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Måndag morgon och åter kansliet efter en innehållsrik 
och givande Riksstämmohelg med såväl högaktuella an-
föranden, prominenta gäster som val av en ny förbunds-
ordförande. De samtal och diskussioner som fördes 
stimulerar både till fortsatt arbete som till nya idéer men 
ger också utrymme till att öka kunskapen om det ramverk 
vi Försvarsutbildare har att förhålla oss till. 

Det är en komplex verklighet rörelsens alla förtroende-
valda verkar inom genom att både hantera daglig verk-
samhet samtidigt som vi alla också behöver blicka framåt 
– det är ett frivilligarbete som förtjänar all respekt.

Glädjande är det ökande antalet motioner som in-
kommit till Riksstämman. Det visar viljan och ambitionen 
att vara del av ett utvecklat och fortsatt relevant Försvars-
utbildarna. I de allsidigt sammansatta utskotten fördes 

intensiva diskussioner men där skedde också en inte obetydlig kunskapsöverföring 
mellan förbund och över regiongränser.

Några av de motioner som behandlades tog bäring mot att förenkla de administrativa 
rutinerna för förbunden. Det är ett viktigt arbete och som vi nu gemensamt behöver 
hitta lösningar på – det ska inte bara vara stimulerande utan också vara roligt att ikläda 
sig förtroendeposter. Jag är övertygad om att det är en framgångsfaktor för att kunna 
attrahera nya funktionärsgrupper.

Vid Riksstämman valdes vår nye förbundsordförande – nuvarande VD:n för SL och 
Waxholmsbolaget och tidigare mångårig medarbetare i Försvarsmakten med befattningar 
som Rikshemvärnschef och chef Insats på sitt CV, Anders Lindström. Vi önskar honom 
varmt välkommen till Försvarsutbildarna!

Avtackades gjordes därmed ambassadör Henrik Lagerholm som efter åtta Riks-
stämmor tidigare i år annonserat sin avgång. Som del av ett kvitto på sina insatser för 
Försvarsutbildarna beslutade Riksstämman att uppta honom till den exklusiva skaran av 
hedersledamöter.

Om Försvarsutbildarnas alla styrelsefunktionärer utgör basfundamentet för verksam-
heten så är det alla våra duktiga och ambitiösa kurschefer, instruktörer och rekryterare 
som står för utväxlingen av styrelsearbetet. Tidigare har i huvudsak semesterperioder 
och andra ledigheter varit inplanerade för Försvarsutbildaraktiviteter. Med det allt större 
verksamhetsomfång som präglar dagens Försvarsutbildare genomförs numera verksam-
het året runt.  Till alla Er som hjälper oss att utbilda – vuxna som ungdomar, genomför 
försvarsinformation och rekryterar in nya medlemmar till avtal, kurser och för vår 
egen verksamhet – instruktörer och funktionärer; ni gör ett fantastiskt jobb och är helt 
avgörande för den frivilliga försvarsorganisationstanken.

Låt oss nu fortsätta vårt stöd till totalförsvarets bästa men glöm inte bort att njuta av 
sommaren som jag hoppas blir lång, varm och fylld av minnesvärda upplevelser – med 
eller utan Försvarsutbildarförtecken. Efter sommaren kommer utfallet av försvarsbered-
ningens rapport efterhand att utkristalliseras och då är det dags att kavla upp ärmarna 
ytterligare.   

Bengt Sandström
Generalsekreterare

Ni är viktiga!
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chefredaktören har ordet

Military Weekend – Vad gör man med en omöjlig kurs 

Military Weekend är idag en etablerad rekry- 
teringsverksamhet där de som är intresser-
ade av att bli anställd eller få ett avtal med 
Försvarsmakten under tre dagar får prova 
på hur det är att vara i FM samt särskild 
yrkesvägledning kring detta. I år genomför 
våra regionala förbund 30 stycken och 
nästa år ligger 50 stycken i planen. Men 
det började inte så enkelt.

För några år sedan så satt kansliets chefer  
på ett internt ledningsmöte utanför Norrköp- 
ing och funderade på vad vi skulle göra 
med en kurs som Försvarsmaktens hög- 
kvarter ville att vi skulle genomföra. Kursen  
benämndes Förberedande Grundutbildning  
(FGU). Syftet var att den skulle förbereda 
frivilliga med någon form av utbildning i 
militära grunder innan de skulle påbörja 
GU-F. Vi hade bekymmer med både inne-
håll och namn. Utbildningsavdelningen 
hade utarbetat en kursplan enligt konstens 
alla regler men det var svårt att riktigt 
känna vad kursen egentligen skulle vara 
bra för. Visserligen skulle man kanske tjäna 
någon dag på GU-F om deltagarna visste 
hur man skulle klä på sig uniformen och  
kunde repetera Försvarsmaktens uppgifter  
men totalt sett skulle det inte bli någon 
vinst, snarare tvärtom, då denna FGU var 
tänkt att genomföras under tre dagar.

Sammanfattningsvis kan man säga att  
vår slutsats blev att det var en riktigt bra 
kursplan men till helt fel målgrupp. Det 
här borde egentligen användas för att stödja  
rekryteringen till Försvarsmakten som hel- 
het i och med att man precis lämnat det 
värnpliktsbaserade invasionsförsvaret och 
startat upp med anställning på frivillig 
grund. Namnet var inte heller särskilt lock- 
ande och vi bestämde, utan några vetenskap- 
liga undersökningar, att för en ung mål-
grupp så var Military Weekend mycket mer  
lockande och dessutom mycket mer be-
gripligt, trots det engelska namnet.

Utbildningsavdelningen tog med sig 
idéerna hem och efter lite diskussioner fick  
vi göra en pilotkurs i Umeå i slutet av 2011.  
Året efter fick vi till stånd 12 stycken men  
det var ännu ingen större succé och jublet  
från Högkvarteret var inte speciellt högljutt  
däremot hade utbildningsgrupperna börjat 
nappa då man såg kopplingen mot både 
GMU och GU-F. Man såg att förbundets 
hårda arbete gjorde stor nytta.

I inledningen på 2013, när Försvars-
maktens rekrytering inte riktigt gick som 
man hoppats fick vi i alla fall en inbjudan 
att dra konceptet för rekryteringsansvariga 
i Högkvarteret och efter det bestämdes att 
vi skulle testa vad vi klarade av. Plötsligt  

under innevarande år var vi uppe i 30  
stycken som skulle ordnas med några mån- 
aders varsel. Här gjorde de ianspråktagna 
förbunden en fantastisk insats och vi 
genomför, tillsammans med en mycket 
positiv Försvarsmakt, nu en utveckling för  
att förbättra konceptet där de hänvisar in- 
tresserade till oss. Dessutom finns ett starkt 
intresse från övriga frivilliga försvarsorga-
nisationer för att få komma med sina sär - 
skilda kompetenser på tåget. Vi upplever 
också ett mycket starkt stöd från Försvars-
makten. Sensmoralen är att om vi i frivillig- 
heten bara får chansen att vara kreativa och 
gå utanför ramarna i tankeprocessen så får 
vi på kort tid ofta fram något som det i en 
större organisation tagit betydligt längre 
tid att komma fram till.

Ha en riktigt bra sommar och njut av 
ledighet och 
spännande kurs-
verksamhet.

Per Klingvall 
Chefredaktör

Nya tider och platser för kurser
Ungdomsinstruktör 1:2, Umeå
28 feb-02 mars ändrat till 10-12 okt

Fälthygien, Tylebäck
26-27 april ändrat till 14-16 nov

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

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

Instruktör – fysiskt stridsvärde, 
Karlberg
13-15/6 flyttas till höst,  
nytt datum ej fastställt

CBRN – stab, Revingehed
v 28 ändrat till v 27 

Instruktör – CBRN, GU-F,  
Revingehed
v 28 ändrat till v 27

Military Weekend, Boden
05-07 sept ändrat till 12-14 sept

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

Military Weekend, 07-09 nov
Revingehed ändrat till Rinkaby

GU-F Berga, vecka 42-43
Berga är ändrat till Fårö/Gotland

Instruktör – CBRN, GU-F, Revingehed
1:2: 29-31 aug ändrat till 17-19 okt
2:2: 12-14 sept ändrat till 07-09 nov 

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

Försvarsinformation – steg 1,  
Enköping
Enköping ändrat till Marma
Kursdatum är fastställt till  
13-14 september

Försvarsinformation – steg 2, Väddö 
Kursdatum fastställt till
Del 1: 19-21 september
Del 2: 17-19 oktober
Kursen vänder sig i första hand till 
reservofficerare
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FöRSVARSKONFERENS 2014 
pågick under två intensiva dagar  
i Skövde. På plats fanns repre-
sentanter från Försvarsmakten, 
kommuner, landsting och när-
ingsliv. På agendan: Långsikt- 
iga perspektiv och diskussioner  
blandade med konkreta ex- 
empel på samarbete mellan 
Försvarsmakten och det övriga 
samhället, skriver Skövde kom-
mun på sin hemsida.

– Försvarskonferensen i 
Skövde är en väldigt bra idé och 
efterfrågad form, sa försvars-
minister Karin Enström under sin 
inledning av konferensen.

Att Försvarsmaktens personal- 
reform är en gemensam ange- 
lägenhet blev tydligt då repre-
sentanter från flera utskott i riks-
dagen tillsammans diskuterade 

Försvarskonferens i hamn
hur frågor som rör Försvarsmakt-
en också går in i många andra 
områden som boende, vård, 
omsorg och utbildning.

Tillsammans stod representant- 
erna från utbildningsutskottet, 
näringsutskottet, civilutskottet, 
försvarsutskottet och socialut-
skottet på scenen för att få ett 
bredare perspektiv på hur man 
gemensamt kan arbeta för att 
skapa goda förutsättningar i sträv- 
andena efter en framgångsrik 
personalreform.

– Allt handlar om attraktivitet 
och om att vilja söka sig till yrket, 
både som soldat och officer. Vi 
måste alla arbeta inom våra spår 
för att få till en helhet som skapar 
denna attraktion, sa Christer 
Winbäck (FP), ledamot i försvars-
utskottet. 

Hemvärnet söker hundförare
HEMVäRNET lETAR EFTER nya 
patrullhundar och hundförare i 
Gävleborg. På plats i Brukshunds- 
klubbens lokaler i Hudiksvall 

sökte rekryteraren Niclas Nygren 
nya ekipage.

– Vi behöver påfyllning, säger 
han till ht.se.

Maria Andersson är hundförare 
sedan 2008. 

– Det finns i dag 18 ekipage i  
länet och vi letar efter sex nya 
hundförare med patrullhundar, 
säger hon.

En patrullhund ägs av en privat- 
person och kan efter godkänt 
prov placeras som  patrullhund i 
hemvärnet. Ägaren går igenom 
en grundläggande utbildning för 
frivilliga.

Försvarshögskolan populär

Ryssland i fokus på  
Försvarsforum i Gävle

I ANSöKNINGARNA till höstens 
studier har Försvarshögskolans 
kandidatprogram i statsveten-
skap fått flest förstahandsansök-
ningar av alla jämförförbara 
program i landet. Det framgår av 
ett pressmeddelande från För-
svarshögskolan på Mynewsdesk.

Försvarshögskolans kandidat-
program i statsvetenskap start-
ade läsåret 2013/2014 men har 
trots den korta tiden blivit en 
mycket eftertraktad utbildning. 
I den aktuella ansökningsom-
gången har kandidatprogrammet 
fått 479 förstahandsansökningar,  
vilket alltså är mest av alla jäm-
förbara utbildningar.

– Det är jätteroligt att vår 
statsvetarutbildning på kort tid  
blivit så attraktiv. Vi ser att det  
finns ett stort intresse för säker- 
het och krishantering bland 
studenterna, säger Arita 

HUR SKA SVERIGE försvaras 
och vad gör Ryssland? Det var 
två frågor som kom upp i en 
paneldebatt anordnad av För-
svarsforum på högskolan i Gävle. 

Ett 90-tal åhörare lyssnade till 
Bo Waldemarsson som beskrev 

Holmberg, universitetslektor och 
studierektor på institutionen för 
säkerhet, strategi och ledarskap 
på Försvarshögskolan.

Trots att Försvarshögskolans 
kandidatprogram tar in mindre 
än hälften så många studenter 
som motsvarande program på  
universiteten i Göteborg, Stock- 
holm och Uppsala, fick Försvars-
högskolan flest förstahandsansök- 
anden.

Totalt sökte 1 440 individer till 
höstens kandidatprogram på För-
svarshögskolan, inte långt efter 
topplacerade statsvetarprogram-
met på Göteborgs universitet 
med 1 578 sökanden.

– Försvarshögskolan har en ut-
bildning av god kvalitet och sök-
trycket visar på en god ställning 
inte bara i Stockholmsregionen, 
utan även i Sverige som helhet, 
säger Arita Holmberg.

vad Sverige kan förmå i form av 
försvar vid en militär konflikt. 
Carolina Vendel Pallin informer-
ade om rysk militärutveckling. 
Hon menar att det går att sätta 
press på Ryssland.

– Visumfrihet för folket i Ukraina  
skulle vara en viktig signal. Nu är  
det lättare för dessa att åka till 
Ryssland än till EU. Visumfrihet 
för den ryska befolkningen vore 
också bra. Det finns en rysk 
ung urban medelklass som är 
chockade över utvecklingen och 
vill resa, sa hon.

Fem riksdagsledamöter deltog 
i den följande debatten, Åsa 
Lindestam (S), Anders W Jonsson  
(C), Margareta B Kjellin (M), 
Torbjörn Björlund (V) och Marcus 
Andersson (SD).

Hundekipage i aktion. Foto: 
Sgt Nicklas Gustafsson/Combat 
Camera/Försvarsmakten

Ryska fregatten 712  
Neustrashimiyu är en del av  
landets väpnade styrkor.  
Foto: Försvarsmakten

Swedint på Natomässa  
med gendercentrum
UNdER dEN åRlIGA utställ-
ningen NATO Training and 
Education Marketplace på Natos 
högkvarter, som handlade om 
träning och utbildning i slutet av 
mars, deltog Swedint med Nor-
dic Centre for Gender in Military 
Operations (NCGM). Gender-
centret är hemmahörande vid 
Livgardet.

Swedint erbjuder många olika 
kurser om internationell krishan-

tering för både civil och militär 
personal. NCGM fokuserar på 
utbildningar relaterade till FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 
om kvinnors utsatthet i samband 
med internationella kriser.

I samband med utställningen 
besökte chefen för Swedint, 
överste Lena Persson-Herlitz 
och chefen för NCGM, kom-
mendörkapten Jan Dunmurray 
också Natodelegationen.

Fler vill gå med i Kalmar
UKRAINAKRISEN sätter spår i 
Hemvärnet. I Kalmar har rekryt-
eringen tagit fart ordentligt. 

– Intresset har ökat markant 
jämfört med i fjol, säger Hans 
Karlsson som är bataljonschef 
i hemvärnet i Kalmar, till Baro-
metern.

Det kommer också många 

intresserade på hemvärnets 
möten.

– Vi hade ett informations-
möte i Kalmar och fick ett tiotal 
nya ansökningar. Sedan är det 
ytterligare ansökningar som går 
direkt till förbandschefen. Även 
där syns en ökning, säger Hans 
Karlsson.
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Allvarliga händelser  
kan få det att krisa
MSB HAR REdOVISAT en rap- 
port till regeringen där myndig-
heten identifierat och analyserat 
en rad risker som skulle kunna 
få stora konsekvenser – om de 
inträffar. 

I Sveriges andra nationella 
risk- och förmågebedömning har 
sex olika scenarier analyserats. 
Det är till exempel våldsamma 
upplopp och en influensa- 
pandemi. Syftet med arbetet är  
att bidra till gemensam förstå-
else för allvarliga risker, vilka 
konsekvenser de kan få och 
vilken förmåga som krävs för att 
förebygga och hantera riskerna, 
skriver MSB på sin hemsida.

I rapporten identifieras 27 
särskilt allvarliga händelser med 
konsekvenser från naturolyckor 
till störningar i transporter, om-
fattande bränder och skolskjut-
ningar.

– I den här rapporten har sex 
av dessa händelser analyserats 
och MSB har för var och en be- 
dömt konsekvenserna och med 
undantag av antagonistiska händ- 

elser bedömt sannolikheten för 
att händelsen ska inträffa inom 
ett år i Sverige, säger Magnus 
Winehav, analytiker på MSB.

De sex analyserade scenarierna 
är:
•	 Spridning av våldsamma upp-

lopp i svenska städer

•	 Pandemi orsakad av influensa-
virus A/H5NI

•	 Terrorattentat i Stockholm

•	 Kärnkraftshaveri i Sverige med 
radioaktivt utsläpp

•	 Fördjupad analys av 2012 års  
scenario om långvarig värme-
bölja

•	 Fördjupad analys av 2012 års 
scenario om omfattande störn-
ingar i GNSS

Rapporten lyfter fram vikten av 
att det finns i förväg fastställda 
planer, rutiner och prioriterings-
ordningar. En annan viktig fråga 
är att myndigheterna snabbt når 
ut med korrekt information vid 
en allvarlig händelse.

Hemvärnet till Kosta
HEMVäRNET HAR öVAT på 
Kosta skjutfält. Det var en fyra- 
dygnsövning, en SÖF med sold-
ater på marken och Frivilliga 
Flygkåren i luften. 

– Hemvärnet är i dag nästan 
hälften av armén. När du ser 
någon grönklädd militär någon-
stans i Sverige är sannolikheten 
stor att det är någon från hem- 
värnet, säger major Dan Fjäll-
ström.

Lokalt försvar för hemvärns-
soldaterna i Kronoberg innebär 
i dag länet och inte en specifik 
kommun som tidigare. 

– Basen för oss är fyradygns-
kontrakterade soldater. Samtidigt 
finns det kompanier om totalt  
17 500 soldater som är beredda 
att göra lite vassare saker, de  
nationella skyddsstyrkorna, de  
gör åtta dygn, säger Dan Fjäll-
ström.

Hemvärnet övade  
i Villingsberg
UNdER EN HElG har 400 sol-
dater i Sannaheds hemvärns-
bataljon övat på Villingsbergs 
skjutfält. Verksamhet: väpnad 
strid. På plats fanns rikshemvärns- 
chefen, brigadgeneral Roland 
Ekenberg. Om det ökade intres-
set för hemvärnet säger han till 
nwt.se:

– Antalet anmälningar har 
legat ganska jämnt över åren 
men just nu är det fler än vanligt 
som skickat in intresseanmäl- 
ningar. Om det handlar om om-
världssituationen eller inte kan 
jag inte säga.

Mer precis är David Lekholm, 
informatör vid Ledningsrege-
mentet:

– Det är ett tydligt statement 

att vara med i hemvärnet, att 
man ställer upp när det är en 
omvärldskris, säger han.

Roland Ekenberg ser hem-
värnet som försvarets basplatta 
som skapar en tröskeleffekt i 
samhället.

– Det här är vanliga människor 
som har ett stort samhällsengage- 
mang och som satsar sin tid på 
detta. Jag är djupt imponerad, 
säger han.

Chefen för Livregementets 
husarer, överste Dag Lidén, 
menar att hemvärnet alltid har 
haft en viktig funktion inom 
Försvarsmakten:

– Och särskilt nu när försvaret 
har minskat så har behovet av 
hemvärnet ökat, säger han.

översvämningar är en risk för villaägare. MSB har nu analyserat många 
slags risker. Foto: MSB

I väntan på Putin
TIdNINGEN ExPRESSEN viker 
ett uppslag åt hemvärnet, ”Putin 
får svenskar att gå med i hem-
värnet". Tidningen konstaterar 
att krigsmolnen hopar sig över 
Europa och bevakar då en öv-
ning där hemvärnet slår tillbaka 
en fientlig luftlandsättning söder 
om Gävle.

Nu strömmar kvinnor och män  
”i massor” till frivilligstyrkan.

– Jag vill försvara vår yttrande-
frihet och demokrati, maktgalna 
personer som Putin ska inte få 
bestämma, säger hemvärns-
soldaten Marlén Sandström till 
Expressen.

Kriget rasar under övnings-
förutsättningarna på Marma 
skjutfält söder om Gävle. Hundra- 
tals soldater intar stridsställningar,  
upprättar samband, reser tält 
och driver bort fienden som luft-
landsatt trupp med helikopter.

– Hemvärnet borde ge Putin 
medalj för allt han gör för vår 

rekrytering. Alla i hemvärnet vet  
att vänner och arbetskamrater 
har börjat ställa frågor om för-
svaret efter Krimkrisen, något 
flera av dem aldrig gjort tidigare, 
säger Lars Gyllenhaal, fänrik i 
hemvärnet och militärhistorisk 
skribent.

Intresset för hemvärnet har 
mer än fördubblats sedan den 
ryske presidenten Vladimir Putin 
genom insats av elitsoldater 
ändrade Ukrainas gräns, skriver 
Expressen.

Stewe Lundin, 43, IT-konsult 
och hemvärnssoldat från Stock-
holm, har varit med i hemvärnet 
i mer än 20 år. Men familjen 
knotade och åldern tog ut sin 
rätt, så han var på väg att lämna 
in. Sedan utbröt krisen i Ukraina.

– Det var det här jag tränat för 
i hela mitt liv. Jag kan inte sluta 
när vi i Europa står närmare krig 
än någonsin sedan 1945, säger 
han.

Efter Ukraina-krisen 
har mer än 600 personer 
skrivit på för hemvärnet.

Hemvärnssoldater under 
övningen Emerentia i 
Göteborg 2013.  
Foto: Per lunqe
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FM på Pride
I åRETS PRIdEFESTIVAl kommer 
Försvarsmakten att vara med – 
som vanligt.

– Vi är med i festivalparken på  
Östermalms IP som invigs ons-
dagen den 30 juli och i paraden 
lördagen den 2 augusti med 
fältartisterna på lastbilsflaket, 
säger Helena Hoffman på För-
svarsmaktens HR-Centrum.

Alla är välkomna att delta i  
paraden och gärna med en an- 
mälan via hr-direkt@mil.se 
med namn och kontakt-
uppgifter.

För Försvarsmakten är 
det viktigt att visa att myn-
digheten är öppen för alla.

– Alla som har intresse 
och kompetens samt upp-
fyller våra krav är välkomna 

till oss.
2002 deltog Försvarsmakten 

tillsammans med Rikspolis-
styrelsen och Svenska kyrkan, 
därefter i egen regi och nu 
sedan 2013 tillsammans med 
Försvarshögskolan och Total-
försvarets rekryteringsmyndig-
het. Försvarsmakten deltar i år 
med 30 personer i sin monter, 
varav flera kommer från de fri-
villiga försvarsorganisationerna 
bl a Försvarsutbildarna.

Försvarsmakten  
lyfter fram yrken
MEd dET NYA rekryterings-
programmet går det bra att söka  
jobb hos Försvarsmakten när 
som helst. Det visar myndig-
heten i en kampanj. Liksom med 
tidigare kampanjer är den fram-
tagen av mediebolaget DDB 
Stockholm. Den har visats i TV, 
webb-TV och i andra digitala 
medier. Kampanjen rullade till 
början av maj.

Syftet var att få individer att  
söka och ta en tjänst inom För- 
svarsmakten. Budskapet ”som 

vilket annat jobb som helst. 
Nästan” kavlades ut.

– Vi ville tydliggöra vilka olika 
typer av jobb det finns inom 
Försvarsmakten. Dessutom har vi 
en ambition av att närma oss  
andra arbetsgivare. Våra deltids-
soldater har sin huvudsakliga  
anställning hos en annan 
arbetsgivare, men jobbar under 
några veckor om året hos oss, 
säger Robert Forss, marknad-
schef på Försvarsmakten till 
Dagens Media.

Missa inte Eksjö Tattoo
EKSjö INTERNATIONAl TATTOO  
släpper lös musiker på Eksjö torg 
7-9 augusti 2014. Arrangörerna 
lovar att det blir en tillställning 
för hela familjen och det i inram-
ningen av den gamla trästaden 
från 1500-talet norr om torget 
och den efter branden 1856 
återuppbyggda delen i söder. 

Musikevenemanget är en 
samproduktion av föreningen 
Eksjö Tattoo, Eksjö kommun och 
Eksjö garnison. Biljetter bokar du 
på eksjotattoo.se.

MSB: Mindre  
skum vid bränder
MSB HAR STARTAT en studie om 
släckvattnets effekter på miljön. 
Syftet är att se hur användandet 
av skum vid släckning påverkar 
grundvatten och växtlighet.

Bakom studien står Bo  
Andersson, MSB:s expert på 
bränder och trafikolyckor.

– Vi tittar på hela miljöfrågan, 
inte bara hur skummet påverkar 
arbetsmiljö och hälsa hos de 
som kommer i kontakt med det 
utan även effekter på grund-
vatten och växtlighet, säger han 
på msb.se.

MSB:s mål är att minimera de 
aggressiva ämnen som uppstår 
vid brandsläckning med skum.

– Vi uppmuntrar räddnings-
tjänsterna att utveckla släck- 
metoderna för att minska skum-
användning, säger Bo Andersson.

MSB har tidigare gett Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut och 
Södra Älvsborgs Räddningstjänst- 
förbund i uppdrag att se över 
riskerna i samband med insatser 
vid bränder. En rapport gavs ut i 
november 2013 som belyser val 
av metoder och förmågor.

Trummorna kommer att gå varma 
i Eksjö. Foto: Försvarets Bildbyrå

Arméns Jägarbataljon  
– ”ett unikum”
AllAN WIdMAN (FP), ledamot 
i Försvarsutskottet har besökt 
Arméns Jägarbataljon i Arvids-
jaur. 

– Jägarbataljonen är den 
senaste byggda militära utbild-
ningsplattformen i landet och 
är fortfarande efter 34 år nästan 
som ny, sa han till Arvidjaur.se.

Allan Widman fick information  
om GMU och att intresset är högt  
för att söka till Arvidsjaur. Sen-
aste GMU-omgången gav plats 
för 75 jägaruttagna personer.

– Arméns Jägarbataljon är ett 

unikum i Försvarssverige, sa  
Allan Widman och fortsatte:

– Jag bedömer att det finns yt-
terst små overheadkostnader för 
verksamheten i en jämförelse och 
i dagsläget behöver vi inte förlora 
kapacitet utan istället förstärka 
försvaret.

Arméns jägarbataljon är en unik 
resurs. Foto: jimmy Croona/ 
Combat Camera/Försvarsmakten

Helikopterpilot, ett spännande yrke inom Försvarsmakten.  
Foto: Fj johan lundahl/Försvarsmakten

Försvarsmakten i Pride- 
paraden 2013. I år är det 
dags igen. Foto: Marie 
Rosenquist/Försvarsmakten
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GlöM KARTOR OCH GPS, nu 
visar jackan vägen. Forskaren 
Tracy Hammonds smarta jacka 
vibrerar och talar om vart du ska 
gå. Hon har besökt Gävle och 
visat sin uppfinning.

Och det finns pengar för att 
utveckla jackan. Vinnova går in 
med stöd till projektet. Det ska 
leda till flera arbetstillfällen inom 
GIS, geografiska informations-
system. Arbetet leds av företaget 
Future Position X i Gävle.

Tracy Hammonds uppfinning 
används redan av amerikanska 
fallskärmsjägare som liksom sina 
svenska kollegor behöver ett 
ljudlöst sätt att kommunicera. 
Jackan har också anpassats för 
motorcyklister.

Med hjälp av vibrerande sen-
sorer på insidan av jackan går 

det att navigera. En vibration på 
höger eller vänster axel talar om 
att det är dags att svänga. Vägen 
har då programmerats in via 
karttjänsten Google Maps.

– Det är perfekt för en motor-
cyklist som måste ha både ögon 
och öron fokuserade på trafiken 
och händerna på styret, säger 
Tracy Hammonds till Gävle 
Dagblad.

Jackan kommer också att sitta 
bra på soldater som har behov av 
orienteringsstöd.

Gävle har ett gott rykte inom 
GIS-kretsar i Europa.

– Vi har en dialog med Tracy 
Hammonds forskargrupp för att 
se vilka projekt vi kan driva till-
sammans, säger Roland Norgren 
på Högskolan i Gävle.

SVENSKA CBRN-FöRBUNdET 
är en del av Försvarsutbildarna 
och ansvarar bland annat för att 
rekrytera och utbilda soldater 
och gruppbefäl till hemvärnets 
CBRN-plutoner. Helgen 23-25/5 

Särskild övning för CBRN
genomfördes en Särskild Övning 
Förband (SÖF) för plutonerna.  
Totalt cirka 100 personer deltog 
och CBRN-förbundet svarade för 
flera instruktörer under övningen.

Nu visar jackan vägen

MSB tror inte  
på lämplighetstest
MSB TROR INTE på lämplighets-
tester till SMO-utbildningen, 
skydd mot olyckor. Lämplighets-
tester skulle bli dyra och sanno- 
likt innebära ett bakslag för mång- 
falden inom räddningstjänsten, 
skriver myndigheten i nättid-
ningen Tjugofyra7.

MSB har tillsammans med 
Totalförsvarets rekryterings-
myndighet utrett lämplighets-
tester, inte fastställt vilka krav 
och egenskaper som ställs på 
yrket. Därför är det inte heller 
definierat vad lämpligheten 
gäller i sammanhanget.

SMO-utbildning är relevant för 
ett antal yrken inom skydd mot 
olyckor och krisberedskap. Det 
innebär, menar MSB, att det är 

svårt att definiera lämplighet för 
sökande. Testerna skulle också 
bli dyra, sex till åtta Mkr.

MSB menar att dagens an-
tagning till SMO-utbildning fung- 
erar bra. Även om arbetet med 
ökad jämställdhet och mångfald 
går sakta, är trenden positiv. 2002  
fanns 15 kvinnliga heltidsbrand-
män och 167 på deltid. 2013 var 
siffrorna 170 och 537. 

Det är fortfarande så att många  
kvinnor inte klarar av fystesterna 
och införandet av lämplighets-
tester riskerar att vända trenden. 
I stället för lämplighetstester före- 
slår MSB att akademiska yrkes-
utbildningar som högre omvård-
nadsutbildningar och lärarutbild-
ningar ska bli meriterande.

Undersökning av misstänkt läckage. Foto: Peter Wallenberg

Markbrand efter skjutövning
EN MIlITäR SKjUTöVNING  
slutade med att terräng antändes 
i norra Uppland. Räddnings- 
tjänsten i Skärplinge larmades, 
ryckte ut och kunde konstatera  

att Försvarsmaktens egen perso-
nal hade släckt branden intill 
riksväg 76 vid avfarten mot Karl-
holmsbruk. Det meddelar UNT.

FöRSVARSUTBIldARNA har  
gett föreningen Armé-, Marin- 
och Flygfilm (AMF-film) i upp-
drag att ta fram två nya rekryt- 
erings- och informationsfilmer 
kopplat till specialistavtal i hem-
värnet. En film kommer att vara  
generellt inriktad på vad det inne- 
bär att vara specialist och genom- 
föra en Grundläggande soldat-
utbildning för frivilliga (GU-F). 
Inspelningen är precis avslutad 

Nya filmer i rekryterings- och informationssyfte
vid den GU-F som genomfördes 
i Skövde i juni och den kommer 
att redigeras för att vara klar till 
slutet på oktober. Den andra film-
en kommer att bygga vidare på 
filmen från GU-F och vara inriktad 
mot hur det är att bli och vara 
sjukvårdare i hemvärnet. Även 
den skall vara klar till höst.

Filmerna skall kunna användas 
i samband med rekrytering av 
specialister och finnas tillgäng- 

Mats Karlén från AMF-
film är en av dem som 
hjälper Försvarsutbild- 
arna med filmerna. 
Foto: Peter Nordström

liga via hemsida och 
Youtube till att börja 
med.

Den 13 september är det dags för en ny upplaga av Trossnäsmarschen. 
Marschen genomförs utanför Karlstad och man kan välja mellan att gå 
20 eller 40 kilometer. Sista anmälningsdag är 30 augusti.
För mer information samt anmälan gå in på
https://sites.google.com/site/trossnasmarschen/home
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Sociala medier vid kris
MSB HAR TAGIT fram två nya 
vägledningar du kan ha nytta av 
när det är kris och när du jobbar 
i offentlig sektor.

Du ska kunna skriva kort och 
tydligt. Det underlättar om du 
har fallenhet. Men det går att 
lära sig. Det ska bli rätt. Och det 
ska gå snabbt. Det du ska skriver 
ska inte missförstås.

MSB ger handfasta råd i 
publikationen Skriva i sociala 
medier: i händelse av kris. Den 
går att beställa från MSB och är 
förstås nyttig även för dig som är 

engagerad i Försvarsutbildarna. 
Råden håller för kriser oavsett var 
de uppstår.

En sak, skriver MSB på sin 
hemsida, är att formulera sig 
begripligt. Ofta och helt felaktigt 
förmedlas ett internt fackspråk 
eller expertspråk som inte förstås 
av mottagarna. Det skapar då 
större förvirring än klarhet.

MSB ger ut sin publikation för 
att underlätta kommunikationen 
vid kriser. Denna kommunika-
tion sker till stor del på sociala 
medier.

Skräddartjänster på distans
- FMV:S AVTAl för skrädderi-
tjänster åt Försvarsmakten visar 
kostnader och beställnings-
mönster. På så sätt har vi skapat 
förutsättningar för att med ett 
förändrat beteende spara pengar 
på sikt, säger Carina Säfvenberg,  
upphandlare vid FMV på myndig- 
hetens hemsida.

Under invasionsförsvarets 
dagar fanns det skräddare på 
förbanden runt om i landet. De 
volymerna på skrädderitjänster 
finns inte längre och gör det 
olönsamt att ha egen personal 
för detta.

Men fortfarande erbjuder För- 
svarsmakten fast anställd perso- 
nal skrädderitjänster för juster-
ing av uniformer enligt Försvars-
maktens uniformsbestämmelser.

De tjänsterna utfördes tidig-
are av externa leverantörer som 
upphandlats lokalt. Men sedan 
ett halvår tillbaka har ett nytt 
avtal varit i drift, ett avtal där 18  
av 21 områden betjänas av en 
leverantör. Det har lett till en 
diskussion om dyra transporter.

I några extremfall har kost- 
naden för transporten varit 
högre än själva skrädderijobbet. 

Carina Säfvenberg konstaterar att 
under första halvåret som avtalet 
varit igång, så har transport-
kostnaderna totalt stått för 22 
procent av tjänsterna.

– Jag kan förstå upprördheten 
i specialfallet, men i en upphand-
ling av den här karaktären är det  
inte proportionerligt att ställa  
krav på lokal närvaro då det 
skulle strida mot upphandlings-
principerna om likabehandling 
och ickediskriminering. Det är 
pris och leveransförmåga av de 
kravställda tjänsterna som be-
aktas vid val av leverantör, säger 
Carina Säfvenberg.

Tidigare låg kostnad och bud-
get centralt på Materielkontoret, 
nu är det förbanden själva som 
ska budgetera och betala. Då blir 
kostnaden tydlig för användarna. 
I de tidigare ramavtalen var pris-
erna inte specificerade vilket in-
nebar att till exempel transport-
kostnaden var inbakad i priset 
och inte särredovisades.

De nya ramavtalen gör att För- 
svarsmakten får bättre uppfölj-
ning genom att skrädderitjänst-
erna och transportkostnaderna 
nu särredovisas.

Hemvärnsövning  
i Nynäshamn
90 HEMVäRNSOldATER har 
övat i centrala Nynäshamn. 
Ortsbor lyfte på ögonbrynen: 
Utanför nämndhuset patrull-

erade stridsfordon.
Det var en kompaniövning 

med genomsök av byggnader, 
skriver Nynäshamnsposten.

FMV säkerställer att transportkostnaderna nu redovisas vid skrädderi-
tjänster. Foto: Försvarsmakten

Sociala medier skall kunna användas vid kriser.  
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

dEN SVENSKA militära sjukvård- 
en kan få använda andra känne-
tecken än det röda korset vid 
internationella insatser. Det före-
slår regeringen i en proposition.

Därmed blir det möjligt att 
använda bland annat röda halv-
månen eller den mer neutrala 
symbolen röda kristallen. I dag 

Röd kristall kan ge skydd i krig
använder Försvarsmakten och 
hemvärnet endast det röda korset 
som kännetecken och skydd.

Förändringen är en följd av 
att Sverige ska ansluta sig till ett 
tilläggsprotokoll till Genève- 
konventionen. Bestämmelserna 
ska regleras i en ny lag, skriver 
Riksdag & Departement.

övning i traumaakut-
sjukvård. Nu föreslår 
regeringen att militära 
sjukvårdare ska få 
använda andra känne-
tecken än det röda 
korset. Foto: Anton 
Thorstensson/Combat 
Camera/Försvars-
makten
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Från och med i år ändras det sätt på 
vilket Försvarsutbildarna genomför 
kurser i försvarsinformation. Orsaken 
är att vi tydligare vill ge rätt utbild-
ning till rätt människor. Således ska 
kursutbudet passa de som har liten, 
ganska bra, respektive bra kunskaper 
om säkerhets- och försvarsfrågorna. 
Kurserna riktar sig till medlemmar 
och funktionärer i alla frivilliga för-
svarsorganisationer.

TEXT: TOMMY JEPPSSON
FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Grundkursen syftar till att ge grund-
läggande kunskaper så att man kan  
diskutera med och svara på de 

frågor som ställs av allmänhet, ungdomar 
på kurser, nya medlemmar etc.

Dessa kurser genomförs i regional regi 
och syftar precis som rubriken anger, till 
att bibringa eleverna grundkunskaper. 
Således ska kursen nå en målgrupp med 

Nytt koncept för 
Försvarsinformation

ganska små eller till och med inga kun-
skaper om säkerhet och försvar.

Kurserna genomförs lördag till och med  
söndag från lunch till lunch med ett tids- 
uttag om cirka 12 timmar inklusive kvälls-
tjänst.

Innehållet i kursen behandlar säkerhets-
politik inklusive Sveriges närområde, För- 
svarsmakten, civil beredskap och frivillig-
försvaret.

Tre dagars påbyggnadskurs
Kursen syftar till att eleverna efter genom- 
förd kurs ska kunna biträda i arranger-
andet av försvarsinformationstillfällen, 
således inte själva vara genomförare utan 
ett stöd och hjälp för dessa. 

Denna genomförs i central regi och 
vänder sig till personer med relativt goda 
kunskaper om förhållanden som berör 
säkerhet och försvar.  

Innehållet bygger vidare på de kun- 
skaper som ges under grundkursen.  
Ämnena säkerhetspolitik, vilket inne-
håller en del närområdesinformation om 
Ryssland och Baltikum, Försvarsmakten, 

hur man planerar och organiserar försvars-
informationstillfällen, media inklusive 
sociala media och civil beredskap står i 
fokus för kursen.

Fördjupningskurs under en vecka
Kursen syftar till att kunna driva försvars-
informationsfrågor i eget förbund/organi- 
sation. Det innefattar planering, genom-
förande och utvärdering av försvarsinforma- 
tionstillfällen/seminarier.

Också denna kurs genomförs i central 
regi och riktar sig till deltagare som med 
denna utbildning ska vara såväl villiga som 
kunniga att arrangera och genomföra för-
svarsinformationstillfällen. Det innefattar 
också att själva genomföra åtminstone del 
av utbildningen.

Kursen genomförs under en vecka och 
bygger på föreläsningar, grupparbeten samt 
redovisningar av dessa. Fördjupade före-
läsningar i säkerhetspolitik inkluderande 
grupparbete liksom militär omvärldsut-
veckling med fokus på utvecklingen i 
Ryssland och Baltikum ges. Också här 
inkluderande en grupparbetsuppgift.

Försvarsmaktens styrning, organisation,  
operativa förmåga, personalförsörjnings-
systemet men också attityder och uppfatt-

Ambitionen med det nya utbildnings- 
konceptet i försvarsinformation är att nå ut  
till många människor i det svenska sam-
hället.

ningar bland Försvarsmaktens personal 
kommer att behandlas. Försvarsfrågornas 
behandling i politiken kommer att bli 
föremål för en föreläsning. Civil Kris-
hanteringsförmåga, organisering och 
genomförande av Försvarsinformation 
samt media och kriskommunikation är 
andra ämnen som kommer att behandlas 
under kursen.

Modern utbildningsform
En ambition i framtagandet av det nya 
konceptet har varit att lägga kurserna så 
nära som möjligt där människor bor, vilket 
särskilt gäller grundkursen som också 
gjorts så tidsekonomisk som möjligt. Vi 
vill nå många människor. 

Men vi vill också nå de som själva vill 
bidra till spridandet av försvarsinformation 
genom egna aktiva insatser. Det långsiktiga 
målet är försvarsinformationstillfällen som 
lokalt och långsiktigt är en del av Försvars-
utbildarnas pågående verksamhet.

Mer information om kurserna finns på  
frivilligutbildning.se under försvarsinforma- 
tion. 
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Vad svarar EU och USA på rysk aggres- 
sion i Ukraina? Finns andra medel 
än kreditkortssanktioner? Vi frågade 
Erik Brattberg, analytiker vid Utrikes-
politiska institutet och baserad i 
Washington.

TEXT: PER LUNqE

När president Obama 26 mars i Brys-
sel sa att "vi står förenade" (mot 
ryskt intrång i Ukraina) då följer 

frågan på vilket sätt detta manifesteras? 
Sanktioner som frysta bankkonton och 
kreditkort, räcker det för att ge president 
Putin ett klart svar? USA flyttar fokus mot 
Asien. Är detta fokus en spelbricka för 
Putin, vill han testa om USA menar allvar 
med sin nya säkerhetspolitiska doktrin?

Mer riktat mot EU och Nato
– Det är ingen nyhet att Vladimir Putin 

har haft för avsikt att hindra utvidgningen 
av EU och Nato längre österut samtidigt  
som han vill återupprätta Rysslands ställ-
ning i sin forna intressesfär, säger Erik 
Brattberg. 

– Putins strategi är alltså mer riktad 
gentemot EU och Nato än direkt mot USA.  
Putin räknar vidare med att Väst inte  

kommer att kunna enas om tillräckligt 
tuffa tag för att straffa Ryssland som 
skedde efter Georgienkriget 2008. Och än 
så länge har han haft rätt, de gradvisa sank-
tioner som har riktats mot Ryssland har 
varit relativt oansenliga och har inte lyckats 
med att påverka Rysslands strategi. 

– Vi kan anta att Putin kommer att 
fortsätta försöka destabilisera Ukraina så 
länge som sanktionerna inte är tuffa nog 
och har en allvarlig påverkan på den ryska 
ekonomin, säger Erik Brattberg.

USA aktivt i Europa
Vad hindrar USA som disponerar världens 
största krigsmakt, att använda den på 
något sätt för att markera var tolerans-
nivån ligger? Finns risk för att Putin, stärkt 
av utebliven respons fortsätter mot andra 
länder i Europa? Kan eller vill USA inte 
sätta kraft bakom de ord som står på den 
amerikanska ambassaden på Djurgården: 
"United for Ucraine"?

– Även om USA:s långsiktiga strategiska 
utmaningar ligger i Asien så är USA fort-
farande mycket aktivt i Europa. Det ame-
rikanska stödet till det Nato-allierade Polen 

och de baltiska staterna illustrerar tydligt 
detta. En starkare amerikansk närvaro och 
ett engagemang i Central- och Östeuropa 
är därför att vänta under de kommande 
åren, säger Erik Brattberg.

Ukraina väckarklocka
Vad svarar EU? Eller vad tvingas EU svara 
för att hejda den förmodade ryska expan-
sionen? Europa lever i ekonomisk symbios 
med Ryssland. Räcker det med utrikes- 
minister Carl Bildts och hans europeiska 

I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen

Soldater från Ukraina övar kravallkontroll, behöver stöd från EU och Nato. Foto: Försvarsmakten

Ukraina
”USA kommer att förvänta sig mer av Europa”

Erik Brattberg menar att Ukrainakrisen tvingar 
EU och Nato att samarbeta mer. Foto: UI
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kollegors skarpa fördömanden? Eller tvin-
gas nu EU-projektet växla upp och skaffa 
sig militära medel? Vad skulle politiskt 
krävas för det? Finns ekonomi i Europa 
för en militär styrka, som eventuellt utan 
amerikanskt stöd, ger grunden för att 
kunna värna territorierna? Det är konstitu-
tionellt varje lands skyldighet att försvara 
sitt territorium, men är det också en sak 
för EU.

– Ukrainakrisen visar att Europa ännu 
inte är helt, säkert och fritt. Europeiska 
ledare har vägrat inse det hot som Ryssland 
under Vladimir Putin utgör mot den euro-
peiska säkerhetsordningen. Däremot kan 
Ukraina mycket väl utgöra en väckarklocka 
för europeiska länder att äntligen börja ta 
försvarspolitiken på allvar. Detta borde i så 
fall innebära att man inte bara spenderar 
mer på försvaret utan även att dessa pengar 
spenderas smartare. 

– EU har inte möjlighet att avskräcka 
Ryssland, detta är endast något som Nato 
kan göra. Ukrainakrisen kommer därför 
att stärka Nato som sådant. Däremot bör 
ett djupare samarbete mellan EU och Nato 
nu ses över. Detta har diskuterats under 
flera år utan att några framsteg egentligen 
har skett. Ukrainakrisen är en möjlighet att 
äntligen nå konkreta framsteg. USA kom-
mer på sikt att förvänta sig att Europa tar 
mera ansvar för sin egen säkerhet samtidigt 
som man även i framtiden kommer att stå 
kvar som den yttersta garanten för Natos 
artikel 5, säger Erik Brattberg. 

Sveriges försvars- och säkerhetspoli-
tik fortsätter att inte imponera i om-
världen. Inte minst är oron påtaglig i 
Baltikum. den estniske presidenten 
Ilves har varnat för ett säkerhetshål 
– ett annat sätt att uttrycka samma 
tanke som Finlands president  
Niinistö gjorde med begreppet  
säkerhetsvakuum.

TEXT: CLAES ARVIDSSON

T ill det som inte imponerar hör att 
regering och opposition gör rikets 
säkerhet till en politiskt taktisk 

fråga inför riksdagsvalet. Ett exempel är 
Försvarsberedningen. Den fick förlängd 
arbetstid till 15 maj för att kunna ta höjd 
för Putin och Ukraina. Regeringen valde 
sedan att inte vänta utan gjorde ett eget 
utspel för att förebygga kritik och splittra 
oppositionen.

Försvarsberedningens rapport Försvaret 
av Sverige innebär dock en välkommen 
politikomläggning i riktning mot det terri-
toriella försvaret och närområdet. Tanken 
på evig fred i Europa har utmönstrats och 
ersatts av en riskbild med snabba, kom-
plexa och svårförutsägbara förändringar. 

Armén blir tyngre när två brigader 
bildas, fler ubåtar, fler Jas och kryssnings-
robotar ingår i förstärkningen. Fokus läggs  
på operativ förmåga. Det ska bli fler öv-
ningar – och samövade. Det blir något mer 
försvar på Gotland.

Vän av Sveriges försvar hade kunnat 
önska mer men hade kunnat få mycket 
mindre. Det finns dock frågetecken 
för robustheten.

Det dröjer innan ny materiel 
kommer att tillföras och efter 
2018 saknas utpekad finansi-
ering. I närtid saknas medel 
för övningar och därmed även 
operativ förmåga. Att reger-
ingen låter sparbetinget på 500 
miljoner kronor på personal-
sidan (RB5) ligga kvar, innebär 
att försvarsförmågan går ner. Det 
är obegripligt, men visar att 
Moderaterna bara halvvägs 
har bytt fot i för-
svarspolitiken.

låt värnskatten  
värna Sverige

Lika hårt håller Socialdemokraterna fast 
vid sin Nato-fobi. Medlemskap är uteslutet 
– trots att säkerhetspolitiken bygger på att 
vi ska få hjälp och att det i praktiken bara 
är Nato som kan stå för den. Vi-hoppas-
på-det-bästa-doktrinen består, men det är 
ändå bra att beredningen vill att Sverige 
ska ingå i ett värdnationsavtal med Nato 
som lägger den legala grunden för att ta 
emot hjälp.

När beredningen höll presskonferens 
blev det öppet gräl mellan Cecilia Wide-
gren (M) och Peter Hultqvist (S). Det 
handlade om finansieringen av S-förslaget 
om mer pengar i närtid för att stärka den 
operativa förmågan. Anders Borg hade 
gjort tummen ned, krona för krona.

Försvarsekonomin är skakig och fram-
tiden underfinansierad. Men det finns bot: 
Värnskatt.

Med hänvisning till att alla ska vara 
med och dela på bördorna infördes den så 
kallade värnskatten från inkomståret 1995. 
Värnskatten skulle vara tillfällig men har 
sedan hängt kvar. Den drar in i runda  
slängar fem miljarder per år till statskassan.

Värnskatten gör mer skada än nytta och 
borde därför avskaffas. Men det ligger inte  
i de politiska korten. Så varför inte låta den  
göra nytta som en riktig värnskatt? Sverige 
har gjort det förr. Hösten 1915 infördes en  
progressiv engångsskatt i syfte att öka den 
svenska försvarsförmågan som kallades 
för värnskatt. Skatteintäkterna flöt in i en 
särskild värnskattefond; allt för att medlen 
verkligen skulle gå till försvarsändamål.

Men invändningen kommer förstås som  
ett skott: Hur går det då med vård, skola 
och omsorg? Men det är en feltänkt fråga. 

Värnskatt till försvaret leder inte till 
att vård, skola och omsorg får 

mindre resurser utan bara att 
anslagsökningen blir mindre.

Och så har vi förstås frågan  
om vad som är viktigast. 
Rikets säkerhet är alltid en 
existentiell fråga och bör 
därför prioriteras – och det 
understryks förstås i orostider. 

Det är krig i Europa. 

Krimkrisen

I slutet på februari inträffade ett polit- 
iskt uppror i Ukrainas autonoma re-
publik Krim, där upprorsmakarna fått 
stöd från Ryssland som intervenerade 
militärt i konflikten.
Rysk militär som har en flottbas på Krim  
deltog i militärinsatser över hela Krim 
och intog flera ukrainska militärbaser.
Krims parlament deklarerade Autonoma  
republiken Krims självständighet 11 
mars, vilket endast erkändes av Ryss-
land. Sedan kom en ombildning till 
Republiken Krim som även inklud-
erade Sevastopol. 
Republiken Krim och staden Sevasto- 
pol blev efter en omdiskuterad folk-
omröstning upptaget i Ryska federa-
tionen 18 mars.  
27 mars röstade FN:s generalförsam-
ling igenom en resolution där den 
fördömde Rysslands annektering av 
Krim och Sevastopol.

FAKTA
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Vad är finländare och polacker bättre  
på? Helge löfstedt menar att en av- 
görande skillnad är att de inte neglig-
erade det ryska hotet efter glasnost – 
och han ser hemvärnets betydelse.

TEXT: PER LUNqE

Vad kan Försvarsmakten åstadkomma 
för 40 miljarder, eller vad kan den  
inte åstadkomma? Vi träffade över-

ingenjören Helge Löfstedt, ledamot av 
Kungliga krigsvetenskapsakademien och 
fortfarande aktiv på FOI. Vi bad honom 
räta ut frågetecknen. Han har i sin forsk-
ning jämfört det svenska försvaret med det 
finska och polska, som med många likheter 
av typen geostrategiskt läge, visar olikheter 
i försvarsförmåga. Det blev korta frågor 
och längre svar. 

Du säger att det svenska försvaret är 
underfinansierat. Betyder det att det finns 
en konflikt mellan mål och medel?

– Försvaret är underfinansierat i så  
mening att den beslutade försvarsstrukturen  
IO 2014 inte kan sättas upp till fullo an- 
givet år. Efterhand som planeringsläget 
klarnat förskjuts den tidpunkt då denna 
struktur kan förverkligas och flyttas allt 
längre fram i tiden mot 2023, säger Helge 
Löfstedt. 

Hur ska svenskt försvar hålla en sådan 
nivå att det finns förutsättningar att ta 

emot hjälp vid en konflikt?
– Problemet är väl närmast hur Sverige 

skall undvika att hamna i en situation där  
hjälpen tar sig förödmjukande former och  
som leder till att svenska önskemål neglig-
eras i samband med konfliktens utveckling.

Hemvärnet utvecklas
Du pratar om fyra scenarier för angrepp 
eller militärt intrång. I samtliga är Finlands 
och Polens operativa förmåga överlägsen 
svensk. Sveriges svaghet är bristande mili-
tär närvaro på Gotland, stora avstånd och 
mindre antal stridskrafter. I en kommentar 
till perspektivstudien från i höstas förordar 
du en mix av kvalitet och kvantitet, i stället 
för som den svenska försvarsledningen 
menar, kvalitet. Det blir då system av 
system, där kvalitativa förband opererar 
tillsammans med fler förband som inte är 
lika avancerade. Hur tänker du här?

– Först vill jag trycka på att även hem-
värnet utvecklas, vilket inte finns i det 
kvalitetsalternativ som Försvarsmakten 
förordar i sin senaste perspektivstudie. Den 
utveckling av hemvärnet som jag önskar 
är tillförsel av materiel som ökar bredden i 
dess förmåga, säger Helge Löfstedt. 

– När det gäller markstridsförband 
skulle jag också vilja koncentrera stridsvagn- 

arna till färre bataljoner av combat arms 
typ, det vill säga som våra pansarbataljoner 
under kalla kriget, medan övriga manöver-
bataljoner utvecklas mot lättare typ med 
den internationella benämningen ISTAR, 
Information, Surveillance, Target Acquisi-
tion and Reconnaisance.

– När det gäller luftförsvaret delar jag 
helt den satsning på kvalificerat luftvärn 
som både den militära och politiska för- 
svarsledningen nu aviserar. Dessutom 
skulle jag i en nära framtid använda JAS 
A/B som komplement till JAS C/D för att 
öka antalet tillgängliga stridsflygplan. JAS 
A/B kan då användas för incidentjakt och 

Helge Löfstedt:

Gör som Finland och Polen 

överingenjör Helge löfstedt jämför  
svenskt försvar med finskt och polskt – och 
det blir minus för Sverige. Foto: Per lunqe 

Soldater ur FS24 övar förbandsskjutning i 
förband på Gotland 2012. Nu menar Helge 
löfstedt att ön är av sådan strategisk be-
tydelse att den borde försvaras igen.  
Foto: Sgt daniel Klintholm/Combat  
Camera/Försvarsmakten
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flera attack- och spaningsuppdrag medan 
C/D frigörs för de mest krävande insats-
erna. På sikt kan kombinationen JAS C/D 
och JAS E utnyttjas på motsvarande sätt.

”Bättre begagnat” 
Vilket militärt tänkande har man i Finland 
som gör deras försvar bättre än det svenska? 

– Man accepterar i båda länderna att  
utnyttja system som inte är av senaste års- 
modell. Man genomför moderniseringar av 
system som anskaffades under kalla kriget. 
Man får då en mix av kvalitet och kvantitet 
med vapensystem som har bred prestanda, 
många med lägre prestanda än de jämför-
bara svenska men också förvånansvärt 
många med högre prestanda. Sammantaget 
får man då en större volym av stridskrafter, 
vilket bland annat innebär att uttrycket 
hela landet skall försvaras får en djupare 
innebörd, både operativt och opinions-
mässigt, säger Helge Löfstedt. 

Du säger att förhållandena i Östersjö-
området är latent instabila. En påfrestning 
av militärt slag kan få en eskalerande 
effekt. Vad innebär det? Vilken typ av på-
frestning? På vilket sätt bidrar den svenska 
svagheten, som du säger i ett bristande 
försvar på Gotland, till instabiliteten?

– Om spänningar uppstår i Baltikum 

och Nato snabbt vill förstärka den militära 
närvaron där så kommer man med stor 
sannolikhet vilja utnyttja svenskt luftrum 
över norra Götaland och Gotland för flyg- 
transporter. Ryssland upplever det då rim- 
ligen som angeläget att förekomma Nato 
genom att gruppera luftvärnssystem med 
lång räckvidd även på Gotland för att  
hindra eller försvåra sådana transporter. 

Betryggande med Gotland
Hur skulle en kostnads- och intäktsanalys 
se ut för ett svenskt försvar av Gotland?

– Ett svenskt försvar är generellt att se 
som en försäkring, eller en riskgardering 
som tydligast faller ut om den eller de 
händelser som försäkringen eller riskgard-
eringen avser faller ut. Den normala in- 
täkten av en riskgardering är otydligare 
nämligen i form av en känsla av trygghet. 
Ett vardagligt exempel är de säkerhets-
dörrar som jag för någon tid sedan satte in. 
Denna trygghetskänsla skall då vägas mot 
de direkta kostnaderna, något som ofta är 
svårt när det gäller riskgardering eller en 
försäkring, säger Helge Löfstedt.

– Trygghetskänslan av ett försvar på 
Gotland är kanske störst där, men med lite 
eftertanke inser man att det även ökar trygg- 
heten på Sveriges fastland. Här måste på- 

pekas att även i de baltiska staterna ökar 
tryggheten om det svenska försvaret ut- 
vecklas och länkas samman med Nato. 
Detta eftersom risken minskar att Sverige 
och östersjöområdet i sin helhet skulle dras 
in i säkerhetspolitiska konfliktspiraler.

Felet var synen på Ryssland
Du kommer fram till att det svenska för-
svaret är svagare än det finska och betyd-
ligt svagare än det polska. Länderna har 
liknande geostrategiska struktur. Vad gick 
enligt dig fel med det svenska försvaret?

– Det avgörande felet var att ledande 
kretsar i Sverige, militära likaväl som poli-
tiska, för tio till femton år sedan trodde att 
Ryssland för överskådlig tid var borta som 
riskfaktor. Vilket man i och för sig också 
gjorde i de flesta västeuropeiska länder. I 
Sverige gjordes dock en mera radikal av-
veckling av det tidigare invasionsförsvaret 
än i många andra länder. I både Finland 
och Polen delade man inte denna förhopp-
ning. Man såg till att bevara större delar av 
sina dåvarande invasionsförsvar och ut- 
vecklade dessa till former som vara mera 
relevanta under de nya betingelserna och 
nu utgör väsentliga inslag i respektive lands 
försvar, säger Helge Löfstedt. 

Försvarsutbildarna deltar i Almedalen 
under paraplyet Försvarspolitisk Arena 
som är en öppen mötesplats för diskus-
sioner om försvars- och säkerhetsfrågor.

Försvarspolitisk Arena är öppen från den  
29 juni till den 4 juli mellan kl. 9.00 - 19.00  
för seminarier och möten i en centralt 
placerad lokal på S:t Hansgatan 11.  

Vi kör alla seminarier live via hemsidan!

de seminarier som Försvarsutbildarna deltar i är följande:

•	 De frivilliga försvarsorganisationerna och folkförankringen, 30 juni kl. 13.00–13.45

•	 Civilt försvar - en fråga om livskvalité, 1 juli kl. 10.30–11.15

•	 Duger det nationella försvaret? En analys av försvarsberedningens rapport,  
3 juli kl. 11.45–12.30 

För mer information gå in på www.forsvarspolitiskarena.se
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I de flesta större organisationer ser 
det ungefär likadant ut. de enskilda 
medlemmarna verkar lokalt. den 
lokala verksamheten ingår som en 
del i en större regional organisation, 
som i sin tur, ingår i den nationella 
helheten. I vårt fall Svenska Försvars-
utbildningsförbundet. 

TEXT: ROLF ARSENIUS
FOTO: PETER NORDSTRÖM, AMF

Rent organisatoriskt så ser det ut unge-
fär så här på Volvo, SJ och i Försvars-
makten. En styrelse som väljer VD, 

eller som i vårt fall en Generalsekreterare, 
som sedan leder den operativa verksam-
heten. Gemensamt för stora organisationer 
kan vara att det ibland saknas förståelse för 
den högsta ledningens beslut. 

Vad vet väl cheferna på Volvos huvud-
kontor om bilförsäljning i Polen? Hur kan 
HKV fatta ett sådant beslut?! De vet ju  
inget om min röjning i verkligheten 
mullras det möjligen i Eksjö. Den centrala 

nivån i en organisation blir ibland ifråga-
satt av lokala företrädare och av medlem-
mar. Det kan ske av en rad olika skäl. 

Försvarsutbildarna är en organisation  
med många medlemmar spridda över  
Sverige. Då är det inte konstigt om med- 
lemmar i Gnosjö, Arjeplog eller Bengtsfors 
undrar vad förbundets överstyrelse (ÖS) gör. 

Oavsett namnet har ÖS ingen operativ 
ledningsfunktion. Lika lite som högsta led- 
ningen för ett rederi bestämmer vilken kurs  
ett fartyg ska hålla eller vilken mat som ska  
serveras i restaurangen ombord. Den opera- 
tiva ledningen ligger på Generalsekreteraren  
(GS) och kansliet på Karlavägen i Stock-
holm. Det är dock ÖS som anställer GS 
som i sin tur är arbetsledare för kansliet. 

Det högsta beslutande organet i Försvars- 
utbildarna är Riksstämman, jämför med 
bolagsstämman i ett aktiebolag. Det som 
Riksstämman beslutar ska ÖS genomföra 
och eftersom förbundens medlemmar utser 
stämmans delegater, kan man säga att det 
ytterst är medlemmarna som beslutar vad 
ÖS ska göra. 

Överstyrelsen – vad gör den?

Överstyrelsens ordförande Bertil Garp-
land sammanfattar överstyrelsens uppdrag 
så här: 

– Det övergripande uppdraget för ÖS 
är att utveckla och förbättra Svenska För-
svarsutbildningsförbundets verksamhet. 
Det gör ÖS genom att värdera utvecklingen  
inom vårt verksamhetsområde och arbeta 
fram olika strategier/planer för hur vi ska 
agera framåt. Vår vision och vår verksamhets- 
idé, är exempel. Vision och verksamhets-
idén talar om varför vi som organisation 
finns till och vad vi ska syssla med för verk- 
samhet. ÖS arbetar också fram verksam-
hetsplaner i ett kortare perspektiv, ÖS-
anvisningar ges ut varje år. Tanken med 
anvisningarna är att våra förbund ska ha 
anvisningarna som utgångspunkt när man 
sedan gör sina årliga verksamhetsplaner. 

– Ett annat uppdrag är att förvalta de  
pengar som finns inom förbundet, ca 100  
Mkr har arbetats upp under de 100 år som  
vi funnits till. ÖS ska se till att de pengarna  
utvecklas och används i rörelsen på ett bra  
sätt. Försvarsutbildarna äger också en kurs- 
gård i Jämtland - Ånns kursgård, den ska  
tas om hand och utvecklas. ÖS utser styr-
else i Ånns kursgård AB och ger ägardirek-
tiv till den styrelsen. 

– Vi får också ca 40 Mkr från staten 
för att bedriva verksamhet och utbildning 
varje år. Att vi hanterar de pengarna enligt 

överstyrelsens ordförande Bertil 
Garpland säger att det är överstyr-
elsens uppgift att utveckla och för-
bättra Försvarsutbildarnas verksam-
het genom fortlöpande utvärdering 
och genom att dra upp riktlinjer för 
framtiden. 

statens regelverk är ÖS ansvar. 
– Mycket av ÖS plikter är av formell 

karaktär kopplat till våra stadgar, fortsätter  
Bertil Garpland. ÖS beslutar i frågor om 
nya förbund som vill bli medlemmar i 
Försvarsutbildarna. 

Den som vill raljera lite kanske säger – 
resor och möten i all ära, men vad vet ÖS 
om de lokala förbundens verksamhet. 

Överstyrelsens medlemmar utgörs av 
jurister, ekonomer, konsulter, inspektörer 
och officerare med flera, men det är som 
medlemmar i olika Försvarsutbildningsför-
bund de har sitt huvudsakliga engagemang 
– de är Försvarsutbildare precis som vi. 

– En viktig uppgift för ÖS medlemmar 
är att följa och stödja medlemsförbund och  
föreningar, säger Bertil Garpland, som 
själv är kontaktperson för de tre jägarför-
bunden, Fallskärmsjägarna, Kustjägarna 
och Kavalleri- och Jägarförbundet. Alla 
förbund har en kontaktperson i ÖS. 

Samtliga i Överstyrelsen är kontaktpersoner  
för olika förbund. En sammanställning finns  
på hemsidan under Kontakta oss.
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årets Riksstämma genomfördes 14-15 
juni på Quality Airport Hotel Arlanda, 
ett arrangemang som erbjöd bra kon- 
ferensmöjligheter, boende och möjlig- 
heter till diskussioner. Närvaron från  
Försvarsministern liksom höga före-
trädare från Försvarsmakten bidrog 
till en högprofilerad karaktär på 
stämman.  

TEXT. TOMMY JEPPSSON
FOTO: PER KLINGVALL

Avgående Förbundsordföranden 
Henrik Landerholm, vilken lämnar 
sitt ämbete efter åtta år, öppnade 

stämman och reflekterade kring den med-
vind som gör att bland annat rekryterings-
siffrorna är positiva och att Försvarsutbild-
arna nu räknar 27 777 medlemmar. Andra 
positiva tecken som Landerholm lyfte fram 
var ungdomsverksamheten och att För- 
bundet Sveriges Reservofficerare anslutit  
sig till Försvarsutbildarna. Detta är exempel  
som talaren karakteriserade som något som 
medför utveckling i stället för avveckling.   

Talaren tog även upp ämnet Ryssland 
och tecknade en närområdesbild gällande 
Östersjöregionen som innehöll oroande in- 
slag. Bland annat beskrevs Kremls styre som  
ett system där makt går före rätt och kor-
ruption genomsyrar landet, liksom att man 
militärt, förutom det militära ingripandet i 

Riksstämman 2014
Ukraina också uppvisar ett allt aggressivare 
övningsmönster. 

Budskap
Försvarsminister Karin Enström talade 
bland annat om vikten av att förstärka för- 
svarsmaktens robusthet liksom satsningen 
på att genomföra försvarsreformen och om 
betydelsen av det försvarsbeslut som ska 
fattas nästa år. En positiv bild tecknades 
avseende rekryteringen med undantag av 
de tidvis tjänstgörande där det går trögare. 
Karin Enström gav också exempel på hur  
vi stärker vår försvarsförmåga genom för- 
svarsplanering, krigsplacering, ökad övnings- 
verksamhet och anskaffning av långräck-
viddiga bekämpningssystem. I likhet med  
den avgående Förbundsordföranden ut- 
tryckte hon också stark oro för att Ryssland 
så uppenbart utmanar den europeiska 
säkerhetsordningen genom sitt militära 
ingripande i Ukraina.

Försvarsmaktens produktionschef gene-
rallöjtnant Anders Silwer beskrev insatsorga- 
nisationen som operativt relevant men sam- 
tidigt att avgörande för framgång med 
arbetet är att ekonomin för den beställda 
Försvarsmakten håller. Han uttryckte till-
tro till att soldatyrket har attraktionskraft 
samt pekade på de omfattande materiel-
investeringsbehov som ligger i tidsspannet 
2014-2023.  Silwer sa att Försvarsmakten 
är positiv till försvarsberedningens rapport 
samt att arbetet fokuserar tydligt på att 
genomföra insatsorganisation 2014. 

Rikshemvärnschefen, brigadgeneral  
Roland Ekenberg höll ett lika engagerat 
som humoristiskt anförande om vårt fram-
tida hemvärn där det kan konstateras att 
en ytterligare kvalitetsutveckling väntar. 
Kanske tydligast exempel på detta är 
tankarna om att tillföra hemvärnsbataljon-
erna granatkastare och luftvärn.     

Ny Förbundsordförande
Åtta inkomna motioner och en proposition  
behandlades i utskottsarbetet och traditions- 
enligt inför middagen tilldelades utmärk-
elser ett antal förtjänta personer. Årets guld- 
medaljörer var Michael Reberg, Jan Ham-
marberg, Rune Johansson och Lennart 
Andersson (deltog ej i stämman). 

Vid stämman valdes Anders Lindström 
till ny Förbundsordförande. Han har bland  
annat varit Rikshemvärnschef och Försvars- 
maktens insatschef och är sedan 2012 vd  
för Storstockholms Lokaltrafik och Wax- 
holmsbolaget. Den nye Förbundsordför-
anden känner starkt för de frivilliga insatser 
som görs för att stärka Försvarsmakten lik- 
som det civila samhällets robusthet och vill  
bland annat utifrån sitt goda kontaktnät  
aktivt verka för en ytterligare positiv ut- 
veckling av Svenska Försvarsutbildnings-
förbundet. Anders Lindström vill gärna 
vara ute bland medlemmarna för att höra 
deras uppfattningar liksom förklara fri-
villigrörelsens villkor för beslutsfattarna.    

Guldmedaljörerna: Michael Reberg, jan Hammarberg och Rune johansson.
Bilden till höger:  Anders lindström har även varit pansarofficer på P10 i Strängnäs.



Sjukvårdssatsningen fortsätter. I ånn 
har 60 elever tagit viktiga steg framåt 
som sjukvårdare.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

Solen går upp över Ånn. Anna Thorburn 
från Nyköpings Livkompani tar emot 
en tom pärm och ett innehållsregister. 

Pärmen ska fyllas under den vecka hon är 
på kompletteringsutbildning för sjukvård-
are. Efter en paus från det militära på fyra 
år efter barnafödande är hon nu sugen på 
verksamheten i uniform igen.

Befattningsbeskrivningen
Anna är en av tolv elever som lyssnar på 
Tiina Marberg, Pål Lif och Emina Paulin i 
byggnaden Storsylen. Tiina går igenom det 
som tas upp i början på alla kurser med  
Försvarsutbildarna, värdegrunden. Hon 
fortsätter med hemvärnets sjukvårdsorga-
nisation, den rullar fram på Power-Pointen.  
Tiina frågar eleverna: Vad står det i din be-
fattningsbeskrivning att du ska göra? Det 
var väl inget nytt? Nej. Det var det inte. 
Kursen kan börja.

Plutonen är i strid. Kamraten ligger 
bredvid skottskadad och skriker. Vad gör  
jag? Tiina blickar ut över sina elever. Kryper  
fram och sätter tournique? svarar en elev. 
Bra! Vi har fått ett nytt tänk, svarar Tiina. 
Vi håller låga ställningar. Förstår ni vad jag 
är ute efter? Ofria luftvägar och katastrof-
blödning tas omhand först.

Tamponering
Pål Lif fortsätter med ett pass om tampon-
ering. Han är både instruktör och elev i  
Ånn. Tillsammans med Emina Paulin ska  
han bli en av de 60 instruktörer i den fram- 
tida stommen i Försvarsutbildarnas sjuk-
vårdssatsning. Passet börjar.

– Hej och välkomna. På den här sta-
tionen ska vi öva tamponering.

Han förevisar binda i såren på en docka. 
Hur många har övat tamponering? Det har 
alla, så det blir repetition. Här, visar Pål in-
gångs- och utgångshålet. Han sätter igång. 
Snart jobbar alla elever med dockorna. 

Denna vecka i Ånn är det välfyllt med 
sjukvårdsutbildning. Bredvid kompletter-
ingskursen drivs grundkurserna GK1 och 
GK2 och gruppchefsutbildning. Dessutom 
en GU-F. På plats är öv. Mattias Ardin från  
Rikshemvärnsstaben. Han frågar Påls 
elever vad de tycker om beväpning av sjuk-
vårdare. En tycker det är ok, en annan ok 
med pistol, en tredje vill inte alls ha vapen. 
Mattias Ardin nickar. Men hans huvud-
intresse här i Ånn är att få en bild av hur 
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På väg att bli 
sjukvårdare

Per Qvarngård  
laddar för natten.
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utbildningen drivs. Hur har den kommit 
igång? Hur är förutsättningarna?

– Det är viktigt att det blir bra, säger 
han. 

Snabbt
Och det har gått fort. Beslutet om att För- 
svarsutbildarna skulle driva sjukvårds-
utbildning och rekrytering åt hemvärnet 
togs i juni förra året och verkställdes vid 
årsskiftet. En första kurs genomfördes på 
HvSS efter tre veckor och nu tre månader 
senare den samlade utbildningsinsatsen i 
Ånn med 60 elever.

– Det går bra, säger Mattias Ardin, men 
tillägger: Den stora utmaningen är rekryt-
eringen, det gäller att få kvantitet.

Försvarsutbildarna ska bemanna 900 
sjukvårdsbefattningar i hemvärnets 40 
bataljoner. Den strategi som Per Spjut, ut- 
bildningsledare för sjukvård på Försvars-
utbildarna går efter för att nå det målet är 
som han säger att ta ett helhetsgrepp.

– Att rekrytera de 900 befattningarna är 
ett realistiskt mål, säger han och tänker nå 
dit genom att ge sjukvårdarna en utbild-
ning med kvalité. 

Sjukvårdskedjan
Per Spjut ser också framför sig riktigt bra 
övningar. Försvarsutbildarna är med om 
att ta fram ett nytt koncept för KFÖ:er där 
sjukvårdsmomentet ska lyftas fram.

– Vi når kvantitet med kvalité, säger han.
Genom den sjukvårdsutbildning som 

Försvarsutbildarna driver löper en kedja av 
händelser, från stridssjukvårdarens första 
vårdinsats, till sjukvårdsgruppens och 
transporten av den skadade till lämplig 
vårdinrättning. Det är den utbildningen 
som ska tagga eleverna att ta en sjukvårds-
befattning i hemvärnet.

– När vi grund- och fortsättnings- 
utbildar eleverna ska de veta att de får ut- 
manande uppgifter inom hemvärnet, säger 
Per Spjut.

På första grundkursen och första trapp-
steget i sjukvårdsutbildningen övas den en- 
skilde sjukvårdarens åtgärder. Det är snabba  
repetitioner, lite drill och växling mellan 
lektionssal och terräng. Eleverna har tidig-
are genomfört GU-F.

GK2, som också genomförs i Ånn, lär 
eleverna att jobba i grupp eller i omgångar. 

I kursen för gruppchefer får eleverna  

agera tillsammans med kamrater från 
GK2. Förutom att uppträda som chefer 
övar de på moment vid samlingsplats och 
under transport.

Självständiga
Hur drivs utbildningen?

– Vi förväntar oss att eleverna tar eget 
ansvar för att klara de uppgifter de kom-
mer att ställas inför. Vi vill ha självständiga 
sjukvårdare som löser sina uppgifter, säger 
Per Spjut.

Bengt Sandström, generalsekreterare i 
Försvarsutbildarna, följde utbildningen i 
Ånn. Om rekryteringsläget säger han:

– Det vi kan överblicka nu är positivt. 
Vi har ett bra inflöde första halvåret på 
GU-F:arna och på våra befattningsutbild-
ningar. Rekryteringen går bra.

Bengt Sandström ser att sjukvårdssats-
ningen går bra, men:

– Det viktiga nu är att det inte bara är 
nyhetens behag, utan att vi är uthålliga.

Under utbildningssatsningen i Ånn har 
Försvarsutbildarna gott stöd av Rikshem-
värnsavdelningen, FM-Log i Norr/Öster-
sund och Fältjägargruppen. 

Moa Pihl (tv) och Nicole Persson Svitzer på GU-F:en.
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– Vår utmaning som det kommer att 
krävas mycket tanke och planering 
för att lösa är utan tvekan logistiken.  
Mina första förbandsdelar ska vara 
på plats några dagar efter att insats-
beslut tagits och det är mycket mate-
rial som ska skeppas iväg. överste 
Torbjörn larsson är namnet på chefen  
för nästa svenskledda stridsgrupp 
inom EU, Nordic Battlegroup 2015.  

TEXT: STEFAN BRATT

Sedan hösten 2012 har överste Larsson 
vetat om att han ska leda Battle-
group 15 med insatsberedskap första 

halvåret 2015.
– Jag fick ett samtal när jag var chef för 

den pågående missionen FS 23 där frågan 
ställdes om jag vill bli chef för Battlegroup 
15. Då kändes frågan ganska avlägsen,  
eftersom jag inte haft en tanke på att denna  
befattning skulle erbjudas mig. Men, efter 
lite betänketid och samtal med familjen var  
vi eniga om att jag skulle acceptera upp-
draget, berättar Torbjörn Larsson.

Ännu har inte någon stridsgrupp inom 
EU varit i skarp verksamhet men det har  
flera gånger varit nära. Vissa enheter har  
aktiverats, till exempel den svenska flyg-
enhet med Jas 39 Gripen som agerade i 
samband med den internationella insatsen 
i Libyen i april 2011.

– Jag vill nog vända på ditt resonemang 
och säga att jag anser att alla stridsgrupper 
har varit ”använda” i den meningen att de  
har funnits insatsberedda och därmed ut- 
gjort ett säkerhetspolitiskt instrument för 
den politiska ledningen inom EU, säger 
överste Larsson.

För att en stridsgrupp ska aktiveras och 
inleda en insats krävs ett enhälligt beslut av 
de 28 medlemsländerna. 

– Om beslut fattas har alltså jag som 
befälhavare ett oerhört starkt mandat att  
stötta mig emot då det de facto är 28 
länder som backar upp mitt agerande, 
konstaterar Torbjörn Larsson.

Från första januari nästa år förfogar  
Torbjörn Larsson över en fullt insatsberedd,  
multinationell styrka som kan sättas in var 
som helst inom en radie av 600 mil från 
Bryssel. Ett förband som består av bland 
annat flygunderstöd (Jas), mekaniserad 

bataljon utrustad med bland annat nya 
pansarterrängbilar 360, helikoptrar för 
sjuktransport, transportflygplan, sensorer, 
granatkastarpluton, logistikbataljon för att 
nämna några exempel.  

Ingen rekrytering
Till skillnad från den förra stridsgruppen, 
BG 11 har det inte skett någon rekrytering 
av personal som ska ingå i BG 15. 

– Stridsgruppen består av stående för-
band. För svensk del har därför ordinarie 
förband tilldelats en uppgift att ingå med 
lämpliga enheter i stridsgruppen. Vilket 
innebär att det till exempel varit en sak för  
chefen Luftvärnsregementet att avdela 
personal och material som ska ingå i  Local 
Air Picture-enheten, förklarar Torbjörn 
Larsson.

Som befälhavare har han själv tillgång  
till den så kallade Rörliga operativa led-
ningsfunktion (ROL) som också är ett 
stående förband i Sverige. ROL med säte 
i Enköping förstärks nu med ett antal be-
fattningar, bland annat ett 40-tal utländska 
officerare.

– Detta är definitivt en stor skillnad 
jämfört med BG 11 då mitt högkvarter  

”logistiken blir  
vår stora utmaning”
Bodenartillerist leder Nordic Battlegroup 2015

logistik är mycket viktigt för att en  
internationell insats ska ge effekt.
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redan nu är aktivt och genomför planerings- 
åtgärder samt består till stora delar av 
samma personal som ingår i Försvarsmakt-
ens ROL. Det innebär att vi inte behöver 
bygga staben från grunden utan genomför 
ett utbildningspaket på sexton veckor. 
Samma sak gäller andra enheter som ingår 
i stridsgruppen.

– Hur hanterar du detta faktum som 
befälhavare?

– Jag tog tidigt kontakt med de officer-
are som utsetts som chefer i till exempel i  
den mekaniserade bataljonen från P 7. Jag  
har också försökt att i stor grad träffa perso- 
nalen som på ett tidigt stadium vetat om 
att de ska ingå i BG 15, berättar överste 
Larsson.

Sverige störst
Som fallet varit tidigare är det svenska bi-
draget med materiel och personal störst – 
cirka 1 900 personer medan övriga länder 
som Irland, Finland, Estland, Lettland och 
Litauen och Norge bidrar med ytterligare 
500 soldater och officerare.

P 7 har den största andelen personal då  
förbandet bemannar den mekaniserade 
skyttebataljon som utgör stommen i BG 
15.

De två EU-stridsgrupper som Sverige 
haft ansvar för har båda drabbats av mate-
rielförsörjningsproblematik. En problema-
tik som finns i bakgrunden även när det 
gäller BG 15, medger Torbjörn Larsson:

– Jo, så är det eftersom det gäller att till-
förseln av nya pansarterrängbil 360 som 
den mekaniserade bataljonen använder 
inte försenas. Dessutom ska bataljonen 
också hinna med att slutföra all förarut-
bildning under innevarande år så nog finns 
det utmaningar när det gäller materiel-
försörjningen, säger Larsson.

En annan utmaning som Torbjörn  
Larsson ser framför sig är logistiken.  
Mycket materiel ska under kort tid trans-
porteras till ett mer eller mindre okänt 
område. En flaskhals som måste lösas är 
tillgång till rent vatten:

– Logistiken i sig är en stor utmaning. 
Mitt förband ska ha en uthållighet på 30 
dygn med egen försörjning. Hittar vi inte 
vatten lokalt utan måste föra in vatten från  
större avstånd kan det bli problem för för- 
bandet att verka så som vi vill. Vattensitua-
tionen är mycket central för våra möjlig-
heter att ha handlingsfrihet, konstaterar 
Torbjörn Larsson. 

Förband i Nordic Battle Group 15

Ledningsregementet Stab- och ledningskompani, telekrigsenhet samt  
 Combat Camera
P 7 Mekaniserad skyttebataljon (71.a bataljonen)
K 3 Skyttekompani
Livgardet  Militärpoliser samt Cimic
Ingenjörsregementet  Reducerat ingenjörskompani samt Geo-Supportgrupp  
 (tar bl a fram kartunderlag)
Luftvärnsregementet  Underrättelseenhet 23 (spaningsradartropp)
Trängregementet Logistikbataljon (exklusive sjukvård och reparationstropp)
Försvarets Medicinska  
Centrum Sjukvårdskompani med operationsresurser 
Försvars Tekniska Skola Reparationstropp
Helikopterflottiljen Helikopter Black Hawk-enhet
F 7  Transportflygplan TP 84 Hercules
F 17  Jas 39 Gripen-enhet
F 21  Stab- och basstödförband

Utländska förband/enheter

Finland                       Sjuktransporthelikoptrar samt militärpoliser
Irland                         Spanings- och underrättelseförband
Norge                       Eskortpluton
Lettland                      Snabbinsatskompani (Quick Reaction Force)   
Litauen                       Vakt- och eskortpluton 
Estland                       GeoSupportgrupp samt specialenheter

EU Battle Group

EU har alltid två stridsgrupper i beredskap som ska kunna sättas in nästan vart som 
helst i världen. Under det första halvåret 2015 är Nordic Battlegroup 15, NBG 15 
en av dessa. NBG och övriga stridsgrupper är ett av flera viktiga instrument i EU:s 
krishanteringsförmåga. Stridsgrupperna ska kunna delta i EU:s krishanteringsopera- 
tioner i den inledande och oftast svåraste fasen. De ska under en begränsad tid, maxi-
malt fyra månader kunna lösa uppgifter i hela konfliktskalan, från humanitär hjälp  
till väpnad strid för att skilja två stridande parter åt. Inom tio dagar efter beslut om 
insats ska de första enheterna ur stridsgruppen vara på plats och lösa uppgifter i  
konfliktområdet.

FAKTA

övningen Viking 2014 med huvudsaklig 
övningsplats i Enköping var en viktig del i 
förberedelserna för kommande beredskap för 
Nordic Battlegroup 15 med överste Torbjörn 
larsson som chef. Foto: Försvarsmakten



På den regionala kursen Fältarbeten 
får eleverna från hemvärnet lära sig 
grunderna i sprängteknik. Men, de 
blir inte fullfjättrade bergsprängare.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

Fältarbetskurs gäller och på väg till 
Härnösand pluggar jag på SoldF om  
sprängtjänst och minor. Minnen från 

grundutbildningen på K4 dyker upp. Det 
var ju riktigt roligt. Nu ska Försvarsutbild-
arna ge elever från hemvärnet grundlägg-
ande kunskaper.

Lördag morgon pratar kurschefen 
Thomas Olofsson och adjutanten Sonja 
Sandberg.

– Fem? Vi hade ju tolv?
– Nej. Fem, svarar Sonja.

Deltagarantalet har krympt. Men det är 
bra för de elever som kommer. De får mer 
tid. De får spränga mer.

SoldR Mtrl
I byggnaden Vita vinkeln på Kusthöjden 
eller gamla KA5 lär Thomas ut grund-
läggande kunskaper om sprängning, hans 
bibel är SoldR Mtrl och inte minst SäkI. 
Han går igenom riskavstånd för enstaka 
laddningar. Ja, alla har första förband. 
Kommandona "Här ska tändas, Tänd, 
Tänt är det här" sitter i ryggmärgen. 

Alla elever kommer från Medelpads 
hemvärnsbataljon. När jag frågar dem om 
fältarbeten i hemvärnet, får jag spännande 
svar, de ska spränga Midlandas landnings-
banor. Men Thomas drar i handbromsen, 
det är en uppgift för pionjärplutoner.

– Ni kommer inte att bli bergsprängare 
efter den här kursen, men ni ska kunna 
aptera en sprängpatron och spränga en stav 
sprängdeg, säger han.

I strid viktigt
Det blir praktik. Eleverna får ut brädlappar 
och krutstubin. Brinntiden är en halvmeter 
i minuten.

– När man skjuter flera laddningar och 
vill veta om alla detonerat då har man 
olika längd på stubinen. I strid är det 
viktigt att veta när laddningen går.

Eleverna får också ut blinda spräng-
patroner. De skär krutstubinen tvärs där 
patronen ska sitta och 45 grader där den 
ska tändas. På med patronen, klämma åt 
med aptertång 3 och gå ut och tända. Det 
går riktigt bra.

En doft av  
svartkrut

20 Försvarsutbildaren 3/2014



Försvarsutbildaren 3/2014 21

Pentyl och olja
Nästa kapitel på kursen är sprängdeg m/46,  
ett av jägarsoldatens bästa redskap i fält. 
Det är ett lätt formbart sprängämne som 
kan användas för de flesta förekommande 
spränguppgifter, metall, betong, sten eller 
röjning av ammunition. I sprängdeg finns 
pentyl blandad med olja. Den ligger i 
stavar och kan beroende på temperaturen 
knådas till önskad form.

På sprängkortet kan eleverna snabbt se 
hur mycket sprängdeg som går åt för olika 
typer av sprängning. Snart ska eleverna 
vara ute och spränga skarpt.

Men innan dess apterar eleven Micke 
Johansson en sprängpatron på krutstubin  
som placeras i en ammunitionslåda.  
Gruppen åker mot sprängplatsen, passerar  
GMU-rekryterna som skjuter, och väl 
framme lastar man ur och nu ska det 
sprängas. 

Van och säker
Thomas verkar vara van vid sprängmedel. 
På Västernorrlandsgruppen är han fredsam- 
röjare som han säger. Han åker på uppdrag 
av polisen till platser i Västernorrland, 
Jämtland och Härjedalen till personer som 
hittat oexploderad ammunition.

– Är det inte en risk att när man varit 
med så mycket så blir lite oförsiktig? frågar 
jag.

– Den risken finns, man går på rutin. 
Därför är det jätteviktigt att tänka på 
säkerheten, säger han.

Krutstubinen på lådan antänds och det 
blir en riktigt bra smäll. Sprängpatronen 
sliter av det spikade locket.

Sprängkort
Thomas fortsätter bredvid ett bråte med 
metall och vajrar vid sprängplatsen. Han 
vänder sig mot eleverna:

– Ni har fått i uppgift av er chef att den 
här järnvägsrälen ska knäckas. Och den här 
vajern ska av. Använd blind utrustning.

Eleverna kollar i sina sprängkort och 
snart är laddningarna apterade. Det blir 
godkänt.

Nästa moment är sprängdegen. Medan 
Lövviken, en vik av Bottenhavet och ut-
loppet av Ångermanälven ligger lugna i 
bakgrunden jobbar eleverna. Sprängdegen 
detonerar med 7 800 meter per sekund 
och pentylstubinen med 6 500.

De skjuter enstaka laddningar, de knåp- 
ar med pentylstubinen och gör ringladd-
ningar, de knäcker en trädstam och det 
smäller. Det luktar som svartkrut och 
minnen från grundutbildningen på K4 
dyker upp igen. Minnen av verksamhet där 
energin från explosivämnen togs i bruk. 

Stora bilden till vänster: Rickard Gottarp (tv) och Håkan Nilsson: den här ska gå av.
 Morgan Näslund (tv) och Göran Nilsson knådar.  Rickard Gottarp kollar bränntid.  
 Håkan Nilsson och lådan.  På väg mot detonationsplatsen.
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Reservofficerare har möjligt att tjänst- 
göra som instruktörer på Försvars- 
utbildarnas kurser. Vad innebär det 
och hur blir man det? Vi pratade med 
två reservofficerare som  jobbar som 
instruktörer.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

Kapten Jan Ejeklint bor i Kiruna, han 
blev reservofficer på sitt förband I22 
1986 och var sedan instruktör på för- 

bandet till 2000 när det lades ner. I dag är  
han allmäninstruktör vid hemvärnets Lapp- 
landsjägargrupp där han utbildar soldater 
på gruppens två bataljoner. Den tjänsten 
varvar han med civil verksamhet som 
vildmarksguide.

Går bra att kombinera
Att vara reservofficer och jobba som instruk- 
tör med frivilligutbildning på Lapplands-
jägargruppen går bra ihop, menar han.

– Det fungerar bra. Jag har mitt civila 
jobb och kan också göra utlandstjänst, 
säger Jan Ejeklint.

Som instruktör måste han uppgradera 
sina kunskaper för att ge eleverna den 
utbildning de väntar sig. 

– Jag går kurser, säger han.
På Lapplandsjägargruppen har han en 

utmaning. Eleverna har olika bakgrund, 

Reservare och instruktör – fungerar bra

Instruktören jonas Marjamaa (tv) lär ut 
kartkunskap till två elever på Väddö 2013. Nu 
öppnar sig möjligheten för reservofficerare att 
bli instruktörer hos Försvarsutbildarna. 

förmågor och kunskaper. Det är ungefär 
som med läraren i en femteklass, eleverna 
har olika möjligheter att ta till sig under-
visningen. Men lektionen ska vara givande 
för alla.

– I hemvärnet finns rutinerade soldater, 
en del har varit på utlandstjänst, andra, 
yngre, ligger inte på samma nivå. De har 
kanske bara gått en GU-F.

Fysisk förmåga
Jan Ejeklint jämför med GMU:er där han 
är instruktör.

– Där är det enklare. Alla ligger i stort 
sett på en nivå och jag kan utgå från den, 
säger han.

Att vara reservofficer och instruktör 
kräver inte bara kunskaper och färdigheter.

– Jag tränar mycket fysiskt. Baskravet är 
två kilometer med stridsutrustning på tolv 
minuter. Det ska en skyttesoldat klara av 
och det ska jag klara av.

Praktikantläger
Också Erik Olsson är reservofficer och har 
jobbat mycket som instruktör, både med 
ungdomar på praktikantläger och för Dal-
regementsgruppen och hemvärnet i Falun. 
Han blev reservofficer på dåvarande K4 i  
Arvidsjaur och har varvat det militära med 
jobb som gymnasielärare och senare rektor. 
Nu har han en civil tjänst på Kronofogde-
myndigheten i Falun och arbetsgivaren är  

frikostig med tjänstledigheter för Erik 
Olssons verksamhet som reservofficer och 
instruktör. Praktikantlägret går i år för 
femte gången. 30 ungdomar i åldrarna  
15-18 år får prova på uniform i två veckor.

– De är motiverade och roliga att ha att 
göra med, säger Erik Olsson.

Han anpassar ledarrollen och tar det 
ganska lugnt.

– Målsättningen är att de ska tycka att 
det är roligt för att senare söka GMU.

delar med sig
Och liksom Jan Ejeklint ser han det som 
en förmån att få vara instruktör för hem-
värnet.

– Senast var jag med som följebefäl på 
en insatspluton från Falun under en KFÖ. 
Där hade nästan hälften av soldaterna er-
farenhet av utlandstjänst. Vi talade samma 
språk.

Han jobbar också då och då som instruk- 
tör i samband med gruppchefsutbildning  
för hemvärnet. Där menar han att hans 
erfarenhet som reservofficer på ett jägar-
förband, ger honom möjlighet att ge de 
blivande gruppcheferna ett perspektiv de 
kommer att ha nytta av.

– Jag har passerat 40 och nått en ålder 
där jag kan dela med mig av mina erfaren-
heter, säger Erik Olsson.

Bra kurser
Som reservofficer har du möjlighet att jobba  
som instruktör hos Försvarsutbildarna. Det  
finns kurser där du kan friska upp dina 
kunskaper. En handlar om försvarsinforma- 
tion. Den går på Väddö och kursen är speci- 
ellt utformad för dig som reservofficer. 
Kursen genomförs under två helger, del 1 
den 19-21 september och del 2 den 17-19 
oktober.

Det går också en kurs i stabstjänst i an-
slutning till vecka 36, också den utformad 
för reservofficerare. Du kanske hade en 
stabstjänst i värnpliktsförsvaret och vill 
kvalificera dig för de uppgifter som väntar 
en stabsofficer i en hemvärnsbataljon. Det 
blir en intensiv kurs där du får lära dig 
en Natoorienterad stabsmetodik. Utbild-
ningen kommer att ske som seminarier 
på SVEROF:s kansli på Karlavägen 65 i 
Stockholm, med besök vid en bataljonsstab 
som avslutning. 
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Efter ett drygt års arbete med olika 
remissvarv har nu överstyrelsen 
beslutat om ny inriktning på ung-
domsverksamheten där exempelvis 
den gamla kursstegen byts mot friare 
kurser. 

TEXT: PER LUNqE
FOTO: JÖRGEN FAGERSTRÖM

Ungdomsverksamheten har i mångt 
och mycket präglats av ett system 
som handlat om att förbereda sig  

för den värnplikt som alla skulle genom-
föra. Sedan 2013 har därför Björn Svensson  
varit huvudansvarig för arbetet med att ta  
fram en ny inriktning som är bättre an-
passat med de förutsättningar som gäller 
idag och som är kopplad att skapa och 
vidmakthålla ett intresse för främst För-
svarsmakten. 

Du kanske känner dig hemtam med 
GK, FK, LK1 och LK2? I stället blir det en 
rad olika fristående kurser som kombineras 
till ett utbildningsår. Vissa av kurserna 
kommer dock kräva förkunskaper.

– Det betyder att den som vill gå kursen  
vapentjänst i så fall måste ha gjort sjuk-
vårdskursen. Den som vill natta över i en  
bivack på fjället måste ha gått tidigare 
kurser i förläggningstjänst, säger Jörgen 
Fagerström.

Ny inriktning på  
ungdomsverksamheten

Han är en av tre som arbetat fram det 
nya förslaget. Björn Svensson, ledde ung-
domsutredningen och Ulf Hammarlund  
har också varit med om att utforma det 
nya konceptet.

Varför skrota kursstegen?
– Främst med anledning av Försvars-

maktens förändrade grundutbildning, men  
även för att alla avdelningar inte har möjlig- 
het att följa kursstegen. Alla genomför 
grundkursen men i en avdelning med 15 
ungdomar är det svårt att genomföra alla 
kurser parallellt, säger Jörgen Fagerström.

GK tas liksom de andra stegen i det nu- 
varande systemet bort. GK ersätts med en 
introduktionskurs. En baskurs blir sedan 
det som ska ge behörighet att fortsätta i 
ungdomsverksamheten.

– Vi har också hämtat ett begrepp från  
GMU, strimmor, och det betecknar mom-
ent som alltid ska ingå under ett utbild-
ningsår, och som kan läggas in mellan 
ordinarie kurser, säger Jörgen Fagerström.

Strimmorna består bland annat av för-
svarsupplysning, värdegrund och idrott.

En stor poäng med det nya systemet 
är att det kan anpassas utifrån den lokala 
avdelningens förutsättningar.

– Är du med i en avdelning nära ett 
regemente, blir det naturligt att avdelningen  
fokuserar på regementets verksamhet och  

får prova på just denna, säger Jörgen 
Fagerström.

Björn Svensson menar att såväl Försvars- 
utbildarna som Försvarsmakten tjänar på 
en förnyelse av ungdomsverksamheten.

– Försvarsmakten vet vad den vill och 
kan förvänta sig av våra ungdomar. Med de 
nya mål vi sätter upp får Försvarsmakten 
en lista egenskaper på vad de kan vänta sig 
av ungdomarna, säger Björn Svensson.

Och vad får Försvarsutbildarna?
– Vi skapar intresse, inte bara för För- 

svarsmakten, utan även för hela samhällets  
krishantering. Vi skapar också en folk-
förankring av Försvarsmakten och förut-
sättningar för rekrytering till Försvars-
makten, säger Björn Svensson.

Men, det primära är inte att vara ett 
rekryteringsverktyg.

– Vi vill skapa engagemang och erbjuda 
upplevelser, säger Björn Svensson.

Under sommaren sker de sista föränd-
ringarna med anledning av remissvaren. 
Detta utmynnar i en förhandsutgåva av  
ungdomskapitlet som ska vara klar lagom 
till ungdomsledarkursen respektive funk-
tionärskursen i slutet av sommaren. Efter 
det läggs sista handen inför den kommande  
centrala ungdomsledarkonferensen som 
sker samtidigt som årets höstkonferens. 

– Just ungdomsledarkursen och den 
centrala ungdomsledarkonferensen är två 
viktiga avstamp inför införandet av de nya 
ungdomsbestämmelserna. Här är det tänkt 
att samlas kring de nya bestämmelserna 
och tillsammans se på hur det ska tillämpas 
i praktiken, uttrycker Björn.

Införandet av de nya bestämmelserna 
innebär inte att utvecklingen avstannar. 
Tvärtom har det väckt frågan om hur vi 
fortsättningsvis tar tillvara och långsiktigt 
jobbar med vidareutveckling av ungdoms-
verksamheten. Här har redan lyfts frågor 
om exempelvis:

•	 Gemensam portal och stödverktyg  
 för ungdomsledare och ungdoms- 
 verksamhet

•	 Funktionsföreträdare för ungdoms- 
 frågor

Frågor som på sikt behöver få sin lös- 
ning för att våra ungdomsledare och in-
struktörer ska få än bättre förutsättningar i 
verksamheten, avslutar Björn. 

Ungdomar under träning – lagarbete  
är en viktig del i utbildningen.



 

Annika Nordgren Christensen, Försvarsdebattör, ledamot av Kungliga  
Krigsvetenskapsakademien och fd. ledamot av Försvarsberedningen: 

Snabb ominriktning ok
Regeringens utspel i april underströk den allmänna uppfattningen om att analyserna 
sällan eller aldrig kommer i rätt ordning i försvarspolitiken, dvs. att man först analyserar 
den säkerhetspolitiska utvecklingen, sedan beslutar sig för Försvarsmaktens uppgifter och 
ambitionsnivå, för att slutligen hamna på en ekonomisk nivå och gå vidare med materiel-
system. Eller med andra ord: Devisen ”först uppgift, sedan utgift” var ju vacker som en 
tanke. 

Försvarsberedningen har över tiden omsatt det svenska intresset för breda politiska 
majoriteter i försvars- och säkerhetspolitiken till praktisk hantering. Det återstår att se hur 
detta är möjligt framöver. Nästa regering kommer att behöva ta ställning till hur och om 
Försvarsberedningen ska arbeta vidare. 

Ska Försvarsberedningen göra tvära kast eller arbeta långsiktigt? Både och faktiskt. 
Arbetet måste bedrivas med perspektiv långt framför nästa val, men Försvarsberedningen 
måste kunna ta hänsyn till snabba förändringar om så krävs. 

Magnus Petersson, professor, Institutt for forvarsstudier (IFS), Oslo:

Presentationen skandal
Presentationen av Försvarsberedningens rapport kantades av partipolitisk osämja och 
positionering inför riksdagsvalet i höst. Journalisterna förbjöds ställa frågor. DN:s Mats J 
Larsson kallade mötet en ”Putinliknande pressträff”.  

Allt detta framstår inte som något annat än en skandal. Försvarsberedningens uppgift 
är ju i princip att vara ett forum för bred parlamentarisk beredning och förankring av för-
svarspolitiken, långsiktig inriktning av försvaret samt maximal öppenhet och transparens.

Det finns skäl till att det blev på detta sätt. Det är valår och partierna anser sig antag-
ligen tjäna på att inte vara överens i en fråga som, för första gången på 30 år, har hamnat 
högt upp på den politiska dagordningen. Kanske viktigast, har försvarssektorn varit den 
enda sektor i en annars relativt välfungerande stat som systematiskt misskötts de senaste 
20 åren, vilket inte minst Riksrevisionsverket visat.

Försvarsberedningen
Karlis Neretnieks, generalmajor, ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien,  
tidigare bl a för chef Gotlands regemente:

Beredningen kortslöts
Alliansens utspel den 22 april innebar i praktiken att beredningen kortslöts. Istället för att 
söka efter en för alla partier gemensam syn på inriktningen av Försvarsmakten ställdes  
oppositionen inför ett förhandlingsbud. Ta det eller kom med ett eget förslag. Bered-
ningen blev en arena för partipolitik.

Inte nog med att alliansen försatte oppositionen, främst Socialdemokraterna, i en be-
svärlig sits så innebar utspelet också att Moderaterna hade neutraliserat hotet att Folk- 
partiet och Kristdemokraterna skulle kunna utnyttja försvarspolitiken i valrörelsen för att 
locka missnöjda moderater.  Nu är de låsta att stå bakom utspelet i DN-artikeln.

Behovet av långsiktighet vid utformningen av ett lands försvars- och säkerhetspolitik, 
men också möjligheten att vid behov tämligen snabbt anpassa den till omvärldsutveck-
lingen talar för att andra modeller än dagens måste sökas för att nå vettiga resultat. Det vi 
just nu sett visar det mer än tydligt. 

3 tycker!

Foto: Carola Björk

Foto: IFS

Foto: Per lunqe
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Mellan den 31 mars och den 10 april 
övades militärer från över 55 nationer 
och civila från över 90 organisationer, 
i världens största stabsövning VIKING 
14. 2 800 övningsdeltagare samlades 
på olika övningsplatser i Sverige,  
Serbien, Irland och Bulgarien, länkade  
mellan varandra med telefonsam-
band och videochatt. 

TEXT OCH FOTO: LARS-ERIK HALLINDER

Övningens ändamål är att civila och  
militära myndigheter skall få testa  
sin beredskap i en simulerad sys- 

temkollaps samt öka sin förmåga till sam-
verkan mellan olika nationer. Scenariot är 
hämtat från olika delar i världen och bygger 
på verkliga insatsrapporter från verkliga 
händelser.

Många nationer 
Övningen bidrar genom sin storlek och  
internationella inriktning till att öka för- 
mågan att hantera friktioner som kan upp-
stå på grund av språk- och kulturskillnader. 

VIKING 14 
– Världens största stabsövning

Under hela övningen talas engelska och 
alla stabsfunktioner innehåller medlemmar 
från olika delar av världen – från Sydkorea 
och Europa till Afrika och USA. En del av 
stabsmedlemmarna har tidigare erfarenhet 
från internationella operationer medan 
andra är studerande vid olika försvars- 
högskolor. Ett intryck man får som stöd- 
personal är hur stressnivån skiljer sig mellan  
de som studerar och de som inte behöver 
bli examinerade. Oavsett vilket är artig-
heten och de goda officersmanéren alltid 
på topp bland deltagarna vilket bidrar till 
en positiv atmosfär.

Frivilliga bidrog 
För att få övningen att fungera inhyrdes 
stödpersonal från hemvärnet och de fri- 
villiga försvarsorganisationerna. Bland  
annat fordonsförare, stabsassistenter, service-
personal, mediapersonal och underättelse-
assistenter. Personalen kom från Dorotea 
till Landskrona. 

"Hemvärnet är bland det viktigaste vi 
har idag, och det är även ett fantastiskt 
stöd under Viking 14. Utan hemvärnet 
samt personal från frivilligrörelsen hade 
inte övningen kunnat genomföras", sa 

Brigadgeneral Stefan Andersson, som  
under övningen var chef för markstyrkorna, 
inför frivilligpersonalen.

CRISCOM
Ett av CRISCOMs uppdrag från Försvars-
makten är, utöver tjänstgöring i kris och 
krig, att ge färdighet i mediaträning. 
Mediagruppen under Viking har en viktig 
roll för att skapa ett dynamiskt spel, där 
alla beslut som fattas får konsekvenser och 
måste hanteras liksom att planerade inspel 
bidrar med samma effekt. När chefer och  
stabsofficerare måste hantera detta inter-
vjuas de inför kameror och blir en del av 
nyhetsreportagen som sänds två gånger per 
dygn. Allt har sitt nyhetsvärde och varje 
journalist kämpar med att få till sitt scoop 
under sändningarna, så de intervjuade blir  
hårt pressade då alla som arbetar i 
CRISCOMs mediagrupp är eller har varit 
verksamma inom media. Vid sidan om 
detta ges också mediaträning med tips och 
råd hur man skall bete sig i kontakt med 
massmedia. Denna dimension har tidigare 
varit världsunik i Sverige och flera länder 
tar nu efter på det här viktiga området. 

1. Serg. Wallberg, chef GAMING STEx. Här diskuterar Wallberg tillsammans med två medarbetare dagens arbetsuppgifter.
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Försvarsberedningens rapport är klar.  
En hel del handlar om frivilliga för-
svarsorganisationer. Beredningens 
huvudsekreterare, Tommy åkesson, 
menar att rapporten är en bra grund 
för nästa inriktningsomgång.

TEXT: PER LUNqE

Huvudsakligen fem riksdagspartier är  
överens om skrivningarna i Försvars- 
beredningens rapport. Det blev natt- 

förhandlingarna in i slutet. Ger rapporten 
en bra grund inför nästa års försvarsbeslut?

– Det här är grunden. Det kommer vis-
serligen ett val före 2015, men rapporten 
kommer att utgöra grunden för nästa in- 
riktning, med den breda uppslutning vi 
har, säger Tommy Åkesson.

Om nattförhandlingarna säger han:
– De förhandlingar vi hade in i det sista 

handlade om pengar på marginalen kopplade 
till Alliansens utspel. De är inte med i rap- 
porten. De borgerliga partierna och Social-
demokraterna står bakom vartenda ord.

Förmåga
Vad är viktigast i rapporten?

– Det vi ser i ljuset av den säkerhets-
politiska utvecklingen, Ryssland och 
Ukraina, är att det mest prioriterade  
arbetet i den kommande inriktnings- 
perioden är operativ förmåga.

Kan man kvantifiera operativ förmåga, 
antal bataljoner?

– Det vi har i dag, är vad vi kommer att 
ha om några år. Det är anledningen till att 
vi vill fullfölja inriktningen från 2009 med 
tillgänglighet och användbarhet. Volym-
mässigt kommer vi inte att se några stora 
skillnader, säger Tommy Åkesson.

Prioriterad
Ni lyfter i rapporten fram frivilligheten, 
frivilliga försvarsorganisationer. Vilken är 
er syn på den?

– Hela försvaret bygger på frivillighet, 
men i den traditionella bemärkelsen är den  
politiskt prioriterad. Om man ser på frivillig- 
rörelsen som en viktig del i att förankra 
försvaret i samhället och ett sätt att få extra 
förmåga för en relativt sett låg summa  
pengar, då förstår man hur viktig den är. 
Det är ett effektivt sätt att få förmåga.

luftvärn i hemvärnet
Ni skriver att den operativa förmågan i 
hemvärnet ska öka med vassare bataljons-
ledningar och luftvärnsrobotar.

– Det höjer förmågan i hemvärnet. 
Bedömningen är att i områden där hem-
värnet har uppgifter där luftvärn skulle 
vara ett bra redskap, där kan man tillföra 
robot 70 och granatkastare.

– Har vi sådana hemvärnsförband måste  
vi också ha förmåga i bataljonsstaben att 
leda dem.

Försvaret av Sverige
– Försvarsberedningen pekar på ett försvar för en osäker tid

– Det blir inte samma uppgifter som de 
reguljära förbanden har, men det blir kvali-
ficerade uppgifter, säger Tommy Åkesson.

Och då samverkar luftvärnsförbanden 
inom hemvärnet med reguljära förband?

– Ja. hemvärnet är, det ska man komma 
ihåg, över 20 000 soldater. 

Ni vill att de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna ska ge riktad försvarsutbildning 
till den enskildes militära profession?

– Där är tanken att när Försvarsmakten 
rekryterar tidvis tjänstgörande soldater och 
befäl inklusive reservofficerare så kommer 
de mellan tjänstgöringsperioderna att ha 
behov av vidareutbildning.

Den gamla tidens varmhållning?
– Ja. 

Kanske går 
man en kurs 
för att vid-
areutbilda 
sig i ett mat-
erielsystem, 
säger 
Tommy 
Åkesson. 

Kompletteringsutbildning av tidvis tjänstgörande soldater kan bli en nygammal uppgift för Försvarsutbildarna. Foto: Per Klingvall  
Bilden nere till höger: Försvarsberedningens huvudsekreterare, Tommy åkesson, är nöjd med uppslutningen bakom rapporten. Foto: Per lunqe
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Ukraina, men även Försvarsmaktens 
oförmåga att lösa fundamentala upp- 
gifter som kom fram förra året, gör 
att försvarsfrågor kan komma att 
spela en viktig roll i höstens val. Men 
vilket parti som är mest försvars- 
vänligt vill inte statsvetaren Ann-Marie  
Ekengren säga. 

TEXT: PER LUNqE

Rysk expansion i Ukraina gav avtryck 
i Försvarsberedningens rapport. 
Kommer försvaret inför riksdagsvalet 

i höst att bli en viktig fråga? Var står parti-
erna? Hur är det med viljan i riksdagen att 
söka förankra beslut på ett brett sätt över 
blockgränserna? Eller visar bråket efter 
Försvarsberedningens rapport att position-
erna är låsta? Vi frågade statsvetaren Ann-
Marie Ekengren, universitetslektor vid 
Göteborgs universitet. Hon forskar bland 
annat om ” partigrupper i förändring”.

diskussionen fanns
Har, efter Ukraina, försvaret blivit en 
viktig valfråga i Sverige?

– Ukraina har bidragit till att möjliggöra  
att försvaret blir en valfråga. Redan före 
Ukraina fanns en tilltagande diskussion om  
försvarets förmåga och oförmåga att full-
göra sina uppgifter. Ukraina bidrog till att 

Redan före Ukraina var försvarsfrågor viktiga
addera ett ökat spänningsläge som därmed 
blir en fond mot vilken diskussionerna om  
försvaret kan föras, säger Ann-Marie 
Ekengren.

– Det säkerhetspolitiska läget uppfattas 
som kraftigt försämrat. Men som alltid, det  
finns samtidigt ett motstånd bland partierna  
att göra partipolitik av försvarsfrågorna. 
Väljarna är inte i första hand intresserade 
av försvarsfrågan. Det är därför inte säkert 
att Ukraina räcker för att göra försvaret till 
en valfråga, utan det beror ju faktiskt på 
partierna och vilka partiskiljande uppfatt-
ningar de väljer att driva.

Finns några skiljelinjer mellan Alliansen 
och det röd-gröna blocket?

– Skiljelinjerna går inte helt självklart 
mellan Alliansen och det röd-gröna 
blocket. Moderaterna vill gärna ha med 
Socialdemokraterna i olika uppgörelser. 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar 
oftast en egen grupp i de här frågorna.

över blocken?
Uppfattar du att riksdagspartierna söker 
parlamentariska och blocköverskridande 
överenskommelser för beslut om långsikt-
iga försvarsfrågor?

– Det finns absolut en vilja att skapa 
så blocköverskridande överenskommelser 
som möjligt. Presentationen av Försvars-
beredningens rapport avslöjade dock en del 
oenighet i tolkningen av dess innehåll,  

framförallt mellan Moderaterna och Social- 
demokraterna. Lite grand kan det uppfattas  
som en kamp om att uppfattas som det 
parti som tar bäst ansvar för det svenska 
försvaret, säger Ann-Marie Ekengren.

Inte bara pengar
Förr brukade man uppfatta Moderaterna 
som ett försvarsvänligt parti och Social-
demokraterna som mindre försvarsvänligt. 
Hur är det i dag?

– Svårt att bedöma vilket parti som är 
mest försvarsvänligt, det handlar ju inte 
bara om att vilja skjuta till mest pengar. 
Men de traditionella bilderna har delvis 
förändrats. Moderaternas väljargrupper har 
förändrats över tid och dessutom innebär 
regeringsmakten att man tvingas ta ansvar 
för en hel budget. Inte säkert att försvaret 
kan prioriteras lika mycket som det gjort 
tidigare.

– Socialdemokraterna har traditionellt 
varit ett parti som stått tydligt för den 
svenska alliansfriheten, vilken delvis byggt 
på ett starkt försvar. Inte självklart att man 
varit så ”försvarsovänligt” som de politiska 
motståndarna velat ge sken av. Samman-
taget kan man nog säga att skillnaderna 
inte är så stora i nuläget och kanske inte 
heller har varit det historiskt, det har hand-
lat om mindre skillnader som partierna 
trots allt har velat betona, säger Ann-Marie 
Ekengren. 

Statsvetaren Ann-Marie 
Ekengren menar att försvaret 
möjligen kan bli en valfråga. 
Foto: Göteborgs universitet
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VÅRT FÖRSVAR har publicerats av Allmänna Försvarsföreningen sedan 1890, men det är inte 

någon vanlig medlemstidning med fokus på föreningens verksamhet. Tidskriften har ända sedan 

starten fyllts med debatt och information om försvars- och säkerhetsfrågor.
Sedan 2014 har Vårt Försvar en ny formgivning. I förnyelsen av tidskriften ingår också ett lite 

bredare anslag, men med en fortsatt betoning på att erbjuda fördjupning och spännande debatt 

kring försvar och säkerhet.
Vårt Försvar nr 2 2014
Finlands försvarsminister om ny hotbild i spåren av krisen i Ukraina
Den stora säkerhetspolitiska frågan för Finland och Sverige sammanhänger naturligtvis med Nato 

och med ett eventuellt framtida medlemskap, skriver Finlands försvarsminister Carl Haglund. 

Tema: Försvaret i valetInför höstens riksdagsval analyserar fem författare med bakgrund som centralt placerade tjänste-

män och forskare i fem artiklar Försvarsberedningens förslag, den svenska försvarsopinionen och 

politiken kring försvarspolitiken.
Analys och debatt
Artiklar om Ukraina, USA, Korea, svenskt militärt försvar och civil beredskap och nordiskt för-

svarssamarbete av bland andra Mats Johansson, Ingolf Kiesow och Maria Wahlberg.
Beställning av recensionsexemplar: chefredaktoren.vf@aaf.a.se 
eller läs Vårt Försvar på nätet: www.aff.a.se/vf2_2014.pdfwww.aff.a.se

FÖRDJUPAR  DEBATTEN OM   FÖRSVAR OCH SÄKERHET

VÅRT FÖRSVAR

Försvaret i valet
TEMA

Oberoende tidskrift sedan 1890
Nr 2, Juni 2014

det samarbete som etablerats mel-
lan Försvarsutbildarna och Allmänna 
Försvarsföreningen syftar till att nå 
ut med saklig information liksom 
stimulera till diskussion och debatt i 
frågor som rör säkerhet och försvar. 
Samarbetet har varit mycket positivt 
i olika sammanhang och vi ser nu 
också en tydlig tendens att det även 
på regional nivå sker samordning. 

TEXT: TOMMY JEPPSSON

Tidskriften Vårt Försvar som utkommit  
sedan 1890 är ett viktigt medel i 
denna strävan. Vårt Försvar som är 

organ för Allmänna Försvarsföreningen ut-
kommer med fyra nummer årligen och har 
från och med nummer 1 i år fått ett ännu 
bättre innehåll liksom en modern layout.

För 200 kronor/år får du tidskriften  
samt också medlemskap i Allmänna För- 
svarsföreningen och kallas då till förening-
ens aktiviteter. Till och med 25 års ålder är 
medlemsavgiften 100 kronor/år. Inbetal-
ning sker till postgiro 12711-8 alternativt 
bankgiro 482 – 888. Glöm inte att ange 
namn och adress.

Välkommen som medlem i Allmänna 
Försvarsföreningen! 

Tidskriften Vårt försvar 
– bättre och fräschare

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

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

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

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

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

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

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

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
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dET VAR ETT HäNdElSERIKT åR, 1964. Sverige sände FN- 
trupp till Cypern, översten Stig Wennerström dömdes till livs- 
tid för spioneri, Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov be-
sökte Sverige, Vietnamkriget inleddes och Nelson Mandela 
dömdes till livstids fängelse för sin politiska verksamhet. 

Från ett totalförsvar som i första hand hade varit inriktat 
på ”kulor och krut” inrättades 1953 Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar, som skulle förbereda en beredskapsorga-
nisation för att säkerställa regeringens kontakter med media 
i krig och för att motverka fiendens psykologiska krigföring. 
Informationsarenan gör sålunda intåg i Sveriges totalförsvar. 
Elva år senare skapades Sveriges Militära Psykförsvarsförening 
(SMiPS) - föregångaren till dagens Criscom – inom Central-
förbundet för Befälsutbildning (CFB), med uppgiften att upp- 
rätthålla kompetensen hos krigsplacerad personal inom då-
varande Försvarsstabens Informationsavdelning, Fst/Info. 
1980 ändrade SMiPS namn till Totalförsvarets Psykförsvars-
förbund, ToPF, och fick fem regionala föreningar. Den primära 

Från SMiPS till Criscom – en 50-årig historia
uppgiften var densamma, men den vidgades till ”att rekrytera, 
informera och utbilda frivilliga för totalförsvarets beredskaps-  
och krigsorganisation inom ramen för det psykologiska för-
svarets verksamhetsområden”. Medlemmarna hade blivit fler 
och nådde utanför de krigsplacerades krets. Fem år senare, 
1985, ersatte Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) Bered-
skapsnämnden. ToPF fick ett nära samarbete med dem och 
flera ur SPF deltog som instruktörer på kurser eller var direkt 
engagerade i förbundsverksamheten. 

Om det var slutet på Kalla Kriget eller något annat som 
gjorde att förbundet började fundera på nytt namn under sena 
nittiotalet får vara osagt. Information borde vara vårt fokus 
och höras i namnet, ansåg man. Det blev kommunikation, för 
2005 bytte ToPF slutligen namn till Criscom – Kriskommuni-
katörerna. Strax därefter lades föreningarna ned, till stor del på 
grund av administrativa och kostnadsmässiga skäl. 

SPF lades ner 2008 och delar av dess verksamhet togs upp i 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Unge- 
fär samtidigt skapades Psyops-förbundet inom Försvarsutbild-
arna. En tudelning skedde sålunda inom Försvarsutbildarna 
mellan psykologiskt försvar och informationshantering. Risken 
för sammanblandning mellan de två områdena hade tagits upp 
vid flera kurser tidigare så uppdelningen var naturlig, men våra 
förbund har ett nära samarbete idag. Criscom är fortfarande en 
resurs för vidmakthållande av Försvarsmaktens informations- 
personals kompetens, men även de civila aktörerna börjar se 
Criscom som en möjlig resurs vid extraordinära händelser. 
Lagom till 50-års jubiléet har förbundet fått sina två första 
större uppdrag inom informationshantering från civila upp-
dragsgivare. Som femtioåring känner vi oss vitalare än på länge 
och med början till två stadiga ben – det militära och det 
civila.

TEXT: HANNA LÖNN
FOTO: CARL SJÖSTRAND

Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg intervjuas 
i samband med en kurs i Media Gaming under överinseende av 
läraren Rolf Arsenius.

För dig som är reservofficer!
 
Försvarsutbildarna inbjuder dig som är reservofficer en särskild utbildning i försvarsinformation.

Under kursen får du fördjupning i försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt hur man  
organiserar och genomför försvarsinformation för andra.

Kursen genomförs på Väddö under två helger.  
Del 1 genomförs 19-21/9 och del 2 genomförs 17-19/10. 

För att bli godkänd krävs deltagande i bägge helgerna.

Mer information och ansökan hittar du på frivilligutbildning.se under försvarsinformation.
 
Ansökan skickas till utbildning@forsvarsutbildarna.se
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Instruktörskurs Handledare – ledarskap i fokus

UNdER VECKA 15 anlände ett antal förväntansfulla instruk-
törer till Flygflottiljen i Halmstad för att vidareutbilda sig till 
handledare. 

På plats i Flygvapenfrivilligas lokaler inne på Flygflottiljen 
hälsade skolchefen Mj Peter Kriborg deltagarna välkomna.
Sammanlagt 7 deltagare från olika frivilliga försvarsorganisa-
tioner hade antagit utmaningen att höja sin kompetens i 
instruktörsrollen för att utvecklas till duktiga och framgångs-
rika handledare. 

Syftet med kursen är att tillföra de frivilliga försvarsorgani-
sationerna kompetenta handledare som kan handleda blivande 
instruktörer vid såväl grundläggande instruktörsutbildning,  
IK G och IK T som inom de olika tjänstegrenarna. 

Utvecklande ledarskap
Tyngdpunkten på kursen låg på det som inom Försvarsmakten 
benämns det utvecklande ledarskapet, vilket nu är Försvars-
maktens nya ledarskapsmodell. 

– Utvecklande ledarskap kännetecknas av att handledaren 
uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och 
etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utveck-
lande handledare utmärks även av inspiration och motivation i 
syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig 
omtanke om eleverna som handlar om att ge stöd men också 
att konfrontera i ett gott syfte, både för eleven och för organi-
sationen, säger kurschefen Kn Thomas Nylin.

Detta var en kurs med många inslag av fördjupning och 
reflektion kring instruktörsrollen och handledarskapet liksom 
på sina egna styrkor och utvecklingsbehov.

Handledaren och UGl
– Att vara handledare innebär möjligheten att medverka till 
den blivande instruktörens utveckling och samtidigt att få se 
på sig själv i nytt ljus, fortsätter en av deltagarna.

För att bli en duktig och kompetent handledare bör man 
så tidigt som möjlig ut i verksamheten och sätta igång. Tips är 
att också söka och gå kurserna Utvecklande Ledarskap, UL och 
Utveckling av Grupp och Ledare, UGL.

UGL ska ge kunskap och insikter om grupper och grupp-
ers utveckling, hur gruppen och lärandet förhåller sig till var-
andra, hur ledarskap inverkar på individ och grupp samt att 
medvetandegöra på vilket sätt den enskilde påverkar och låter 
sig påverkas i relation till andra människor.

Under hela kursen har kursledningen betonat hur viktig 
handledaren är i organisationen framför allt för att gagna en så 
bra utbildningskvalitet som möjligt för blivande instruktörer.

Den här kursen rekommenderas för de som vill utveckla sig 
inom instruktörsrollen och bli duktiga handledare – så tveka 
inte, sök och genomför instruktörskurs handledare.

Var inte rädda för att utveckla det goda ledarskapet.

TEXT OCH FOTO: MIHAI SAULESCU

Kursdeltagarna samlade. Ståendes från höger: Thom Gustavsson (instruktör), jan Nilsson,  Tomas Nordhjem,  Thomas Nylin (kurschef),  Ulf 
Hammarlund (utb.ledare Försvarsutbildarna region syd), Mihai Saulescu. Knäståendes från höger:  Göran Besedes, Monica Ståhl,  Ted Hansson,  
Andreas Klang.
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Det händer i förbunden 23/6-2/10

Region Syd    
aktivitet datum Plats arrangerande  
   förbund

Försvarsinformation, Steg 1 28-29 juni Tylebäck Halland
Marschträning inför Nijmegenmarschen 28-29 juni Hindås Älvsborg
Träning inför ungdomstävling på HvSS 02-03 aug Borås Älvsborg
Vapentjänst pistol 09 aug Trollhättan Bohuslän-Dal
Träning inför ungdomstävling på HvSS 10-11 aug Borås Älvsborg
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 16-29 aug Karlskrona Blekinge
Totalförsvarets dag, rekrytering 30 aug Uddevalla Bohuslän-Dal
Regementets dag 31 aug Borås Älvsborg
Military Weekend 05-07 sept Halmstad Halland
Vapentjänst, förbundsmästerskap bana 06 sept  Bohuslän-Dal
Informationsmöte, nya ungdomar 07 sept Borås Älvsborg
Luftvärnsmateriel historik 10 september Skedala Halmstad
Vapentjänst, föreningsmästerskap bana 13 sept  Bohuslän-Dal
Rekryteringsdag 13 sept Åmål Bohuslän-Dal
Utbildningsdag (ungdom) 13 sept Uddevalla Bohuslän-Dal
Military Weekend 19-21 sept Skredsvik  Bohuslän-Dal
Kompetenspool – stridsledning 19-21 sept Kalmar Kalmar
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 20 sept-03 okt Såtenäs Bohuslän-Dal
Strapats- och fältövning 20-21 sept  Älvsborg
Military Weekend 26-28 sept Revingehed Skåne
Utbildningsdag (ungdom) 27 sept Uddevalla Bohuslän-Dal
Vapentjänst 28 sept Samneröd Bohuslän-Dal

Region Mitt    
aktivitet datum Plats arrangerande  
   förbund

Vapentjänst, instruktörsskjutning 28 juni Livgardet Stockholm,  
   Södermanland
Vapentjänst, långhållsskjutning 28 juni Livgardet Stockholm,  
   Södermanland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 28 juni-11 juli Villingsberg Värmland
Rekryteringskurs (Musketerarna) 29 juni-05 juli Livgardet Stockholm, 
   Södermanland
Skjutinstruktör – gevär 22 hv 04-06 juli Villingsberg Värmland
Musketerarna förevisning 05 juli K Slottet, Sthlm Stockholm, 
   Södermanland
Vapentjänst, instruktörsskjutning  09 aug Livgardet Stockholm,  
   Södermanland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 09-22 aug Falun Dalarna
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 09-22 aug Kvarn Stockholm, 
   Södermanland

Musketerarna förevisning 13-18 aug Tyskland Stockholm, 
   Södermanland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 23 aug-05 sept Gävle Gävleborg
Military Weekend 29-31 aug Stockholm Stockholm, 
   Södermanland
Military Weekend 05-07 sept Livgardet Stockholm, 
   Södermanland
Rekryteringsövning (ungdom) 05-07 sept Karlberg Stockholm, 
   Södermanland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 13-26 sept Väddö Stockholm, 
   Södermanland
Military Weekend 19-21 sept Vällinge Stockholm, 
   Södermanland
Vapentjänst, prisskjutning 20 sept Livgardet Stockholm, 
   Södermanland
Vapentjänst, långhållsskjutning 20 sept Livgardet Stockholm, 
   Södermanland
Närkamp – Block A 26-28 sept Falun Dalarna

Region Norr    
aktivitet datum Plats arrangerande  
   förbund

Eldobservatör 16-17 aug Härnösand Västernorrland
Miljö- och hälsoskyddskurs 29-31 aug Härnösand Västernorrland
Försvarsinformation, Steg 1 29-31 aug Sundsvall Västernorrland
Sagamarschen 29-31 aug Sverige/Norge Västernorrland
Military Weekend 05-07 sept Umeå Västerbotten
Military Weekend 12-14 sept Boden Norrbotten
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 20 sept-03 okt Härnösand Västernorrland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 27 sept-10 okt Ånn Jämtland

Rikstäckande förbund    
aktivitet datum Plats arrangerande  
   förbund

Språkkurs för tolkar – repetition 22-27 juni Tylebäck Militärtolkarna
Språk- och rekryteringskurs för ungdomar 22-25 juni Tylebäck Militärtolkarna
Instruktör – Miljö- och hälsoskydd 29 juni-05 juli Falsterbo Miljö och Hälsa
Språkkurs för tolkar – tillämpning 29 juni-4 juli Tylebäck Militärtolkarna
Ungdomsövning 11-13 juli Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsrekrytering 23 aug Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 03 sept Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 05-07 sept Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 01 okt Roslagen Luftvärnsförbundet



Anmäl ändrad
 adress!

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

Försvarsutbildarna erbjuder dig som är medlem hos oss eller anställd i Försvars- 

makten 20% rabatt på logi under 2014 på kursgårdarnas ordinarie priser.

Lvbyn, Väddö
Telefon: 0176-542 19

E-mail: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Fårö  Kursgård
Telefon: 0498-22 41 33

E-mail: info@farokursgard.se
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se/faro

Ånns  Kursgård 
Telefon: 070-209 02 31

E-mail: info@annskursgard.se  
Hemsida: www.annskursgard.se

Tylebäck  Kursgård
Telefon: 035-19 18 00

E-mail: info@tyleback.com
Hemsida: www.tyleback.com

Falsterbo Kursgård
Telefon: 040-45 91 50

E-mail: info@falsterbokursgard.com
Hemsida: www.falsterbokursgard.com

*  erbjudandet gäller i mån av plats och för privat bruk för medlem och Försvarsmaktsanställd 
med nära anhöriga i ett och samma rum.

*  är du medlem i Försvarsutbildarna visar du upp baksidan på tidningen.
*  är du anställd i Försvarsmakten visar du upp ditt tjänstekort.


