörjning, bank och hälsa. 
direktivet omfattar också 
kommuner, statliga myndig-
heter och andra organisationer  
som verkar inom sektorerna.

i de förhandlingar som 
föregick direktivet var den 
svenska hållningen att det 
skulle vara frivilligt att  
rapportera it-incidenter. nu 
blir den obligatorisk.

– inte alla aktörer omfattas  
men finns man i en av de utpek- 
ade samhällsviktiga sektorerna  
så omfattas man av direktivet,  
säger tor-Björn åstrand, departe- 
mentssekreterare på Justitie-
departementet till ny teknik.

I Sverige finns Cert.se på 
mSB som är ett nationellt 
incidentorgan. det stöttar 
näringsliv och myndigheter. 

tanken är att skyddet ska 
bli bättre mot angrepp från 
antagonister. genom att för-
faringssätt som används vid 
intrång blir känt, ska det också 
bli lättare för andra organisa-
tioner att skydda sig.

hemvärn i förändring

hemvärnet är en organisa-
tion i förändring. Det fick åhör-
arna höra när rikshemvärns-
chefen, brigadgeneral roland 
ekenberg mötte Försvars-
utbildarna i Skaraborg.

det var fem år sedan sist, 
men nu var roland ekenberg 
i Skaraborg på soldathemmet 
i Skövde igen. han föreläste 
om hemvärnets förändring 
och hur det nya hemvärnet ser 
ut i insatsorganisationen med 
det senaste försvarsbeslutet 
som grund.

– hemvärnet har under de 
senaste sex-sju åren gått från 
att vara en statisk organisation  
till att bli väldigt mycket mer 
rörlig. medelåldern har sjunkit 
ordentligt antalet personer 
som är med har minskat betyd- 
ligt, berättar roland ekenberg, 
citerad av sla.se.

han fortsätter.
– det ger oss ökade möjlig-

heter när det gäller använd-
andet av hemvärnet vid olika 
insatser.

kFö med 182. insatskompaniet, gävleborgsbataljonen. Foto: Jimmy Croona / 
Combat Camera / Försvarsmakten

behov av iP-baserad kommunikation?
mSB har i ett regerings-
beslut fått i uppdrag att i sam-
råd med polismyndigheten 
och Försvarsmakten beskriva 
vilka behov aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, 
hälsa och försvar har av mobil 
och ip-baserad kommunika-
tion.

För att kunna göra en kval-
ificerad bedömning om drifts- 

och investeringskostnader 
för ett särskilt nät eller en 
hybridlösning, eller en kom-
bination av båda, har mSB  
för avsikt att gå ut med en  
begäran om information, en s k  
request for information, rFi. 
det betyder att myndigheten 
inte är skyldig att genomföra 
upphandling, skriver mSB på 
sin hemsida.

vid SKogSBränderna i  
västmanland sommaren 2014  
tog räddningstjänsten stöd 
från italien och Frankrike med  
flygplan. Nu ska Sverige skicka  
ambulansplan till grekland.

det svenska nationella 
ambulansflyget ska vara med 
i eU:s frivilliga resurspool.

– det är viktigt att medlems - 
staterna i eU kan hjälpa var-
andra i krissituationer, säger 
inrikesminister anders ygeman  
till statskoll.se.

eU arbetar för att bygga upp  
en insatskapacitet vid nöd-
situationer där det svenska 
ambulansflyget kommer att  
förstärka den europeiska för-
mågan att hantera katastrof-

Svenskt ambulansflyg till EU
medicinska insatser.

– Under skogsbranden i 
västmanland skickade italien 
och Frankrike flyg för att hjälpa  
oss i släckningsarbetet. det 
visar på vikten av samarbete 
över nationsgränserna.

Svenska nationella ambu - 
lansflyget är en resurs avsedd 
att användas vid större olyckor  
och katastrofer för att trans-
portera sjuka och skadade. 
Ambulansflyget kan användas 
såväl nationellt som inter-
nationellt.

mSB har ansvar för bered-
skap och för att i samråd med 
Socialstyrelsen besluta om 
transporter med det nationella 
ambulansflyget.

tolkar får uppehållstillstånd

forskning om extremism

tre aFghanSKa tolKar 
som arbetat åt den svenska 
iSaF-styrkan får uppehålls-
tillstånd i Sverige. det har 
migrationsdomstolen i malmö 
beslutat. domstolen kör där-
med över migrationsverket. 
det skriver Sydsvenskan.

migrationsdomstolen river 
upp de avslag som migrations - 
verket beslutat om, som hävd-
ade att tolkarna inte kunde 
beviljas uppehållstillstånd 

mSB SatSar 15 miljoner  
kronor de närmsta åren på att 
ta fram kunskap om extremism  
i Sverige. tre nya projekt ska 
studera radikalisering och vålds- 
bejakande rörelser i samhället.  
det skriver mSB på sin hemsida. 

några av frågorna som 
kommer att sättas under lupp 
är: varför söker sig individer 

eftersom de vid ansökan be-
funnit sig utanför Sverige.

– en samlad bedömning av  
deras tjänstgöring för den 
svenska styrkan och vad de 
uppgett om sin situation gör 
att tre av tolkarna, under  
beaktande av europakonven-
tionen, bedöms ha särskild 
anknytning till Sverige, säger  
chefsrådmannen vid migra-
tionsdomstolen i malmö till 
Sydsvenskan. 

till våldsbejakande miljöer? de 
åtgärder som samhället vidtar, 
fungerar de? vilka processer 
och vilken dialog mellan olika 
aktörer behövs för att skapa 
resultat? 

de tre projekten drivs av 
institutet för framtidsstudier, 
Södertörns högskola och 
Umeå universitet.
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behov av iP-baserad kommunikation?

Under den FörSvarSBeSlUtSperiod som nu rullar  
är det meningen att 2 400 befattningar för reservofficer - 
are ska fyllas, hemvärnets behov oräknat. Det handlar 
om 900 officerare och 1 500 specialistofficerare. För att nå  
dit krävs nyutbildning och efter några år då utbildning 
av reservofficerare gått på sparlåga, är det nu dags igen.

– Vi skapar ett reservofficerserbjudande, säger övlt 
Claes Bergström på Högkvarteret.

Det är ett erbjudande som både riktar sig till dem som 
är intresserade av en utveckling som specialistofficer 
respektive officer. En bärande tanke för utbildning till 
specialistofficer är att anställda gruppbefäl är lämpade 
att ta steget upp till specialistofficersrollen. 

– Ett gruppbefäl har sannolikt bättre förutsättningar 
att tjänstgöra som specialistofficer än en individ som 
bara genomfört militär grundutbildning och fortsatt 
med den ettåriga reservofficersutbildningen. 

50 oCh 20 veCkor
När Försvarsmakten söker reservofficersämnen är det  
både blivande tidvis tjänstgörande officerare och  
spec ialistofficerare som är aktuella. Från och med i år 
har dessa möjlighet att utbilda sig på rak eller delad 
reserv officerskurs.

För att fylla vakanserna i insatsorganisationen är För- 
svarsmaktens inriktning att 30 procent av officersaspirant- 
erna går mot anställning som tidvis tjänstgörande  
officerare, RO/fänrik och 70 procent som tidvis tjänst-
görande specialistofficerare, RO/1.sergeant.

Reservofficersutbildningen kommer att omfatta 
50 veckor för officerare, ROU, och den anpassade 20 
veckor för specialistofficerare, AROU.

Under första året är det utbildning för befattningar  
inom armén som kommer att genomföras. En förut-

Den nya reservofficersutbildningen är beslutad och  
kommer igång i sommar. ett stort behov av reserv-
officerare, främst specialistofficerare, driver Försvars
makten att åter satsa på denna personalkategori.

det vÅras för  
reservoffiCerarna

sättning för antagning till ROU är att 11 månaders grund- 
utbildning som befälselev eller värnplikt som befäls-
elev under 11 månader är genomförd. Första skedet, 
ROK 1, är förlagd till Halmstad och detta skede är  
gemensamt för officerskategorierna. Kadetterna ut-
bildas sedan i ett ytterligare skede, ROK 2, på strids-  
eller funktionsskola, inledningsvis Markstridsskolan 
och utbildningen avslutas för arméns del med ett  
praktikskede vid eget förband, ROK 3. Nu pågår rekryt-
ering av gruppbefäl inför första genomförandet av den 
nya 11 månaders grundutbildningen.

– Vi planerar för 2017. Det är oklart hur många som 
kommer att söka, men prognosen ser bra ut.

gruPPbeFälsutbildning krav
Försvarsmakten lägger stor vikt vid specialistofficerare,  
att de kommer från gruppbefälsanställning och att de 
är erfarna i rollen som gruppbefäl.

– Gruppbefälsutbildning är ett krav för antagning 
till den anpassade utbildningen. Att bli specialistofficer  
kräver erfarenhet, det är bra att ha varit ute på trupp, 
att man kan professionen. Det kräver också fack-
kunskaper. Till exempel är det en förutsättning att 
blivande vagnchefer har varit exempelvis förare, säger 
Claes Bergström. 

Blivande RO/fänrik går 50 veckors utbildning och 
kan därefter växla upp till RO/Löjtnant efter 180 hög-
skolepoäng. Befattningar finns bland annat i staber.

2018 ska den nya reservofficersutbildningen vara 
fullt utbyggd. Från och med då ska 100 nyutbildade 
reservofficerare in i systemet årligen. Därtill ett  
hundratal förtidsavgångna yrkesofficerare.

text: per lUnqe

Fältövning på rak reservofficerskurs, ROK. Foto: Charlotte Pettersson / Försvarsmakten
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vilKen nytta har Jonas Wiberg av sin militära utbild-
ning? Vad är den civila vinsten av att ha lett utbildning 
och övning med trupp? Vad är poängen med att utbilda 
sig till och jobba som reservofficer?

Som advokat är Jonas Wiberg specialiserad inom 
arbetsrätt. Han är med och löser tvister både i Arbets-
domstolen och allmänna domstolar. Han företräder 
klienter i skiljenämnder. Jonas Wiberg är en erfaren 
advokat. En viktig egenskap för dig i rollen som advokat? 

– Jag fattar många beslut, säger han.

beslutsFörmåga
För 15 år sedan var Jonas Wiberg jurist och färdig med  
studierna i Uppsala. Han lade till en mastersexamen i  
London med internationell arbetsrätt och efter tings-
meritering blev han så småningom advokat. Men innan  
dess lade han grunden för det man har nytta av i alla 
yrken nämligen förmågan att fatta beslut. Den grunden 
lade Jonas Wiberg på den raka reservofficerskursen i 
Halmstad.

Jonas Wiberg hade gjort sin värnplikt på jägar-
förbandet K3 i Karlsborg som KB-elev. Det var 15 mån - 
ader och de flesta av hans kompisar var rätt trötta på 
det här med vapenfett efter kadettskolan. Men inte 
Jonas Wiberg och två av hans kompisar. Det blev ledigt 
en vecka och sedan förflyttning till Halmstad och den 
raka reservofficerskursen, 1991-92.

– Jag tänkte innan att jag kanske skulle bli yrkes-
officer, ett bra och fritt yrke. Men jag bestämde mig för 
att bli reservofficer.

militär ProFession
Det var ett beslut Jonas Wiberg inte har behövt ångra. 
Han fick en utbildning och tjänst i Försvarsmakten 
som han har nytta av i dag. Det var inte bara en militär 
profession utan det var också en ibland ganska tuff  
utbildning i att fatta beslut.

– Vi övade oss att gå som plutonchefer och kompani-
chefer. Det var taktik inom ramen för Infanteribrigad 

77 och det var truppföring. Jag var från värnplikten 
hyggligt van på att leda pluton och det här höjde min 
nivå till kompanichef.

Ofta ställs en militär chef  inför beslutssituationer. 
Och ofta är beslutsunderlaget inte 100 procent. Då 
måste ofta ett beslut ändå fattas. 

– Det problemet ställdes vi inför ganska ofta under 
reservofficerskursen, säger Jonas Wiberg.

Han och kamraterna på kursen vande sig vid att fatta 
beslut. Det har de nytta av i alla sammanhang. Motsatsen,  
beslutsoförmåga är något organisationer vill undvika.

– När man låter bli att fatta beslut, ett icke-beslut så 
är det faktiskt ett beslut det också.

Ofta när Jonas Wiberg som advokat företräder en 
klient så hamnar han i situationer där beslutsunderlaget 
inte är heltäckande. Och liksom under en KFÖ eller när 
han varit i tjänst som reservofficer i Bosnien så händer 
plötsligt saker oväntat.

– Det är sällan man vet allt. Ett vittne kan säga ovänt- 
ade saker, då är det bra att ha tränat på sådana situationer.

vinst eller Förlust
Han kan tacka sig själv för att han genomfört reserv-
officersutbildning. Efter K3 blev det infanteriinriktning  
på reservofficerskursen. De övriga inriktningar han  
kunde ha valt var underhåll och indirekt eld. Han 
gjorde under 90-talet ett flertal KFÖ:er. På BA07 var 
han samverkansofficer.

När du är i en förhandling, strävar du då efter en 
happy-happy-utgång, det vill säga att båda parter ska 
vara nöjda efteråt?

– I domstol fungerar det inte så. Antingen vinner 
man eller så förlorar man, säger Jonas Wiberg.

För en plutonchef  som är reservofficer är det uppen-
barligen också en sund inställning. Ett eldöverfall ska 
lyckas. Det som leder fram till utgången beror på vilka 
beslut som fattats. 

text: per lUnqe

”tuff utbildning  
i att fatta beslut”

advokat Jonas Wiberg tar emot på plan 3 i advokatbyråns lokaler ett  
stenkast från stureplan. rummen ger ett solitt intryck och det ger också 

Jonas Wiberg, reservofficer och major vid sidan av advokatsysslan.
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eFter näStan två deCennierS utredande och 
utveckling har nu Försvarsmakten formellt tagit emot 
ett nytt artillerisystem – Archer.

Måndag den första februari lämnade brigadgeneral 
Anders Carell från Försvarets materielverk över  
systemet till arméchefen Anders Brännström.

– I egenskap av arméchef  gratulerar jag oss alla, inte 
minst ni artillerister till att vi nu har tillgång till ett av 
världens mest kompetenta artillerisystem. Nu är det 
upp till er att få systemet att leverera den förmåga och 
effekt som Försvarsmakten och våra brigader behöver, 
deklarerade general Brännström till officerarna och 
soldaterna som var uppställda i Artilleriregementets 
Archerhall i Boden.

En knapp timme tidigare hade generalen och andra 
gäster sett hur en pluton Archer (2 pjäser) grupperat  
och avfyrat fyra skott i snabb takt för att sedan om-
gruppera. 

Archerprojektet har varit omtvistat. Fortfarande 
pågår förhandlingarna mellan FMV och norska staten 
om hur avhoppet som Norge valde att göra från pro-
jektet för ett drygt år sedan ska hanteras. Beställningen 

deCenniers väntan över:  
arChersystemet överlämnat 

till försvarsmakten

anders Carell, brigad-
general lämnade formellt 
över archer till Försvars-
makten den 1 februari. 
Foto: stefan bratt

Fyr! en av archerplutonens pjäser avfyras i samband med överlämningsceremonien i boden. Foto: stefan bratt

som FMV har lagt till lever-
antören BAE Systems Bofors  
gäller totalt 48 pjäser men 
Sverige har bara avtalat om  
24 pjäser. Var som händer med 
de resterande, kontrakt erade  
24 pjäserna är fortfarande ovisst. 

Leveranserna från BAE  
Systems i Karlskoga av  
de 24 svenska pjäserna 
genomförs under 
2016 och 2107. 

text: SteFan 
Bratt
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För Brigadgeneral matS Ström är denna 
om daning i fokus. Han leder enheten Logistiksystem 
inom Försvarets Materielverk (FMV) med ett tjugotal 
medarbetare. En enhet vars viktigaste uppdrag just nu 
är att ge underlag till andra delar av FMV för att köpa 
in bristande personlig utrustning, bland annat kängor 
som det varit mycket tal om i medierna den senaste 
tiden.

Prioriterad Fråga
-Uppdraget att komplettera och anskaffa ny personlig  
utrustning är prioriterad för oss. Bland annat har mina  
medarbetare sett till att det handgripligen har invent- 
erats vilken materiel som de facto ligger i våra förråd.  
Inte bara litat på resultaten som spottas fram vid kör-
ningar av våra logistiska datasystem, förklarar Mats 
Ström.

I första hand handlar det nu om att skaffa mer så  
kallad mängdmateriel som kängor (sommar som vinter)  
men även kalsonger, strumpor, underkläder och värm-
ande kläder. Målet är också inställt på, understryker 
Mats Ström, att inom ramen för samarbetsorganisa-

tionen NordEfco delta i en gemensam nordisk upp-
handling och utveckling av ett nytt uniformssystem 
med planerad leverans år 2020.

– Är dessa brister din största huvudvärk just nu när 
det gäller materieltillförsel?

– Kanske inte den största men i alla fall en av dem.

viktig utredning Pågår
Mats Ström liksom många andra med befattningar 
inom försvaret och FMV:s logistikfunktioner väntar 
nu med spänning på vilka synpunkter regeringens 
utredare Ingemar Wahlberg kommer att presentera i 
slutet av detta år.

Ingemar Wahlberg med lång erfarenhet av försvars-
verksamhet, bland annat som mångårig kanslichef  för 
riksdagens försvarsutskott, har av försvarsministern 
fått uppgiften att se över materiel- och logistikförsörj-
ningen till Försvarsmakten (FM) med tanke på den 
nya inriktningen mot nationellt försvar. Walhberg 
ska bland annat föreslå hur den samlade materiel- och 
logistikförsörjningen bör utformas utifrån kravet på 
ökad operativ förmåga i krigsförbanden, kravet på att 

i skymundan av Försvarsmaktens stora förändringar med nytt personalsystem och för-
ändrad inriktning mot nationellt försvar har under flera år en annan stor omdaning pågått  

– förändringar av Försvarsmaktens och Fmv:s logistikfunktioner.

försvarslogistik i förändring

vänstra bilden: brigadgeneral mats ström. Foto: stefan bratt / hela underhållskedjan från enskilt förband i fält (stora bilden samt bild till höger) till det bakre underhållet i 
verkstäder. det ska gagna Försvarsmaktens förändrade inriktning mot ett nationellt försvar. Foto: viktoria välilä samt stefan bratt
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logistiktjänsterna organiseras för detta och kravet på att  
logistiktjänsterna ska kunna styras och följas upp av FM.

– Jag kan inte påstå att jag är särskilt avundsjuk på 
Wahlbergs uppdrag. Det är ett omfattande område som 
han ska grotta ned sig i och det finns många synpunkter  
om hur logistikkedjorna ska fungera inom både För-
svarsmakten och FMV, säger Mats Ström.

bygger logistikFörbanden
Själv ansvarar Ström, vilket är en del av det nya arbets-
sättet mellan Försvarsmakten och FMV, för att hantera 
ett antal olika förnödenhetskedjor som försörjning (allt 
från livsmedel till drivmedel), personlig utrustning, 
sjukvård och hälsa samt logistikledningssystem.

– Vår uppgift är att, på basis av beställningar som 
Försvarsmaktens krigsförbandsansvariga gör över 
vilka krav och specifikationer logistikförbanden ska ha,  
försörja förbanden med rätt materiel och underhålls-
förmåga. Med andra ord är det vi som bygger förbandet 
medan Försvarsmaktens roll är att kravställa förmågor 
och uppgifter, säger Mats Ström.

Andra delar inom FMV har numera regerings-
uppdrag att ta hand om stora delar av det bakre under - 
hållsledet, vilket bland annat omfattar Försvarsmaktens 
verkstäder och mer avancerade underhållsfunktioner 
(jmf  med Miloverkstäder). De främre serviceförråden, 
som idag benämns Serviceenheter är kvar i FM:s regi 
eftersom de liksom personalen ska krigsplaceras i FM:s 
nya organisation.

– Det finns en klar logik med att ha det på detta sätt 
då serviceenheterna förutom att serva förbanden med 

mängdmaterial med mera har en viktig uppgift att 
stötta Hemvärnsförbanden med material och andra 
förnödenheter, säger Mats Ström.

FörsörJningstrygghet
För Ström och hans medarbetare pågår också ett vikt-
igt arbete när det gäller försörjningsstrategier för kris 
och ofred – skapa ” försörjningstrygghet”, som Mats 
Ström uttrycker sig:

– Ur ett logistiskt perspektiv är det för sent att börja 
ta fram eller förrådsställa material om ett krisläge blir 
allt mer uppenbart. Därför måste vi redan idag på - 
skynda arbetet med att lägga till beredskapsklausuler i 
de kontrakt som FMV tecknar eller redan har tecknat.  
Vi måste helt enkelt säkra att den materiel och de för-
nödenheter vi behöver i ett krisläge finns tillgängligt. 
Detta låter kanske självklart men det är mycket arbete 
som kvarstår innan detta är på plats, säger Mats Ström.  

På frågan om det återigen kan bli aktuellt med att 
klassa vissa företag som ”krigsviktiga”, så kallade K-
industrier, som var fallet i det tidigare civilförsvaret 
organisation, passar Mats Ström:

– Dit har vi inte kommit ännu. Det är möjligt att vi 
kommer att förorda en liknande lösning men vi ska 
också komma ihåg att många företag som vi idag ser 
som svenska de facto har utländska ägare eller helt 
enkelt inte har produktion i Sverige.

text: SteFan Bratt

vänstra bilden: brigadgeneral mats ström. Foto: stefan bratt / hela underhållskedjan från enskilt förband i fält (stora bilden samt bild till höger) till det bakre underhållet i 
verkstäder. det ska gagna Försvarsmaktens förändrade inriktning mot ett nationellt försvar. Foto: viktoria välilä samt stefan bratt



krigsförbandsövning  
för sJukvÅrden

vid gränsjägarbataljonen måste allt klaffa för sjukvården  
under krigsförbandsövningar. vi kan inte ringa 112, säger  

timo erikoinen.

sjukvård under krigsförbandsövning 
med gränsjägarbataljonen. Foto: Privat

14 – Försvarsutbildaren 2-2016

SJUKvården i hemvärnet fick en nystart när be- 
fattningar för bataljonsläkare infördes. På krigsförbands- 
övningar, KFÖ, och på funktionsövningar tränar de sin 
förmåga att klara allt från återupplivning, multitrauma,  
frakturer, brännskador till livshotande blödningar.

Försvarsutbildaren har pratat med Timo Erikoinen, 
till vardags överläkare på Kalix sjukhus och i modell 90  
läkare på Gränsjägarbataljonen. Vad innebär det att 
vara bataljonsläkare längst uppe i norr?

– Det speciella med vår bataljon är att det är så långa 
avstånd. På en krigsförbandsövning kan vi ha 20 mil 
mellan kanterna på det område där vi verkar, säger 
Timo Erikoinen.

klara Primärt omhändertagande
Det betyder att förbandet måste planera för långa 
transporter av skadade. Det betyder också att det tar 
tid att transportera en skadad. Då måste hemvärns-
sjukvården ute i fält vara förmögen att klara av det mesta.

– Vi ringer inte i första hand 112 när vi har en skada, 
vi måste klara det primära omhändertagandet själva.

För att komma dit, att ha en sjukvård som i princip 
ska klara allt primärt omhändertagande krävs god 
utbildning och rätt attityd, inte bara hos bataljonens 
sjukvårdare, utan också hos soldaterna. Timo Erikoinen 
som kom till Sverige från Finland 1979 har tagit med 
sig erfarenheter från Nylands brigad.

– Där grundlades en god moral, att vi inte bara har 
rättigheter utan i första hand skyldigheter, stridsmoral,  
glöd och riktig sisu. Vi hugger i och ger aldrig upp, vi 
stöttar och gör allt för gruppen och helheten.

arméns JägarbatalJon
I Kalix är Timo Erikoinen hjälptränare i boxning och 
håller dessutom i fysisk träning för hemvärnsungdom.  
Han jobbar också som tidvis anställd åt Arméns Jägar-
bataljon i Arvidsjaur och var med vid repetitions-
övningen i Arvidsjaur i slutet av hösten.



– Om man inte tränat så mycket på några år och 
drar på sig uniformen kanske man över skattar sin 
förmåga lite. Nu var det inte så på repövningen, 
soldaterna gjorde mycket bra ifrån sig, det var ett 
rent nöje att se dessa jägarkämpar, säger Timo 
Erikoinen.

krigsFörbandsövningar
Timo Erikoinen och sjukvårdare på 14 andra 
befatt ningar i Gränsjägarbataljonen lägger 
grunden för sin verksamhet på krigsförbands- 
och funktions övningar. De jobbar med fyra 
grundläggande moment ute på kompanierna. 
Det är hjärt-lungräddning för skarpt läge, 
stoppa livshotande blödningar, traumaskador 
som frakturer och akuta sjukdomstillstånd. På en 
utbildnings-KFÖ tar det två och ett halvt dygn 
att öva in detta.

När ni sätter mål för sjukvårdsutbild ningen, 
hur tänker ni då?

– Att sätta realistiska mål. Mål som uppnås är bra för 
självförtroendet och jag vill ha sjukvårdare med gott 
självförtroende i bataljonen.

Planen rullar
Timo Erikoinen har bra stöd av Försvarsutbildarna som  
grundutbildar rekryterade sjukvårdare till hemvärnet 
och som också bedriver komplett erande sjukvårds-
utbildning och instruktörs utbildning.

– I år har Per Spjut från Försvarsutbildarna varit med 
på vår KFÖ. Han har strukturerat upp vår utbildnings-
plan som rullar till 2017. Det är ett dokument som täcker 
allt från kamrathjälp till transport av skadad och vård 
av sjukvårdsgrupp. Det är hela kedjan.

Timo Erikoinen jobbar både civilt och militärt med 
en devis.

– Better safe than sorry, säger han.

text: per lUnqe

timo erikoinen, över-
läkare och bataljonsläkare 
menar att god moral är 

en bra start för att 
förebygga skador.  
Foto: Privat
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20 BatalJonSpaStorer är på väg till Hemvärnets 
stridsskola, HvSS, när För svarsutbildaren träffar 
skolans chef, öv Björn Olsson. De ska under ledning av 
fältprosten Sten Elmberg från Försvarsmaktens hög-
kvarter gå igenom några av de upp gifter de har i hem-
värnsbataljonerna. Det är själavård för soldaterna och 
befälen. Hur kan de stödja bataljonschefen? Detta är en 
av de utbildningar som HvSS bedriver.

Under ett år kommer 850 elever till skolan. Vad vill 
du som skolchef  förmedla?

– Det är egenskaper som framåtanda, initiativförmåga  
och att cheferna ska ha god omvårdnad om sina soldater,  
säger Björn Olsson.

Omvårdnad?
– De ska planera smart, det behöver inte bara betyda 

att soldaterna ska ha en klapp på ryggen. De ska se till 
att enheten får sova och äta. Om det är en dålig väder-
prognos ska chefen ta hänsyn till den.

PlutonCheFskurser 
Kärnan i hemvärnsbataljonerna, den stridande enheten,  
är plutonen. HvSS har under många år drivit tre fristå-
ende kurser för plutonchefer. I år fortsätter det, men 
de kommer också att ges som ett samlat paket under 
sommaren.

– Vi är kundanpassade och våra kunder vill ha det 
här samlade alternativet.

Björn Olsson räknar liksom tidigare med 20 elever 
per fristående kurs. De får då genomföra muntliga 
stridsövningar, planering och fältövningar.

Du vill ha plutonchefer som kan fatta egna beslut?
– Jag vill skapa förutsättningar för det. En pluton-

chef  ska ha initiativkraft. Den som vågar vinner, säger 
Björn Olsson.

viktig Funktion
För hundekipagens mattar och hussar gäller annan 
träning. De ska lära sina hundar att vara passiva till 
dess order ges. Ekipagen fyller en viktig funktion i 
hemvärnets plutoner.

– Brukshundsklubben organiserar 850 ekipage för 
placering i hemvärnsförbanden. De löser uppgifter åt 
plutonchefen avseende skydd och bevakning. De är 
goda sensorer inte minst vid eftersök då hemvärnet 
stödjer civila myndigheter.

Under Geltic Bear i Enköping övas varje år bataljons-
ledningsförmåga. I år byggde det simulerade spelet på 
strider i Östersjön, med upptrappning på Gotland och 
påföljande strider på fastlandet. Då övades tio bataljons- 
ledningar vid två tillfällen.

Spelet satte eleverna i svårigheter då de inledande 
momenten ägde rum i ett krisskede. Gråzonen mellan 
fred och krig är juridiskt komplicerat. 

– Det var nyttigt och eleverna levde sig in i spelet 
som om det var verkligt.

Förbandsanda
Till hösten står HvSS åter värd för ungdomstävlingen. 
Det blir då ett jubileum för det är 60:e gången.

– Det är en stor händelse.
HvSS erbjuder en bred utbildning för landets 40 

hemvärnsbataljoner. Björn Olsson tar som skolchef  
med sig sina tidigare erfarenheter från Fallskärmsjägar- 
skolan där han var chef  1998 till 2001. En sådan erfaren- 
het är betydelsen av att skapa en god förbandsanda.

– Vi jobbar som ett lag. Det är ett lagspel, säger Björn 
Olsson.

text: per lUnqe

björn olsson leder hemvärnets stridsskola. – Jag vill skapa en bra förbandsanda, säger han. Foto: Per lunqe

hvss − utbildar 
Chefer 

hemvärnets stridsskola utbildar 850 elever 
om året. tillkommer övningen geltic bear 

på ledningsregementet där tjugo bataljons-
ledningar årligen vässar sin förmåga att  

leda sina förband.
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grUBBnäSUddenS läger med Lombens skjutfält har  
funnits sedan beredskapstiden. Nu satsar Försvars-
makten på upprustning av lägret. Såväl lägret som 
skjutfältet används av förband som I19, A9 och AJB. 
Lapplandsjägargruppen med säte i Kiruna har fem 
tjänster på Grubbnäsudden.

– Vi är där vid SÖF:ar, KFÖ:er och kompletterande 
utbildningar, säger Anders Ahlin som är chef  för  
Lapplandsjägargruppen.

30 km norr om kalix
Lägret används förutom vid övningar också vid möten. 
Där finns gott om logi, 350 förläggningsplatser, ett 
ordentligt kök med matsal och sanitetsanläggningar.

Lägret är beläget 30 km norr om Kalix. Den som kör 
dit tar av vid Vitvattnet och är sedan vid Grubbnäsudden  
som ligger vid sjön Storträsket. Det är typisk norrländsk  
terräng vid Grubbnäslägret och Lomben, bergigt med 
dalgångar och hedmark, utmärkta förutsättningar för 
övningar.

– Vi genomförde nyligen SÖF:ar för 111. Kalixkom-
paniet och 113. Haparandakompaniet inom hemvärnet  
i området runt Grubbnäslägret, säger Anders Ahlin.

ny bekantskaP
GMU-plutonen från Lapplandsjägargruppen ur I19 
övade i slutet av augusti och i september och utnyttjade 
då lägret. Så här skrev en av rekryterna på en blogg efteråt:

”Precis som på ett flertal andra förband var det in-
ryckning även på Norrbottens regemente… På mån - 
dagen klockan åtta mönstrades rekryterna in, utrustning  
hämtades ut och prövades ordentligt… Utbildningen 
vid Lapplandsjägargruppen genomförs till största del i 
Kiruna och med en kortare del i Grubbnäsudden.”  
Huvuddelen av rekryterna kom från mellersta och södra  
delarna av Sverige. De fick en ny bekantskap, ”knott”. 

Men rekryten på bloggen tycktes inte klaga på det.

mångsidigt skJutFält
En HR-administratör arbetar på Lapplandsjägar-
gruppen med placering i Grubbnäslägret till stöd för  
HV/FRIV. Dessutom tre utbildningsofficerare. Ni satsar?

– Ja. Både lägret och skjutfältet har mycket att er-
bjuda, säger Anders Ahlin.

Lombens skjutfält är mångsidigt. Fältet kan användas  
för enheter inom Försvarsmakten eller i samverkan 
med Försvarsmakten. Det har efterhand utökats och 
moderniserats. Där kan mekaniserade bataljoner öva, 
artilleri i samverkan med helikopter- eller flygförband. 

– Skarpskjutning kan genomföras med alla vapen-
system, säger Anders Ahlin.

stor kaPaCitet
Det är också ett stort område. Skjutfältsområdet är på 
10 500 hektar. Och lägret har moderniserats efterhand 
sedan det byggdes under beredskapstiden. Förutom 
de 350 sängplatserna kan 600 soldater förläggas i tält. 
Restaurangen är modern och i lägret finns en drivmedels- 
anläggning. Det finns elljusspår och bastu vid sjön. 

Grubbnäsudden utnyttjas av Försvarsutbildarna 
för återkommande vinterövningar. Och många skolor 
inom Försvarsmakten driver utbildning i lägret. 

Nils-Göran Strömbäck var chef  för Grubbnäsuddens  
läger 1987 till 2002. I dag är han pensionerad men åter-
kommer till lägret som chef  för Gränsjägarbataljonen.

– Från början var det mest värnförband som var här 
under beredskapstiden, säger han. 

Sedan dess har verksamheten moderniserats. Och 
nu satsar Lapplandsjägargruppen och Norrbottens 
regemente, I19, på framtiden.

text: per lUnqe

grubbnäsudden − lägEr  
med myCket att erbJuda
byggt under beredskapstiden används nu grubbnäsuddens läger och 

skjutfältet Lomben vid övning och utbildning av flera förband.

”observatören observerar. övriga skydd.”  
Foto: soldater ur 6. gmu-pluton lapplands-
jägargruppen 2015
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Bandvagnen äter Sig Upp utmed leden mot  
Vallrun, 700 meter över havet och Camp Ånns närmsta  
berg. Motorn växlar mellan låga och höga varv. Det låter  
ganska bra om V6:an från Ford. Föraren och skol chefen 
på ungdomskursen, Kristoffer Hellström sätter rutin-
erat en burk Bullens pilsnerkorv i vagnens värmepaket.

Kristoffer Hellström ligger på rätt bra och går lite 
utanför leden. Vagnen lutar rejält. Det känns som klart 
över 45 grader. Motorn tjuter.

– Nej. Men det går inte, säger kursens adjutant, 
Märit Lenefjärd.

– Kör själv, säger Kristoffer Hellström.

oreda
En bit bort från leden vid en liten myr och vid fjällskogen  
sätter eleverna, som den här veckan kommer från 
Stockholmsområdet och Värmland, upp tält 20 och 
bygger quinzees (snöbivack). Det är bra fart på dem, 
men rygg säckar ligger lite överallt. Instruktören Sten 
Söderberg med många år i Försvarsmakten pratar då 
med några elever för att rätta till detta.

– Vad är det viktigaste en chef  ska göra? frågar han.
Eleven sätter maten åt sidan.
– Sätta andra i arbete.
– Ja. Leda och fördela, säger Sten Söderberg.
Han blickar ut över ryggsäckarna, över skidor som 

ligger lite hur som helst, på skräp. En pulka är i oordning.

– Den kloka chefen, för honom tar det fem minuter 
att få ordning på det här.

Eleven höjer rösten, kallar till sig sina kamrater. Han  
säger det Sten Söderberg sagt och snart ligger ryggsäckar  
snyggt vid quinzees som byggs och vid tälten. Jägar-
köken ligger i ryggsäckar och basen börjar se ut som en 
militär bas.

tolka
Dagen före övade eleverna bandvagnstolkning på 
myren nere vid skjutbanan. För den som aldrig stått på 
skidor är det en utmaning.

– Vi lär dom det vi lärde våra barn när de var små, 
säger en instruktör.

Kristoffer Hellström går utmed tolklinan, hjälper 
eleverna att fästa sina stavar på den.

– Nu visar jag, säger han.
Tanken är att man stoppar in stavarna så här. Man 

behöver inte hålla i linan. Man står lätt tillbakalutad. 
Den som står längst bak är tolklagschef. Kommandot 
”Klart” går bakåt till honom eller henne. När det är 
klart, ger tolklagschefen klartecken till tolkvarnaren 
som står i bandvagnen och allt sätter igång. Om det är 
någon som ramlar släpper man sina stavar.

Ekipaget rullar iväg. En tjej ramlar. Upp och iväg. 
Ramlar. Upp och iväg.

Sten Söderberg går fram och ger henne instruktioner.  
Hon vill verkligen lära sig.

– Hon borde få medalj för sina kämpatakter, säger han.

bästa Framsteg
Nere i matsalen på Camp Ånn pratar vi om elever som 
inte är topp men som verkligen försöker. Borde man på 
kursen ha ett pris för bästa framsteg?

vinterföre  
för ungdomar 

PÅ CamP Ånn
Fyra veckor vinterkurser för ungdomar i ånn, 
då får ungdomar från hela sverige bekanta 
sig med skidor och fjäll. vi följde kursen för 

elever från mälardalen.
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– Kanske inte, men elever som kämpar bör upp-
märksammas. Om jag går fram till dom och pratar, 
ger uppmuntran, då ser kamraterna det och det är värt 
mycket, säger Sten Söderberg.

Det blir en tolkad tur upp på Vallrun. I år är det bättre  
snö än tidigare år. Veckan före kom en halvmeter när 
eleverna från Göteborg var i Ånn. Nu drar Kristoffer 
Hellström ett lag uppåt. Det går bra, inte en vurpa. På 
toppen blåser det bra, snön driver.

Kristoffer Hellström samlar ungdomarna i lä bakom 
bandvagnen. De tittar mot Norge, tre mil bort, och mot 
Åreskutan i öster. Storsnasen visar sig i syd, 1 500 meter 

George Lunqe som själv är tre veckor för ung för denna 
kurs i Ånn intervjuade en av eleverna, Marcus Jansson,  
18 år från Stockholm.
Hur hittade du till Ånn?
– Genom kurskatalogen, säger Marcus.
Varför bestämde du dig för att vara med?
– Jag vill lära mig vintermiljö, jag har bara erfarenhet av  
sommarkurser.
Hur tycker du att det är?
– Det är en bra kurs. Det är hjälpsamma instruktörer och 
befäl.
Roligast hittills?
– Lära sig åka Vita Blixten och klä sig så att man inte fryser.

Framtidsplaner?
– Jag ska gå ut gymnasiet 
före sommaren. Sedan  
hoppas jag komma in på 
den militära grundutbildnin-
gen. Inom Försvarsmakten 
har man stora möjligheter.
Vad engagerar dig i 
försvaret?
– Personlig utveckling och 
se andra utvecklas tillsam-
mans i grupp, säger Marcus. 

text: george lUnqe

marCus lär känna vita blixten

marcus Jansson lär sig vinter-
miljö. Foto: george lunqe

över havet. Han berättar om Karolinerna och deras 
återtåg efter Karl XII:s död. Det är dags att återvända 
till Camp Ånn.

– Om jag släpper er vind för våg, skulle ni hitta hem då?
Jodå. Det är helt klart. Det skulle dom. Först kolla in 

Ånnsjön och sedan följa leden under Svenska Kraftnäts 
400 kilovoltsledning.

Eleverna hittar hem och fortsätter lära sig vad som är  
värt att lära sig om vintermiljö under subarktiska för-
hållanden.

text: per lUnqe 

bilderna från vänster till höger: Quinzeebygge. Foto: Per lunqe / tolkningen tar sig. Foto: george lunqe / sten söderberg instruerar elev. 
Foto: Per lunqe
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det är nU två år sedan händelserna på Majdan-
torget, maktskiftet i Kiev, den ryska annekteringen 
av Krim och den väpnade konflikten i östra Ukraina 
inleddes. Sedan sommaren 2014 har också olika försök 
gjorts att få till stånd en vapenvila vilket började med 
den ukrainske presidentens utlysande av vapenvila och 
en fredsplan i juni. Vapenvilan blev inte fullständig och 
bröts snart varefter striderna ånyo eskalerade. Sanno-
likt var det ukrainska nederlaget i striderna vid Ilovajsk 
i månadsskiftet augusti-september vad som ledde fram 
till det s k Minsk-1 avtalet i september 2014, ett avtal i 
tolv punkter som hade likheter med fredsplanen i juni. 
Men knappt hade avtalet undertecknats förrän strid-
erna var igång igen, om än inte i samma omfattning. 
Och så fortsatte det under hösten och vintern där en - 
staka händelser fick stor uppmärksamhet. I januari 
2015 var striderna minst lika intensiva som våren 
året innan, bl a i anslutning till Debaltsevo. En viktig 
knut punkt som den ukrainska sidan intog i juli 2015 
och separatisterna nu försökte återta vilket lyckades 
17 februari. Detta, och insikten om att Minsk-1 avtalet 
var överspelat, ledde till nya ansträngningar att få till 
en mer hållbar vapenvila och resulterade i Minsk-2 
avtalet. 

minsk-2 avtalet oCh dess eFterbörd
Minsk-2 avtalet från 12 februari 2015 innehåller klau-
suler om vapenvila, tillbakadragande av tunga vapen, 
lokala val i Donbass, fångutväxling samt återställande 
av ukrainsk kontroll över gränsen i öster m m. Avtalet 
skulle vara implementerat i slutet av 2015 vilket inte 
blev fallet varför det informellt kan anses vara förlängt. 

Trots Minsk-2 avtalet har striderna fortsatt och  
dagligen rapporteras om både döda och skadade till 
följd av olika skärmytslingar eller minolyckor. Inte  
heller har den humanitära situationen i östra Ukraina 
förbättrats. Tillbakadragandet av tunga vapen kan  
diskuteras och båda sidor anklagar varandra för att 
detta inte genomförts eller att de förts fram igen. OSSE,  
som övervakar implementeringen av avtalet, har inte 
heller fullt ut kunnat lösa den uppgiften och lokalval i 
Donbass torde inte heller ske i närtid. Stora ansträng-
ningar har även gjorts på ukrainsk sida för att öka den  
militära förmågan, men många av de tidigare pro-
blemen består. Samtidigt har reformeringen av det 
ukrainska samhället inte gjort några större framsteg, 

korruptionen är fortfarande utbredd vilket lett till 
en varning från Internationella valutafonden om att 
avbryta dess samarbete med Ukraina och att ekonomi-
minstern avgick. Det politiska kaoset har ökat och 
många kräver premiärministern Jatsjenuks avgång 
som trots detta klamrar sig fast vid makten. 

det nymornade intresset För syrien
Det syriska inbördeskriget har pågått i fem år med 
efter hand fler aktörer och en ökande brutalisering  
som fick en ny dimension 30 september 2015. Då  
sällade sig Ryssland till aktörerna och inledde den 
första större ryska militära operationen sedan kriget 
med Georgien 2008. De många aktörerna med olika 
agendor gör också att svårigheterna att nå och vid-
makthålla en vapenvila samt på sikt en fredlig lösning 
av konflikten torde vara mycket stora.  

Huvuddelen av de ryska förbanden skall enligt vad 
presidenten beordrade 14 mars dras tillbaka och såvitt 
kan bedömas har den ryska insatsen bidragit till att 
regeringssidan haft framgångar. De ryska flyginsats-
erna har varit betydande, sammanlagt har mer än  
9 000 flygföretag genomförts. Utöver flygstridskrafter, 
och stöd till dessa i form luftvärn, marktrupp för skydd 
och bevakning m m, har även militära rådgivare funnits  
på plats i Syrien. Även rysk marktrupp kan ha satts 
in i striderna liksom ryskt artilleri vilket vissa källor 
hävdar. I sammanhanget figurerar uppgifter om att 
ryska beväpnade obemannade markfarkoster, ”drönare 
på marken”, nedkämpat ett större antal terrorister 
vilket torde vara desinformation med oklart ursprung. 
Den ryska insatsen är inte heller oomtvistad. Tidigt 
framkom uppgifter om att inte enbart IS bombades och 
i anslutning till striderna kring Aleppo uppges ryskt 
flyg ha bombat ett sjukhus.

De ryska förlusterna har varit få. Ett självmord, en 
pilot då en Su-24 sköts ned, en marininfanterist under 
sökandet efter besättningen på det nedskjutna flyg-
planet och en rysk rådgivare. Förvånande nog har inga 
flygplankrascher inträffat vilket kunde ha förväntats 
mot bakgrund av de många militära flygplanhaveri-
erna sommaren 2016. 

Att Ryssland nu till del drar sig tillbaka tolkas av 
många som ett sätt att sätta press på president Assad 
och tillkännagivandet av tillbakadragandet kom också 
lägligt inför fredsförhandlingarna. Detta är nog inte 

tunnelseende eller  
den mediala enögdheten 
Då konflikten i Ukraina idag inte har samma dramatik som tidigare har 
media istället vänt blickarna mot syrien. inte minst p g a den ryska in-
blandningen i striderna varför ukraina hamnat i ett medialt bak vatten.
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den enda förklaringen utan ekonomiska realiteter kan 
också ha spelat en roll.

De ryska insatserna skall också jämföras med den 
av USA ledda Operation Inherent Resolve som i syfte 
att bekämpa IS i Syrien och i Irak inleddes i september 
2014. I Inherent Resolve deltar mer än 30 länder och 
till i början av februari hade, sedan operationen inleddes,  
10 242 flygföretag genomförts, merparten amerikanska,  
varav 3 375 i Syrien. I Inherent Resolve ingår Turkiet 
som i mitten av februari började beskjuta de områden i 
Syrien som hölls av den kurdiska gruppen YPG vilken 
kontrollerar en stor del av gränsen mellan Turkiet och 
Syrien och som USA anser vara en av de mest effektiva 
krafterna i kampen mot IS. Turkiet och Saudiarabien 
aviserade också att man var beredd att sätta in marktrupp  
i Syrien. Så mot den bakgrunden är det inte svårt att för- 
 stå att Inherent Resolve torde vara ett svårskött pastorat.

varthän?
Om det blir en bestående vapenvila och på sikt fred i 
Syrien återstår att se, inte minst p g a konfliktens kom-
plexitet och de många aktörerna. Även om Ryssland 
lämnar Syrien med huvuddelen av sina styrkor har 
man kvar en flyg- och en marinbas vilket underlättar 
en återkomst. Samtidigt har man inte avsagt sig möjlig- 
heten att med kort varsel ånyo ingripa i konflikten 
vilket kan ske med hjälp av det strategiska bombflyget 
och robotbestyckade stridsfartyg. 

Konflikten i Ukraina lär så länge ingen av de strid-
ande parterna har förmåga eller vilja till ett militärt 
avgörande förbli en långintensiv konflikt med fortsatta 
skärmytslingar och sporadiska utbrott av mer inten-
siva strider vilket gör det tveksamt om Minsk-2 avtalet 
kan implementeras. Den politiska krisen lär fortgå, 
möjligen kan regeringen ombildas, men hur uppfattar 
ukrainarna det politiska rävspelet och att förhoppning-
arna som närdes våren 2014 efter Majdan ännu inte 
förverkligats? Färgrevolutionen 2004 och Majdan 2014  
förändrade det politiska landskapet och den politiska 
mognaden är idag inte mycket större än då varför ett  
Majdan 2 eller en ny färgrevolution inte helt kan ute-
slutas. Att Ryssland drar sig tillbaka från Syrien lär sanno - 
likt också glädja den ukrainske presidenten som nu kan 
hoppas på att blickarna återigen riktas mot Ukraina.

text: Jörgen elFving

övre bilden: kriget i ukraina kan komma 
att pågå länge med ganska låg intensitet. 
Foto: drop of light / shutterstock.com

nedre bilden: många aktörer slåss i 
libyen, varför en fred verkar avlägsen. 
Foto: orlok / shutterstock.com
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Carina Bergh är instruktör och lotta vid sidan av sin  
anställning som lärare. Hon fick via Svenska Lottakåren  
uppdraget att samordna de frivilliginsatser som behöv-
des när trycket på Migrationsverket nådde sin höjdpunkt.

– Då jag har ett ganska bra kontaktnät så kan det 
vara anledningen till att jag fick frågan, säger hon.

nätter oCh helger
Efter ett första möte med Migrationsverket klarades 
behoven ut samt var och vad som väntades av de till-
fälliga förstärkningsresurserna. Det som myndigheten 
gjorde på dagtid, det gjorde de frivilliga under nätter 
och helger. Många asylsökande som kom över bron 
från Köpenhamn var ensamkommande barn.

– Vi registrerade dem och såg till att de kunde åka 
vidare till ett boende.

Flyktingmottagarna kunde ibland använda engelska, 
men de flesta barn de mötte kunde inte förstå detta språk.

– Vi fick med tolk försöka ta reda på de uppgifter vi 
ville ha.

Det var identitet, ursprungsland och genom vilka 
länder barnen rest. Det skulle gå fort, köerna var långa. 

natt eFter natt
Bland frivilligorganisationerna som ställde upp fanns  
Försvarsutbildarna som assisterade såväl på Migrations -
verkets lokaler i Malmö som på den numera nedlagda 
flygflottiljen F5 i Ljungbyhed. De registrerade barn på 
flykt från kriget och i behov av en trygg plats att komma  
till. De gjorde detta natt efter natt. Och boenden börj-
ade ta slut. Den 23 november flaggade Migrations-
verket för att dessa inte räckte.

”Det är enbart tack vare frivilliginsatser som asyl-
sökande slipper sova under bar himmel” skriver  
Sveriges television i en nyhetstext.

Samtidigt skjuter regeringen till 10 miljoner kronor 
till de frivilligorganisationer utan vilka det hade varit en  
ännu besvärligare situation för Migrationsverket och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Inrikesminister Anders Ygeman säger till nyhetsbyrån  
TT att han uppmärksammat den ansträngda situationen. 

avtalsFråga 
Även om de 120 flyktingmottagarna i Skåne som ställer 
upp är en frivillig resurs så ska de ha ersättning.

– Det var inte helt lätt att få fram ett avtal. Inlednings - 
vis diskuterade vi det avtal som räddningstjänsten 
använder, säger Carina Bergh.

Frågan löstes genom att ett tjänstemannaavtal slöts 
men det var inte pengar som drev de frivilliga. De ville 
göra en insats när den behövdes. De ensamkommande 
barnen var desperata och utlämnade.

– Vi visade trygghet och det var viktigt hur vi  
bemötte dem.

Därför var det också viktigt för Carina Bergh att 
kvalitetssäkra dem som hjälpte till.

– Vi fick många spontanansökningar. Dessa fick jag 
tyvärr tacka nej till och tog hjälp av dem som tillhörde 
en frivillig försvarsorganisation.

Efter insatsen hade Carina Bergh utvärderingsmöten  
med Migrationsverket och MSB.

– Vi var nöjda med det mesta och jag tycker att det 
är bra att de räknar med oss, säger Carina Bergh.

text: per lUnqe

Från centralstationen i malmö blev det raka spåret till registrering som sköttes av frivilliga. Foto: tomislav stjepic / migrationsverket

frivilliga tar  
emot flyktingar 

När flyktingkrisen nådde sitt maximum före 
jul, då kunde migrationsverket och msb lita 
på frivilliga. 7300 mantimmar med medlem-
mar från tolv frivilliga försvarsorganisationer 

bokfördes i malmö och ljungbyhed.



ClaeS-åKe henriCSSon, Försvarsutbildarna, till-
sammans med Civilförsvarsförbundet och Lottakåren 
samordnar och planerar för ett stöd till kommunerna i 
Västra Götaland om flyktingtrycket blir stort och behov 
uppstår.  

– Vi kommer att erbjuda vår kompetens, säger  
Claes-Åke Henricsson. 

Det betyder att alla frivilliga försvarsorganisationer 
i regionen inventerar sina möjligheter för att gå in med 
sitt kunnande när trycket på myndigheterna blir stort. 

matChning
När vi får en förfrågan så går vi ut till medlemmarna 
och frågar om dom kan lösa aktuell uppgift? 

Det handlar om många medlemmar i Västra Götaland  
och Claes-Åke Henricsson räknar med att behovet kan 
bli stort. Om 100 000 asylsökande kommer till Sverige 
under 2016, då kan det bli uppemot 25 000 som kommer  
till Västra Götaland. 

– Då ska vi göra vårt för att kommunerna får det stöd 
i form av extra resurser som kan krävas för att mot- 
tag ningen blir så smidig som möjligt, säger Claes-Åke 
Henricsson. 

Flexibel organisation
Men någon ny stor organisation blir det inte. 

– Vi ska inte ha en stor organisation. 
I stället blir det en flexibel organisation som ställer 

upp när när det behövs. Det blir alltså ”job on demand”. 
När ett behov uppstår rycker frivilligorganisationerna in. 

Det ska skrivas avtal mellan de personer som ställer 
upp och kommunerna.

Klarar ni det? 
– Vi kan nog få fram resurser om vi får tid att invent-

era och ta fram det som krävs. God framförhållning är 
en framgångsfaktor, säger Claes-Åke Henricsson.

sJälvgående
På länsstyrelsen i Västra Götaland ser Leif  Isberg som 
jobbar med regional krisledning fram emot samarbetet 
med de frivilliga försvarsorganisationerna. Han har 
god erfarenhet av frivillighet. Under Västmanlands-
branden 2014 jobbade han på plats med frivilliga 
försvarsorganisationer.

– De är självgående, välorganiserade och de har 
samhällsengagemang, säger Leif  Isberg.

De frivilliga kan också ställa upp med kort varsel. Det  
är något Leif  Isberg och de kommuner som kommer att 
ta emot det frivilliga stödet kommer att ha stor nytta av.

Planerar För hårt tryCk
I Västra Götaland finns 49 kommuner och 1.6 miljoner 
invånare. Flyktingtrycket blev stort förra hösten.

– Det blev både akut och oväntat. Nu är det för tillfället  
lugnt, men vi planerar för en situation där trycket ökar.

Då finns frivilligorganisationerna. Leif  Isberg 
räknar med snabbt stöd. Det är logistik, transporter, 
personal till staber som stabsassistenter och det är 
administrativ personal.

– Jag har fått en mycket bra kontakt med den grupp 
som samordnar frivilligorganisationerna här.

I april ska han möta gruppen och då ska riktlinjerna 
dras inför sommaren och hösten.

– Vi vet inte hur det blir, men vi ska vara förberedda 
så långt det går, säger Leif  Isberg.

text: per lUnqe

flyktingmottagning  
i västra götaland −  

”vi ska vara förberedda”
När myndigheterna behöver stöd vid flyktingsituationer finns frivilliga  

försvars organisationer. i västra götaland planeras ett samarbete.

Flyktingmottagning 2015. nu förbereder sig frivilligorganisationerna i 
västra götaland för nästa våg. Foto: tomislav stjepic / migrationsverket
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pSyopS är inget nytt. Det har varit en kostnads-
effektiv möjlighet så länge krig har utkämpats, och inte 
bara i militära krig.

Psyops härstammar från benämningen propaganda, 
ett latinskt begrepp, propagare som betyder att utbreda 
eller fortplanta. Det användes under medeltiden som 
benämning på  den institution inom katolicismen som 
hade till uppgift att sköta utbredningen av den katolska 
kyrkan. 

Oavsett om man kränger biblar eller nedsättande 
omdömen om fiendesidans statsminister, så använder 
man i princip samma verktygslåda, säger Anders  
Johansson, förbundsstyrelseordförande i Psyops-
förbundet som är en del av Försvarsutbildarna.

– Ett psyopsförband jobbar med hela kedjan från 
målgruppsanalys till ett paketerat budskap, via lämp-

liga kanaler samt uppföljning av kampanjen, till en 
analys av om insatsen fick den avsedd effekt?

vit, grå eller svart
Man skiljer på strategisk psyops som är propaganda 
och desinformation riktad mot en befolkning och dess 
stadsledning, och taktisk som till exempel ska minska 
stridsvärdet hos motståndarens soldater. I psyops 
pratar man inte om sina egna kampanjer som propa-
ganda utan snarare om påverkanskampanjer. Propa-
ganda som har en negativ klang, särskilt efter andra 
världskriget, används för att beteckna motståndarens 
påverkansoperationer. Psyops och propaganda brukar 
delas in i kategorierna vit där avsändaren är tydligt 
identifierbar, grå med en otydlig avsändare och svart 
med en falsk avsändare. 

Psyops, psykologiska operationer är just vad de låter 
som. med ett väl riktat angrepp tränger avsändaren in i 

huvudet på mottagaren. det är fråga om vilja, att knäcka 
eller ändra motståndarens drivkraft.

PSyoPS − En kamP mEllan viljor

david bergman under en grund-
kurs i psykologiska operationer. 
Foto: Johan lundahl / Combat 
Camera / Försvarsmakten
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Psykologiska operationer ingår som en normal del 
i all krigföring. I sjätte generationens variant, hybrid-
krigföring, är psyops en mycket viktig del. Det visade 
sig under Rysslands annektering av Krimhalvön 2014.  

– Desinformation om vad som pågick och vem som 
inlett annekteringen av Krim skapade politiskt hand-
lingsutrymme för Putinregimen tillräckligt länge för 
att annekteringen skulle hinna genomföras utan att 
världssamfundet hunnit komma med kraftfulla  
protester, säger Anders Johansson. 

Kriget fortsatte sedan vidare till de östra delarna av 
Ukraina med samma förespeglingar om ett ”lokalt  
uppror” utan att den internationella opinionen hunnit  
formera sig och presentera motbevis till de ryska lögn-
erna. 

– Samtidigt misslyckades västerländska medier 
initialt att skapa en oberoende bild av vad som hände i 
Ukraina. 

insatsberett
I Sverige finns 10. Psyopsförbandet, lokaliserat till  
Ledningsregementet i Enköping. Där utvecklas metod-
erna och den första operativa enheten fanns i NBG08. 
Förbandet skulle vara berett att sättas in i en kris eller 
konflikt för EU:s räkning i en så kallad överbryggande 
operation, till exempelvis en FN eller AU (Afrikanska 
Unionen)-operation. 

– Erfarenheten visar att förbandet klarade att göra 
sig insatsberett men att det återstod många frågor om 
hur det skulle användas praktiskt, stödjas från strateg-
isk nivå samt försörjas med nödvändig lokal expertis. 

Men Anders Johansson som då var förbandschef  är 
övertygad om att även detta hade funnit sina lösningar  
om väl NBG08 hade satts in. Det fanns praktisk  
erfarenhet inom förbandet av detta från missionerna i 
Bosnien, Kosovo och Afghanistan där enskilda Psyops-
officerare hade tjänstgjort.

Senare har delar av 10. Psyopsförbandet verkat i de 
internationella insatser Försvarsmakten genomfört i 
länder som Afghanistan och Libyen. Kompetenser  
som förbandet då använder har sitt akademiska ur-
sprung från områden som marknadsföring, kommun-
ikation, psykologi, sociologi, antropologi och inte 
minst finns analysförmåga som har såväl civil som 
militär karaktär.

Föredrag
10. Psyopsförbandet jobbar i dag med att utveckla sin 
förmåga.

– Förbandet föddes ur ett behov för internationella 
insatser, och den uppgiften kvarstår, men relativt tidigt 
sågs behovet att även kunna verka inom ramen för ett 
nationellt försvar, vid ett väpnat angrepp mot Sverige. 
Ett enkelt sätt att bidra till detta är att redan på förhand 
höja medvetenheten om vad som sker inom området 
genom exempelvis föredrag och seminarier, säger 
David Bergman. 

David Bergman ingick i den första gruppen som 
startade upp Psyopsförbandet. Idag har han gått vidare 
i karriären inom Försvarsmakten men är fortfarande 

aktiv inom Psyopsförbundet som är ett rikstäckande 
förbund i Försvarsutbildarna.

Hur går man till väga i en psykologisk operation? 
Frågan går till Anders Johansson.

– Du kan jämföra med lanseringen av en bilmodell. 
Vi gör en målgruppsanalys, vilka värderingar är rele-
vanta och förekommande? Ju mer relevanta kriterierna  
är i analysen desto större blir precisionen. Vilka 
kanaler är möjliga och bäst för oss? Säljer vi en bil så är 
köpbeteendet hos målgruppen viktigt. Gör vi en taktisk 
psykologisk operation, kanske vi vill ändra ett beteende 
som att få ungdomar att sluta kasta sten på våra fordon.  
Det är också lätt att utvärdera om påverkan varit fram-
gångsrik, säger han. 

Kanaler?
– Kanalerna som står till buds är traditionella som 

flygblad, dagstidningar, radio och teve. Nu finns också 
sociala medier, och vi är medvetna om att det som är 
en nyhet på en blogg eller en portal som Facebook kan 
spridas snabbt och bli ett självspelande piano. 

Anders Johansson, förbundsstyrelseordförande  
i Psyops förbundet.

"ett PsyoPsförband  
Jobbar med hela kedJan 

frÅn mÅlgruPPsanalys till  
ett Paketerat budskaP." 

rysk ProPaganda
Förra året genomförde Psyopsförbundet ett semin-
arium på Försvarshögskolan. Det handlade om rysk 
propaganda och användning av psykologiska opera-
tioner. Oscar Jonsson från King´s College i London 
förklarade grundbulten med rysk propaganda, att 
luras utan att mottagaren förstår att han eller hon är 
lurad. Detta grepp används i Ryssland för att skapa det 
narrativ, eller berättande, det vill säga, den som står 
för narrativet anger hur en berättelse ska berättas. Det 
kan gälla en konflikt mellan EU och den euroasiatiska 
zonen och då i Ukraina. 

I nutid använder Ryssland aktivt psykologiska 
operationer, det visade doktoranden vid Södertörns 
högskola, Ekaterina Kalinina, på seminariet. Utifrån 
den s k Gerasimov-doktrinen är informationskrig-
föring en viktig del. Desinformation och vilseledning 
används för att legitimera politiska beslut. Verktygen 
är ett centralt kommunicerat narrativ genom media, 
traditionella och sociala, menade Ekaterina Kalinina.

På Krimhalvön och i Ukraina utspelades och ut-
spelas stor del av krigföringen via psykologiska opera-
tioner.

– Det är vilseledning, desinformation och påverkans-
operationer, sa Ekaterina Kalinina.
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– vi kan vilja ändra ett 
beteende, säger anders 
Johansson, förbunds- 

styr else ordförande i 
Psyops förbundet.  
Foto: Per lunqe

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

Välkommen att söka bidrag för verksamhet som tjänar till att stärka 
Sveriges försvar samt fredsbevarande och samhällsstödjande 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.

Psyops syftar till att påverka  
människors uppfattningar/ 

åsikter/sinnesstämningar i en  
viss riktning. Foto: yinghui liu  

/ shutterstock.com

Vad skulle Sverige sätta emot inför en sådan krig-
föring?

– I Sverige bygger det psykologiska försvaret nästan 
uteslutande på att det finns fria, kritiskt granskande 
medier som kan rapportera sakligt och opartiskt om 
skeenden och händelser i samhället, säger Anders 
Johansson.

fort. PSyoPS − En kamP mEllan viljor

Han menar att det bästa vapnet mot propagand-
istens angrepp är det kritiska tänkandet och tillgång 
till saklig och korrekt information och vidmakthåll-
andet av den fria opinionsbildningen. 

Om samhällsdialogen hålls igång som det är tänkt 
kommer medborgaren att klara av att orientera sig i en 
föränderlig värld och se när någon försöker manipul-
era eller påverka henne på ett otillbörligt sätt, menar 
Anders Johansson.

text: per lUnqe
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hUr det giCK? Bataljonschefen övlt Teddy Larsson 
menar att det gick mycket bra. Takterna hade inte gått ur  
trots att det för några var 15 år sedan sist. De värnpliktiga  
hade gjort sin grundutbildning mellan åren 2000 och 2010.

– De hade kunskaperna kvar och vi dammade av en 
del gamla färdigheter. En stor omställning för många 
som kanske suttit på kontor i Stockholm i över tio år, 
det gick i alla fall bra, säger han.

kallt väder
Inga problem att lägga ribban före repetitionsutbild-
ningen?

– Nej. Vi var tidigt överens om nivån. Utbildnings-
nivå, tid och ekonomi styr målsättningen.

Det som gnuggades först var grunder, som repetition  
av kallt väder-paketet. Temperaturen låg nedåt minus 27,  
och då ingick övernattning i enmanstält. Också sjuk vårds- 
moment drillades i början av denna pliktutbildning, en 
av de första i sitt slag sedan mitten av 90-talet.

Jägarna, som effektivt genomförde sju utbildnings-
dygn, repeterade klassiska uppgifter som marsch, bas - 
tjänst och eldöverfall inom ramen för en jägargrupps 
uppgifter.

För att genomföra utbildningen på ett effektivt sätt  
fick officerare och soldater ur de stående delarna av 
Jägarbataljonen fungera som instruktörer, vilket 
fungerade mycket bra enligt Teddy Larsson.

ak-5C
En längre marsch genomfördes i terräng med puder-
snö. Jägarna valde övervägande stavar och snöskor för 
att ta sig fram. Grupperna avdelade målövervakning 
mot förbindelser och gjorde därefter eldöverfall mot 

den fördefinierade motståndaren då denne passerade.  
Vapen som användes var Ak-5C, och här fick ett 

antal av de pliktiga jägarna ta in ny kunskap då de var 
utrustade med Ak-5A under värnplikten. Också p-skott 
övades på skjutbanan. 

Hur uppskattar du att de pliktutbildade skulle klara 
en KFÖ i förband?

– Får de bara några veckor till skulle det gå riktigt 
bra, då skulle de kunna lösa uppgifter även i större 
förband, säger Teddy Larsson.

okonventionellt Förband
En av de värnpliktiga i Arvidsjaur var Johannes Sikström.  
Han tyckte att det gick bättre än väntat.

– Innan jag kom hit så funderade jag på hur mycket 
jag skulle komma ihåg. Men så här i efterhand inser man  
att mycket sitter i ryggmärgen. Man är bara lite ring-
rostig. Den stora skillnaden jämfört med värnplikten 
är att man då hade sin grupp som man lärt känna under 
lång tid. Här delas man in i grupper med personer man  
inte känner. Men trots det har det gått väldigt bra, 
säger Johannes Sikström på Försvarsmaktens hemsida.

Arméns Jägarbataljon uppträder okonventionellt och  
verkar med hjälp av egna vapen eller genom invisning  
med vapensystem som attackflyg och artilleri. Rätt ut-
nyttjat kan förbandet åstadkomma systemkollaps hos 
motståndarens viktigaste funktioner. Arméns Jägarbataljon 
har deltagit i ett flertal internationella insatser och har 
i dag soldater och officerare insatta i MA03 och FS30.

text: per lUnqe

kunskaPer kvar hos  
Jägare PÅ rePövning

efter regeringens beslut 2014 genomfördes repövningar  
på flera förband i slutet av förra året. Ett av dem var 

arméns Jägarbataljon i arvidsjaur. 85 jägare bytte sin 
civila tillvaro för att dra på sig uniformen igen.

kartan, en av jägarens bästa vänner på repövning. Foto: Joel thungren / Försvarsmakten
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tom ClanCy’S the diviSion är ett svenskt spel. Det 
har tagit fyra år att ta fram med 400 spelutvecklare på 
Malmöbaserade Massive Entertainment. Spelaren rör 
sig on line i ett digitalt New York. Staden har efter ett 
angrepp med biologiska agens blivit en katastrofzon. 
Spelarens uppgift är att som federal agent ta sig in i 
zonen och skydda de civila som finns kvar i kaoset som 
uppstått. Våld är lösningen.

För att få en realistisk miljö har spelutvecklarna bland  
andra tagit hjälp av Försvarsutbildarnas CBRN-förbund.

– Vi vände oss till CBRN-förbundet för jag vet att de har 
kunskapen. Vi behövde experter, säger Martin Hultberg som 
är kreativt delansvarig för spelet The Division.

Det här blir samtidigt lite totalförsvarsinformation.  
Martin Hultberg som själv är engagerad i Försvarsutbildarnas  
kriskommunikationsförbund Criscom menar att spelarna 
kommer att lära sig mycket om pandemier, samhällets sår-
barhet och B-vapen angrepp.

– Samtidigt som de är inne i ett spännande spel, får de 
förståelse för något som inte kommuniceras särskilt mycket i 
andra fora.

nytt
Varför just ett spel med biologiska vapen?

– Det har tidigare kommit Tom Clancy-spel där man 
spelar soldat, det har kommit spel där spelaren är en hemlig 

agent och det har kommit anti-
terrorspel. Vi ville göra något 
nytt och ingen har tidigare i spel-
form skapat en trovärdig miljö  
kontaminerad med biologiska 
vapen, säger Martin Hultberg.

Det är en tacksam miljö, 
Manhattan i New York är en 
avgränsad yta. Man måste an-
vända någon av broarna för att 
fly situationen och spelaren  
kommer in som federal agent 
utifrån i en s k stay behind-styrka. 
Det är upp till spelaren, eller 
spelarna att förstå situa  tionen 
och agera. På mot ståndar sidan 
finns fyra fientliga grupp eringar, 
bland dem upplopps makare och 
förrymda fångar.

revinge
Martin Hultberg och delar av 
spelutvecklingsteamet har 

med experterna från CBRN-förbundet varit på CBRN-
banan vid P7 Revinge som ligger nära Malmö. De har 
också rest över till USA där de fått råd från konsulter 
som jobbar med frågor kring biologiska vapen.

Det går att spela ensam, men SR Kulturnytt som prov-
spelat menar att det är roligare med andra. Kulturnytts-
redaktionen menar också att detta spel kan bli Sveriges nästa 
stora kulturexport. Spelet är avsett för plattformar som 
Windows, Playstation 4 och Xbox One.

The Division slog det elva år gamla rekordet bland vår-
titlar i Storbritannien när det släpptes till försäljning 8 mars.

text: per lUnqe

nytt sPel med insPel  
frÅn Cbrn-förbundet

Cbrn-förbundets experter hjälpte till att säkerställa en trovärdig miljö i den 
senaste av stora dataspelsframgångar från sverige. det är många detaljer 
som ska stämma när ett digitalt new york blir kontaminerat med b-vapen.

strid i ett b-kontaminerat new york, en miljö skapad med hjälp av 
experter från Cbrn-förbundet. Foto: massive entertainment

trovärdigt
Experter från Försvarsutbildarnas CBRN-förbund 
kom till Malmö, höll föredrag för spelutvecklarna och 
svarade på frågor. Allt ska vara trovärdigt i det spel 
som visar på total systemkollaps orsakad av en eller 
flera antagonisters spridning av smittkoppsvirus. Det 
är ingen trevlig syn spelarna möter?

– Nej. Och det är många detaljer som ska klaffa. Vad 
karakteriserar en miljö kontaminerad med B-agens? Hur 
sprids det och hur lång tid tar det?
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Så Får man väl inte Säga, sade en del. Men det är 
ju så det är, och det är mot bakgrund av den hotbilden 
som vi till slut har fått en rejäl diskussion om Sverige 
och Nato. 

”Låt inte rysskräcken hindra oss från att gå med i Nato”, 
manade 25 försvarsdebattörer i Dagens Nyheter 6/1 och 
fortsatte:

”Sverige måste bestämma sin säkerhetspolitik 
utifrån sina egna nationella intressen. I dagens situ-
ation främjas dessa bäst genom att tillsammans med 
demokratiska stater, inklusive Finland, bygga säkerhet 
och solidaritet i det nordisk-baltiska området. Om det 
nordisk-baltiska området är säkert, trovärdigt militärt 
försvarat och fredligt gynnar detta inte bara Sverige 
utan hela Europa”.

Slutsatsen är att ”för Sverige innebär detta att ett 
svenskt Nato-medlemskap är nödvändigt”.

Moteld finns i det nya grupparbetet Sverige, Nato 
och säkerheten (Cerlanders 2016) signerat bland andra 
ambassadör Rolf  Ekéus, S-veteranen Pierre Schori, 
teaterregissören Stina Oscarsson och Linda Åkerström 
från Svenska freds. Här varnas för en sur Putin.

Allianspartierna har alla tagit ställning för ett Nato- 
medlemskap. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna är emot. I polit-
iken om Sverige och Nato är det förstås S som är nyckel - 
partiet – och mot den bakgrunden skrevs det historia 
när tre socialdemokratiska ambassadörer i ett öppet 
brev uppmanade Peter Hultqvist att ta Sverige in i Nato.

”Släng gamla doktriner”! Så löd rubriken till brevet i 
Aftonbladet 11/2 från Bo Eriksson, Sven-Olof  Petersson  
och Manne Wängborg. Och varför då, då?  Nya tider 
kräver nya svar. I brevet pekar man på den ryska  
annekteringen av Krim, agerandet i Östra Ukraina och 

KrönIKan

hot mot de baltiska staterna. Östersjön är inte längre en 
lågspänningsregion.

De konstaterar att Hultqvist är för militärt sam-
arbete – nordiskt, bilateralt, med USA och inte minst 
med Nato. För att det är bra för Sveriges säkerhet. Men 
samtidigt argumenterar han emot medlemskap; ja, 
försvarsministern säger till och med nej till en utred-
ning om för- och nackdelar.

För de S-märkta ambassadörerna är däremot 
medlemskap ett naturligt steg på samarbetslinjen och 
en förlängning av den ensidiga Solidaritetsförklar-
ingen. Försvars- och säkerhetspolitiken utgår från att 
Sverige ska få hjälp – utan medlemskap i Nato har vi 
dock inga garantier för att hjälpen kommer. 

Om Sverige blir medlem bidrar vi till att minska 
riskerna och stabilisera det kritiska läget. Redan på så 
sätt gör vi då verklighet av den andra delen av Solid-
aritetsförklaringen – att ge hjälp. För att, kan man säga, 
utfästelsen om att ge militär hjälp aldrig ska behövas.

De tre ambassadörerna drar slutsatsen:
”Som socialdemokrater och f  d UD-tjänstemän med 

mer än fyrtio års erfarenhet av säkerhetspolitik är vi 
övertygade om att det nu är dags för socialdemokratin 
att göra det som Ingvar Carlssons regering en gång 
gjorde i EU-frågan – att kasta föråldrade doktriner och 
nattståndna självbilder över bord, och förutsättnings-
löst se till vad Sveriges intresse kräver i den nya situ-
ationen.”

Det är bara att instämma.
Och det gör också fler och fler i Sverige. 
Faktiskt 49 procent i MSB:s senaste mätning. 

text: ClaeS arvidSSon

hög tid för realism
det blev en del ståhej när arméchefen generalmajor anders brännström slog fast att  

”det omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder  
till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år”.
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Under SportlovSveCKorna genomförs en 
mängd aktiviteter runt om i landet. Det har funnits möj- 
lighet till vinterutbildning i fjällmiljö i Ånn och andra 
aktiviteter i bland annat Skåne där 112 ungdomar fick 
delta i en späckad vecka med många aktiviteter. Under 
de första dagarna samlades alla på Falsterbo kursgård 
där det bland mycket annat genomfördes totalförsvars- 
information och spelet ”minister för en dag”, som är 
ett spel för att öka förståelsen för säkerhetspolitik och 
drivs av Folk och Försvar.

ungdomsveCka i skÅne

Efterhand övergick dagarna till mer praktisk ut-
bildning innan det var dags för att lämna Falsterbo 
kursgård och ge sig ut i fält där de bodde i tält eller i 
skärmskydd för de äldre och mer erfarna eleverna. 
Veckan avslutades med Kamratmarschen som är en 
fälttävlan mellan grupperna och genomförs över hela 
Falsterbo näset som sedvanligt avslutades med en  
middag på kursgården med utdelande av priser för 
olika prestationer.

text: per Klingvall

övning i att ställa upp. Foto: magnus starseth skyddsmasken, en ny erfarenhet. Foto: magnus starseth

FörSvarSUtBildarna Kör i år ut vårt nya projekt 
För din säkerhet! på bred front. För din säkerhet! är 
ett informationstillfälle som riktar sig till såväl gamla 
som unga ur allmänheten där man får lära sig mer om 
krisberedskap, första hjälpen och enkla grunder i över-
levnad. En del av konceptet är att vi genomför det inom 
ramen för vår ungdomsverksamhet. Först ut i år är 
Göteborg som genomförde informationstillfället under 
lördagen den 27/2 genom informatörerna Ulla Reimers 
och Mikael Date. Totalt deltog 25 åhörare varav 20 var 
ungdomar från ungdomsverksamheten i Göteborg.

text: per Klingvall

för din säkerhet!  
för ungdomar

försvarsutbildarna  
PÅ vildmarksmässan

övning i första hjälpen.
Foto: Philip neuman

vildmarKSmäSSan i Stockholm marknadsför sig  
som Nordens största publika mässa för friluftsliv samt  
stora och små äventyr. De som besöker mässan har oftast  
ett stort intresse av att vara i skog och mark vilket även  
passar oss i Försvarsutbildarna. Under de tre dagar som  
mässan pågick fanns även Försvarsutbildarna i Stockholm  
på plats för att informera om våra och Försvarsmaktens  
möjligheter och erbjudanden. För vår del så koncentrerade  
vi oss på att berätta om möjligheterna till att genomföra  
Military Weekend och ungdomsverksamheten i Stockholm.  
Ansvarig för deltagande var Asterix Wittinghoff  Ekerow.

text: per Klingvall

information om försvaret ges till ungdomar.
Foto: asterix Wittinghoff ekerow
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region syd
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
military Weekend 22-24 april Kalmar Kalmar
Serieskjutning 3 23 april  Bohuslän-dal
Ungdomsövning 23-24 april Borås älvsborg
pröva på pistolskytte 27 april  Bohuslän-dal
Ungdomsövning 29 april- Skillingaryd norra Småland 
 01 maj 
marschträning  30 april Borås älvsborg 
(ungdom) 
Kvällsfälttävlan 01 maj  Bohuslän-dal
exercis (Karolinerna) 02 maj  Bohuslän-dal
Ungdomsövning  04-08 maj revingehed Skåne 
Ungdomsövning 05-08 maj Såtenäs Bohuslän-dal
Ungdomsövning 05-08 maj Såtenäs göteborg
Ungdomsövning 05-08 maj Såtenäs Skaraborg
pistolskytte 07 maj  Bohuslän-dal
Kvällsfälttävlan 08 maj  Bohuslän-dal
Studiebesök,  11 maj  Bohuslän-dal 
Backamos historia 
marschträning  14-15 maj Borås älvsborg 
(ungdom) 
Kvällsfälttävlan 15 maj  Bohuslän-dal
military Weekend 20-22 maj Skövde Skaraborg
military Weekend 20-22 maj göteborg göteborg
military Weekend 20-22 maj eksjö norra Småland
Studiebesök,  21 maj Skövde Bohuslän-dal 
ryttmästarbostället 
Ungdomsövning 21-22 maj göteborg göteborg
Studiebesök,  23 maj  Bohuslän-dal 
dalaborgs fästning 
exercis (Karolinerna) 23 maj  Bohuslän-dal
lagtävling skytte,  25 maj  Bohuslän-dal 
leos minne 
orientering 25 maj trollhättan Bohuslän-dal
överlevnad (ungdom) 27-29 maj Borås älvsborg
Ungdomsövning 27-29 maj Kosta Kalmar
Ungdomsövning 27-29 maj Kosta Kronoberg
Underrättelsetjänst  28 maj halmstad halland 
– motståndaren 
För din säkerhet! 28 maj halmstad halland
Soldatprov (ungdom) 28 maj Uddevalla Bohuslän-dal
Soldatprov (ungdom) 28 maj Flämslätt Skaraborg
Soldatens dag 29 maj halmstad halland
veterandag 29 maj halmstad halland
Ungdomsövning 03-05 juni eksjö norra Småland
regional skjuthelg 03-06 juni revingehed Skåne
marschträning  03-06 juni Borås älvsborg 
(ungdom) 

fort. region syd
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Skytte 05 juni  Bohuslän-dal
Nationaldagsfirande 06 juni Halmstad Halland
Nationaldagsfirande  06 juni Uddevalla Bohuslän-Dal 
(ungdom) 
marschträning  11-12 juni Borås älvsborg 
(ungdom) 
exercis (Karolinerna) 13 juni  Bohuslän-dal
military Weekend 17-19 juni Kosta Kronoberg
Ungdomsövning 17-19 juni Kråk Skaraborg

region mitt
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
helgövning (ungdom) 22-24 april livgardet Stockholm   
   Södermanland
military Weekend 29 april- livgardet Stockholm 
 01maj  Södermanland
military Weekend 06-08 maj enköping västmanland
military Weekend 13-15 maj villingsberg värmland
military Weekend 13-15 maj Kvarn östergötland
grundläggande  27 maj- Fårö gotland 
soldatutbildning för  10 juni 
frivilliga (gU-F)  
Slutövning (ungdom) 03-06 juni livgardet Stockholm   
   Södermanland
military Weekend 10-12 juni livgardet Stockholm   
   Södermanland
military Weekend 17-19 juni Fårö gotland

region norr
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
grundläggande  08-22 maj Boden norrbotten 
soldatutbildning för  
frivilliga (gU-F) 

rikstäCkande förbund
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 22-24 april väddö luftvärns -  
   förbundet
Ungdomsövning 27-29 maj väddö luftvärns-  
   förbundet
Nationaldagsfirande 06 juni Stockholm Luftvärns-  
   förbundet

DET hänDEr I FörBUnDEn
20/4-20/6



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. 

POSTTIDNING
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för ungdomar 
sommaren 2016 erbjuder Försvarsutbildarna ett smörgåsbord av spännande ungdomskurser  

att söka. du söker dem via www.forsvarsutbildarna.se/ungdomsverksamhet/vara-sommarkurser

Väddö

Ånn

Tylebäck

Falsterbo

Skillingaryd

Tema Sommar (v24-25 Falsterbo)
detta är en bred kurs där du får prova på en rad aktiv-
iteter som överlevnad, CBrn, spaning, sjukvård, militär 
matlagning, sjölivet (vedettbåt), stridsfordon (orienter-
ing om bl a pansarterrängbil 360 och Stridsfordon 90) 
och mycket mer.

Tema Fjäll (v31 Ånn)
en kurs som genomförs i direkt anslutning till de  
svenska fjällen och här får du bl a lära dig mer om 
lämplig utrustning i ödemarks- och fjällterrängfärdig-
het, fjällorientering, agera som ledare för grupp och 
som lagchef, geologi, växter och djurliv i fjällterräng 
och mycket annat.

Tema Överlevnad (v24-25 Väddö)
För dig som vill lära dig mer om hur man lever på  
naturens villkor t ex: kunskap om ätliga växter och  
hur man tillagar dem, hur man renar vatten, hur man  
bygger skydd för att övernatta i, hur man kan göra  
fiskeredskap av det naturen bjuder och mycket mer.

Tema Specialistofficer (v24-25 Skillingaryd)
Är du nyfiken på vad det innebär att läsa till och jobba 
som Reservofficer med inriktning Specialistofficer? 
Under några dagar får du möjligheten att lära dig mer 
om reservofficersutbildningen. Du får under kurs- 
veckan testa på hur det kan vara att läsa till reserv-
officer (med inriktning specialistofficer), genom olika 
moment och utbildningspass.

Tema Språk (v26 Tylebäck)
Här får du en inblick i utbildningen till specialistofficer 
och militärtolk. du kommer att på ett realistiskt och 
autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk  
som man utbildar i på tolkskolan.

Ungdomsledare - fördjupningskurs (v31 Tylebäck)
Ungdomsledare och Utbildningsledare ungdom 
samlas på tylebäck kursgård under 3 dagar vid en 
konferens. Under konferensen kommer deltagarna få 
möjlighet att fördjupa sig i bestämmelser som reglerar 
ungdomsverksamheten. dessutom får man möjlighet 
att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter då 
även funktionärer från Försvarsutbildarnas funktion 
finns där för egen utbildning.


