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Den vilja och energi som deltagarna i den årliga Ungdoms- 
tävlingen på HvSS utstrålar smittar verkligen av sig. I år 
var det också extra glädjande att på plats kunna räkna in  
hela 33 lag från Försvarsutbildarna – överlägset flest hittills. 
Vi ska nu öka ansträngningarna ytterligare för att alla ung- 
domsavdelningar i landet ska kunna delta med egna lag.

Det är inte bara i den absoluta toppen av resultatlistan 
som Försvarsutbildare gjort väl ifrån sig. Genom att 
kämpa och göra sitt yttersta, ta ansvar för sig själv och 
sina kamrater och att fortsätta utvecklas är ett gott resultat 
i sig. Det är därför jag ofta lyfter fram Ungdomstävlingen 
som målbild för ungdomsverksamheten.

Det unika för oss frivilliga försvarsorganisationer är 
att ge medlemsnytta och samtidigt ge stöd till samhällets 

försvar och säkerhet. Vi är kort sagt något mer än en fritidssysselsättning. Vi medlemmar  
bidrar med kunskap, engagemang, vilja och vår tid. Men inte nog med det. Vi kan 
både hjälpa skadade medmänniskor med hjärt-lungräddning och första hjälpen och 
dessutom med frivilliga resurser stödja samhället vid allvarliga kriser. Det är Försvars-
utbildarnas verksamhetsområde.

Det är därför viktigt att våra gemensamma medlemsaktiviteter vänder sig till alla 
medlemmar. För vi är långt fler än de knappt 1 300 avtal i Försvarsmakten och för 
samhällets krisberedskap som vi Försvarsutbildare ansvarar för. För till dem vänder sig 
främst våra centrala kurser.

En nyhet för nästa år är att vi kommer att avdela centrala medel för medlemsaktivi-
teter inom en rad områden för samhällets och den enskildes säkerhet. Det är ett kom-
plement till de aktiviteter förbunden redan idag genomför för egna medlemmar. 

Det är fantastiskt stimulerande att se hur många som har lockats av våra kurser 
hittills i år. Sommarutbudet har varit fullspäckat med Military Weekends, GU-F:ar, 
Försvarsinformationskurser till sjukvårdskurser och ungdomsläger.

Det stora intresset för att delta visar att förbunden arbetar rätt med rekrytering och 
att kursutbudet är efterfrågat. 

Nu hoppas vi att satsningen på den bredare introduktionen till totalförsvaret och 
personlig säkerhet för gymnasieungdomar, Military Camp, ska bli lika attraktiv. 

Våra uppdragsmyndigheter lägger, i skrivande stund, sista handen på verksamhets-
uppdragen inför nästa år. Det är en begränsad mängd frivilligmedel som ska räcka till 
mycket. För uppdrag inom samhällets krisberedskap och den enskildes säkerhet känns 
dialogen stabil. Från Försvarsmakten har det dock inneburit en kraftig reducering, trots 
att behoven finns. Vi måste nu hitta annan finansiering från Försvarsmakten. Det  
kommer i detta sena skede kräva ett omfattande arbete för att hantera de verksamheter 
som ”hamnat utanför”. 

Jag är – trots smolket med uppdragsreduceringen på frivilligmedel inför 2016 –  
otroligt stolt över vad vi Försvarsutbildare står för och åstadkommer. Vi utgör en 
enastående kraft som på frivillig väg tar ansvar för och ger stöd till samhällets försvar 
och säkerhet. 

Bengt Sandström
Generalsekreterare

  
  

Försvarsutbildarvänner,
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chefredaktören har ordet

Vi behöver ambassadörer och megafoner!

Vi i Försvarsutbildarna genomför en stor 
mängd kurser, rekryteringar, försvars- 
informationstillfällen och mycket annan  
verksamhet som håller hög klass. På fre-
dagar försöker jag summera ihop det som 
sker i helgen och veckan som kommer 
och blir både imponerad och glad över allt 
som görs av medlemmar, funktionärer och 
instruktörer. Jag lägger upp det via våra 
kanaler som facebook, twitter, hemsida 
och så småningom hamnar det i tidningen, 
men jag kan tycka att det syns för lite i 
övrigt att det är vi i Försvarsutbildarna 
som gör allt det här jag beskrivit. 

Jag har naturligtvis funderat på vad det 
beror på och vad vi kan göra åt det så att 
det vi gör framöver syns mer. Vi slåss till 
del mot att det finns många, och sannolikt 
även medlemmar, som blandar ihop oss med 
Försvarsmakten. Det är i och för sig inte så  
konstigt då vi genomför utbildningar i uni- 
form och att vi har ett namn som är lätt att 
blanda ihop med Försvarsmakten. Dess- 
utom så är vi ofta tillsammans med För- 
svarsmakten när vi genomför olika aktivi-
teter för exempelvis rekrytering. Det får  
dock inte hindra oss för att klart och tyd-
ligt säga: Välkommen till Försvarsutbild- 
arnas Military Weekend, till Försvars-
utbildarnas GU-F, till Försvarsutbildarnas 

försvarsinformation eller liknande till 
annat vi gör.

Vi behöver också synas mer i media och  
i debatten. På central nivå kommer vi att  
jobba mer på att synas på olika sätt i 
debatten och att det märks när vi har olika 
event. Den debattartikel som general- 
sekreteraren skrev i GP är ett exempel och 
den uppmärksamhet vi fick när Kron-
prinsessan Victoria deltog på vår Military 
Weekend i maj är ett annat exempel men 
det behöver göras mer. Det är ute bland 
medlemmar och funktionärer som arbetet 
sker och det är här vi behöver göra en 
ansträngning. Se till att det syns i media 
när ni är ute.

När ni har en kurs eller annat event så 
tänk inte bara utbildning utan tänk också 
på vilka som kan vara megafoner eller  
ambassadörer för vår verksamhet. Jag hoppas 
att du som är medlem inte bara vill delta 
utan även bli ambassadör eller megafon för 
vår verksamhet. Syns och hörs vi mer så 
har vi också lättare att rekrytera än fler  
medlemmar och personer som vill få 
avtal. Det här gäller naturligtvis både den 
militära och civila verksamheten vi gör. Vi 
omfattar ju numera allt från den enskildes 
säkerhet till hela samhällets försvar – civil 
och militär krisberedskap samt totalförsvar.

Har du redan bestämt dig för att bli 
ambassadör så får du här några siffror du 
kan använda och vara stolt över. 

Förra året genomförde vi 170 centrala 
och regionala utbildningar där närmare  
6 800 kompetensutvecklades under 46 000 
dagar. 

Vi tar ansvaret för drygt 1 000 militära 
och 250 civila avtal.  

Av de som genomför Military Weekend 
så vill 72% söka anställning eller avtal med  
Försvarsmakten, 10% vill gå med i en 
frivilligorganisation medan 16% är osäkra. 
86,5% har fått en mer positiv inställning 
till Försvarsmakten och endast en person 
(0,3%) har i utvärdering sagt sig blivit mer 
negativ. 

Cirka 83% av våra medlemmar vill rekom- 
mendera oss till andra (8-10 på skala 1-10).

Vi behöver 
synas mer så tala 
om att vi är bra, 
för det är vi! 

Per Klingvall 
Chefredaktör 
och kommunika-
tionschef

Säkerställ att du får information och kan söka 
kurser hos oss genom att lägga in rätt E-postadress 
på ”Mina sidor”.

Logga in på ”Mina sidor”. Användarnamnet 
framgår av tidningen och lösenordet är ”medl” 
följt av de fyra sista siffrorna i personnumret.

http://www.forsvarsutbildarna.se/frida/

UPPdATERA din 
E-POSTAdRESS!
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Sverige deltar i Military 
World Games 1-10 oktober
MiliTARy WORld GAMES är 
motsvarigheten till den civila 
idrottens olympiska spel och 
genomförs vart fjärde år. Det är 
världens största internationella 
evenemang för vuxna med cirka 
8 700 atleter från 110 länder. 
Military World Games genomförs 
i år i Sydkorea under mottot 

Vänskap och solidaritet genom 
sport. Den svenska truppen 
består av drygt 100 aktiva och  
ledare och de svenska deltag- 
arna tävlar i triathlon, skytte, 
militär femkamp, flygfemkamp, 
marin femkamp, maraton,  
orientering och fäktning.

USA:s marinchef  
gästade Visbykorvett
dEn SvEnSkA marinen övar och  
samverkar sedan flera år med den  
amerikanska motsvarigheten 
under den internationella övning- 
en Baltops. Nu har USA:s marinchef,  
amiral Jonathan W Greenert varit 
ombord på svenska örlogsfartyg. 
Syftet var att han skulle få en bild  
av verksamheten och se så många  
delar av marinens verksamhet som 
möjligt i Karlskrona. Han samtal-
ade med personal och inte minst 
med den svenske marinchefen, 
konteramiral Jan Thörnqvist.

Amiral Greenert ställde många 
frågor till den svenska person-
alen som han kom i kontakt med 
under det dagslånga besöket.

En av sakerna som särskilt väckte 
hans intresse var den breda kom- 
petens personalen på Visby- 
korvetterna besitter, att man 
med så få ombord ändå kan lösa 
så pass många olika uppgifter.

– Vi kan lära en del av er inom 
det området, sa USA:s marinchef 
efter samtalet med fartygschefen  
Johan Norlén på korvetten, skriver 
Försvarsmakten på sin hemsida.

Jan Thörnqvist var nöjd med 
besöket.

– Det är positivt att de visar ett  
så stort intresse för oss och för vad  
som händer i vår region, särskilt 
med anledning av det förändrade  
säkerhetspolitiska läget, säger han.

dET äR nU drygt tio år sedan  
lagen och reformen om skydd 
mot olyckor, LSO, trädde i kraft. I 
en utvärdering blickar MSB till- 
baka, blev det som det var tänkt?  
Ledde lagen till avsedda föränd-
ringar? Infriades visionerna?

MSB har valt att låta tio ut-
valda profiler, alla sakkunniga 
inom området, med egna ord och 
utifrån sina erfarenheter svara på 
frågor. Det skriver myndigheten 
på sin hemsida.

Frågorna som ställts är samma  
frågor som ställdes i den upp-
följning som gjordes efter fem år. 
Den gången drogs slutsatsen 
att ”reformen har utvecklats i 
enlighet med intentionerna, men 
att utvecklingen i flera avseenden  
går långsamt.” Hur går det i dag? 
Fortfarande långsamt. 

– Det är alltid svårt att fastställa 
tydliga effektsamband på sam-
hällsnivå. Om olycks- och skade-
bilden har påverkats under de 
tio åren, är svaret generellt sett 
nej. Någon nedgång kan inte ses 
i statistiken, säger Mona Pütsep 
som är författare till rapporten, 
på msb.se.

När det gäller intentionerna, 
exempelvis målstyrningstanken, 
de nya arbetssätt liksom den 

Tio år med LSO
breddning av det olycksföre-
byggande arbetet som inryms 
i reformen, är de intervjuades 
bedömningar överlag pessi-
mistiska. Ännu famlar man efter 
en operationalisering av lagstift-
arens centrala begrepp som 
”likvärdigt” och ”godtagbar”. Det 
finns dock, menar MSB, undan-
tag, men i stort sett är de inter- 
vjuades slutsatser att reformen 
inte fallit ut som tänkt. Andra 
förändringsprocesser som till 
exempel skapandet av fler kom-
munförbund inom räddnings-
tjänsten, har då motverkat den 
önskade förändringen.

Lagen skulle ha lett till ökat 
skydd mot olyckor och skador. 
Så har det inte blivit. Det totala 
antalet omkomna till följd av 
olyckor har inte minskat, antalet 
bränder som leder till räddnings-
insats har heller inte minskat 
och försäkringsutbetalningar för 
egendomsskador på grund av 
bränder har ökat.

– Jag hoppas verkligen att 
utvärderingen kan stimulera till 
debatt om hur vi ska arbeta för 
att öka säkerheten i samhället 
och minska antalet omkomna 
och skadade på grund av olyckor, 
säger Mona Pütsep.

Gotland, Östersjöns nyckel
vid ETT FöREdRAG på Fårö kurs- 
gård som Försvarsutbildarna på  
Gotland arrangerade, talade gen- 
eralmajoren Karlis Neretnieks om  
försvaret av ön. Med erfarenheter 
som chef för Gotlands garnison 
och Gotlandsbrigaden, berättade 
Karlis Neretnieks om sin syn på 
Gotland ur ett försvarsperspektiv.

Han utgick från den försämrade 
omvärldsbilden, ett mer aggress- 
ivt Ryssland och vad Gotland kan  
användas till vid ett ryskt angrepp 
på Baltikum. Då är, menar Karlis 
Neretnieks, Gotland nyckeln till 
Östersjön. Den makt som håller ön 
kontrollerar också mellersta och 
södra Östersjön. Såväl Ryssland 
som försvarsalliansen Nato har 
starka intressen av Gotland.

Ett hundratal åhörare lyssnade 
till Karlis Neretnieks och vid 
frågestunden räcktes många 
händer upp, flera gällde svenska 
förband på ön. Karlis Neretnieks 
menade att det är viktigt att 
Sverige har en stridsgrupp på 
ön, den ska ge ett tröskelvärde. 
En angripare ska, liksom tanken 
var under kalla kriget, förstå att 
kostnaden för ett angrepp också 
är större än intäkterna.

Svensk soldat skyddar Gotland. 
Foto: Johan lundahl / Combat 
Camera / Försvarsmakten

20 miljoner till  
framtidens skadeplats
HUR SkA räddningsförmågan 
vid olyckor stärkas i framtiden? 
Hur ska resurserna organiseras på  
bästa sätt och vilka krav kommer 
att ställas på aktörerna som 
genomför räddningsinsatserna?

Det är frågor som ska finna 
svar i en forskningssatsning som  
finansieras av MSB med 20 milj-
oner kr under fem år.

Forskare vid Linköpings univer- 
sitet har fått i uppdrag att bygga 
upp en ny miljö på området 
”Effektiva räddningsinsatser på 

framtidens skadeplats”.
– Vi tror att utvecklingen går 

mot mer dynamiska och flexibla 
metoder i hur räddningsresurs-
erna organiseras och larmas vid 
olyckor, och vi tror även att det 
kan bli allt vanligare att använda 
aktörer utanför de professionella 
räddningstjänsterna, säger Sofie  
Pileman, professor och föreståndare 
för forskningscentrumet CARER vid 
Linköpings universitet på msb.se.

Arbetet kommer att bedrivas i 
samarbete med räddningsverk-
samhet av olika slag, SOS Alarm, 
kommuner och myndigheter med  
flera. Genom att ta fram ny prakt-
iskt inriktad kunskap på området 
är det meningen att samhället i 
större utsträckning än vad som är  
fallet i dag ska kunna rädda liv och 
minska skadorna på människor, 
egendom och infrastruktur.  
Forskargruppen startar i höst.

Framtidens räddningstjänst ska 
bli mer effektiv. Foto: Per lunqe
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MSB vill FöRSvåRA för krimin-
ella att få tag på explosivvaror. 
Därför har myndigheten initierat 
ett nytt spårningssystem i berg-
sprängarbranschen.

I våras trädde ett beslut från 
MSB i kraft. Det innebär att all 
kommersiell användning av ex-
plosiva ämnen ska vara spårbar. 

– Det har sitt ursprung i ett 
antal terroristhandlingar där man 
har använt civila explosiva varor. 
Så det är för att förhindra olaglig 
användning av sprängämnen som 
det har införts, säger Ingemar 
Malmström, som är chef för enhet- 
en farliga ämnen på MSB, till SvT.

Metoden är enkel, en streck-
kod som fästs på förpackningar 
som är relaterade till spräng-
ämnen, själva explosivämnet, 
sprängpatroner och stubin. Allt 
ska läsas av och registreras, såväl 
vid transporter som när varorna 
har förbrukats.

– Det kommer att få en inverkan. 
Man kommer att vara mer nog- 

Dynamit ska spåras
grann på hanteringen av explos- 
iva ämnen och en bättre kontroll 
över hela kedjan, från tillverkning  
till slutanvändning, säger Ingemar 
Malmström.

Den dynamit som beslagtogs 
i Falkenberg i slutet av juli inför-
skaffades innan spårsystemet 
började användas.

– I vart fall har vi en bra uppfatt- 
ning om var dynamiten kommer 
ifrån, så det här spårningssystemet 
hade inte varit aktuellt ändå. Men 
allt som försvårar att spräng-
ämnen hamnar i orätta händer är 
bra, säger Tommy Nyman, inform- 
atör på Hallandspolisen till SvT.

Men alla system har luckor. Det 
finns inga absoluta garantier för 
att explosivvaror inte hamnar hos 
brottslingar.

– Märkningen garanterar det 
inte. Men märkningen gör det 
svårare för obehöriga att komma 
över de här ämnena och det ökar 
också risken för att de upptäcks, 
säger Ingemar Malmström.

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER

MSB får beröm  
för Liberiainsats
EFTER dEn inSATS som MSB 
genomfört i ebolahärjade Liberia 
har nu myndigheten fått med 
beröm godkänt i en utvärdering 
genomförd av FOI.

Den 16 oktober fick MSB 
regeringens uppdrag att planera  
och genomföra hälso- och sjuk- 
vårdsinsatser i kampen mot 
ebolautbrottet i Västafrika.

Av de 100 miljoner kronor som 
avdelades för uppdraget har hit-
tills 56 miljoner använts. Detta är  
den största internationella insats 
MSB genomfört och detta inom  

ett för myndigheten nytt område.
I FOI-utvärderingen kommer 

det fram att såväl lokala som 
internationella aktörer som med- 
verkade i insatsen, att MSB är 
kunnig och flexibel partner, 
skriver Vårdfokus.

Insatsen bidrog till att stoppa 
epidemins spridning och det har 
räddat liv och hindrat lidande.

Personalen som deltog i insatsen 
bedöms av FOI vara lämplig för 
en möjlig vidareutveckling av ett 
internationellt sjukvårdsteam.

Kommunikation för kris
UndER TRE dAGAR har det riks- 
täckande förbundet Criscom 
inom Försvarsutbildarna genom-
fört en kurs för 17 kommunika-
törer som ingår i Basorganisa-
tionen. En organisation som har 
50 medlemmar och som är en 
frivillig förstärkningsresurs för 

myndigheter och länsstyrelser 
vid samhällskriser.

Ämnen som omvärldsbevakning, 
medierelationer, stresshantering,  
informationssamordning och 
samhällets krisberedskap finns 
med på kursen. Eleverna har även 
fått lära sig vad de frivilliga för-
svarsorganisationerna, Försvars-
utbildarna och Criscom är och 
hur det är att ha en befattning 
som frivillig kommunikatör.

Föreläsare kommer både från 
Försvarsutbildarna och Jord-
bruksverket samt från Myndig-
heten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).

MSB vill samordna  
klimatanpassning
i MARS 2015 presenterade SMHI 
ett förslag i en utredning på hur  
Sveriges klimatanpassning kan be- 
drivas. MSB har gett ett remissvar.

SMHI i samarbete med flera 
myndigheter och andra aktörer 
har kartlagt vad som gjorts sedan 
Klimat- och sårbarhetsutredningen 
som lades fram 2007 – och pekat 
framåt. Det finns behov och det 
finns förslag på åtgärder.

I sitt remissvar pekar MSB på att  
det behövs en nationell strategi 
med tydliga mål. MSB bör, menar 
myndigheten, i samarbete med 

SMHI och andra myndigheter, 
i redan etablerade fora lämna 
underlag till en nationell strategi 
för klimatanpassning.

MSB:s bedömning är, skriver 
myndigheten på sin hemsida, att 
den samordningsroll man har, 
även kan innefatta uppgiften 
att samordna myndigheternas 
arbete med klimatanpassning. 
MSB pekar också på vikten av 
att i första hand använda redan 
befintliga myndighetsnätverk, 
expertgrupper och andra fora 
istället för att bygga nya.

Maria ibsén intervjuas vid media-
träning av Clara Osvald från 
Criscom. Foto: Anna Torndahl

26 SOldATER har utbildats i att  
hitta minor på Swedec, Försvars-
maktens ammunitions- och min-
röjningscenter. Det blev både 
teori och praktik. Utbildningen 
kallas Spaning längs väg och 
pågick en vecka.

Deltagarna kom från olika för-
band i Sverige, K3, Livgardet och 
Telekrigsbataljonen i Enköping.

Utbildningen är ett krav för att 
få använda minsökare vid upp- 
drag utomlands. Gruppen som 
utbildades på Swedec kan nu 
inte bara leta minor i Mali utan i  
alla områden där det förekommer 
minor och IED:er.

Minsökare tränas inför Mali
Minsökarnas kunskap och för- 

måga är livsnödvändig för att 
säkra framkomligheten i insatser 
som Mali och Afghanistan med 
flera länder. Närmast ligger nu 
insatsen Mali 03 för minsökarna.

Richard Meurk, övningsledare 
på Swedec, berättar på Försvars-
maktens hemsida att utbildningen 
genomförs två till tre gånger om 
året. Det är en intensiv kurs med 
stora krav på deltagarna. 

– Det måste vara hårda utbild-
ningskrav. I slutändan kan det 
vara skillnaden mellan liv och 
död, säger Richard Meurk.

Svensk insats i  
Mali. Foto: Anton 
Thorstensson  
/ Combat Camera 
/ Försvarsmakten
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Micael Bydén ny ÖB
GEnERAlMAJOR Micael Bydén  
blir ny överbefälhavare 1 oktober. 
Beskedet gavs vid en pressträff 
med försvarsminister Peter 
Hultqvist 11 september.

– ÖB ska utveckla internationella 
samarbeten och tillvarata svenska 
intressen, sa Peter Hultqvist.

Micael Bydén vill som över-
befälhavare leverera militär för- 
måga, såväl i Sverige som på 
andra ställen i världen. 

– I Försvarsmakten ska vi 
jobba med en självklar stolthet 
och jag kommer att ställa krav, 
sa Micael Bydén.

Bland de nya hot som Försvars-
makten kommer att möta, nämnde 
Micael Bydén hybridkrigföring.

– Vi följer utvecklingen och vi  
kommer att möta detta hot, sa han.

Rakeldag i oktober
AnMälAn äR öPPEn till Årets 
Rakeldag, en dag om säker kom-
munikation för samhällsviktiga 
aktörer. Den hålls 15 oktober på 
Stockholmsmässan i Älvsjö och 
bjuder på det mesta en Rakel-
användare kan önska sig; semi-
narier, utställning, erfarenhets-
utbyte och inte minst, mingel. 
Årets tema är: Var beredd.

Du anmäler dig på msb.se.

Almedalsdebatt: Finland  
litar helt på Sverige
FöRSvARSSAMARBETET mellan 
Sverige och Finland fördjupas 
allt mer. Någon slutgiltig gräns 
för samarbetet finns inte, och 
ingen vill tala högt om en 
försvarsallians. Det kom fram 
under en debatt på Nordens dag 
i Almedalen, skriver Norden i 
fokus på Mynewsdesk.

Det blev en livlig och stund-
tals hetsig debatt om nordiskt 
försvarssamarbete och särskilt 
det svensk-finska samarbetet i ett  
fullsatt Norden-tält i Almedalen. 
Paneldeltagarna var överens om 
att samarbetet är positivt och att 
det är bra att det fördjupas mer. 

Försvarsminister Peter Hultqvist 
betonade att samarbetet med 
Finland i allra högsta grad är 
seriöst och konkret.

– Det handlar om verkstad och  
inte något luddigt, sa Peter 
Hultqvist som också är ordför-
ande för Nordefco, det nordiska 
samarbetet.

Folkpartiets Allan Widman, 
ordförande i Försvarsutskottet, 

ville ha mer information om hur 
regeringen tänker kring den 
svenska säkerhetspolitiken och 
samarbetet med Finland. Han 
menar att regeringen inte ger en 
korrekt bild av verkligheten.

– Vi har ett demokratiskt under- 
skott i svensk säkerhetspolitik. Våra  
politiker vågar inte beskriva verk-
ligheten som den är, menade han.

Finlands ambassadör i Stockholm, 
Jarmo Viinanen, försäkrade att 
stödet för ett försvarssamarbete 
med Sverige är mycket starkt i  
Finland. Han sa också att det inte  
finns någon slutpunkt för sam-
arbetet.

– Finland litar fullt och fast på 
att Sverige skulle hjälpa till vid en 
eventuell kris, sa Jarmo Viinanen.

Peter Hultqvist betonade att 
det svensk-finska och nordiska 
samarbetet ger en tydlig signal 
till omvärlden och Ryssland att 
Norden står enat.

– Sverige definierar sin egen 
försvarsmodell oberoende av hur 
Ryssland uppfattar saken, sa han.

Svenska officerare i Ukraina
Två SvEnSkA officerare fanns 
på plats i västra Ukraina under 
övningen Rapid Trident. 

– Vi anlände till den här platsen 
igår och redan i dag så är vi opera- 
tiva i våra befattningar och vi 
håller på och planerar de första 
uppgifterna. Man skulle kunna 
säga att det går enligt plan, säger 
Jonas Nilsson till Radio Sweden.

Övningen har genomförts 
tidigare och svenska officerare 
har då också medverkat. Det är 
en relativt stor stabsövning.  
1 800 officerare från Ukraina och 
17 andra länder deltar, de flesta 
Natoanslutna.

Övningen pågick i två veckor 
och har mött reaktioner från 
Ryssland. 

Samarbete med Finland. General Jarmo lindberg talar med svensk JAS 
29 Gripen-pilot. Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Rakel, för säkrare kommunika-
tion. Foto: MSB

Försvarets kampanj  
hyllas världen över
”viSSA SAkER SkA man ju inte 
behöva kamouflera” är Försvars-
maktens starka budskap som 
under sommaren spridits i 
sociala medier världen över.

– Vi vill visa att vi tar ställning 
och att vi är orädda, säger Robert 
Forss som är marknadschef i 
Försvarsmakten, till Expressen.

På affischen syns en kamou-
flageklädd militär som är målad i 
ansiktet. Det enda som sticker ut 
är en regnbågsflagga på ärmen. 
Försvarsmaktens kampanj tar 
tydlig ställning i HBT-frågan och 
hyllas nu i flera länder.

Kampanjen började i juni och 
har främst använts vid interna 
aktiviteter genom Facebook, 
men i augusti kom affischen på 
Pridefestivalen. 

– Det finns en föreställning 
om att Försvarsmakten utifrån 
traditionella värden värnar om 
en machokultur men vi är på 
väg i en helt annan riktning. 
Vårt uppdrag från regeringen är 
att värna Sveriges värden och 
intressen. Detta innebär givetvis 
ett värnande av mänskliga rättig-
heter, säger Robert Forss.

Amerikanska ”The New Civil 
Rights Movement” har lagt upp 
den kraftfulla affischen på sin 
hemsida och det blev snabbt  
4 000 delningar. Uppmärksam-
heten har också förutom i USA 
blivit stor i Australien, Island och 
Litauen.

På internetforumet Reddit har 
50 000 personer klickat fram  
affischen. Flera användare har 
skapat sin egen affisch utan text.

Generalmajor Micael Bydén blir ny 
öB. Foto: Sergeant niklas Ehlén / 
Combat Camera / Försvarsmakten
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Stora kriser svåra  
för små kommuner
ETT åR EFTER skogsbranden i 
Västmanland varnar nu MSB för 
att många av landets kommuner 
är för små för att hantera en stor 
kris. Det menar Jan Wisén på MSB.

I Västmanland var fyra kom-
muner inblandade och flera 
räddningsledare byttes av under 
de första dygnen. Det var en 
taktik som i efterhand kritiserats.

– Det ledde till att man inte 
fick den samlade bilden och man  
satte in resurser på fel ställen. 
Man förstod inte vidden av 
händelsen i tid, säger Jan Wisén 
på MSB till SvT. Han utreder på 
uppdrag av regeringen skogs-
branden i Västmanland.

Många kommuner samarbetar 
redan i dag inom räddningstjänst.  
Men det räcker inte. Enligt Jan 
Wisén krävs mer övning och kom- 
petens, något det i dag inom 
många kommuner inte finns 
resurser för.

– Jag tycker verkligen man kan  
ifrågasätta om det är rimligt att en  

enskild kommun ska kunna hantera 
alla olyckor och kriser, säger han.

Regeringens uppdrag ska 
presenteras i början av nästa 
år. Tanken är att man ska hitta 
lösningar på de problem som i 
dag finns i beredskapen. En fråga 
är om små kommuner ska slippa 
ta ett större ansvar om organisa-
tionen för krisberedskap ändras.

– Det kan handla om sam-
arbeten i större regioner. Det kan  
också innebära mer resurser till 
länsstyrelserna. Eller att större 
kommuner tar ett större ansvar för  
mindre kommuner för att stötta 
med resurser och kompetens.

Utredningen ska även se över 
det ekonomiska ersättnings-
systemet. Det kan slå hårt mot 
mindre kommuner och de kan få  
vänta länge på att deras kostnader 
för krishanteringen blir betalda.

– Det kan i värsta fall leda till 
att mindre kommuner avstår från 
att kalla in större resurser vid 
kriser, säger Jan Wisén.

Försvarsutbildare  
i veteranmarsch
åRETS vETERAnMARSCH, 31 mils 
vandring från Örebro till Stockholm 
på nio dagar har nått sitt mål, 
Norrmalmstorg i Stockholm.

Veteranerna gick motsvarande 
två Nijmegenmarscher och i del-
sträckor. Mellan Eskilstuna och 
Strängnäs gick också medlem-
mar från Försvarsutbildarna i 
Stockholm och Södermanland. 
Det var ett led i deras soldatprov.

– Det här är ett sätt att visa 
att Sverige faktiskt har veteraner 
som varit och hjälpt till i länder 
där det är katastrof och krig, 
säger Lars-Göran Nyholm till Svt.

Lars-Göran Nyholm drog 
igång veteranmarschen för tre år 
sedan och nu har han och hans 
veterankamrater marscherat 107 

mil, med början i Ystad.
Marschen är ett bra sätt för 

veteraner att träffas, vandra och 
prata med varandra under vägen. 
Det har varit en kärna på tio veter- 
aner som marscherat hela vägen 
från Örebro och många fler har 
anslutit på de olika etapperna.

När veteranerna formerade sig  
vid Kungsbron i Stockholm för fin- 
alen mot Norrmalmstorg, då var  
det ett par hundra som gick. Fram- 
för dem spelade Arméns musikkår.

Under marschen samlar veter- 
anerna in pengar via Gula bandet. 
Det är pengar till veteraner som 
efter hemkomst från utlandstjänst  
upptäcker att det civila livet 
bjuder på svårigheter. Då finns ett 
ekonomiskt stöd från veteranernas 

egen organisation 
Fredsbaskarna.

Nästa år går veter-
anerna igen, då från 
Stockholm till Gävle.

veteraner marscherar 
in i hjärtat av  
Stockholm.  
Foto: Per lunqe

Nordic Battlegroup  
har lämnat av
nORdiC BATTlEGROUP, NBG 15; 
har under första halvåret av 2015 
varit redo att göra en insats för EU.  
Den svenskledda stridsgruppen 
har, skriver Försvarsmakten i ett 
pressmeddelande, på ett konkret 
sätt förstärkt det nordisk-baltiska 
militära samarbetet. NBG har 
byggts av Sverige och haft  
personal från sju länder.

– Det känns bra att kunna säga 
att uppgiften nu är löst – Nordic 
Battlegroup var beredd och 
verkligen redo att användas. Till- 
sammans med övriga sex deltagar- 
länder har vi gjort ett mycket bra 
jobb, säger överbefälhavaren 
general Sverker Göranson.

Genom förberedelser, träning 
och övning har samarbetet mellan  
stridsgruppens deltagande 
länder utvecklats, från soldaterna 
på marken till ledare i deltagar-
ländernas huvudstäder. Rutiner 
och möjligheter har skapats för 
att kunna ge varandra stöd då 
det behövs.

– Jag har många gånger sagt 
att närområdets militärstrateg-
iska betydelse växer och då blir 
våra samarbeten allt viktigare. 
Det goda arbete ni gjort, sju 
länder tillsammans, har på ett 
konkret sätt stärkt det nordisk-
baltiska samarbetet, säger 
Sverker Göranson.

Till soldaterna sa Force Com-

mander, överste Torbjörn Larsson, 
efter avslutad beredskap:

– Jag kommer strax att dela ut  
mitt Nordic Battlegroup coin, ett 
sätt för mig att säga tack till er. 
Ett lejon med ett svärd i sin ena 
tass och en olivkvist i sin andra 
tass, som en symbol för hjälp. Jag 
tycker det är ett viktigt budskap 
– syftet med Nordic Battregroup 
är inte  att strida, utan att hjälpa 
någon som är i nöd. Givetvis finns 
svärdet där i den andra tassen, 
som en symbol för vår militära 
förmåga, men Nordic Battle-
group är designad för att hjälpa.

NBG 15 har varit i beredskap och 
insatsberett från 1 januari till 30 juni 
i år. Deltagande länder har varit 
Sverige, Estland, Finland, Irland, 
Lettland, Litauen och Norge.  
Styrkan har bestått av 2 500 sold-
ater och officerare, varav 1 900 
svenskar. NBG 15 har lämnat av 
till en fransk-belgisk stridsgrupp.

EU har som mål att stärka 
freden genom gemensamma 
aktioner. För att snabbt kunna 
rycka ut till olika konfliktområden 
har EU stridsgrupper, så kallade 
battlegroups. Under första 
halvåret 2015 ledde Sverige för 
tredje gången en stridsgrupp 
och bildade Nordic Battlegroup 
15 tillsammans med Estland, 
Finland, Irland, Lettland, Litauen 
och Norge.

nBG 15 har en viktig funktion. Foto: Marcus Boberg / Försvarsmakten
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HUndRATAlS FRivilliGA blev 
viktiga för att den största skogs-
branden i historisk tid kunde 
släckas. Nu spelar de en stor roll i 
krisberedskapen.

– Branden i Västmanland blev  
en ögonöppnare. Myndigheterna 
inser att de behöver samarbeta 
mer med frivilliga, säger Svante 
Werger som är kommunikations-
direktör på MSB, till Dagens 
Nyheter.

I ett snustorrt hygge fick elden  
fäste. Den spred sig mycket snabbt  
och snart var Sveriges största 
skogsbrand någonsin ett faktum.

FRG spelade en av huvudroll-
erna. Efter branden har antalet 
kommuner som skrivit eller är  
på väg att skriva avtal med FRG,  
ökat kraftigt. Från 138 före 
branden till i dag 180.

– Skogsbranden gav eko över 
hela landet. Kommunerna har 
börjat prata med oss, säger Eva 
Wessel som är ordförande i FRG:s 
lokalgrupp i Fagersta, Norberg 
och Skinnskatteberg.

Hon har bjudits in och rest 
runt till flera kommuner för att 
berätta om FRG och vad de kan 
göra och vad de gjorde under 
branden. Flera hundra frivilliga 
skötte transporter, namnlistor, 
information och såg till att släck-
personal fick mat.

– Jag var nyligen i Söderman-
land och pratade evakuering 
tillsammans med länsstyrelsen 
och alla kommuner i länet. De 
hade aldrig tänkt på att de kan 
använda FRG, säger Eva Wessel.

Efter Västmanland: Samhället räknar med frivillighet
Det var fyra kommuner som 

drabbades av lågorna, Fagersta, 
Norberg, Sala och Surahammar. 
Fagersta drabbades hårdast. 
Kommunchefen Anders Kilström 
fick gott stöd av FRG.

– Tidigare funderade jag över 
hur man kan använda frivilliga 
krafter på ett bra sätt. Nu ser jag  
mer möjligheter, det var så mycket  
som fungerade bra. De har ett kon- 

Criscom hade bråda dagar under skogsbranden. Richard kjaergaard (th) jobbade med informationsfrågor. 
Foto: Criscom

taktnät i samhället som gör att man  
kan hitta andra vägar, säger han.

En av FRG:s uppgifter är att 
ordna så att alla frivilliga som 
inte tillhör någon frivilligor-
ganisation, men som dyker 
upp ändå,  får uppgifter. Svante 
Werger tycker att det är bra.

– Om den som vill engagera 
sig hör att myndigheterna mest 
uppfattar det som ett logistiskt 

problem att ta hand om alla som 
vill hjälpa till – och inte som en 
resurs – då kan det vara direkt 
skadligt för tilliten i samhället, 
säger han.

Det problemet försvinner med 
grupper som FRG.

– Jag vill vara en som kan vara 
med och se till att det händer 
saker, säger Tinka van Baak som 
var aktiv under skogsbranden.

Försvarsministern möter ungdomar på We are Stockholm
FöRSvARSMiniSTER Peter 
Hultqvist besökte 12 augusti de  
frivilliga försvarsorganisationernas 
tält på ungdomsfestivalen We 
are Stockholm 2015 i Stockholm. 
Representanter från Försvars-
utbildarna, Sjövärnskåren, Lotta-
kåren och Flygvapenfrivilliga 
berättade om sin verksamhet för 
en intresserad försvarsminister.

– Frivilligorganisationerna gör  
ett viktigt arbete med att sprida 
kunskap om totalförsvaret och 
engagera människor för försvarets 
verksamhet. Det har stor betydelse 
för demokrati och mångfald i det 
svenska samhället, säger Peter 
Hultqvist på regeringens hemsida.

We are Stockholm 2015 är en 
ungdomsfestival i Kungsträdgården 
i Stockholm för alla mellan 13 och  
19 år. Försvarsutbildarna håller 
samman de frivilliga försvarsorgan- 
isationernas deltagande och erbjöd  
olika typer av aktiviteter under 
veckan. Ungdomar och ledare 
också från Sjövärnskåren, Svenska  
Lottakåren och Flygvapenfrivilliga  
berättade och svarade på frågor.

Regeringen uttryckte i den för- 
svarspolitiska inriktningsproposi- 
tionen i våras vikten av att säker-
ställa de frivilliga försvarsorgan-
isationernas möjlighet att bidra 
till totalförsvaret och till samhäll-
ets krisberedskap.

Försvarsminister Peter Hultqvist lär sig mer om Ra 145 och frivillig-
ungdom under We are Sthlm. Foto: dennis Abrahamsson 
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Medlemmar ur flera av våra förbund 
har nu påbörjat Försvarsutbildarnas 
allra första utbildning till informatör-
er i det fyra år långa projektet För din 
säkerhet. det handlar om att öka den 
enskilda människans förmåga att 
klara sig själv vid kriser och därmed 
möjlighet att hjälpa andra. 

TExT OCH FOTO: BEATA HANSSON

D et är fredagseftermiddag. Sensommar- 
väder. Glittrande vatten och gräs som 
så smått börjar gulna kring Väddö 

kursgård denna helg i slutet av augusti. Lek- 
tionssalen är fylld av arton blivande informa-
törer. Ett par intensiva dagar väntar. De in- 
går i den första kull som ska bli vardags- 
experter kring frågor om krisberedskap, över- 
levnad, kriskommunikation, informations-
säkerhet och sjukvård. När kursen är över ska  
de också kunna förmedla detta till allmän-
heten. 

Det är en brokig skara som anlänt från  
olika delar av Sverige. Den yngsta kursdeltag- 
aren är Asterix Ekerow Wittinghoff 22 år, 
som när han inte läser arabiska på univers-
itetet i Uppsala också är ungdomsinstruktör  
och medlem i Stockholmsförbundet.

– Den stora utmaningen för mig som 
informatör kommer nog att vara att få de 
ointresserade intresserade. Ofta är det de 
som behöver det mest. 

Nu sitter de här, alltifrån poliser, lärare, 
studenter, IT-chefer och finansanalytiker  
till arbetsförmedlare, radiotekniker, journal- 
ister och pensionärer. Och alla grubblar de 
över frågor som vad som ingår i krisbered-
skapssystemet, hur många kärnkraftslän vi  
har och vad kommunen har för ansvar i kris. 

Det uppstår självfallet diskussioner i salen  
om kursens upplägg. I vilken ordning ska 
vi berätta? Hur djupt ska vi gå in i de olika 
ämnesområdena? Vilka förkunskaper finns 
hos allmänheten och vem är publiken? Ingela  
Larsen, som är medlem i Criscom och 
arbetar till vardags som kommunikations-
strateg, sammanfattar här sina intryck.

För din säkerhet 
– Pionjärer rustas att lära ut överlevnad

– Hela helgen handlar egent-
ligen om vikten av kommunika-
tion, vilket jag brinner för. Att 
förbereda sig mentalt och prakt- 
iskt inför olika situationer vi kan 
hamna i, både privat och i sam-
hället tycker jag både är viktigt 
och roligt! 

Denna helg finns sex instruk-
törer på plats, alla experter inom 
sitt område. Så kommer det inte 
att vara sen. Då ska eleverna de nu  
har framför sig i olika event  
presentera sina nyvunna kun- 
skaper kring alltifrån hur man gör  
ett stabilt sidoläge till hur man 
använder ett gasolkök på bästa sätt.

En stor fråga är hur ämnet ska 
presenteras inför en okänd grupp. 
En uppgift som förser många 
människor med hjärtklappning, 
torr mun och en direkt lust att 
fly.  Kursledaren tipsar. ”Tänk  
på andningen”, ”Utnyttja era fem 
sinnen”, ”Berätta historier”,  
”Var personlig”, ”Våga att pausa”, 
”Tänk på ditt kroppsspråk”. 

Men mest kanske det smakas på ordet 
pionjär under dessa dagar. Denna första 
kull av informatörer, ambassadörer med 
uppdrag att höja medvetenheten kring vår 
egen säkerhet.  

kerstin Järnkrok lär ut "stabilt sidoläge".

FAkTA
För din säkerhet 
Ett fyraårigt uppdrag från MSB.

Målgruppen är stor och omfattar allt 
från gymnasieungdom till pensionärer. 
Här ryms också våra egna ungdomar 
och vuxna medlemmar.

Är du intresserad av att bli informatör, 
ta kontakt med ditt förbund.

Som informatör ska du informera hur 
man ska stärka sin egen förmåga att 
klara sig vid samhällskriser. 

Under våren 2016 kommer fler kurser 
för informatörer. Information kommer 
att gå ut till förbunden.



Försvarsutbildaren 4/201510

Svettiga under skyddsmasken letar 
eleverna efter giftiga ämnen som 
bataljonschefen vill undvika. det är 
CBRn-kurs med Försvarsutbildarna.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

P7, CBRN-banan på Revinge, 
första timmen. Meter för meter 
går eleverna utmed Provkammar- 

vägen. Det är varmt, högsommaren har 
slagit till. Med Skyddsmask 90, projekterad 
av FOI och av många ansedd som världens 
bästa skydd mot elaka substanser i luften, 
rör sig patrullen framåt. Svetten lackar, 
men det måste få ta tid.

Patrullen, och det är flera, spelar med 
uppgiften att ge klartecken till bataljons-
chefen: vägen är farbar. Eller, inte farbar. I 
utrustningen ingår medel för att indikera 
senapsgas, sarin och liknande. Också 
högpotenta giftigheter som medlet vx ger 
utslag. CBRN-soldaterna har indikerings-
papper 104, nervgasbricka 90 och en 
kemisk detektor, LCD.

Metodiskt
Vinden är knappt märkbar, grusvägen 
är omgärdad av bruten terräng, fält och 
björksly. Efter 200 meter är patrullen 
framme vid röda containrar. En Ford Escort 
som gjort sitt, men som duger alldeles ut-
märkt i övningssyfte, står vid containrarna 
med gräs som nått upp i hjulhusen.

Eleverna går metodiskt fram. Jodå. De 
får utslag. Det har de fått på vägen också. 
Patrullchefen Michael Lindell antecknar. 
De fortsätter. Instruktören Olle Eriksson  
från SkyddsC ger Michael Lindell en upp- 
gift. Snart ligger han i gräset mellan två 
betongblock och ser inte ut att må toppen.  
Soldaterna i patrullen finner honom.  
Snart kommer autoinjektorn fram. Radio- 
kontakt med chefen. Olle Eriksson bryter 
momentet.

varvar
Det här är CBRN grundkurs med Försvars- 
utbildarna. En vecka på Falsterbo kursgård 
och på Revinge. Det är 13 elever som av-
sätter en vecka mitt i sommaren för att ta 
de första stegen mot en befattning i någon 
av hemvärnets fyra CBRN-plutoner. Vid 
sidan går en fortsättningskurs för rekogno-
sering och sanering.

Kurschef för grundkursen är Per-Olof  
Persson. Han berättar inne på CBRN-
banan om vad han och hans instruktörer 
ger eleverna. Det är kunskap om olika sätt 
att indikera C-stridsmedel, hur auto- 
injektorn funkar, repetition av kamrathjälp 
och hur den personliga skyddsutrustningen 
ska användas.

Soldater i  
skyddsmask 
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övre bilden till höger: Patrull på spaning efter 
C-stridsmedel.
nedre bilden till höger: indikeringsutrust-
ningen görs i ordning. 

Det blir under veckan tid både för teori 
och praktik.

– Vi har valt att varva, säger Per-Olof  
Persson.

kemtekniker
Nytt för i år är den extra dagen. Den dagen  
som ger utrymme för reflektion. När elev-
erna hamnat i inlärningskurvans utplaning 
så får de tid att smälta. Och det är ganska 
mycket som ska tas in. Instruktören Stefan 
Jedby pratar kärnvapenhot. Eleverna lyssnar 
intresserat. Det är femte dagen och de vill 
fortfarande lära.

På CBRN-banan visar det sig att unge-
fär hälften av eleverna har högskola. Det är 
också elever som jobbar inom närliggande 
områden. Ronny Holm, som redan har en 
befattning i 296. CBRN-plutonen, är en. 
Han är kemtekniker och driver eget. En 
klar tillgång.

– Jag känner att jag vill göra en insats, 
säger han.

Hygglig beredskap
CBRN-plutonerna, grupperade i storstads- 
regionerna och Umeå, har också självklara 
uppgifter att fylla. Jag ringer Åke Sellström,  
som under flera år ledde FOI NBC-skydd 
och som också ledde FN:s kemvapen-
inspektörer i Syrien 2013. Det var ett hett 
uppdrag. USA ville ha bevis och var bara en  
knapptryckning från insats mot regimen i  
Damaskus. Åke Sellström hittade sarin, 
men varken ville eller hade mandat att 
peka ut avsändaren. Nu gillar han hem-
värnets CBRN-plutoner.

– Vi har i Sverige, jämfört med många 
andra länder, en hygglig beredskap mot 
CBRN-hot. Där fyller hemvärnet en viktig 
insats, säger Åke Sellström.

CBRN-plutonerna måste för att kunna 
användas också vara snabbt på plats för att 
indikera vilka ämnen som spridits.

– Då kan hemvärnet vara där. 

öva
Ett ämne som kommer upp vid konferenser 
är hemvärnets samarbete med blåljus-
myndigheter. 

– Hemvärnet måste öva CBRN med polis,  
räddningstjänst och sjukvård. Då visar de 
sin förmåga och blåljusmyndigheterna kan 
lita på dem, säger Åke Sellström.

Är du intresserad av att bli CBRN- 
soldat kan du läsa mer på vår hemsida 
www.forsvarsutbildarna.se 
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Mikael Magnusson testade det mil-
itära livet på livgardet. Snart är han 
klar med GMU och har ställt in siktet 
på yrke i uniform.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Att söka till och gå en Military 
Weekend, se att det militära livet 
verkar ok, och sedan svettas med 

nya kompisar på en GMU, det är det 
självklara spåret för Mikael Magnusson 
från Stockholm.

Före jul 2014 kollade han på Försvars-
maktens hemsida. Det här med grön uni-
form verkade intressant, men han vill testa, 
pröva på. Då såg han det han sökte efter: 
en pröva på-helg med Försvarsutbildarna 
på Livgardet, det var en Military Weekend 
med en 48-timmars introduktion till det 
militära försvaret.

– Jag var sugen på Hemvärnet eller en 
anställning, säger han.

Egenföretagare
Kurschef var major Johan Nyström och 
han hade en fulltecknad kurs. 38 elever, 15 
killar och 23 tjejer var med på Livgardet 
för att se om detta var något att satsa på. 
Försvarsutbildarens utsände var där och såg 
eleverna träna i gymnastikhallen.

Men det var mycket mer.
– Vi sköt, åkte bandvagn, testade brand- 

släckning och sjukvård, säger Mikael.
Han jobbade då som egenföretagare och 

sålde dataspel. Men han ville ha något mer, 
utvecklas, och då såg han Försvarsmakten 
som en möjlig väg.

– Jag blev glatt överraskad på Livgardet. 
Det var ett bra upplägg.

Trivs i Boden
När han kom hem efter den helgen var det 
klart, han sökte GMU och den genomför 
han i skrivande stund på I19 i Boden. Där 
lär han sig grunderna i en av tre plutoner. 
Han är halvvägs igenom utbildningen och 
när vi hörs är han just hemkommen från en  
semesterresa till Finland, där flickvännen 
har släkt i en liten by mellan Helsingfors 
och Åbo.

– Vi fick generöst med ledigt, två veckor,  
jag hade inte väntat mig det.

Om utbildningen i Boden säger Mikael 
att han trivs bra med den.

– Vår plutonchef håller bra ordning. 
Det är ganska strikt och det gillar både jag 
och mina kompisar, säger Mikael.

På Mikaels pluton är det 42 rekryter. 
Tre har hoppat av.

– De hade inte behövt söka om de gått 
en Military Weekend. Jag tycker att den 
borde vara obligatorisk före GMU eller 
den nya grundutbildningen.

Mikael får en hemresa med flyg från 
Kallax varannan helg. På en sådan resa 

Mikaels väg från  
Military Weekend
Mikael Magnusson (inringad) på Military Weekend med Försvarsutbildarna. den blev starten på något stort för honom. 

kände han igen Johan Nyström och tack-
ade för helgen på Livgardet.

– Det var verkligen kul att se honom. 
Jag hade mycket att tacka för.

Stridsvagnskompani
I Boden får Mikael en bred utbildning. 
Han har mycket att välja på när han ska 
söka anställning. Men han har redan nu, 
halvvägs genom sin GMU, ett någorlunda 
klart mål.

– Det lutar åt att jag söker till ställ-
företrädande vagnschef på ett stridsvagns-
kompani i Boden, säger Mikael.

Han kan få jobb på Livgardet, på Berga 
och på alla andra förband, men Boden 
lockar även om det blir ganska långt från 
Stockholm. Han och flickvännen har börjat  
prata om saken. Hon är etablerad tandläkare.

– Men tandläkare är det behov av i 
Norrland, så hon borde lätt få jobb.

Mikael gillar Boden och han gillar I19.
– Norrbottens regemente, det känns att 

det är anrikt. Det är ett ställe med tradition.
Om framtida insatser tänker han, ”jag 

tar det som det kommer”. Att tjänstgöra i 
Afrika?

– Det är en del av jobbet, utvecklande 
och meriterande.

Det började med Military Weekend och  
det blev början på en karriär. 
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Funktionär, är den som får verksam-
heten att fungera. Utan funktionärer 
funkar det inte. i Försvarsutbildarna 
finns tusentals funktionärer som varje 
vecka ser till att övningar och utbild-
ningar löper så bra som möjligt.

TExT: PER LUNqE

Varifrån kommer glöden eller engage-
manget? Hur ser funktionärerna ut  
om tio år och vad krävs av dom då?  

Vi pratade med utbildningsledaren i Region  
Syd, Ulf Hammarlund. Han träffar och 
pratar med funktionärer varje dag. Dess-
utom har han ett förflutet som funktionär 
inom idrotten och orienteringssporten.

Finns på alla nivåer
Vad uträttar Försvarsutbildarnas funk-
tionärer? Svaret kommer snabbt:

– Försvarsutbildarna utan funktionärer 
är ett förbund utan verksamhet. De finns 
på alla nivåer, i föreningar, i regionala och 

rikstäckande förbund och i överstyrelsen. 
De är helt avgörande, säger han.

Vi ser funktionärer ute i terränglådan, 
på skjutbanor, på kursgårdar. Vi ser dem så 
snart Försvarsutbildarna har verksamhet.  
De planerar, har förtroendeuppdrag i 
styrelser, sköter logistik och underhåll. Ibland 
är de både funktionärer och instruktörer. 
Kort sagt, överallt. Och de är frivilliga. 
Funktionärerna lägger ner tid och energi 
på sin och Försvarsutbildarnas verksamhet. 
Varifrån kommer energin, drivet?

– De gillar verkligen att jobba med 
människor, att se elever på utbildningar bli 
bättre på något. De gillar miljön, den som  
Försvarsutbildarna finns i. Det är en frivillig 
försvarsorganisation, försvar och krishant- 
ering är en minsta gemensamma nämnare.

Pengar driver inte
Idealiteten ligger högre än så.

– Det är en högre tanke än att tjäna 
pengar. De får ibland en liten ersättning, 
men det är inte den som driver. 

När verksamheten fungerar, när med-

lemmarna och eleverna är nöjda, då får 
funktionären sin payback, sitt kvitto på att 
det här är bra. Han eller hon har bidragit 
på ett bra sätt.

– Vi ser också att det är bättre att fem 
gör jobbet än en. Moment delegeras. Det 
blir lagarbete som har större potential att 
hålla över tiden, säger Ulf Hammarlund.

Men det finns plats för eldsjälen:
– En del lägger ner en fyra, fem timmar 

om dagen på Försvarsutbildarna. Där finns 
glöden i rörelsen.

”Payback”
Förr i tiden, när förbundet hette FBU, då 
var det väldigt mycket värnpliktiga befäl 
som varmhölls.

– Funktionärerna jobbar förstås också i  
dag mycket för Försvarsmaktens och MSB:s  
behov. Men morgondagens funktionär 
anpassar sig efter behoven, vad våra upp-
dragsgivare vill ha. 

Morgondagens funktionärer  
– det finns plats för fler

Jennifer Retsmar bokar in så mycket hon kan för att vara funktionär. Foto: Privat

fortsätter på nästa sida...
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Försvarsmakten satsar över 90 miljoner 
kronor om året på de frivilliga försvars-
organisationernas utbildningsverksamhet 
och vill ha utdelning.

– Det är också en ”payback”. General-
major Karl Engelbrektson uttryckte det 
klart när han sa att Försvarsmakten vill se 
operativ nytta.

Då ser funktionärerna till att hem-
värnets förbandsenheter blir besatta, att 
befattningar fylls. Dom ser till att Försvars-
utbildarnas rekryteringsverksamhet till 
Försvarsmaktens grundutbildning löper. 

Anpassbarhet
Morgondagens funktionär ser också till att 
vara bra på anpassning.

– När vi jobbar mer med krisberedskap 
åt MSB, länsstyrelser och andra myndig-
heter, då måste alla vara beredda på att 
anpassa sin roll i detta.  

Kan du ge ett exempel?
– Vad hände med Facit i Åtvidaberg 

som var bäst i världen på mekaniska räkne-
maskiner? De hängde inte med i datoriser-
ingen. I dag måste vi se till verkligheten. 
Kursutbudet kommer att förändras. Vilka 
behov fyller vi och på vilket sätt? frågar sig 
Ulf Hammarlund.

Funktionärerna, dagens och morgon-
dagens, är också duktiga på samordning:

– Vi är 18 frivilliga försvarsorganisa-
tioner. Funktionärerna är redan i dag duktiga 
på att samordna över gränser. I min region 
finns flera exempel. Senast hjälpte en kassör  
en annan organisation som ömsade skinn 
med sina funktionärer. Det gjorde han 

utan revirtänk på ett helt självklart sätt.
Med idealiteten kommer också bonus.
– Den som söker jobb, visar upp sin 

CV och där det står att han eller hon är 
engagerad i Försvarsutbildarna med allt 
vad det innebär, har också en given fördel, 
säger Ulf Hammarlund.

Fyller veckan
En av alla nya funktionärer heter Jennifer 
Retsmar. Hon är blivande ungdomsledare 
i Södertörn och är aktiv som instruktör 
på GU-F:ar och Military Weekends. Hon 
fyller sin vecka med Försvarsutbildarna. 

– Jag bokar in så mycket jag bara kan, 
säger hon.

Hur ser du på rollen som funktionär?
– När jag själv var yngre hade det varit 

jättebra om jag kommit med lite tidigare. 
Nu vet jag att bära uniform, det är en bra 
väg. Så jag är glad att jag är med, säger  
Jennifer Retsmar.

Hon hör hemma på Amf1 och ger med 
sin idealitet möjligheter för yngre. Det blir 
verkstad, handling, när hon engagerar sig. 
Generalmajor Karl Engelbrektson och alla 
andra får sin ”payback”. 

Blivande funktionärer på väddö. Foto: Per lunqe

norska jenter marscherar in i för-
svaret. värnplikten gäller också för dom 
i år. 2016 börjar första kullen utbildas.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Det är inte en jämlikhetsfråga. I stället  
menar överste Ingrid M. Gjerde 
som är chef för Krigsskolen Linderud 

att fler kvinnor i befattningar kommer 
att betyda större operativ förmåga för det 
norska försvaret.

– Det blir mer blandade grupper, säger 
hon.

Blandade grupper betyder mångfald 
och större dynamik. Grupperna blir bättre 
på att lösa uppgifter. 

Bättre självförtroende
Ingrid M. Gjerde har tjänstgjort i försvaret 
under 26 år. Hon har varit plutonchef i 
Libanon, kompanichef i Bosnien och också 
varit i Afghanistan. Hon har varit chef för 
Gardet och nu sedan två år leder hon ut-
bildningen på Krigsskolen. Hon ser gärna 
att kvinnliga kollegor vågar satsa lite.

– Men många har inte självförtroendet 
att ta en operativ tjänst.

Självförtroende är en utmaning för 
kvinnor i Hären och de andra vapen-
grenarna. Men kvinnor behövs.

– I Libanon hade vi behövt kvinnliga 
soldater vid våra checkpoints för att visit-
era kvinnor. De kunde mycket väl ha burit 
på sprängmedel men de kunde inte kollas 
av våra manliga soldater.

I Bosnien ledde Ingrid M. Gjerde en 
rapid reaction force ur Telemarksbatalj-
onen 1998 till 1999. Av 188 soldater var 
en kvinna. Hade hon det ensamt?

– Jo. Verkligen. Och hon fick bevisa att 
hon dög. Det blev mycket uppmärksamhet  
runt henne från andra nationer, säger 
Ingrid M. Gjerde.

Befattningskrav
Redan nu är tio procent av dom som gör 
den grundläggande militärutbildningen 
kvinnor. De gör den frivilligt och är  
motiverade.

– Vi ser i undersökningar att även är 

Jenter ska ge norska 
försvaret större förmåga

fortsättning från föregående sida...

För den intresserade genomför För-
svarsutbildarna årligen en central 
funktionärskurs i slutet av juli.  
Kontakt ditt förbund om du vill gå.
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Jenter ska ge norska 
försvaret större förmåga

mer motiverade än männen. Mer motiv-
erade än männen.

Räcker det med motivation?
– Vi har förstås krav på alla soldater och 

officerare. Men kraven gäller befattningar, 
de är inte bundna till kön.

Hon vill inte kvotera in kvinnor på 
befattningar.

– Då blir det en omvänd politisk korrekt- 
het, säger Ingrid M. Gjerde. 

I stället tycker hon att kvinnor i för-
svaret ska få befattningar efter förtjänst, en 
meritokrati. 

ingen skillnad
En av kadetterna på Krigsskolen är Miriam 
Wiik.

– Jag upplever inte att jag måste bevisa 
min duglighet för att jag är kvinna. Men 
jag, liksom alla andra här, gör mitt yttersta. 
Det är inget tal om annat, säger hon.

Miriam Wiik siktar på att bli pluton-
chef och hon övar nu på att föra befäl.

– Det är ingen skillnad på att ha män 
eller kvinnor i truppen. 

Fysiska krav?
– Jag var inte så stark när jag ryckte in, 

men jag har tränat upp mig, säger Miriam 
Wiik.   

kvinnliga elitsoldater
I somras blev 10 kvinnliga soldater godkända  
vid examination efter att under ett år tränat  
i ett elitförband, den kvinnelige Jegertroppen.

De kvinnliga soldaterna har efter en 
mycket påfrestande utbildning blivit 
jägare. Två är nu anställda vid Forsvarets 
spesialkommando, resten i andra förband, 
redo att packa ryggsäcken och ge sig ut.

– Vi har efter Afghanistan sett ett behov 
av kvinnliga elitsoldater, som har lättare 
att relatera till den kvinnliga befolkningen, 
säger Eystein Kvarving som är talesperson 
för det norska försvarets ÖB.

Jegertroppen är fortfarande ett pilot-
projekt och ska utvärderas om ett år, men 
Eystein Kvarving menar att det lovar gott.

– Vi har fått ett kvitto på att det går, 
säger han.

Det kvinnliga elitförbandet kan också 
höja intresset för kvinnor i försvaret.

– Det här visar att kvinnor kan ta vilka 
uppgifter som helst i vårt försvar, säger 
Eystein Kvarving, och tillägger:

– Den första kvinnliga ubåtskaptenen i 
världen var norska. 

kadetter på krigsskolen. nu marscherar kvinnor in i norska försvaret.
lilla bilden ingrid M. Gjerde har lång erfarenhet i norska försvaret. - krav efter befattning, säger hon. 
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det blev ett svenskt lag som tog hem  
seger i år. Försvarsutbildarungdom-
arna från älvsborg vann en jämn  
tävling, och det efter en målmedveten 
satsning på bredd.

TExT: PER LUNqE

70 lag med ungdomar från hela 
Sverige, från Norden utom Finland 
och från baltstaterna träffades på 

HvSS för att ha roligt, träffa nya kompisar 
och – för att tävla i de grenar som också är 
naturliga i ungdomsverksamheten. Av de 
70 lagen kom 33 från Försvarsutbildarna  
som i toppen placerade sig etta, fyra, 
femma och sexa.

Totalsegern gick till ett lag från Älvsborg 

och Försvarsutbildarungdomen där. Hur 
gick det till?

– Vi har satsat på bredd, säger Morgan 
Johansson som jobbar på Elfsborgsgruppen 
och som ideellt lägger ganska mycket tid 
på ungdomarna i Älvsborg.

Bredd lönar sig
Hemligheten är bredd. Morgan Johansson 
har byggt upp inte bara ungdomsavdel-
ningen utan även jobbat med målet att 
ungdomarna ska lyckas bra på HvSS.

– Vi har hållit på i tre år. Då, när vi 
började var det tre aktiva ungdomar, nu är 
det 60, säger han.

Första året på HvSS var målet bara att 
vara med, ha roligt och lära. Nästa skulle 
lagen kämpa för en placering en bit upp 
från botten. Och tredje, i år, placering i 

Ungdomstävlingen på HvSS: Breddsatsning avgjorde
en topposition. Nu gick det bättre än så. 
Älvsborg kammade hem segern för ett av 
sina lag. Norges Vikings fick se sig slagna 
efter missar i orienteringen.

detta är vad vi vill ha
På plats under tävlingen var Bengt Sandström, 
generalsekreterare för Försvarsutbildarna. 
Han ser hur intresset för tävlingen ökar 
bland försvarsutbildarungdom.

– Förra året hade vi 23 lag med, i år var 
det 33. Det här är precis vad vi vill ha för 
det är en målbildstävling och då är det bra 
att många ungdomar från oss är med, säger 
Bengt Sandström.

Ungdomstävlingen var uppe som ämne 
under ungdomsledarkonferensen på  
Tylebäck ett par veckor innan den genom-
fördes på HvSS.

Från vänster till höger, uppifrån och ner: klätterställningen kräver styrka. Foto: Jörgen Fagerström / Snabbskytte, bommar ger straffrundor. Foto: Per lunqe / Självklart tränar jag för Försvarsutbildarna. Foto: Per lunqe / älvsborgsungdomar går i mål som segrare. Foto: Per lunqe / Oj, vad högt det är! Foto: Jörgen Fagerström 
/ Här gäller det att ha kämparglöd. Foto: Jörgen Fagerström
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Ungdomstävlingen på HvSS: Breddsatsning avgjorde
– Det här kan ungdomarna kämpa med 

hela året, säger Bengt Sandström och han 
tillägger: Det skapar en fantastisk kamrat-
skap.

Enda i sitt slag
Rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland 
Ekenberg, var med på HvSS och noterade 
att årets tävling blivit en riktig höjdare.

Vad är speciellt med ungdoms- 
tävlingen?

– Det är ganska mycket. Det är enda 
tävlingen i sitt slag. Den har gått sedan 
1956, i år med 70 lag. Det är faktiskt all 
time high, säger han.

Roland Ekenberg ser hur alla ungdoms-
avdelningar kan sätta upp mål för sin verk-
samhet under året och då sikta på momenten 
under tävlingen. Samband, skytte, sjukvård 

är några och där kan ungdomarna bli riktigt 
bra på hemmaplan för att också lyckas på 
HvSS. 

– Det är också en härlig fighting spirit 
under tävlingen.

Men alla 70 lag kan inte vinna. 
– Nej. Och det är kanske inte viktigast 

att vinna utan att vara med om en rolig 
händelse. Ungdomarna får träffa andra 
ungdomar från andra förbund och  
organisationer, här finns Hemvärnet, För-
svarsutbildarna och Sjövärnskåren.

inspiration
Roland Ekenberg menar att det viktigaste 
är att lagen, ungdomsledarna och ung-
domarna får inspiration inför kommande 
år hemma på deras ungdomsavdelningar.

– De träffar nya kamrater och de ser 

hur de gör. Framtidsinspirationen boostas, 
säger Roland Ekenberg.

I år var tio lag med från Norden utanför 
Sverige och bland dem lag från Baltikum. 
Men inte Finland?

– Nej. De har inte sådan ungdomsverk-
samhet som vi har. 

Det är killar och tjejer som tävlar.
– De senaste åren har vi haft flera  

mixade lag och det har vi i år också.
Att åka till HvSS och ungdomstävlingen 

är inget som sker med automatik?
– Nej. Det är inte bara att anmäla sig 

och åka. Det är uttagningar.
Nu blev det mycket kämpa, svett och 

glada miner på HvSS. Ungdomarna upp-
lever något viktigt. 

Från vänster till höger, uppifrån och ner: klätterställningen kräver styrka. Foto: Jörgen Fagerström / Snabbskytte, bommar ger straffrundor. Foto: Per lunqe / Självklart tränar jag för Försvarsutbildarna. Foto: Per lunqe / älvsborgsungdomar går i mål som segrare. Foto: Per lunqe / Oj, vad högt det är! Foto: Jörgen Fagerström 
/ Här gäller det att ha kämparglöd. Foto: Jörgen Fagerström
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Att gå på fjällmarsch sommartid kan 
sätta eleverna på prov. det visade sig 
på ungdomskurserna i ånn.

TExT: PER LUNqE

Skolchefen Johnny Olofsson ger mig 
bilnycklar och en karta. Jag kör till 
Storulvåns fjällstation, parkerar och 

börjar gå i riktning mot Blåhammarsfjället.  
Det går ganska bra med tanke på hur 
många år det var sedan sist. 

Jag ska gå ikapp en grupp från ungdoms- 
kursen som startade en och en halvtimme 
före mig. De borde äta lunch vid Ulvåtjärn.  
Jag har mobilnummer till instruktören Leif 
Eriksson, ringer en gång i halvtimmen men 
inser att detta inte är Comviqs terräng.

Bra koll på vädret
Samtidigt rullar dimman ner från Getryggen.  
Det tar längre tid att gå än jag trott. Dim-
man är nu på väg att omsluta mig. Då 
tänker jag på vad eleven Jasmine, 17, sa på  
introduktionskursen till reservofficer i 
Skillingaryd: Jag har inga problem med att 

Ungdomskurs Ånn:

in i dimman på fjället

ta ett steg tillbaka. Det var om ledarskap men  
funkar nu också. Två kilometer öster om  
Ulvånjeeruve vänder jag. Det får bli omstart.

Christer Viltstig från Arméns Jägar-
bataljon leder tillsammans med Peder 
Sjölund, Fältjägargruppen, de ungdomar 
som går lite längre. De har varit ute förr. 
Det går också bra, men vädret begränsar 
verksamheten.

– Vi hade bra koll på väderprognoserna 
och när vi förstod att de skulle bli 30 mm  
regn, då gick vi i bas, säger Christer Viltstig.

Bra förhållanden
Christer Viltstig och Peder Sjölund hade 
drillat tältresning innan de gick och fick nu  
payback när regnet slog till i trakterna 
öster om Blåhammaren. Tälten kom upp 
direkt och sedan var det bara att vänta.

– Ur övningssynpunkt var det ideala för- 
hållanden. Bra väder, lite som fjällvandring  
under våren, lite kallt och växlande nederbörd.

Och eleverna var med på noterna.
– De var ihärdiga och följsamma, de 

gjorde det de skulle, säger Christer Viltstig.

Fjällgrunder
Sven Arntzén som är kursadjutant berättar  
om ungdomskursen som går på Camp 
Ånn. Kursen ska ge eleverna grunderna i 
fjällkunskap. De ska kunna ta hand om sig 
själva och sina kamrater.

– Några av våra elever har aldrig varit 
i fjällen. Det är bra att de börjar med en 
sommarkurs. Vintern ställer andra krav, 
säger Sven Arntzén.

Den utmaning eleverna ställs inför är 
att lära sig hur man uppträder i fjällterräng,  

således fjäll- 
vett. Kursen 
ställer krav på 
att eleverna  
ska visa 
kamratskap. Det är gruppen som ska fram. 
Det gäller i dalgångar, uppför berg och på 
bergsryggar. 

– Under dygnen på fjället löser eleverna 
problem tillsammans, säger Sven Arntzén.

det blev stopp
Det kan vara vägval och det kan vara en 
elev som vrickar ena foten. Bra. Lätta på 
packningen och fördela den. Packningen 
ligger på ungefär 25 kg och innehåller mat, 
sovsäck, jägarkök och annat som behövs 
för några dagars fjällmarsch.

En av eleverna, Edvin Sundkvist från 
Linköping och Västanstångs Försvarsutbild- 
are, har fjällvana. Han brukar gå med sin 
familj. Men, nu drabbas han av magbesvär. 
Han tvingas bryta dag två. 

Han hade tillsammans med sina kam-
rater förberett sig väl på Camp Ånn. De 
hade drillats i att sätta upp tält och gå 
kortare sträckor med packning. De hade 
haft orientering. De hade lärt sig hur man 
använder ett tändstål.

Under den del av fjällturen som Edvin 
Sundkvist gick, var han noga med att vara 
med på kartan. 

– Vi kollade då och då var vi var och 
hur långt vi hade kvar, säger han.

Men när magen satte igång förstod han 
att det bara var att bryta.

– Jag mådde alltför dåligt.
Ibland fungerar det helt enkelt inte. 

3 km öster om Blåhammaren och innan dimman satte in, gör gruppen vattenövergång. Foto: Christer viltstig
lilla bilden: Sven Arntzén är kursadjutant. Foto: Per lunqe

Edvin Sundkvist 
gick med, men 
magen krånglade. 
Foto: Per lunqe
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Fjärrstyrda flygplan med kameror 
och iR-sensorer, är det mardrömmen  
för en jägarplutonchef eller ger det 
honom ytterligare ett vapen? Utveck-
lingen har gått i rasande fart de 
senaste tio åren.

TExT: PER LUNqE
FOTO: NICLAS EHLéN / COMBAT CAMERA/ 
FÖRSVARSMAKTEN

N är fienden ger sig in på svenskt 
territorium inte bara med infanteri, 
pansar och andra konventionella 

förband utan även använder fjärrstyrda 
flygplan, då förändras bilden och hotet 
för jägarförband som spanar och utför 
störande uppdrag bakom fiendens linjer.

Med svärmar av flygplan som opereras  
från bergrum eller andra skyddade platser 
blir den jägarpluton som tidigare gömde 
sig i skogen, på ett helt nytt sätt exponerad  
för fientlig påverkan. Kameror och värme-
sökande sensorer gör plötsligt livet mycket 
svårare för jägaren. Han och truppen får  
glömma värmande nyingar i skogen. För- 
flyttning kan inte längre göras osedd. Se 
men inte synas, det är en devis som får 
skrivas om.

lätta att få tag på
Vilken typ av fjärrstyrda flygplan kan svensk  
trupp vänta sig vid en insats utomlands?

– Underrättelseförbandet på spaning 
i Mali möter en motståndare som har 
resurser för en viss typ av krigföring, säger 
Martin Hagström som är forskningsledare 
för autonoma system på FOI.

Rebellerna i Mali har ännu inte visat att de  
använder fjärrstyrda flygplan eller små heli- 

koptrar. Men i Sverige är de lätta att få tag på.
– Det är saker vi kan gå in på Teknik-

magasinet och köpa.
Det vill säga, de är billiga och lättillgäng- 

liga. I den mån rebellerna vill, skulle de 
kunna förse sig med fjärrstyrd spaning. 
Men problemen blir större den dag jägarna 
ska sättas in mot en högteknologisk fiende.

– Fjärrstyrda flygplan kan ha mycket 
lång räckvidd och vara i luften länge.

Anpassa verksamheten
Poängen för den som använder sig av den 
nya tekniken är uppenbar. Uthålligheten 
blir större liksom flexibiliteten, flygplanen 
kan styras från flera ställen, piloter kan 
bytas av utan att man behöver landa.

– Alla enheter, inte bara jägarförband, 
måste nu anpassa sin verksamhet, säger 
Martin Hagström.

Men att ha en hord spanande och fjärr- 
styrda flygplan i luften kräver också mycket  
av den som skickar upp dem.

– Det kräver i sig mycket resurser. Led-
ningssystemet ska ju reagera på informa-
tionen som kommer från flygplanen. Det 
måste finnas en kvalificerad organisation.

Det är en sådan motståndare svenska 
jägare kan sättas in mot. 

libanon 1982
Har fjärrstyrda flygplan revolutionerat 
krigföringen?

– I den mån att samma uppgifter som 
utförts tidigare nu kan utföras på ett nytt 
sätt, ja. Men tekniken har funnits länge.

Under Libanon-kriget 1982 använde  
Israel fjärrstyrda flygplan. Inte långt därefter 
flög föregångaren till Predatorn som sedan 
användes under kriget på Balkan där USA 
började använda flygplan utan piloter. Sedan 

dess har utvecklingen snabbt gått framåt. 
– Något som verkligen gått framåt är 

kommunikationstekniken och användningen  
av satelliter. Tekniken har blivit mer på-
litlig, säger Martin Hagström.

I Sverige leder Livregementets husarer, 
K3, användningen av Örnen, ett system 
för spaning. Där finns också Svalan och 
Falken. Men att gå därifrån till svensk  
användning av bestyckade flygande platt-
formar som styrs från marken, tycker 
Martin Hagström är ett långt steg.

– I dag har vi inte den diskussionen.

Operativt sammanhang
I Ryssland planeras en stor forskningssats-
ning som kan leda till hundratals fjärrstyrda 
flygplan som i så fall kommer att användas 
både för spaning och attack. 

– Ryssland ligger på efterkälken just nu  
när det gäller så kallade drönare. Efter 
Georgien-kriget 2008 insåg både den 
politiska och militära ledningen att man 
behövde förbättra den förmågan, säger 
Martin Hagströms kollega på FOI, Fredrik 
Westerlund, till Svenska Dagbladet.

När och om svenska Försvarsmakten 
satsar i större skala på fjärrstyrda flygande 
spaningsfarkoster i luften, kommer då 
också spanande soldater att få ett ytterligare 
vapen för leveranser av lägesbild?

– Det handlar om operativt sammanhang.  
På större djup där kanske risken är större är  
också fjärrstyrda enheter av stort värde. Men  
kombinationen av bilder från luften och det  
mina soldater ser och kan värdera, den  
kombinationen är bra. Det handlar inte om  
konkurrens, säger överste Dag Lidén som 
är chef för förbandet K3, vars soldater i 
Mali använder Örnen och Falken för att 
samla underrättelser. 

örnen lättar för spanings-
uppdrag. Fjärrstyrda flyg- 

plan är både vän och 
fiende för jägaren. 

Jägarens vän och fiende 

– det förarlösa flygplanet
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kommer ni ihåg projekt Markus – den 
framtidsinriktade soldaten vars syfte 
var att utveckla nya förmågor för den 
enskilde soldaten. idag är Markus-
projektet avslutat. istället arbetar 
experterna vid Markstridsskolan i 
kvarn med att hitta den optimala 
integrationen för soldaten när det 
gäller teknik kontra vikt.

TExT OCH FOTO: STEFAN BRATT

Soldatens  
vikt måste  
ge rätt effekt

Soldat källbom vid 61:a luftvärnsbatalj-
onen i Halmstad visar den personliga 
utrustningen som han idag använder. 

M ajor Magnus Hallberg deltar i 
Markstridsskolan (MSS) arbete 
med att studera och utveckla för- 

mågorna för den enskilde soldaten. Ett  
arbete som stundtals gått trögt då fokus inte  
legat på att ta fram dessa för strid i svensk 
miljö. Idag finns ett tydligt fokus återigen 
på nationellt försvar och nyligen fattade 
riksdagen beslut att satsa stort på att utveckla 
den så kallade basplattan där bland annat 
utrustning för den enskilde soldaten ingår.

– Vår ambition med arbetet med bas-
plattan är att ta fram ett mer homogent 

system av uniformspersedlar och buren 
utrustning. Den senaste revideringen av 
uniformssystemet skedde 1989 så det är 
hög tid att det ses över. Jag anser att För-
svarsmakten och våra medarbetare ibland 
har för stor tilltro till enskilda, tekniska 
plagg och har bland annat tappat lite av  
lager på lager-tanken. Den vill vi återinföra, 
säger Magnus Hallberg.

Enhetlig struktur
Han betonar att det inte handlar om att 
ta fram helt likformiga system för de olika 
funktioner som finns i en skyttegrupp:

– Kraven på funktioner och förmågor 
inom gruppen varierar naturligtvis och det 
måste vi rätta oss efter. En chef har inte 
samma profil som en sjukvårdare. Däremot 
vill vi att strukturen ska vara enhetlig när 
nya system införs. Vi har också idag krav 
på en införandeutbildning för samtliga 
förband och även servicepersonal.

Sedan flera decennier tillbaka finns 
program i många länder för att studera 
och utveckla soldatsystemet, från enskild 
individ till grupp.

– Markus (Markstridsutrustad soldat) var  
vårt sätt att hänga med den internationella 
trend som inleddes i slutet av 90-talet då 
en rad länder startade olika program inom 
funktionen ”Soldier modernization  
programme”, förklarar Magnus Hallberg.

England startade till exempel Future 
Integrated Soldier Technology Programme 
(FIST).

En gemensam nämnare för dessa  
program är förhållande vikt kontra för-
måga och funktion. En trend bland dagens 
soldater oavsett land är att vikten per 
soldat tenderar till att vara för hög.

Gräns på 30 kilo 
– Det finns ingen direkt fastställd vikt-

gräns eftersom detta beror på varje individ 
och dessutom vilken uppgift soldaten har. 
Men, generellt gäller att vi i Sverige arbetar 
med att minska vikten, eller i varje fall att  
inte öka vikten på den utrustning som sold- 
aten bär. Vi har i alla fall en inofficiell vikt- 
gräns på 30 kilo. Mer vikt anser vi, vare sig  
gagnar soldatens förmåga eller fysiska belast- 
ning. I dag finns det liten forskning om hur  
belastningsskador uppstår på grund av lång-
variga marscher med hög vikt men det är 
sådan information som vi gärna vill få fram.

Magnus Hallberg har också god insyn 
i det arbete som andra länder inom Nato 
bedriver med utveckling av soldatförmågor 
då han är vice ordförande i Nato:s arbets-
grupp ”Land capability group on dismounted  
soldier-system”. Ett par gånger per år träffar  
han kollegor från samtliga Nato- och 
PfP-länder för att diskutera och ventilera 
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problematiken med bland annat vikt och 
för att skapa förutsättningar för enhetlig 
standard inom hela Nato.

– Ett intressant projekt som vi funderar  
på att hitta en svensk variant på är Stor-
britanniens projekt Payne. Det är döpt 
efter en legendar inom den brittiska armén  
och går ut på att ta fram en matris i benficke- 
format över vilken form av skydd och ut- 
rustning soldaten ska ha i vissa givna situa-
tioner. Är hotet lågt och klimatet varmt 
säger till exempel matrisen att hjälm ska 
vara av och jackan vara tunn. Vi har idag en  
liknande matris för att läsa av olika typer av  
CBRN-miljöer, förklarar Magnus Hallberg.

För många ”julgranslösningar”
Markusprojektet som avslutades i början av  
2000-talet lyckades inte fullt ut med att ta  
fram ett nytt soldatkoncept. Men, ett konkret 
resultat av studiearbetet som bedrevs med 
bland annat stöd av forskare från FOI är 
det nya interngruppradiosystemet. Över-
förd kommunikation per tidsenhet ökade 
med femhundra procent och exaktheten i  
överförda fakta ökade från 70 till 98 procent. 
Sammantaget ger detta snabbare kommu-
nikationsvägar och dessutom mer korrekt 
information. Samtidigt har också nya 
anropssignaler införts för att hela gruppen 
ska ha individuella anropssignaler.

– Markusstudien liksom flera av de 
övriga internationella projekten resulterade 
tyvärr i lite för mycket ”julgranslösningar” 
då pyntet hängdes på granen allt eftersom 
utan att det fanns en klar strategi och 
ritning över hur granen skulle se ut när 
den var färdigpyntad. Det fanns många 
goda idéer med Markus men när så mycket 
teknik skulle tillföras räckte till exempel 
inte bandbredden för att föra över all 
information som soldaten kunde generera. 
Studien visade dock att det är av yttersta 
vikt att det finns någon på Högkvarteret  
och FMV som samordnar arbetet med  
att utveckla soldatsystemet. Sådana be-
fattningar har vi idag och de kan se till att 
vara en brygga mellan alla viljor i de olika 
stuprören, säger Magnus Hallberg.

Efter att Markusstudien avslutats  
genomförde MSS en övergripande system-
målsättning men olika scenariobeskrivningar 
som slutfördes 2010.

– Vi ville definiera vad ett begrepp som 
”anfall” eller ”omfattning” innebär för 
soldaten? Vad innebär det att ta på sig en 
stridspackning eller kroppsskydd, förklarar 
Magnus Hallberg?

”kommit för långt bort” 
– Vad är din förklaring över att kunskapen  

om soldatsystemet har försämrats de 
senaste åren?

– En förklaring tror jag är att de 
mer erfarna truppbefälen har tagits 
i anspråk för andra befattningar 
och därmed kommit för långt bort 
från truppverksamheten. Jag  
tycker också att erfarenheterna från 
Afghanistan-insatserna har påverkat 
för mycket vår verksamhet på 
hemmaplan. Det är klart som 
korvspad att vi utrustar oss 
annorlunda för en freds-
framtvingande, inter- 
nationell insats jämfört 
med vårt behov för det 
nationella försvaret.  
Vi måste vara mer 
kritiska när vi analys-
erar vad vi lärt oss i 
Afghanistan.  

övre bilden: den senaste versionen av kroppsskydd ligger nedpackat i en väska. Totalt finns det 
18 olika typer av fickor att välja på för användaren beroende av stridsmiljö eller fysisk miljö.

nedre bilden: det pågår mycket arbete med att se över den personliga utrustningen inom  
Försvarsmakten. Snart fattas beslut om nytt handeldvapen.

Magnus Hallberg är 
Markstridsskolans 
expert på personlig 
utrustning.
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Ungdomar lär sig mer om reservoffic-
erens utbildning och vardag. 17 ung-
domar är på kurs med Försvars- 
utbildarna i Skillingaryd, nyfikna på 
vad det betyder att vara reservofficer.

TExT OCH FOTO: PER LUNqE

Det är ordentligt uppdukat för ung-
domarna som under veckan testar 
ledarskap och får lära sig allt de 

behöver veta om hur det är att utbilda sig 
till och jobba som reservofficer.

Försvarsutbildarens utsände gör ett 
besök i Skillingaryd, är med på lektionspass  
och ser en del exercis. Det är målmedvetna 
och drivna ungdomar som satsat en vecka 
av sommarlovet för att lära sig mer om 
något som kan bli en del av deras framtid.

ledarskap
Kursveckan inleddes med LOS, ledarskap 
och självkännedom. Eleverna gick in i sig 
själva och reflekterade. De jobbade i  
grupper och diskuterade ledarskap. Sedan 
drog det igång med reservofficerskunskap.

Pierre Alpstranden var kurschef och 
Claes-Åke Henricsson instruktör, båda från 
Försvarsutbildarna i Göteborg. Pierre ledde 
verkligen ungdomarna med glimten i ögat.

– Vem blir ny dagelev? frågar Pierre i 
lektionssalen.

17 händer sträcks upp. Först är en 
vaken tjej som tar uppdraget. 

– Och reglementet? frågar hon.
Jo. Det finns och det får hon. En sticka 

med 600 MB reglementen som Pierre 
Alpstranden lämnar över. På den finns inte 
bara regler som omfattar alla som verkar 
militärt, utan också SoldF, mycket om le-

darskap och annat 
som kan vara bra att ha för en vetgirig 
tonåring som siktar på att bli reservofficer. 

Mål och röd tråd
Vid sidan av Pierre finns på kursen kapten 
Wilas Wihlstrand från MHS Halmstad 
som driver reservofficersutbildning. Han 
har tillsammans med bland andra Ulf 
Hammarlund planerat den här kurs-
veckan.

– Det har varit ett mycket bra samarbete. 
Målet och den röda tråden är att eleverna 
ska känna till hur det är att vara reserv-
officer, som ledare och instruktör. Vi har 
också lagt in moment som fysiskt strids-
värde och lite om folkrätt, säger Wilas.

Bra kurs
En av eleverna på kursen heter Alexander 
Rosenqvist. Han kommer från Försvars-
utbildarna i Kalmar där han genomför ung- 
domarnas kurs Ledarskap 2. Alexander är 
18 år och har varit med i Försvarsutbil-
darna i tre år.

Vägen in i uniformen gick via ett brev, 
ett utskick från Försvarsutbildarna. Han 
ångrar det inte.

– Bland det roligaste man kan göra på 
fritiden, säger han.

Reservofficer 
– möjlighet för ungdomar

Ordning och reda. Eleverna turades om att leda varandra på reservofficerskursen.
lilla bilden: Alexander Rosenqvist gillar möjligheten att både bli reservofficer och jobba civilt.
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Kursen i Skillingaryd är också helt okej.
– Bra kurs, bra för jag får veta mer om 

det jag vill bli. Jag funderar på vad jag ska 
göra efter gymnasiet, börjar trean i höst. 

Gillar att leda
Då har Alexander tänkt sig två spår. Antingen 
grundutbildning, sedan Reservofficerskurs 
(ROK) och därefter KTH. Det andra 
spåret är att börja med högskolestudierna.

– Jag tror jag skulle trivas som taktisk 
reservofficer. Kommer att söka till K3. 

Gillar du att leda andra?
– Ja. Som ledare får man hela tiden ut- 

maningar. På LK2 när vi är ute i skogen och 
reser tält, det kan vara mörkt, det kan vara 
saker som gått sönder, någon i gruppen som 
är lite grinig. Det får man ta som ledare.

Bredvid Pierre Alpstranden går också  
kadetter och instruktörer från MHS 
Halmstad. En av dem är Joel Månsson 
som pratade om varför han blev specialist-
reservofficer och hur det är att vara det. 
Joel berättade om FS24 i Afghanistan där 
han var vagnchef.

– Varför blev du inte taktisk officer? 
undrar en av ungdomarna.

– Jag trivs bra som specialist. Att vara i  
vagnen och hela tiden få en mängd informa- 
tion som ska bearbetas och omsättas i 
beslut och handlingar, säger Joel. På marsch i Skillingaryd, vägen ligger öppen för en karriär som reservofficer.

idén föds
Kursen är ett pilotprojekt efter en idé av 
Bengt Sandström som är generalsekreterare 
i Försvarsutbildarna.

– Jag pratade med arméchefen Anders 
Brännström och vi kom fram till att det vore 
bra om vi kan öka kunskapen om reserv-
officersyrket. Efter kontakter med chefen 
för PROD UTB, Lars Hammarlund, har 

vi nu genomfört en bra kurs. Och det har 
vi gjort tillsammans med MHS Halmstad, 
säger Bengt Sandström.

Ambitionerna tar inte slut där.
– Vi kommer också att genomföra en 

vecka på Karlberg där vi visar vad officers-
yrket innebär, säger Bengt Sandström.

Meningen är att båda kurserna ska 
komma igen, år efter år. 

Helgen v 34 genomförde Försvars-
utbildarna en ungdomskurs på Mil-
itärhögskolan karlberg, i Stockholm, 
med tema taktisk-operativ officer.

TExT OCH FOTO: JOHAN NYSTRÖM

Kursen syftade till att introducera 
ungdomar i de frivilliga försvars-
organisationerna till officersyrket och 

till officersutbildningen vid Karlberg. 2007 
startade en ny officersutbildning. Utbild-
ningen till graden fänrik (taktik-operativ 
officer) blev treårig och inkluderar en 
kandidatexamen om 180 högskolepoäng. 
Under helgen fick 13 ungdomar föreläs-
ningar av lärare vid Försvarshögskolan i 
några av officersutbildningens kärnämnen 
krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap 

Temahelg  
taktisk-operativ officer  
på Försvarshögskolan Karlberg

Militärteknik understryker vikten av godkända 
gymnasiebetyg i ämnena matematik och fysik. 

kursen i ledarskap handlar om ledarskaps-
teorier, men också att bygga starka grupper 
och öka självkännedomen. 

och fysiskt stridsvärde. Varje föreläsning 
följdes av praktisk tillämpning i Karlbergs-
parken, Pampas, med stöd av kadetter vid 
skolan.

Vecka 44, den 26 till 30 oktober  
kommer en hel temavecka taktisk-operativ 
officer att genomföras vid Försvarshög-
skolan Karlberg för ungdomar i de fri-
villiga försvarsorganisationerna. 
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konflikten i Ukraina inleddes i dec-
ember 2013 då president Janukovitj 
avstod från ett närmande till EU till 
förmån för relationerna till Ryssland. 
detta var den tändande gnistan. även 
andra faktorer har utövat inflytande 
på händelserna. Exempelvis att Ukraina 
sedan självständigheten 1991 inte kan 
betraktas som politiskt stabilt liksom 
att landet är polariserat utmed en 
östvästlig axel med industri och en 
rysktalande minoritet i öster. 

TExT: JÖRGEN ELFVING

Janukovitjs beslut ledde till omfattande 
demonstrationer på maidantorget i  
Kiev vilka kulminerade i februari 2014  

med ett stort antal dödsoffer och skadade 
till följd. 22 februari flyr Janukovitj och 
det ukrainska parlamentet röstar för att 
avsätta presidenten och utlysa nyval till 
presidentposten. En tillförordnad president 
utses och en ny regering tillträder. 

Subtil krigföring 
27-28 februari intas nyckelbyggnader och 
flygplatser på Krim av beväpnade män, 
s k självförsvarsstyrkor, men som till stor 
del var rysk militär personal, de ”gröna 
männen”, vilka också blockerar, eller intar 
ukrainska militära installationer. Efter en 

folkomröstning där merparten röstar för 
en anslutning till Ryssland blir Krim ånyo 
ryskt 18 mars. En annektering liknande 
införlivandet av de baltiska staterna med 
Sovjetunionen 1940. Till skillnad från 
Georgienkriget 2008 blev den västliga 
upprördheten denna gång bestående och 
ledde till motåtgärder i form av sanktioner. 

Det ryska agerandet på Krim var 
jämfört med 2008 mer professionellt och 
antyder att reformeringen av den ryska 
försvarsmakten varit framgångsrik även 
om operationen inte är representativ för de 
ryska väpnade styrkorna i sin helhet. 

Ungefär samtidigt med att ”de gröna 
männen” uppenbarade sig på Krim inleddes 
också oroligheter i två av Ukrainas östliga 

Ukraina – mon amour
de ryska soldaterna är utrustade med modernt materiel. Foto: bibiphoto, Shutterstock

I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen
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Ukraina – mon amour
län. Län med ett stort inslag av invånare med 
rysk etnicitet vilka såg sig förfördelade av de 
nya makthavarna i Kiev. Det hela började 
med demonstrationer som övergick till att 
förvaltningsbyggnader och polisstationer 
intas av proryska demonstranter eller be-
väpnade grupper där vissa uppträdde på ett 
sådant sätt att det sannolikt inte var fråga 
om spontant organiserade självförsvars-
förband e dyl.

Politik och fortsatt krig
I april 2014 utropade de proryska separatist- 
erna i östra Ukraina grundandet av Donetsk 
folkrepublik resp Luhansk folkrepublik. 
Detta följdes i maj av en folkomröstning om  
självständighet som resulterade i att de båda 

republikerna förklarade sig som självständiga 
stater och slöt ett fördrag om att förenas 
i en federation med namnet Novorossija. 
Ett projekt som f n verkar ha lagts på is.

Händelseutvecklingen ledde till att det 
ukrainska säkerhetsrådet 13 april beslöt att  
inleda den antiterroristoperation i östra 
Ukraina som fortfarande pågår. Detta 
innebar ett ökat inslag av våld och ett 
regelrätt krig. Även om Ukraina fortfarande 
hävdar att det är fråga om en antiterrorist- 
operation, möjligen då detta innebär ett 
mindre hänsynstagande till internationell 
rätt, uttalade Röda Korset redan 22 juli  
2014 att man ansåg att konflikten i 
Ukraina var att betrakta som krig.

Inledningsvis karaktäriseras antiterror-
istoperationen av skärmytslingar och 
strider i anslutning till vägspärrar. Någon 
större framgång kunde inledningsvis inte  
noteras på ukrainsk sida. Något som 
gjorde att man fick förlita sig på frivillig-
förband, bl a uppsatta av det ultranational-
istiska partiet Högra sektorn, vilket över 
tid har skapat problem.

Presidentvalet i Ukraina 25 maj vinns av  
konfektyroligarken Petro Poroshenko som  
20 juni presenterar en fredsplan om femton  
punkter och utlyser en veckolång vapenvila.  
Den första i raden av vapenvilor, eller överens- 
kommelser om en deskalering av kon-
flikten, vilken följdes av Minsk-1 avtalet 
5 september samt Minsk-2 avtalet 12 
februari 2015.

Symptomatiskt för alla vapenvilor, är 
att de föregåtts av en intensiv stridsverk-
samhet, utnyttjats av båda parter för att 
slicka såren, uppladdning inför kommande 
strider och att vad man överenskommit 
om aldrig innehållits till fullo. 

Efter vapenvilan i juni gick de ukrainska  
styrkorna till offensiv och hade inlednings-
vis framgång, men tillfogades ett svidande 
nederlag i striderna om Ilovajsk i augusti. 
Detta blev ett nationellt trauma och en 
bidragande orsak till Minsk-1 avtalet. Där-
efter mattas striderna av, men intensifieras 
efter hand och bl a besköt separatisterna 
24 januari ett bostadsområde i Mariupol 
med raketartilleri varvid minst 30 personer 
omkom och hundratalet skadades. I början 
av januari inledde separatiststyrkorna en 
offensiv som innebar att Minsk-1 avtalet 
kollapsade vilket ledde till ett toppmöte i  
Minsk 11-12 januari med de ryska, 
ukrainska, tyska och franska ledarna. Inom  
ramen för detta framförhandlades Minsk-2  
avtalet som förutom vapenvila och tillbaka- 

dragande av tunga vapen även omfattar 
en konstitutionell reform i Ukraina samt 
genomförande av lokala val i Luhansk och  
Donetsk. I anslutning till toppmötet pågick  
även strider vid Debaltsevo, där ukrainska 
styrkor inringats, och som 18 februari intas 
av separatisterna. Även detta ett ukrainskt 
nederlag med inslag av panikartad flykt. 

Fortsatt krig
Trots Minsk-2 avtalet har striderna fortsatt, 
om även i mindre skala, och OSSE, som 
övervakar vapenvilan, har ej kunnat lösa 
den uppgiften då man  nekats tillträde till 
förråd och delar av konfliktområdet. 

Konflikten i Ukraina är också en humani- 
tär katastrof med människor på flykt, både 
inom Ukraina och till Ryssland, brist på 
förnödenheter, vatten, el och gas i östra 
Ukraina samt övergrepp från båda parter.

I nuläget kan det militära läget beskrivas 
som ett ställningskrig. Ingen av parterna 
bedöms ha förmåga att nå ett militärt avgör- 
ande. Ett omfattande ryskt angrepp är 
mindre sannolikt och Ryssland torde fort- 
satt stödja separatisterna personellt och 
materiellt samt med underrättelser och ut- 
bildning. I händelse av ukrainsk militär fram- 
gång kan inte uteslutas att ryska förband sätts 
in, vilket var fallet i Ilovajsk och Debaltsevo. 

En internationell fredsbevarande styrka 
bedöms ej bli aktuell i Ukraina. Dels p g a  
det ryska motståndet till planerna på en sådan, 
dels p g a att möjliga truppbidragande länder 
är ”krigströtta” efter bl a Afghanistan sam- 
tidigt som intresset för att hamna i något likn- 
ande insatsen i f d Jugoslavien är begränsat.

Sannolikheten för att de politiska 
klausulerna i Minsk-2 avtalet uppfylls 
bedöms som låg och sammanfattningsvis 
torde konflikten fortsätta på samma sätt 
som hittills om inte krigströtthet och den 
humanitära situationen tvingar fram ett 
avslut. Alternativt att konflikten fryses. 
Oaktat vilket så kommer relationerna  
mellan Kievrikets arvtagare för lång tid 
inte att vara som före 2014 och en rysk 
kommentator har beskrivit Ukraina som 
”en bananrepublik, men utan bananer”. 
Delas den bedömningen av Väst och kon-
flikten består eller fryses så är ett ukrainskt 
NATO- och EU-medlemskap avlägset, något 
som torde vara Kremls yttersta mål.  

I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen
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intrycken från Försvarspolitisk Arena, 
där Försvarsutbildarna var medarran-
gör och där det bjöds en fulladdad 
seminarievecka är mycket positiva.

TExT: TOMMY JEPPSSON
FOTO: PER KLINGVALL

T rendbrottet i försvarsekonomin är 
positiv. Även om de av ÖB anmälda 
behoven inte till alla delar ryms så 

representerar påslaget det politiskt möjliga. 
Tidsaspekten när en förbättrad militär för- 
måga ska vara operativ på exempelvis 
Gotland ger dock anledning till frågan om 
vilka åtgärder som vidtas för att nu, idag, 
visa vilja till höjd beredskap och militär 
närvaro, och då inte bara på Gotland utan 
även i andra militärstrategiskt viktiga 
områden. 

Säkerhetsutmaningarna i Östersjöreg-
ionen belystes väl där det inte stacks under 
stol med att Ryssland var aggressorn och 
att den försämrade situationen kräver ett 
närmare samarbete mellan strandägarstat-
erna. En tydlig polsk oro för bland annat 
den ryska utplaceringen av fjärrverkande 
missil-system i vår region framfördes av 
landets andre vice utrikesminister och 
ambassadör. I det sammanhanget anfördes 
att Sverige måste vara en tydlig röst samt 

skicka tydliga signaler genom ökade för-
svarssatsningar. 

värnplikten åter?
Försvarsutbildarna arrangerade ett semi-
narium kring ämnet om det är möjligt att 
återinföra värnplikten. Försvarsdebattören 
Callis Amid presenterade en bristinventering 
av nuvarande personalförsörjningssystem 
där hans förslag till lösning handlade om 
förbättrade löneförmåner och ett återinför- 
ande av värnplikten som integreras med ett 
yrkesförsvar. Det senare förslaget visade sig 
vara väl i linje med försvarsminister Peter 
Hultqvists egna tankar om ett kombinations- 
system där vi sneglar på den danska respekt- 
ive norska lösningen. Ministern trycker 
mycket tydligt på att förändringar måste 
baseras på en bred förankringsprocess.  
Allan Widman förstärkte denna syn med att  
hävda att värnplikten behöver återinföras 
snabbt. Generallöjtnant Dennis Gyllensporre 
betonade vikten av hög personell tillgänglig- 
het och att Försvarsmakten fokuserar på att 
genomföra tidigare beslutat personalförsörj- 
ningssystem och att detta tar tid. Han lyfte  
också fram vikten av att ett eventuellt inför- 
ande av värnplikten måste baseras på ett köns- 
neutralt system liksom att de redan deltids- 
anställda soldaterna måste inpassas i detta.

Betydelsen av att återskapa ett civilt 
försvar var ett återkommande ämne under 

veckan. Här betonades vikten av frivillig-
organisationerna när ett nytt koncept ska 
utvecklas. Här framkom bekymret med att 
inga särskilda medel avdelats. Inblandade 
aktörer kommer att ställas inför mycket  
besvärliga prioriteringssituationer. 

IT och cybersäkerhet var ett självklart 
ämne där inrikesministern lyfte fram pro-
blemet med att samhällsutvecklingen inom 
IT-området går snabbare än utvecklingen 
inom området IT-säkerhet. Medvetenheten 
om de utmaningar som följer av detta 
kräver ett säkerhetstänkande på bredden 
i samhället, något som inte minst måste 
inkludera den enskilde individen. 

Budskapen från de olika seminarierna 
var många. Tydligt var att Ryssland önskar 
en ny europeisk säkerhetsordning. Bland 
utmaningarna för svenskt vidkommande 
sticker personalförsörjningsfrågan mycket 
tydligt ut. Lösningen kan komma att 
resultera i en kombination av plikt och 
frivillighet där de norska och danska  
modellerna studeras. Av andra viktiga bud-
skap ska nämnas medvetenheten om att 
mer pengar än aktuellt påslag kan komma 
att behövas på sikt samt att kampen mot 
IS behöver intensifieras. Ett återtagande av 
det civila försvaret liksom det psykologiska 
försvaret är andra angelägenheter som 
kräver omfattande arbete. 

Ungdomsförbundens representanter utfrågas av Stefan Ring.

Försvarsfrågan i Almedalen
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nijmegenmarschen
TiSdAGEn dEn 21 JUni startade 300 
svenska deltagare årets marsch och av dessa 
var det 139 som deltog i denna för första 
gången. När marschen avslutades fredagen 

24 juni visade det sig att 287 deltagare 
hade lyckats fullfölja hela sträckan. 

FOTO: ELISABET FORSMAN
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Svenska folket reagerar på att det 
är krig i Europa. i SOM-institutets 
nationella mätning 2014 svarar 
80 procent att de känner oro för 
Ryssland. det är en ökning med 17 
procentenheter sedan 2013. Andelen 
som vill minska försvarsanslaget har 
gått ned från 32 procent till 18.

TExT: CLAES ARVIDSSON

De senaste åren har svenskarna blivit 
allt mer positiva till ett medlemskap 
i Nato (och i enskilda mätningar har  

en majoritet velat gå med). I SOM-mätning 
2014 håller tendensen i sig. Stödet ökar något 
till 31 procent för – mot 37 procent som 
menar att det är ett dåligt förslag att gå med. 

32 procent svarar att det varken är bra 
eller dåligt. Kort sagt, det finns en opinion 
att vinna – eller förlora.

FP är aktivistiskt som tidigare. I  
Moderaterna talar Karin Enström numera 
i termer av att frågan inte är om utan hur. 
Det är fullt möjligt att KD och kanske även 
C, kommer att säga ja på sina partikongresser. 

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Socialdemokraterna är 
emot medlemskap. Men det är förstås 
Socialdemokraternas nej som väger tyngst 
– och det är ett politiskt tabutungt ämne. 

Peter Hultqvist konstaterade för ett par  
år sedan att vad socialdemokraterna anbe-
langar kunde man väl ha en utredning, men  
att det var bortkastat eftersom partiet obero- 

det blir som det blir tills det var som det var
FOI:s tidigare Rysslandschef Jan  
Leijonhielm – hörde sovjetiska anfalls-
planer för sabotage mot flygbaser och 
mobiliseringsmöjligheter. Motiven var 
bland annat att säkra att svenska baser 
inte skulle kunna utnyttjas av väst, säkra 
Östersjöutloppen och omöjliggöra ett 
svenskt deltagande i kriget på Natos sida. 
Preventivt, alltså.

I fokus för ”utredningen” står en konse-
kvensanalys både av Sveriges kommande 
värdlandsavtal med Nato och ett medlem-
skap. Det blir intressant att se även om det 
rör sig om kända röster i debatten. Som en 
finländsk forskare lakoniskt konstaterade: 
”Bocken har satts att vakta kållandet och 
då är resultatet givet.”  

ende av resultat ändå inte skulle ändra sig.
I samband med årets Sälenkonferens slog  

utrikesminister Margot Wallström fast att 
det inte finns ett enda argument som talar 
för medlemskap i Nato. Därför var det inte 
direkt överraskande att hon inte heller ansåg 
att det finns behov av en utredning om ett 
medlemskaps för- och nackdelar.  I stället 
förde Wallström fram tanken på en bred 
folklig diskussion om Nato. Alltså som ett 
bättre alternativ än en statlig utredning. 

Det är en unik hållning i en för riket 
avgörande fråga att vi inte ska ta fram en 
faktautredning utan bara prata om det. Vi 
borde naturligtvis göra båda delarna. Och 
diskussionen är redan i gång. 

Jag fick ett pressmeddelande från  
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen  
i slutet av juni. Det handlade om en 
”oberoende utredning” som ska granska 
Natosamarbetet, och som har tillkommit  
på initiativ av Stina Oscarson och Pierre 
Schori. I utredningen ingår även Hans Blix,  
Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, 
Lennart Uller och Linda Åkerström.

Det är bra att Natosamarbetet också  
ska analyseras bakåt i tiden. Rolf Ekéus 
granskning av neutralitetspolitiken 1969-
89 lämnade ju åtskilligt att önska. Hans 
slutsatser var att det militära samarbetet 
med Nato-länder var förenligt med 
neutralitetspolitiken, och att 
alla respekterade den  
svenska neutraliteten.

Till det som Ekéus inte tog 
upp – men som lyfts fram av 

Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.se
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stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.
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För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
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FöRSvARUTBildARnA GEnOMFöRdE under v 34 kurs i 
krigsförbandsplanering på uppdrag av HvSS. Kursen genom-
fördes under strålande sensommarvärme på Tylebäck kursgård 
och i dess omnejd.

De elva deltagarna har fått verktyg för att planera för ett 
utbildningsår med befattningsutbildning, KFÖ och förbands-
KFÖ, samt även att använda oss av de utvärderingsverktyg som 

FöRSvARSUTBildARnA UddEvAllA genomförde tradi-
tionsenligt totalförsvarets dag i Uddevalla centrum sista helgen 
i augusti. Många frivilligorganisationer var på plats för rekryt- 
ering och totalförsvarsinformation till allmänheten. Utöver 
frivilliga så fanns även Försvarsmakten och räddningstjänsten 
på plats och berättade om sina roller i totalförsvaret. Vi fick in 
ett tjugotal ansökningar till Military Weekend i oktober, sex 

styr innehållet i utbildning och utveckling i KFÖ-systemet. 
Den dynamiska trion Claes-Åke Henricsson, Sune  

Hansson och Ulf Konradsson, har med stort engagemang  
undervisat oss om Försvarsmaktens upplägg för befattnings- 
och förbands-KFÖ, personalutvecklingsplanering, mobilisering 
och krigsplanläggning. Upplägget bygger på att vi i grupp fick 
hantera dessa begrepp som vi utvecklade och redovisade.

Sammansättningen av deltagarna varierade 
från underhållsbefäl till bataljonchef. Det var 
personer från olika landsdelar med engagerad del-
aktighet. Detta skapade en givande erfarenhets-
process i en trevlig och kollegial miljö. 

Kursen har gett oss kursdeltagare större för-
ståelse av processer avseende förbandsutveckling 
och hur krigsförband kan utvecklas mot ställda 
mål. Vi åkte hem med många nya kunskaper och 
mer än ett trevligt minne av dessa fem dagar.

TExT: ANDERS ANDERSSON (SOM SAMMANSTÄLLT  
KURSDELTAGARNAS INTRYCK)
FOTO: SIW MEHILÄINEN

stycken som sjukvårdare hemvärnet och ett bra underlag till 
vår rookie weekend i september. Som det ser ut nu kommer 
den senare att landa på över 60 kursdeltagare.

Utöver vårt egna rekryterande så kunde vi styra om 15 
stycken till Bilkåren för både civila och militära avtal. 

TExT OCH FOTO: LARS ÅLANDER

krigsförbandsplanering

Totalförsvarets dag i Uddevalla

Elever och lärare som gjorde kursen 
krigsförbandsplanering till en framgång.

Fältlivet ska locka nya medlemmar. Samverkan civilt-militärt är viktiga budskap att föra ut.
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Nya tider och platser för kurser
Military Weekend,  
Boden, 04-06 sept
Kursen är flyttad till 02-04 okt

Military Weekend,  
Göteborg, 11-13 sept
Kursen är flyttad till 04-06 nov

Military Weekend, luleå, 23-25 okt
Kursen är inställd. Genomförs av FVRF

Military Weekend, kvarn, 09-11 okt
Kursen är inställd. Genomförs av FVRF

Språkkurs för ungdomar,  
Tylebäck, 21-25 juni
Kursen är flyttad till 27-30 okt  
på Tolkskolan, Uppsala

Military Weekend, Fårö, 06-08 nov
Kursen är flyttad till 20-22 nov

Military Weekend, Eksjö, 24-26 april
Kursen är flyttad till 16-18 okt

Military Weekend, HvSS, 24-26 april
Kursen är flyttad till 04-06 dec

Military Weekend,  
östersund, 06-08 mars
Kursen är flyttad till 27-29 nov

CBRn – grundkurs,  
Revingehed, 10-12 apr/06-08 nov
Kursen är flyttad till 16-18 okt/ 
06-08 nov

UndER vECkA 32 den 1-7 augusti genomfördes kursen För-
svarsinformation steg 3 på Fårö kursgård av Försvarsutbildarna. 
Det var 28 deltagare med instruktörer som under sex dagar 
fick fördjupa sina kunskaper i svensk försvars- och säkerhets-
politik, presentationsteknik, mediaträning och grupparbeten. 

Fårö kursgård är en av Försvarsutbildarnas fem kursgårdar 
och ligger strax intill Fårö kyrka på norra Gotland. Naturen 
och havet skapar en vacker och inspirerande miljö för besök-
arna, såväl deltagare som anhöriga. Kursgården grundades 
1950 och har en god standard samt kapacitet att ta emot över 
100 gäster. Gården erbjuder bra träningsmöjligheter, bastu  
och möjligheter till samkväm. Chansen att besöka Ingmar 
Bergmans grav och hem finnes likväl som att besöka medeltids-
veckan i Visby som en extra bonus.

Kursutbudet i försvarsinformation innefattar tre steg och 
passar för alla inom frivilligorganisationerna som är intresserade 
av försvars- och säkerhetsinformation. Efter avslutad kurs steg 
3 är syftet att deltagarna på egen hand ska kunna planera, 
genomföra och utvärdera olika försvarsinformationsträffar. 
Bland de ämnen som tas upp under kursen är för/emot ett 
svenskt NATO-medlemskap, konflikten i Ukraina, Östersjöns 
strategiska betydelse, mediehantering och samhällelig kris-
beredskap.

Kursdeltagarna har visat sig vara mycket nöjda med både 
kursens upplägg, innehåll och val av kursgård. Lägg till 
mycket duktiga och inspirerande lärare som gjort veckan på 
Fårö kursgård lärorik och intressant. Fler ur Hemvärnet och 
frivilligorganisationerna rekommenderas att gå denna kurs på 

lär om försvar och säkerhet!

Major lars Björk föreläser om svensk försvarsplanering.

just Fårö eller någon annan av Försvarsutbildarnas kursgårdar. 
Mötet med gamla och nya kamrater från olika delar av landet 
har varit mycket uppskattat.

Instruktörerna kom från Försvarshögskolan, Sveriges Radio, 
Högkvarteret i Stockholm och Försvarsutbildarna själva. De 
har djupa kunskaper i sina ämnen och berikar kursen med sina 
inspirerande förläsningar och välorganiserade grupparbeten. 

TExT: MARCUS ROOTH
FOTO: CHRISTER GUNNARSSON
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Det händer i förbunden 2/10-15/12

Region Syd    
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Marschträning (ungdom) 03 okt Borås Älvsborg
Försvarsupplysning 05 okt Skövde Skaraborg
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 09-23 okt Eksjö Norra Småland
Military Weekend 09-11 okt Revingehed Skåne
Ungdomsövning 09-11 okt Såtenäs Bohuslän-Dal
Ungdomsövning 09-11 okt Kosta Kronoberg
Ungdomsövning 09-11 okt Eksjö Norra Småland
Ungdomsövning 10-11 okt Göteborg Göteborg
Trafiksäkerhet 13 okt Halmstad Halland
Kvällsövning (ungdom) 13 okt Strömsnäsbruk Kronoberg
Ungdomsövning 13-15 okt Uddevalla Bohuslän-Dal
Ungdomsövning 13-15 okt Halmstad Halland
CBRN – grundkurs 1:2 16-18 okt Revingehed Skåne
Fälthygien 16-18 okt Skövde Skaraborg
Military Weekend 16-18 okt Eksjö Norra Småland
Military Weekend 16-18 okt Såtenäs Bohuslän-Dal
Ungdomsövning 16-18 okt Skövde Skaraborg
Ungdomsövning 17-18 okt Borås Älvsborg
Ungdomsövning 23-25 okt Halmstad Halland
Sjukvårdstjänst/märkestagning 24 okt Skövde Skaraborg
Utbildningsdag (ungdom) 24 okt Kalmar Kalmar
Military Camp (ungdom) 25-30 okt Göteborg Göteborg
Ungdomsövning 25-31 okt Falsterbo Skåne
Luftvärns- och teknikkurs (ungdom) 26-30 okt Halmstad Halland
Orienteringsskytte 27 okt Halmstad Halland
Kvällsövning (ungdom) 27 okt Strömsnäsbruk Kronoberg
Den enskildes säkerhet 28 okt Halmstad Halland
Utbildningsdag (ungdom) 31 okt Uddevalla Bohuslän-Dal
CBRN – grundkurs 2:2 06-08 nov Revingehed Skåne
Military Weekend teknik 06-08 nov Halmstad Halland
Ungdomsövning 06-08 nov Eksjö Norra Småland
Ungdomsövning 07-08 nov Borås Älvsborg
Försvarsupplysning 09 nov Skövde Skaraborg
Kvällsövning (ungdom) 10 nov Strömsnäsbruk Kronoberg
Försvarsinformation, steg 2 13-15 nov Halmstad Halland
Höstövning (ungdom) 13-15 nov  Bohuslän-Dal
Rekryteringskurs 13-15 nov Halmstad Halland
Ungdomsövning 14-15 nov Göteborg Göteborg
Kvällsövning (ungdom) 17 nov Strömsnäsbruk Kronoberg
Ungdomsövning 20-22 nov Kalmar Kalmar
Ungdomsövning 21-22 nov Borås Älvsborg
Julavslutning (ungdom) 24 nov Strömsnäsbruk Kronoberg
Försvarsupplysning 25 nov Halmstad Halland
Ungdomsövning 27-29 nov Borås Älvsborg
Ungdomsövning 27-29 nov Skövde Skaraborg
Ungdomsövning 04-06 dec Halmstad Halland
Military Weekend 04-06 dec Göteborg Göteborg
Försvarsupplysning 07 dec Skövde Skaraborg
Julavslutning (ungdom) 12 dec Borås Älvsborg
Julavslutning (ungdom) 12 dec Uddevalla Bohuslän-Dal
Försvarsupplysning 13 dec Halmstad Halland

Region Mitt     
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Military Weekend 02-04 okt Livgardet, Sthlm Stockholm  
   Södermanland
Reservofficerskurs (ungdom)                             02-04 okt           Stockholm         Stockholm  
   Södermanland
Soldatprov marsch 03 okt Nykroppa Värmland
Totalförsvarskväll 15 okt Västerås Västmanland

Region Mitt (forts.)     
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Orderträning 18 okt Karlstad Värmland
Rekryteringskurs 23-25 okt Stockholm Stockholm  
   Södermanland
Höstövning (ungdom) 23-25 okt Strängnäs Stockholm  
   Södermanland
Helgövning (ungdom)  23-25 okt Livgardet, Sthlm  Stockholm  
   Södermanland
Ungdomskurs – tema officer                              26-30 okt        Stockholm         Stockholm  
   Södermanland
Military Weekend 30 okt-01 nov Enköping Västmanland
Försvarsforum 05 nov Strängnäs Stockholm  
   Södermanland
Verksamhetssäkerhet              06-07 nov  Strängnäs          Stockholm  
   Södermanland
Military Weekend 13-15 nov Livgardet, Sthlm Stockholm  
   Södermanland
Slutövning (ungdom) 20-22 nov Strängnäs Stockholm  
   Södermanland
Military Weekend 20-22 nov Fårö Gotland
Försvarsinformation, steg 2 27-29 nov Stockholm Stockholm  
   Södermanland
Helgövning (ungdom)  27-29 nov Livgardet, Sthlm  Stockholm 
   Södermanland
Slutövning (ungdom) 27-29 nov Villingsberg Värmland
Military Weekend 04-06 dec HvSS, Vällinge Stockholm  
   Södermanland
Military Weekend 04-06 dec Livgardet, Sthlm Stockholm  
   Södermanland
Ungdomsledarträff 04-06 dec  Stockholm  
   Södermanland
Julavslutning 07 dec Karlstad Värmland
Fältskjutning, höst                      12 dec        Stockholm         Stockholm  
   Södermanland

Region Norr     
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Military Weekend 02-04 okt Arvidsjaur Västerbotten
Military Weekend 02-04 okt Härnösand Västernorrland
Military Weekend 02-04 okt Boden Norrbotten
CBRN – introduktion 10-11 okt Kiruna Norrbotten
Försvarsinformation, steg 1 10-11 okt Härnösand Västernorrland
Military Weekend 16-18 okt Boden Västerbotten
Karta och kompass, grunder 17 okt Härnösand Västernorrland 
Fältarbete minsprängning 17-18 okt Härnösand Västernorrland
Vapentjänst 17-18 okt Härnösand Västernorrland 
Military Weekend 30 okt-01 nov Östersund Jämtland
CBRN – introduktion 07-09 nov Kiruna Norrbotten
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 20 nov-04 dec Umeå Västerbotten
Försvarsupplysning 22 nov Luleå Norrbotten
Military Weekend 27-29 nov Östersund Jämtland
Vintertjänst – grunder 27-29 nov Umeå Västerbotten

Rikstäckande förbund     
aktivitet datum plats arrangerande  
   förbund

Ungdomsövning 02-04 okt Väddö Luftvärnsförbundet
Tolkutbildning – repetition 06-08 okt Uppsala Militärtolkarna
Ungdomskurs 26-30 okt Halmstad Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 11 nov Norrtälje Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 13-15 nov Kungsängen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 12 dec Norrtälje Luftvärnsförbundet
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Sommaren som gått

Ungdomshelg officer, karlberg. Foto: Johan nyström

GU-F, villingsberg. Foto: Claes-åke Henricsson

informationssamordning, Tylebäck. Foto: Anna Torndahl

We are Stockholm. Foto: Per klingvall

Ungdomstävling, HvSS. Foto: Jörgen Fagerström

Rekrytering, Såtenäs. Foto: lars Westerström

Military Weekend, Berga. Foto: Johan nyströmGU-F, Falun. Foto: Jennifer Retsmar Sjukvård, Fårö. Foto: irma Palm


