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Den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen i vår nära om- 
värld toppad med ett intrång av främmande undervattens- 
verksamhet långt inne på svenskt territorialvatten är 
skrämmande och allvarlig.  

Redan 2005 kunde vi följa Vladimir Putin när han i ett 
tal till det ryska folket beskrev Sovjetunionens samman-
brott som 1900-talets största geopolitiska katastrof. Vare 
sig det har varit hans ”plan directeur” eller inte så har vi 
fått följa ett alltmer auktoritärt styrt Ryssland – med  
makten koncentrerad hos en person, med en egen ideo-
logi och isolerat från omvärlden.

De förhoppningar och den försiktiga optimism om en 
pragmatisk, marknadsinriktad reformator har levt med 
Putin länge. Få var de som tidigt varnade för Rysslands 
inslagna väg. Snarare var det ett flertal som förutsatte ett 

rationellt agerande för fortsatt ekonomisk utveckling och där Putins retorik mer sågs 
ämnad för en inhemsk opinion. 

Förhoppningarna om ett Ryssland i samförstånd med omvärlden skulle grusas 2007. 
Ett bryskt ryskt utrikespolitiskt agerande gentemot Estland efter flytten av den sk brons- 
statyn visade på ett Ryssland med anspråk på att styra beslut och utveckling i sitt nära 
utland. De cyberattacker som följde var ett tydligt ryskt kvitto och ”show of force” även 
om syftet med attackerna och avsändaren inte fullt ut kunnat fastläggas.

Oron för ryskt maktanspråk i de länder som tidigare tillhört Sovjetunionen är stark. 
Baltikum och forna WP-länder åtnjuter kapitel 5 förpliktelser genom Nato-medlem-
skapet. För andra stater tidigare ingående i Sovjetunionen försöktes denna osäkerhet 
mötas genom att Nato den 3 april 2008 lät förstå att Georgien och Ukraina hade möj- 
ligheter att i en framtid upptas i pakten. Samma år tågade dock ryska trupper in i 
Sydossetien, medan ryskt flyg attackerade mål i Georgien följt av ett snart erkännande 
av både Sydossetiens och Abchaziens självständighet.  

Den under innevarande år ryska annekteringen av Krim, ryska- och/eller proxy-
förband i östra Ukraina, simulerade bombmål för flyg på svenskt territorium och en 
allt mer påtaglig och aggressiv rysk militär förmågeutveckling ger bilden av ett nytt 
geopolitiskt läge också i Östersjön.  

Frågetecken måste dock resas för uthålligheten i den ryska försvarssatsningen sett 
som andel av ett krympande BNP - landet är i skriande behov av reformer inom snart 
varje samhällsområde. Med Putin vid makten lär dock utvecklingen fortgå – men hur 
länge kan det ryska folket stå tillbaka i skenet av att återupprätta drömmen om ett Stor-
ryssland. 

Säkerhets- och försvarspolitik lämpar sig dåligt för att följa trender och i att inteckna 
förhoppningar om framtiden. Historien visar på otaliga eftersläpningar och förmågegap 
när effekt efterfrågas men också på överkapacitet långt efter satsningar gjorts. 

Vi Försvarsutbildare behöver därför kontinuerligt och över tid stödja svensk förmåge- 
utveckling genom rekrytering och utbildning mot avtal, genom försvarsinformation och 
ungdomsverksamhet för ökad medvetenhet och kunskap och genom att som frivillig 
försvarsorganisation värna folkförankringen. Vår insats behövs – och därmed Du som 
medlem.

Jag önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Bengt Sandström
Generalsekreterare

  
  

Försvarsförmåga byggs över tid
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chefredaktören har ordet

Vad säger du när du rekryterar?

Det är en fråga vi måste kunna svara när 
vi är ute och rekryterar nya medlemmar. 
Som grund för att kunna svara på frågan 
är det enklast att gå tillbaka till sig själv 
och fråga: Varför är jag medlem i Försvars-
utbildarna? Varför lät jag mig rekryteras en 
gång i tiden?

Försvarsutbildarna består av närmare 
28 000 medlemmar från hela landet med 
många och unika kompetenser. Alla har  
vi olika bakgrund. En del är födda på  
Gotland, som jag, några andra i Stockholm  
eller Falun och ett stort antal har sin 
födelseplats eller sin bakgrund utanför 
Sverige. Vi är organiserade i 24 regionala 
förbund och idag 16 rikstäckande förbund.  
Kort sagt är det en brokig samling män- 
niskor som återfinns i Svenska Försvars-
utbildningsförbundet.

Vår verksamhet definieras i en förord- 
ning från 1994. Den klargör att vi skall 
bedriva verksamhet som främjar total-
försvaret och som omfattar försvarsupplys-
ning samt rekrytering och utbildning av 
frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret. 
Det som förenar oss när vi uppträder som 
Försvarsutbildarna är alltså det stöd vi ger 
för samhällets säkerhet, det vill säga både 
det vi gör för Försvarsmakten och för 
krisberedskapssystemet.

Det här är en viktig grund att förstå när 
man blir medlem hos oss. Vi står för ett 

sammanhang där den enskilde, tillsammans  
med andra människor, får möjlighet att ut-
veckla sig själv och ha roligt men också för 
att bidra till vårt samhälle och de funda-
mentala förutsättningar som gäller för att 
värna om vår demokrati och vårt nationella 
oberoende.

Det här är ju inte något vi alltid går 
omkring och funderar på men någonting  
som skall finnas i bakhuvudet när vi rekryt- 
erar nya medlemmar och de ställer frågan; 

– Varför skall jag vara med i Försvars-
utbildarna?

 Svaret är att man skall gå med för att 
det är roligt och stimulerande och utveck-
lande men att det också finns en annan 
aspekt. Vi behövs för att stärka samhället i 
samband med kris och i värsta fall krig. 

I samband med ett projekt kring rekryt-
ering har vi funderat mycket på de här 
frågorna och efter att ha vridit och vänt på 
orden ganska mycket så har Överstyrelsen 
fastställt ett huvudbudskap som vi skall ha 
framför ögonen när vi beskriver oss själva. 

Försvarsutbildarna är en rikstäckande  
frivillig försvarsorganisation som ger män- 
niskor möjligheten att utveckla förmågor 
och socialt ansvarstagande samtidigt som 
vi stärker samhällsskyddet och förmågan 
att hantera civila och militära kriser.

Det här är ju inget man går omkring 
och memorerar utan det måste ju brytas 

ner till den vi vill ska bli en del av verk-
samheten och anpassas till rätt åldersgrupp. 
Till de blivande ungdomsmedlemmarna 
ska vi säga: 

– Kom hit till oss för att utveckla dig 
själv och kunna hjälpa till då det behövs.

Till de som är äldre som vill och kan 
engagera sig mer skall vi ropa: 

– Kom hit! Du behövs för att stärka 
försvaret eller krisberedskapen.

Till de som inte riktigt har tid för ett 
större engagemang kan vi säga: 

– Kom till oss och lär dig mer om 
försvaret och krisberedskapen så att du kan 
bidra till folkförankringen.

För egen del tycker jag att det här  
stämmer väl in på både mitt arbete som 
informationschef i Försvarsutbildarna och 
som reservofficer i Försvarsmakten. Jag vill  
helt enkelt utveckla mig själv och ha roligt 
samtidigt som jag finns i ett sammanhang 
där jag behövs.

Hur uttrycker 
du dig när du 
rekryterar?

Fundera på 
det när ni njuter 
av en god jul och 
ett gott nytt år.

Per Klingvall 
Chefredaktör

God Jul
&

Gott Nytt År
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En dAg i Försvarsmakten för 
landets 18-åringar, totalförsvars- 
kunskap i skolan, längre anställ- 
ningstider för gruppbefäl, sold-
ater och sjömän och möjligheter 
till en utökad användning av 
hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna i fredstid är 
några av de förslag som den 
särskilde utredaren Stefan 
Ryding-Berg presenterar.

Utredning föreslår också att 
de frivilliga försvarsorganisation-
erna får en mer framträdande 
roll i försvaret framöver. 
Utredaren preciserar dem till 
ungdomsverksamhet, utbildning 
för tidvis tjänstgörande personal 
och föreslår utökade medel. Här 
är några utdrag ur utredningen 
kopplat till detta. 

Bedömning och förslag:
•	 De frivilliga försvarsorganisa-

Utredning om personal- 
försörjning och folkförank-
ring av försvaret 

tionerna bör erhålla särskilda  
anslag för att bedriva ungdoms- 
verksamhet. Detta innebär ett  
långsiktigt säkerställande av  
de frivilliga försvarsorganisa-
tionernas möjlighet att bidra 
till försvaret, samhällets kris- 
beredskap och en modern 
folkförankring av försvaret.

•	 De frivilliga försvarsorganisa-
tionerna ska tillhandahålla 
riktade frivilliga försvarsutbild-
ningar till tidvis tjänstgörande 
personal i Försvarsmakten. 
Utbildningarna ska vara koppl-
ade till den enskildes militära 
profession. Utbildningarna 
bör, liksom i dag, vara upp-
dragsutbildningar relaterade 
till Försvarsmaktens behov.

•	 Regeringen bör avdela mer 
ekonomiska medel till de frivill- 
iga försvarsorganisationerna. 

Svensk soldat  
hittad efter 70 år
En SvEnSk frivilligsoldat som i  
finsk uniform stupade i strider mot  
sovjetiska förband på Karelska 
näset vid midsommar 1944 har 
hittats efter 70 år.

– Fyndet av kvarlevorna är 
sensationellt eftersom senaste 
upptäckten av en stupad svensk 
från andra världskriget mig 
veterligen gjordes 1958, säger 
militärhistorikern Lars Gyllenhaal 
till Svenska Dagbladet.

24-årige Gustav ”Lången” 
Hultqvist, född i Vetlanda men 
bosatt i Stockholm, kunde identi-
fieras genom sin namnbricka. 
Han träffades av en kula i huvudet 
under ett sovjetiskt anfall.

Det svenska gevärskompaniet 
där Hultqvist tjänstgjorde ingick i 
ett finländskt och svenskspråkigt 
regemente som stred på Karelska 
näset vid Finska viken. Området 
tillhör idag Ryssland.

Flottiljen fick en ny fana

MSB-sajt säkrast!

H.M. kOnungEn Carl XVI Gustaf  
har överlämnat en ny fana till 
Norrbottens flygflottilj vid en 
högtidlig ceremoni.

Processen med att ta fram  
fanan har varit omfattande, skriver 
flottiljen på forsvarsmakten.se. 
Armémuseum fick uppdraget 
att tillverka fälttecknet, eller 
fanan. Kristina Holmgård som 
är heraldisk konstnär, tolkade 
den heraldiska beskrivningen 
av fanan som godkändes av 
Högkvarteret. Det exklusiva 
hantverket är utfört av konst-
brodoser från underleverantören 
Handarbetets Vänner.

Ceremonin startade med att 
flottiljchefen, överste Fredrik 
Bergman, beordrade personalen 
i enskild ställning. Straxt därefter 
flög en rote JAS 39 Gripen 

MSB-SAjTEn Informations- 
säkerhet.se är vinnare av Security 
Awards 2014 i kategorin Årets 
IT-säkerhetslösning. Juryns  
motivering till utmärkelsen är:

”God tillgänglighet, bra an-

över flottiljen. Kungen äntrade 
talarstolen.

– Det är med glädje jag ser er  
samlade här i dag för att vidmakt-
hålla de traditioner som finns 
i Försvarsmakten. En sådan 
tradition är att erhålla ett nytt 
fälttecken, sa kungen.

Det är 70 år sedan F21 fick sin 
fana överlämnad av H.M. Kon-
ungen Gustav V. Anledningen till 
att flottiljen nu fått en ny är att 
den gamla blivit så sliten med 
åren att den är utdömd och inte 
möjlig att restaurera till ett skick 
så att den kan användas vid 
ceremoniella tillfällen.

– Ett fälttecken bidrar till 
identitet men förpliktigar också. 
Jag hoppas att F21 kommer att få 
mycket glädje framöver med den 
nya fanan, sa kungen.

vändarvänlighet och ett modernt 
gränssnitt skapar ett smart och 
populärt verktyg som både är 
dynamiskt och högt uppskattat 
och som framför allt utgör ett 
ovärderligt stöd i vardagen.”

Ett jas 39 gripen på 
väg mot nya uppdrag. 
Foto: Combat Camera, 
Försvarsmakten

Ny lärlingsutbildning  
för militära sjömän
kARlSkROnA kOMMun och 
marinen gör gemensam sak och 
ska utbilda militära sjömän. Efter 
Transportstyrelsens godkännande 
startar en lärlingsutbildning om 
två år.

Thörnströmska gymnasiet 
håller i utbildningen och 
kurserna ska genomföras på 
marinens fartyg.

– Det är ett samarbete med 
marinen som utvecklas. Redan i 
dag gör eleverna på Thörnströms- 
kas riksrekryterande sjöfarts- 
program sin arbetspraktik på 
Gladan och Falken, säger Tobias 
Ekblad, som är kvalitets- och 
utvecklingschef på utbildnings-
förvaltningen i Karlskrona  
kommun till Sveriges Radio.

Efter praktik på vågorna med Falken hägrar teoretiska studier på 
Thörnströmska gymnasiet. Foto: Försvarsmakten
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MSBs team i Liberia
MyndigHETEn för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) har 
insatsteam i Liberia som arbetar 
för att bekämpa ebolaepidemin. 
Teamen leds av Jesper Folkesson.  
Bredvid honom står läkare, sjuk-
sköterskor, logistiker, elektriker 
och administratörer. 

– Vår uppgift är inte att själva 
bedriva sjukvård för ebolasmitt-
ade i Liberia. Vi ska skapa förut-
sättningar för de internationella 
hjälparbetarna att kunna bedriva 
så bra och effektiv sjukvård som 
möjligt. Vi ska helt enkelt hjälpa 
hjälparna, säger Jesper 
Folkesson på msb.se.

Insatsen genomförs 
inom det europeiska  

nätverket IHP, International 
Humanitarian Partnership. De tio-
talet medlemmarna i MSBs team 
är på plats i mellan tre och åtta 
veckor innan teamet roteras indi-
viduellt beroende på medlem-
mens funktion och befattning. 

Hur länge insatsen ska pågå är 
inte beslutat, men Jesper Folkesson 
är inställd på att det kan vara 
under en längre period.

– Hjälpbehovet är fortsatt 
mycket stort och min bedömning 
är att det kommer att vara stort 
även fortsättningsvis, säger han.

Högre krisberedskap i 
Västra Götaland med Rakel
länSSTyRElSEn i Västra Göta- 
land startade förra året ett pro- 
jekt med stöd från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap  
(MSB), med syfte att införa Rakel 
i samtliga länets kommuner. Nu 
har alla kommuner Rakel som 
stöd för krisledning.

– Generellt är alla kommun-
erna positiva till att få hjälp och 
stöd för sitt Rakelinförande. Det  
är en stor styrka att alla går in 
samtidigt och kan stötta varandra. 
Jag tycker de har lyckats väldigt 
bra, säger Markus Green på 
Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län på msb.se.

Projektet startade i samband 
med den nya överenskommelsen  
om kommunernas krisberedskap 

2013 då SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, och MSB kom öve-
rens om att kommunerna skulle 
ha förmågan att använda Rakel.

– Vi ser vikten av att ha ett 
gemensamt robust system för att 
sprida och dela information. Där 
är Rakel det naturliga systemet 
och en del i vår verktygslåda för  
regional samverkan, säger 
Markus Green.

I början av 2014 genomfördes 
fyra utbildningstillfällen i hur 
man använder systemet. 

– En sista uppsamlande övning 
genomfördes i höst. Nu har 160 
personer utbildats i Rakel för 
kommunal ledning vid regional 
samverkan, säger Markus Green.

Hårda trumslag  
inget för högvakt
dET FåR inTE SlåS för hårt på  
trummorna när det ska vara 
musik vid en högvaktsavlösning. 
Detta visade sig när hemvärnets  
musikkår Guldsmedshyttan 
deltog vid en avlösning på 
Stockholms slott.

– Vi är noga med att hålla en 
god kvalitet på musiken vid hög-
vaktsavlösningarna som är något 
som många människor tittar på. 
Därför lägger vi också stor vikt 
vid att vara tydliga med var  
ribban ska ligga för den musikal-
iska kvalitén vid dessa tillfällen, 
säger Olle Hermansen, musik-
inspektör i Försvarsmakten till 
Nerikes Allehanda.

Nu ger musikinspektören 
godkänt för Guldsmedshyttans 
musikkår. Men, slagverkens dyna- 
mik var i mesta laget för en  
högvaktsavlösning. Bedömningen  
gjordes inte med decibelmätare.

– Nej. Vi använder öronen och 
många års erfarenhet i ämnet 
när vi gör våra bedömningar. 
Guldsmedshyttans musikkår har 
gjort ett lyft de senaste åren och 
de har lagt ned ett stort arbete 
på att utveckla sig.

När en kontroll görs av en 
musikkår bedöms musikens 
klang, balans, dynamik, intona-
tion, rytmik, tempo och stilistiskt 
framförande.

– Hemvärnsmusikkårerna är 
mestadels amatörmusiker, men 
vi har ett mycket stort behov av 
deras insatser vid högvakten. 
Vi måste se till att vi håller hög 
kvalitet på musiken vid högvakten.  
Det är därför vi gör de här kon-
trollerna.

Det finns 26 hemvärnsmusik-
kårer som kan spela under en 
högvakt. En helg vartannat år 
väntas kårerna närvara.

– Vi vill även att kårerna går in  
på sommaren när vi har musik vid  
högvakten alla dagar i juni, juli 
och augusti, samtidigt som våra 
heltidsanställda musiker ska ha 
sin semester, säger Olle Hermansen.

Marja Waltersson leder Hem-
värnets musikkår Guldsmeds-
hyttan.

– Det brukar alltid vara något 
påpekande efter ett medverk-
ande vid en högvaktsavlösning 
som vi får med oss och ska tänka 
på till nästa gång, säger hon.

insatsteamet från MSB 
övar inför avresan till 
liberia. Foto: MSB

Hemvärnet övar i Eksjö
HEMväRnETS BATAljOn i 
Småland har genomfört KFÖ i 
Eksjö. 350 hemvärnssoldater har 
övats under intensiva dagar. 

Norra Smålands hemvärns-
bataljon, 33. Hemvärnsbatalj-
onen har försvarat delar av 
Småland med fokus på Eksjö och 
Ränneslätt.

Det blev hektiska dagar där 
två skyddsobjekt försvarades.

– Det blev full strid vid tre, 
halv fyra-tiden på morgonen. 
Det var lite svettigt. Striden är  
det yttersta vapnet vi har i För-
svarsmakten, säger kompani-
chef Susanne Samuelsson, till 
Smålandstidningen.

Jonas Nygren gjorde värnplikt 
2001. Sedan gick han med i 
Hemvärnet.

– Det var mycket nedskär- 
ningar inom Försvarsmakten då  
och det fanns inte så stora möj- 
ligheter att fortsätta där. Det 

naturliga för mig då var hem-
värnet. Det är kul att ha varit 
med sedan den tiden och se 
hur det har utvecklats till det 
hemvärn det är i dag, säger han 
och fortsätter:

– Den nivå som är på övning-
arna i dag tycker jag har samma 
eller högre klass än de jag hade 
när jag gjorde värnplikten. All-
ting har blivit mer seriöst. Det 
har även varit en stor föryngring 
inom hemvärnet.

Susanne Samuelsson har varit 
verksam inom Försvarsmakten i 
30 år. Sedan 2000 är hon aktiv i 
hemvärnet.

– Det har hänt mycket sedan 
dess. Försvarsmakten satsar på 
oss i hemvärnet. Förmågan att 
skydda och bevaka är jätteviktig. 
Vår huvuduppgift är väpnad 
strid. Vi har de här övningarna för 
att vi ska kunna göra det, säger 
hon.

Rakel införs i 
västra göta-
land. Foto: MSB
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Arbetsförmedlingen  
träffade rekryter på P4

Om frivillighet  
på seminarium

SEdAn FöRSvARSMAkTEn och 
P4 skrivit avtal med Arbetsför-
medlingen i våras har nu ett 
samarbete tagit form som ska 
leda till att deltidstjänstgörande 
soldater lättare ska få civil an- 
ställning. Nu har Arbetsförmed-
lingen besökt regementet och  
träffat rekryterna vid den grund-

näR SAMHällET eller länet 
söker stöd vid allvarliga händ-
elser och kriser, då finns det fri- 
villiga engagemanget där. 27 
oktober arrangerade Försvars- 
utbildarna, Civilförsvarsförbundet  
och Länsstyrelsen i Värmland, ett 
seminarium för att öka kunskapen 
om hur krisberedskapsaktörer 
kan ta hjälp av frivilliga resurser 
vid en kris.

Målet med seminariet var att  
kommuner, länsstyrelse och an-
dra myndigheter skulle veta mer 
om vad de frivilliga organisation- 

läggande militära utbildningen, 
GMU.

Dessa fick bland annat råd om 
hur man skriver en slagkraftig cv 
och ett personligt brev. De fick 
också veta hur man använder 
Arbetsförmedlingens hemsida 
som ett av flera verktyg för att få 
jobb.

erna kan bidra med. Då började 
man med kända risker och 
behov som finns i länet.

Målet var också att de frivilliga 
organisationerna skulle få känne-
dom om hur och vad de kan 
hjälpa till med. Under seminar-
iet diskuterades bland mycket 
annat vilka förmågor som de 
frivilliga organisationerna kan 
bidra med på lokal och regional 
nivå, hur kommunerna arbetar 
under en kris. Försvarsmaktens 
förstärkningsresurser togs också 
upp och diskuterades.

Färre hoppar av GMU
FäRRE REkRyTER hoppar av den  
grundläggande militära utbild-
ningen (GMU) i år jämfört med 
2013. En av anledningarna är att  
Försvarsmakten har infört en 
extra utbildningsvecka, skriver 
Sveriges Radio.

– Den extra utbildningsveckan  
sänker hetsen och stressen i den 
kritiska stressveckan. Vi minskar 
antalet tjänstetimmar den första 
veckan. Det blir kortare och färre 
kvällstjänster. Allt som vi inte 
lärt oss den första veckan kan vi 
lägga in i den extra veckan, säger 
Håkan Jönsson som är chef för 
GMU-kompaniet på Livgardet.

Försvarsmaktens förhoppning  
med den extra utbildningsveckan  
som infördes vid årsskiftet var 
att minska antalet rekryter som 
hoppar av utbildningen. En  
majoritet av avhoppen sker 

under de första veckorna.
En rekryt som märkt av det 

lugnare tempot i början är 
Johanna Söderfjäll som i oktober 
genomförde GMU på Livgardet.

– Nu har det verkligen varit 
så att vi har fått komma in i det 
ordentligt och låta saker ta den 
tid de tar. Det har varit jättebra så 
att man hinner bearbeta och ta 
in saker. Eftersom det är helt nytt 
så behöver man verkligen få den 
tiden att lära känna vapnet, lära 
sig hur man går och pratar rätt, 
säger hon.

Försvarsmaktens mål för 2014 
är att andelen som hoppar av GMU  
ska minska till under 15 procent. 
Vid oktober månads utgång hade 
av 1 300 rekryter som påbörjat 
GMU, 180 eller 14 procent hoppat  
av.

CBRN-utbildning i Skövde
FöRSvARSuTBildARnAS CBRN 
grundkurs genomfördes i Skövde  
i november. Grundkursen är en 

del av utbildningen för att bli 
CBRN-specialist i hemvärnet.

Heltid med brigadförmåga
SkARABORgS REgEMEnTE: Nu 
har övningen Brigstri avslutats. 
Det är en övning där brigadchefen 
tillsammans med brigadstaben 
hade i uppgift att leda brigadens 
förband.

– För oss är det viktigt med 
en övning där brigad- och 
bataljonsledningsförmåga övas. 
Vi arbetar heltid med brigadled-
ning och då behöver vi den här 
typen av övningar för att vi ska 
bli bättre, säger Daniel Källman 
som är stabschef i brigadstaben 
på forsvarsmakten.se.

Brigstri är en övning där 
brigad- och bataljonslednings-
förmåga övas. Denna gång rörde 
sig de övade i ett sammanhang 
där Sverige var i krig med Grann-
land. Detta innebar att brigad-
chefen skulle leda brigaden i ett 
högintensivt reguljärt krig med 
en högteknologisk motståndare.

– Under en längre tid har 
övningar bedrivits med inslag 

av internationella scenarion, mer 
fredsbevarande eller fredsfram-
tvingande insatser under mandat 
från FN och således med lägre 
intensitet. Under Brigstri 14 var  
Sverige i krig där nationens obero- 
ende stod på spel.

Under övningen användes de 
ledningssystem som nu finns 
att tillgå i Försvarsmakten, inte 
något planerat. Ledningsförmågan 
ska finnas här och nu.

– Kunskapen finns redan i 
brigadstaben om ändock något 
rostig. Det går att leda en brigad  
utan tillgång till några avancer-
ade ledningssystem. Det finns till 
och med fördelar när officeren 
tvingas stå framför kartan och 
diskutera taktik i stället för att 
bedriva management bakom en 
bildskärm, säger Daniel Källman.

Under övningen var brigad-
staben fältgrupperad och på 
plats fanns ledningskompaniet 
som servade stabsplatsen.

Skaraborgs regemente utvecklar brigadledningsförmågan.  
Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

Foto: lars Westerström
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Musikkår lär ut facklig kamp
dAnMARkS RAdiOS Under-
holningsorkestret, en kammar-
orkester med 42 fast anställda 
musiker hotas av nedläggning. 
Nu har man vänt sig till Marinens 
musikkår i Karlskrona för att få 
hjälp med den fackliga kamp-
viljan, meddelar helagotland.se.

– De vill ha råd om hur vi 
gjorde när vi lyckades gå från 
nedläggningshot till ny utred-
ning, säger Peter Stolpestad som 
är facklig företrädare för musik-
kåren.

Stolpestad har varit på besök i 
Köpenhamn och lämnat ett första 
tips: Bearbeta ansvariga politiker. 

Om Ukraina i Falkenberg

Man från Svappavaara  
funnen av hemvärnet

Ny övningsanläggning  
i Revinge

ETT TjugOTAl deltagare från 
Försvarsutbildarna i Falkenberg  
samlades i Falkenbergs hem-
värnsgård den 3 november 
för att lyssna på en föreläsning 
om Ukraina-kriget och om 
kränkningar och incidenter i 
vårt närområde. Flera del- 
tagare tyckte det var en 
skrämmande utveckling och 

dEn MAn FRån SvAPPAvAARA 
som försvunnit och varit för- 
svunnen under tre dygn har 
återfunnits efter en massiv sök- 
insats av hemvärnet, polis, fjäll-
räddare och Missing People. 

Mannen var vid liv, men med-

En ny övningSAnläggning  
i Revinge har invigts av Myndig-
heten för samhällsskydd och be-
redskaps (MSB) generaldirektör 
Helena Lindberg. Anläggningen 
är konstruerad som ett kedjehus 
där man kan öva konstruktions-
brand som ett komplement till  
de mer traditionella övningarna  
i att hantera rumsbrand. Kedje- 
husens konstruktion ger möjlig- 
het till ökad kunskap och förstå-
else för hur byggnadsteknik kan  
påverka val av insats- och släck-
metoder.

Utbyggnaden av övningsfältet 

att omvärldsläget har försämrats 
de senaste åren.

tagen och fördes med ambulans 
till sjukhus.

Vid eftersöket användes hund- 
ekipage från hemvärnet och 
helikoptrar från polisen och 
Försvarsmakten.

är ett led i MSBs arbete med att  
utveckla utbildnings- och övnings- 
utbudet riktat mot räddningstjänst.

– Vi behöver utveckla förmågan  
att använda effektiva och säkra 
släckmetoder i utbildningarna 
som MSB anordnar för räddnings- 
ledare, brandingenjörer och 
studerande i skydd mot olyckor 
(SMO) och räddningsinsats- 
utbildningarna, säger Helena 
Lindberg på msb.se.

Lärarna i Revinge har varit 
drivande i att ta fram den nya  
övningsanläggningen.

Brigadfältövning  
med högt i tak
TREdjE BRigAdSTABEn har 
drivit fältövning i sydvästra 
Norrbotten. Huvudsyfte: Att dis-
kutera taktik i den miljö som om-

rådet erbjuder. I övningen deltog 
staben och inbjuden personal ur 
förband som ingår i eller stödjer 
brigaden.

Frivillighet i  
budgetpropositionen
REgERingEn överlämnade bud-
getpropositionen till riksdagen 
den 23 oktober. Av propositionen 
kan man bland annat utläsa att 
frivillig försvarsverksamhet är en 
viktig del av Försvarsmaktens 
förmåga och har ett stort värde 

för krisberedskapen.
Inför 2015 kan man utläsa att 

den frivilliga försvarsverksam-
heten med frivilligavtal bör öka 
under 2015 med anledning av 
att organisationerna hittills inte 
nått upp till de mål som satts.

Marinens musikkår ger goda råd.  
Foto: Försvarsmakten

SANS-tester: för  
att få jobba på K3
SAnS BESTåR Av en del där 
fysiska förmågor värderas, en 
fältdel och en vård- och intervju-
del. Testet genomförs efter 12 
veckors GMU vid K3, nu senast 
vid den GMU som genomförts 

vid förbandet. För de soldater som 
klarar av testet öppnas vägen 
till Karlsborg och arbete vid 32:a 
underrättelsebataljonen.

– Jag ville testa om soldatlivet 
var något för mig istället för polis. 
Jag har alltid varit intresserad av 
utmaningar och gillar att röra på 
mig, säger Patrik som genomfört 
SANS-testerna.

Stram hälsning i röd basker kan  
bli möjlig efter SAnS-tester.  
Foto: Marie Rosenquist,  
Combat Camera/Försvarsmakten

Räddningstjänsten övar i den nya anläggningen i Revinge.  
Foto: noomi Egan/MSB

lars Björk förklarar ukraina-
problematiken. Foto: Privat
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Rysslands relationer med sina nordiska  
grannländer blir mer ansträngda. 
Finland och Sverige har strategiska 
roller i östersjön och närmar sig nato.  
Hur reagerar finska politiker och vad 
säger den finska försvarsmakten? 
Frågorna går till Tomas Ries, lektor 
i strategi och säkerhetspolitik vid 
Försvarshögskolan (FHS).

TEXT: PER LUNqE

nordisk samövning i Säkylö i september 2014 där finska och svenska soldater tränar CBRn-moment. Foto: Mattias nurmela, Combat Camera/Försvarsmakten

Är Ryssland irriterat på Finland och 
Sverige som närmar sig Nato, och 
vad skulle det betyda för Ryssland 

med ytterligare två nordiska länder som 
Nato-medlemmar?

– Putin och hans krets, inte befolkningen 
nödvändigtvis, vill inte att Finland eller 
Sverige formellt blir Nato-medlemmar. 
Samtidigt verkar de redan anse att vi har 
nära informella band till Nato. De gillar 
ingetdera, säger Tomas Ries.

– Den ryska retoriken och de ryska hand- 
lingarna är avsedda att visa två saker, dels 

att Kreml inte gillar Finlands och Sveriges 
länkar till Nato och dels att vi nu är grannar 
med ett nytt Ryssland som är starkt och att 
vi måste respektera deras önskemål.

Samarbetade 1992
Svensk-finskt försvarssamarbete, kanske 
försvarsgarantier, hur långt ifrån det är vi?

– Finland och Sverige har redan omfatt-
ande försvarssamarbete. Det började nästan  
omedelbart efter Sovjets kollaps 1992 och 
har fördjupats successivt därefter. Den 
senaste överenskommelsen denna sommar 

I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen

Försämrade relationer 
med Ryssland
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I samarbete med allmänna FörsvarsFörenIngen

fördjupar det ytterligare.
Vad innebär det?
– Samarbetet är värdefullt militärt efter-

som det ökar effekten samt sparar pengar, 
och det är värdefullt politiskt. Vi bör inte  
heller glömma det mycket viktiga trilaterala  
flygsamarbetet med Norge i Lappland, 
säger Tomas Ries.

Försvarsgarantier?
– Samarbetet mellan Finland och Sverige 

ger inga försvarsgarantier och i Finland har 
man inga illusioner om det. Dels kan man 
omöjligt lita på Sveriges vilja att ge stöd 
ifall Ryssland inledde ett högintensivt krig 
i Norden, där de ryska påtryckningarna 
mot Sverige vore enorma, inklusive hot om 
kärnvapenanfall. Dels uppfattar man att 
det i praktiken avrustade Sverige inte kan 
erbjuda avgörande stöd. 

nato-medlemskap?
Tomas Ries pekar på ett antal undantag. 
De redan sammankopplade övervaknings-
systemen i östersjöområdet, Sveriges ubåtar 
som är viktiga, Sveriges flygvapen ”i viss 
grad” och i den mån det är stridsklart och 
har någon uthållighet för ett högintensivt  

krig. Tomas Ries menar att svenskt terri- 
torium, bortom räckvidd för ryska mark-
baserade missiler, erbjuder reservbaser för 
Finlands flygvapen. Och inte minst kan 
Sverige vid en väpnad konflikt fungera som 
transitrutt för krigsmateriel till Finland 
och, för det i dag hypotetiska fallet, styrkor 
från USA.

 Kan ett försvarssamarbete bli en del av 
ett större scenario med Nato-medlemskap?

– Ja och nej. Nej, det har ingen formell 
koppling. Däremot kan det reducera Nato- 
kopplingen om man är tokig nog att tro 
att finländskt och svenskt försvarssam-
arbete kan ersätta kopplingen till USA.

– Ja indirekt. USA har länge bett att 
deras europeiska Nato-allierade bromsar 
nedgången av deras försvar. Även om  
Finland och Sverige inte är Nato-medlem-
mar visar samarbetet att vi försöker öka 
vår försvarskapacitet samt tar ett ansvar för 
säkerheten i vårt närområde, säger Tomas 
Ries.

Stark försvarsvilja 
Hur stark är den politiska viljan i Finland 
att sätta upp en försvarsmakt som ska vara 

avhållande mot en stormakt som har för 
avsikt att ta territorium i landet?

– Även här ja och nej. Ja, försvarsviljan 
är mycket stark i den allmänna opinionen 
och bland politikerna. Det traditionella 
försvaret baserat på allmän värnplikt med 
en enorm reserv på över 250 000 man och 
en liten manöverstyrka med slagkraftiga 
brigader, flygvapen och flotta, åtnjuter 
starkt stöd.

– Nej, försvarsviljan är inte stark om 
man mäter den i termer av försvarsbudget 
och försvarseffekt. I den allvarliga ekonom-
iska krisen har Finlands regeringar sparat 
in på försvarsanslaget. Även om Finland 
bevarat en slagkraftig kärna så krymper 
den stora reserven successivt när dess  
vapenlager föråldras och när reservövningar  
minskar. Denna sommar meddelade För- 
svarsmaktens tidigare Kommendör General  
Puheloinen att om försvaret inte fick avse-
värt förstärkta ekonomiska medel senast 
2015 skulle försvaret inte längre kunna 
uppfylla alla sina lagstadgade uppgifter. 
General Puheloinen sade detta just före 
han gick i pension, säger Tomas Ries. 

Försvarsviljan bland finländarna är mycket stark, säger Tomas Ries, säkerhetspolitisk expert på Försvarshögskolan. Foto: Per lunqe



Försvarsutbildaren 5/201410

i april nästa år ska det smälla på skjut- 
fältet i Falun. då genomförs om allt 
går som planerat den första skarp-
skjutningen någonsin inom det  
svenska hemvärnet med granatkastare. 
just nu pågår försök med att organis-
era en granatkastarpluton inom  
nationella skyddsstyrkorna/hemvärnet 
vid dalregementsgruppen i Falun.

TEXT: STEFAN BRATT

Försöket vid  Dalabataljonen görs med 
stöd av Försvarsmaktens utvecklings-
plan (FUP). Enligt FUP ska hemvärns- 

förbanden/Nationella skyddsstyrkorna 
under perioden 2017-2023 ”tillföras ett 
lämpligt granatkastarsystem”.

– En utveckling som är en konsekvens 
av den återupptagna nationella försvars-
planeringen. Att vi inom hemvärnet ska 
ha förmåga till eget understöd av indirekt 
eld blir en viktig komponent för att kunna 
lösa stridsuppgiften skydda och försvara 
vid högre konfliktnivåer. En slutsats som 

delar av försöksplutonen genom 
för riktövning med 12 centimeters 
granatkastarpjäs. Foto: Mikael  
lundin, dalregementsgruppen 

granatkastare  
i hemvärnet 

den senaste försvarsberedningen är enig om,  
förklarar överstelöjtnant Mikael Lundin,  
chef för Dalregementsgruppen i Falun. 

En av försökplutonens instruktörer är 
Hans-Göran ”HG” Johansson, som nu 
tagit på sig uniformen igen efter att varit 
borta från Försvarsmakten i nästan tio år. 
Till vardags arbetar HG inom Trafikverket 
med utbildningsfrågor. Han behövde inte 
särskilt lång betänketid innan han med 
stor tillförsikt sa ja till frågan om att bli 
huvudinstruktör för batteriplatspersonalen.

Nyligen genomfördes den första utbild-

överstelöjtnant Mikael lundin, 
chefen för dalregementsgruppen.  
Foto: Stefan Bratt
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Hans-göran ”Hg” johansson är en rutinerad 
granatkastarinstruktör som ser fram emot skarp- 
skjutningen under våren 2015. Foto: Stefan Bratt
 

FAkTA
Försökorganisation granatkastar-
pluton samt stödfunktioner

Bataljonsstab
•	 Bataljonsartillerichef/ 

bekämpningschef (1p)

Ledningspluton
•	 Eldsignalledare (1 p)  

Eldledningstropp (12 p)
•	 1.eldledningsgrupp (6 p)
•	 2.eldledningsgrupp (6 p)

Granatkastarpluton (41 p)
•	 C pluton (1 p)
•	 Stf C pluton (1 p)
•	 Rekognoseringsgrupp (3 p)  
•	 Batteriplatsgrupp (4 p)  
•	 1.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6 p) 
•	 2.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6 p)
•	 3.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6 p)
•	 4.pjäsgrupp med 12 cm grk-pjäs (6 p)
•	 Ammunitionsgrupp (6 p) 

några av delmålen för försöket:

•	 Pröva och redovisa förslag till me-
tod och kostnader för att rekrytera 
och utbilda befäl och soldater som 
genomfört värnplikt eller varit 
anställda med genomförd utbildn-
ing indirekt eld.

•	 Pröva och redovisa förslag till 
metod och kostnader för att 
befattningsutbilda soldater med 
endast genomförd grundläggande 
militär utbildning. 

•	 Pröva och redovisa förslag till me-
tod och kostnader för vidmakthål-
landeutbildning inom ramen för 
hemvärnets utbildningsystem.

•	 Ta fram en metodbeskrivning hur 
indirekt eld från hemvärnsgranat-
kastarförband ska integreras i hem-
värnsbataljonens väpnade strid.

FAkTA

ningen för gruppchefer och officerare och 
HG är nöjd med elevernas insats.

– Absolut. Jag kan inte vara annat än 
imponerad över att så mycket kunskap om  
batteriplatstjänst sitter kvar hos mina 
elever. För egen del var det nästan sju år 
sedan jag lämnade Försvarsmakten och 
det är klart att jag känner att jag har vissa 
kunskapsluckor att ta ikapp. Mina elever 
gjorde sin värnplikt för 15 år sedan och 
ännu längre tillbaka och har ändå mycket 
detaljkunskaper kvar, säger HG.

Hans-Göran har dock gedigen erfaren-
het av granatkastartjänst sedan drygt tjugo 
år tillbaka som bland annat plutonchef vid 
dåvarande Dalregementet.

lyckad rekryteringskampanj
I våras inleddes projektet med att en rekryt- 
eringskampanj genomfördes riktad mot  
bland annat tidigare värnpliktiga vid granat- 
kastarförband i närregionen. Kampanjen 
betecknar Mikael Lundin som framgångs-
rik. Bland annat fick Dalregementsgruppen  
träff på flera KB-värnpliktiga som genom-
fört sin tjänst i granatkastartjänst.

Under innevarande höst genomförs 
kompletterande utbildning av chefer och 
instruktörer med avslutning i november 
i år med en krigsförbandsövning då hela 
plutonen deltar.

– Målet med KFÖ:n är att vi ska komma  
så långt att vi kan skjuta laddövnings-
granater samt att chefer blir certifierade i  
sin befattning av företrädare för Markstrids- 
skolan, berättar Mikael Lundin.

En central fråga i samband med försöks- 
verksamheten är om det är möjligt att 
rekrytera, utbilda och vidmakthålla granat-
kastarförband inom hemvärnets utbild-
ningssystem?

– En viktig fråga för vårt försök är att  
utröna om det är möjligt och vad det kostar  
att befattningsutbilda GMU-soldater med 
tre månaders utbildning, säger Lundin.

Organisations- och metodförsöket sker 
också samtidigt som arbetet med nästa 
generations målsättning för insatsorganisa-
tion 2018 pågår med preliminärt fastställ-
ande i slutet av år 2016.

Stor tilltro
HG Johansson ser fram emot kommande 
utbildningsomgång med målet att genom-
föra den första skarpskjutningen under 
våren 2015.

– Jag känner stor tilltro till mina elever 
och de andra soldaterna i plutonen. Det 
finns ett härligt ”go” i gänget. Personligen 
har jag inga bekymmer med att så länge 
säkerheten är uppfylld enligt gällande krav, 
att mina elever överglänser instruktören. 
Vårt mål är nu att klara den kommande 
certifieringen, säger HG Johansson.

– En framgångsfaktor är också ett nära  
samarbete med manöverbataljonens granat- 
kastarplutoner vid Livgardet. Uppdraget  
ska naturligtvis även genomföras i nära 
samverkan med Försvarsmaktens funktions-  
och sakområdesansvariga för indirekt eld 
och granatkastarfunktion, poängterar 
Mikael Lundin. 
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Förbundet Fältpostbefäl går i graven. 
Efter över 50 år av arbete är det slut 
med verksamheten. Förbundets siste 
ordförande, Hans-ingvar Hugoson är 
vemodig.

TEXT: PER LUNqE

När jag möter Hans-Ingvar Hugoson 
på Försvarsutbildarnas kansli, då 
möter jag en man som under sitt 

aktiva yrkesliv och med Fältposten funnit 
stor mening i det han gjort. En gång  
betydde ett brev så mycket. 

Det gjorde det under en väldigt lång 
tid. 1631 när Sverige krigade i Pommern 
uppstod behov av lite mer ordnad post-
föring. Kurirer eller postryttare red, bytte 

Afghanistan. Försvarsmakten klarade sig utan 
fältpost. Det formella beslutet togs 2010.

Så nu ska ni avvecklas?
– Ja. Vi har två årsmötesbeslut i rad på 

nedläggning. Återstår ett styrelsemöte. Vi 
ska klara ut vad som ska till Postens arkiv 
och till Postmuseum och även göra en 
slutredovisning till Försvarsutbildarna.

Vad betydde ett brev till en soldat på 
utlandsmission?

– För honom eller henne betydde det 
förstås mycket. Brevet gick att hålla i, det  
kanske hade en doft som påminde om 
hemma, det kunde innehålla bröd och kakor.

Sammanhållning
Fältpostkontoren blev populära samlings-
platser.

– Soldaterna fick brev hemifrån, skick-

1963 till 1964. 
– När jag fick brev från morsan med 

vetebröd blev det stor fest.
Hemma i Sverige blev han överflyttad 

till fältposten. Som fältpostmästare organ-
iserade han fältpostkontor och utbildade 
fältpostombud. Första repövningen i fält- 
posten gjorde han 1972 på Södertörn, 
söder om Stockholm.

Vad har du jobbat med civilt?
– Jag har jobbat inom posten, senast 

med planering och säkerhetsfrågor, säger 
Hans-Ingvar Hugoson.

Hans-Ingvar Hugoson ger mig ett häfte 
som beskriver förbundets utveckling och 
för att jag ska kunna återlämna det, skriver 
han sin adress. Jag slås av den vackra 
handstilen.

– Förr i tiden, som man kan se på brev, 
var handstilen ofta vacker.

Började 1960
Då betydde verkligen ett brev mycket. 
Och varför startades ett förbund?

Tanken hade varit uppe under andra 
världskriget bland de posttjänstemän som 
var inkallade till fältposten. Det dröjde till  
1960 innan ett specialförbund inom Central- 
förbundet för befälsutbildning startades.

Den som tog initiativet  
och var drivande var Åke  
Dahl som jobbade vid 
Generalpoststyrelsens för-
svarsavdelning. Förbundet 
drev utbildning, såg till att 
medlemmarna hade bra av-
löningsförmåner och såg över  
tjänstetillsättningar. Det över-
gripande var att förbundet 
ville bidra till en god fältpostal 
verksamhet.

Första kursen för fältpostbefäl  
genomfördes 1960. Den var för 

fältpostbefäl i militära staber. Det fortsatte 
med flera och utbildningsplatserna var 
Karlberg och sedan Skövde och Halmstad. 
Från 1999 och framåt gick kurserna i 
Tylebäck.

Ni hade också regionala träffar?
– Ja. Medlemmar bokade lokal och 

tillsammans fick vi tag på föredragshållare. 
Men vi hade inga lokala föreningar. Alla 
möten, regionala eller årsmöten har alltid 
varit mycket uppskattade av våra medlem-
mar, säger Hans-Ingvar Hugoson.

Nu är det sista brevet skickat. Förbundet 
Fältpostbefäl finns inte mer. 

Ett brev betydde så mycket

det är glada miner när breven hämtas på fältpostkontoret i liberia, under 
l04. Foto: louise Ekblom. lilla bilden: Hans-ingvar Hugoson har vigt sitt liv 
åt post och brev. nu upphör  Förbundet Fältpostbefäl. Foto: Per lunqe

hästar på gårdar och byttes av på gårdar. 
De förde med sig order och underrättelser. 

– Den militära fältposten är faktiskt 
fem år äldre än postverket, säger Hans-
Ingvar Hugoson.

Sista brevet skickat
Under 30-åriga kriget fanns det svenska 
postkontor från Mainzo i väster, Augsburg  
i syd, Stettin i öster och Hamburg i norr.  
Axel Oxenstierna såg till att posten fung-
erade och grunden för vidarebefordran av 
meddelanden på papper var lagd.

Den 31 oktober 2008, klockan 17:20 
lämnade den sista kunden fältpostkontoret 
på Camp Northern Lights, Mazar-e-Sharif, 

ade brev. Fältpostkontoren blev liksom 
sockerbitar man samlades runt. Och vi 
som jobbade där hade stor sammanhåll-
ning. Det var ett fantastiskt kamratskap 
och stor lojalitet, säger Hans-Ingvar 
Hugoson.

Och ordningen på kontoret?
– Det var en känsla av att alla var 

serviceminded, det var till och med ibland 
bättre postal service än hemma. Vi kände 
hela tiden att fältposten var uppskattad, 
både av Försvarsmakten och soldaterna.

jobbade på posten hemma
Själv gjorde Hans-Ingvar Hugoson sin 
första mission som skyttesoldat i Gaza, 
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Hur är det att vara soldat? Möt Mattias 
Alm Zetterqvist, stf gruppchef i en 
skyttepluton på livgardet.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

Det är höst, någon enstaka plusgrad 
och regn. Platsen är Kvarn. Mattias 
är kulspruteskytt. Han ska under-

stödja kompaniets framryckning över ett 
fält. Han ålar upp på ett krön. På vägen dit  
får laddaren kramp. Mattias drar åt sig 
bandväskan och fortsätter uppåt. Han får 
ett eldkommando och börjar skjuta. Det 
regnar inte bara från molnen, kulsprutan 
ger ifrån sig 800 tomhylsor under tre pip-
byten. Han har skjutit färdigt och ska göra 
åtgärder inför förflyttning. Då sprätter en 
fjäder ut ur kulsprutan. Han lägger sig ner 
på en bädd av tomhylsorna. Gruppchefen 
kommer upp i den kyliga blötan.

– Jag ligger och tokskrattar, säger  
Mattias.

Skyttepluton
Det är vad det är att vara soldat. Men det är  
också värdegrundsdiskussioner, utbildning 
på Hemvärnets Stridsskola (HvSS) och 
skjutövningar på Livgardet.

Mattias gjorde värnplikten på Livgardet 
2009 till 2010 som militärpolis och signalist. 
Efter muck levde han ett tag på den peng 
alla får som utryckningsbidrag. Han tog jobb  
som bredbandsinstallatör och hade det bra.

Men en dag 2011 fick han ett telefon-
samtal från en vän på Livgardet som 
frågade honom om han inte skulle söka en 

tjänst som stf gruppchef i en skytte-
pluton? Det tyckte Mattias var en bra 
idé. Han sökte och fick tjänsten.

vanlig dag
En vanlig dag? Mattias är på jobbet, kav-
allerikasernen vid Lidingövägen klockan  
sju på morgonen. Uppställning halv åtta.  
Mattias kollar närvaro. Det ska bli skytte 
på Livgardet. Soldaterna packar utrustning.  
Mattias får nycklar till fordon och  
ammunition. Klockan nio delegerar han  
dukningen, bland annat tavlor och 
monitorer. Ammunitionen plockas fram, 
magasinen fylls på. Skyttet pågår fram 
till lunchen från kantiner och fortsätter  
till halv fyra. Han och gruppen åker till- 
baka till kavallerikasernen. Mattias inspekt- 
erar vapnen och samma vapen får daglig 
tillsyn av soldaterna. Det är ”tack och hej”, 
gruppen går hem efter en dag på jobbet.

vi är proffs tillsammans 
Vad tog du med dig från ditt civila jobb?

– Professionalismen. Att det är ett 
jobb där vi ska åstadkomma något, säger 
Mattias.

Och vad skiljer jobbet du har nu mot 
ett civilt?

– Det är gruppkänslan. Att vi till-
sammans ska göra något. Och det är ett 
smartare sätt att planera.

Skulle gärna åka ut
Mattias gillar den militära ordningen 
med planer och givna resurser.

– Detaljerna ordnar man på vägen. 

Här är det mycket bättre än i det civila där 
man planerar för mycket på detaljnivå.

Mattias som är GSSK skrev på för åtta 
år med fortsättning fyra år. Han är inställd 
på tolv år. 

Utlandstjänst?
– Det skulle vara roligt. Men mitt kom-

pani på Livgardet är inte prioriterat för det 
nu. Jag har i alla fall inte skaffat familj än 
så där skulle det inte vara något problem, 
säger han.

Bra med värdegrund
Du tycks trivas?

– Jo. Har riktigt bra arbetskollegor. Det 
är ungefär som under värnplikten. Man 
kommer nära varandra.

Mattias var med på Livgardets stora 
övning i Stockholm.

– Jag fick några timmars sömn under en 
av broarna i stan.

Sådana timmar under en bro förgyller 
soldatens liv. Vad pratar ni om?

– Jargongen kan vara tuff.
Värdegrunden?
– Värdegrund, är det att undvika köns- 

ord? Vi har haft riktigt bra värdegrunds-
diskussioner. Du får ett påstående och en  
fråga, är det så här vi har det? Det är viktigt 
att ha ett bra arbetsklimat. Det är bra att vi 
har värdegrundsarbete, känns självklart.

Det roligaste du gjort?
– Det var kanske inte det roligaste, men 

det var coolt. Jag stod i hedersvakten när 
president Obama var här. Jag var en meter 
från honom. Det var verkligen coolt, säger 
Mattias. 

Mattias Alm Zetterqvist gillar sitt jobb som soldat. Bra kollegor och ett bra sätt att planera är två fördelar.

Att vara  
soldat 
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CBRn-förbundet fortsätter bygga på 
hemvärnets förmåga att möta hot 
om kemiskt, biologiskt och radio-
aktivt kontaminerade miljöer.

TEXT: PER LUNqE

Efter en intensiv utbildningsinsats i 
somras fortsätter CBRN-förbundet 
mot nya mål. Befattningarna i de fyra 

CBRN-plutonerna är så gott som fyllda. 
Förbandsuppfyllnaden ligger på 80 procent.

– Intresset för vår verksamhet har ökat  
markant det sista året. Det gäller hemvärns- 
förbanden och det gäller CBRN-området, 
säger CBRN-förbundets förbundssekreter-
are Bernt-Åke Nensén. 

Hur ser du det?
– Det är flera förbandschefer och utbild- 

ningsgrupper som frågar efter stöd och 
utbildning.

Frågor om stöd
Den information Bernt-Åke Nensén och 
hans kollegor jobbat med att föra ut i syfte  
att sprida kunskapen om CBRN har gett 
resultat. Frågor om stöd kommer till för-
bundet.

– För vår del är det bra att intresset 
kommer lite i vågor. Då kan vi hantera det 
lättare och beta av lite eftersom.

I den satsning som gjordes i somras med  
ett paket om fem kurser tog CBRN-för-
bundet ett ytterligare steg i sin utveckling.

– Vi och våra uppdragsgivare har behov 
som förändras. Vi jobbar med att bygga 
vidare på kursutbudet. Det gör vi nu och 
vi kommer att fortsätta att göra det inför 
nästa år, säger Bernt-Åke Nensén.

Sanera med vatten
Vad är nytt?

– Grundutbildningen, eller grundkursen,  
ligger som vanligt i botten, sedan kommer 
ett paket med utbildningar inom olika 
funktioner, till exempel rekognosering och 
sanering, en kurs om brand och vatten-
materiel.

CBRN-soldaterna ska lära sig släcka eld 
och sanera med vatten och ibland kan det 
röra sig om kontaminerade eller brinnande  
bilar.

– Det här är basen, sedan kommer vi att  
fortsätta med instruktörsutbildning. Instruk- 
törerna ska kunna utbilda förbanden. De 
ska kunna lägga upp moment på KFÖ:er.

När CBRN-momenten blir stående in- 
slag i hemvärnets KFÖ:er ser Bernt-Åke 
Nensén framför sig att förbanden övas på 
sanering.

– Vi kommer att spela med att ett för-
band, till exempel en pluton, är kontamin-
erad. Då genomför vi en sanering, säger han.

I bataljonsstaberna ska det finnas två 
CBRN-befäl.

– Vi har även utbildning för dem. 
Denna utbildning ligger högst på vår stege.

Byggt upp CBRn-förmåga
Hur sannolikt är det att ett hemvärns-
förband utsätts för kontaminering?

– I storstadsregionerna är det inte osanno- 
likt. Och vi har risken för brand i till 
exempel hamnar med kemisk industri där 
Göteborgs hamn är en. Med kunskap om 
hur man skyddar sig mot CBRN-skador 
kan förbanden vidta åtgärder.

CBRN-förbundet som byggt upp hem-
värnets CBRN-förmåga har 300 medlemmar.

– Tre fjärdedelar är aktiva i plutoner,  
eller är instruktörer på centrala och region-
ala kurser, säger Bernt-Åke Nensén.

Förbundet har också ett civilt spår.
– 2006 tog transportmyndigheterna 

intresset ökar för CBRn-förmåga
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intresset ökar för CBRn-förmåga
kontakt med oss för att få en förstärkning 
av sin CBRN-förmåga, såväl på central 
som regional nivå.

Minröjning
Försvarsutbildarna har tillsammans med 
Civilförsvarsförbundet genomfört tre vecko- 
utbildningar åt dessa myndigheter, Trans-
portstyrelsen, Trafikverket och Sjöfarts- 
verket. Under utbildningarna får eleverna 
lära sig hur det svenska krishanterings-
systemet fungerar, det är steg ett.

I nästa steg spelas scenarier upp. Elev-
erna ska få en uppfattning om vad som 
kan hända i en fiktiv olycka.

Förbundet fick också för tre år sedan en  
fråga från Sjöfartsverket som skulle röja minor  
med misstänkt inslag av stridsgas i Östersjön.

– En av våra medlemmar utbildade 
besättningen på fartyget M/S Baltica som 
var plattform för röjningen.

Blir det mer utbildning åt civila myndig- 
heter?

– Det blir flera utbildningar, närmast en 
där eleverna får fräscha upp sina kunskaper 
i myndigheternas stabsarbete. Nästa år 
kommer en fackutbildning och repetitions-
kurs, säger Bernt-Åke Nensén. 

Bilden till vänster: kurschefen P-O Persson  
kontrollerar elevernas skyddsmasker.  
Foto: lars Westerström.  
Bilden nedan: Bernt-åke nensén som byggt 
upp Försvarsutbildarnas CBRn-verksamhet går 
vidare med nya planer efter sommarens stora 
utbildningssatsning. Foto: Per lunqe.  
övre bilden till höger: Omhändertagande av 
skadad soldat med skyddsmask.  
Foto: lars Westerström.  
nedre bilden till höger: Rekognoseringsövning 
på Revinge i somras. Foto: Per lunqe
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– ni ska hjälpa oss att se och värdera 
rapporter, i Tv, radio, tidningar och 
sociala media, så att vi kan förebygga 
felaktig kommunikation!

TEXT OCH FOTO: CARL M SJÖSTRAND

S å inledde kriskommunikatören på 
Länsstyrelsen i Halland, Marcus 
Johansson, sin första lektion på 

redaktörskursen i Tylebäck för nio utvalda 
Criscom-medlemmar.

Förstärka länsstyrelsen
Det är en helt ny verksamhet som Läns- 
styrelsen i Halland drar i gång och de tar  
hjälp av ett av Försvarsutbildarnas riks-
täckande specialförbund; Criscom. Det 
handlar om att förstärka länsstyrelsens 
kriskommunikation vid allvarliga händelser,  
exempelvis en kärnkraftsolycka, med 
främst omvärldsbevakning.

– Myndigheten har tidigare jobbat med  
förstärkningsresurser inom andra områden. 

Han är mycket nöjd med kursen och 
sina utvalda blivande medarbetare men 
också med det goda samarbetet med För-
svarsutbildarna och Criscom.

– Den värdegrund och den kompetens 
som frivilligorganisationerna kan bidra med  
är mycket värdefull. Jag känner stor glädje 
när jag ser vilket bra gäng vi fått ihop och 
när jag tänker på vad vi kan åstadkomma!

En mycket uppskattad lärare på kursen 
var Jeanna Ullén, som jobbar för MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) med webbplatsen och Twitter-
flödet Krisinformation.se 

Jeanna berättade att MSB har ett brett 
uppdrag men främst handlar det om att 
samordna krishantering och kriskommun-
ikation.

– Vi jobbar allt mer med sociala medier. 
Vi försöker utveckla en strategi – vilket jag 
rekommenderar alla att fundera ut; Hur 
arbeta med sociala medier på bästa sätt?

Självklart finns det gränser för hur  
personlig man kan bli när man represent-

Det fick mig att fundera på vad vi skulle 
behöva inom kriskommunikation. Jag 
funderade också på “vad kan man lösa på  
distans?” Omvärldsbevakning blev för mig  
svaret på den frågan. Just inom det om- 
rådet är det dessutom bra med ett “utifrån-
perspektiv”, konstaterar Marcus Johansson.

Länsstyrelsen kallar sina omvärldsbevak- 
are för “redaktörer”. Det var de nio först 
utvalda redaktörerna som fick utbildning 
till sin nya roll, under en solig hösthelg på 
Tylebäck kursgård. 

Anna motor för civila uppdrag
Criscoms Anna Torndahl har jobbat hårt 
med att få fram ett bra koncept för Läns-
styrelsen i Halland och sedan hjälpt till  
med rekrytering – ur Criscoms medlems- 
kader. Anna var också kursansvarig under 
helgutbildningen.

– Just nu och för Länsstyrelsen i Halland 
så täcker dessa nio personer vårt behov 
men jag tror att denna modell kan passa 
även andra myndigheter, säger Marcus.

Omvärldsbevakning i kris

FAkTA
Criscom, eller Kriskommunikatörerna, 
är ett av specialförbunden som organ-
iserats under Försvarsutbildarnas  
“paraply”. Criscom organiserar kvinnor 
och män med kommunikationsveten-
skaplig eller journalistisk utbildning 
och intresse – som vill engagera sig i 
frivilligt stöd vid civila och militära 
samhällskriser.
Criscom kombinerar kompetens och 
samhällsengagemang. Läs mer på 
Criscoms webbplats www.criscom.se 
eller på Criscoms Facebook-sida.
“Säkra budskap i osäkra lägen”
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erar myndigheter men Jeanna menar ändå  
att det är viktigt att hålla en relativt person- 
lig ton när man är på sociala medier. Det 
handlar om “tonalitet”. Jeanna har även 
varit med “på riktigt”, vid branden i Väst-
manland, 

– Jag jobbade med sociala medier där. 
Jag var då utlånad från MSB till Länsstyr-
elsen i Västmanland.

– Jag upplevde att vi fick ett mycket 
bra stöd av Criscom under branden, från 
de webbredaktörer som säkerställde att vi 
hade kapacitet 24/7.

Jag tror att Marcus initiativ på Läns-
styrelsen i Halland är mycket viktigt och 
efterlängtat. Det är svårt för oss som sitter 
“mitt i” att även hantera omvärldsbevak-
ning och utvärdering.

Att följa händelsen, göra omvärldsbevak- 
ning och utvärdera är viktigt och jag tror  
detta kan fungera bra med hjälp av omvärlds- 
bevakare som faktiskt kan sköta detta på 
distans.

Fokuserat engagemang
En av Criscom-medlemmarna som blev 
utvald till den nya förstärkningsfunktionen 
för Länsstyrelsen i Halland är Martin 
Hultberg:

– Jag sökte till detta uppdrag på Läns-
styrelsen i Halland för att jag hade varit 
medlem i Criscom i något år och kände 
att jag ville ha ett tydligare fokuserat mål 
med mitt frivilligengagemang. Eftersom 
jag bor i Ängelholm är det ganska nära till 
Halmstad.

– Jag jobbar dagligen i underhållnings-
branschen, med utveckling av dataspel. Det  
är jättekul men lite ytligt. Eftersom jag är 
kommunikationsansvarig på jobbet och 
sökte ett djupare engagemang blev ett med- 
lemskap i Criscom naturligt och nu känns 
uppdraget för Länsstyrelsen som en bra 
vidareutveckling av mitt frivilligengagemang. 

– Det har varit en mycket intressant och 
informativ kurs. Jag hade inte ställt upp så 
stora förväntningar men det blev en positiv 
överraskning. Det är också roligt att vara 
med om att forma ett helt nytt koncept. 
Det blir lite “pionjäranda”!

– Vi är ett blandat gäng med olika 
erfarenheter, som blivit utvalda av Läns-
styrelsen. Det känns som en styrka att ha 
denna mix, särskilt när vi ska jobba med 
omvärldsbevakning, tycker Martin.  

uppifrån till vänster och ner: Marcus johansson  
på länsstyrelsen i Halland är mycket glad att  
han fått så bra stöd av Criscom! / jeanna ullén  
gav många tips på hur man ska jobba med 
sociala medier. / Robin govik kom från Afton-
bladet och berättade om hur en tidnings-
redaktion fungerar. / göran Eliasson delade 
med sig av kunskap om hur man leder sig själv 
och gav råd om hur man kan hantera stress.

Militärpoliserna tar ett kliv framåt 
och går från förening till förbund. 
Från 20 september i år är Militärpolis-
förbundet en del av Försvarsutbild-
arna, efter att sedan 1954 varit en 
förening i Stockholm.

TEXT: PER LUNqE
FOTO: MILITÄRPOLISFÖRBUNDET

V arför gör ni det här?
– Genom att vara ett rikstäck-

ande förbund i Försvarsutbildarna 
kan vi nu växa lokalt över hela landet, 
säger ordföranden Carl Alm Djerf.

Han ser också fördelen med att åka upp 
ett snäpp på stegen.

– Det blir nu lättare för oss att komma 
med i verksamhetsdialogen och att ut-
veckla vår verksamhet.

Aktiva medlemmar
Militärpolisförbundet har 250 medlemmar.  
Det är militärpoliser, fältpoliser, beredskaps- 
poliser och ett flertal civila poliser.

– Vi har rensat medlemsmappen och 
har nu bara aktiva medlemmar.

Föreningen grundades 1954 och har nu 
en bred verksamhet. Under 2014 har det 
genomförts ett tjugotal utbildningar som 
skyddsvaktstjänst och utbildning inför om- 
förordnanden, figuranttjänster och föredrag,  
bland andra hos Stockholmspiketen.

Vad gör en militärpolis? Det många ser 
är militärpoliser som ser till att vi inte kör 

för fort på övningar och i samband med 
insatser.

– Vi ser till att det råder ordning och 
säkerhet, vi sysslar med utredningsverk-
samhet och med personskydd, säger Carl 
Alm Djerf.

Han har suttit med i styrelsen sedan 2009.
– Vi har en aktiv styrelse där yrkesoffic-

erare och civila poliser är med.

Tog steget
Processen har löpt väl beträffande upp-
växlingen från förening till förbund.

– Den har varit igång i över tio år. Nu 
passade allt bra och vi tog steget.

Förbundet har täta kontakter med Mil-
itärpolisenheten på Livgardet och får där 
sin utbildning kvalitetssäkrad. Medlem-
marna ges omförordnanden genom Mil-
itärpolisenheten.

– Före ett omförordnande ger vi utbild-
ning till medlemmen. Vi är på så sätt 
ett steg på vägen mot fortsatt tjänst som 
militärpoliser, säger Carl Alm Djerf.

Bengt Sandström, Försvarsutbildarnas 
generalsekreterare, välkomnar militärpolis- 
erna som ett eget förbund:

– Föreningen har växt och vi har haft 
mycket kontakt med dem som förening. 
Verksamheten har ökat rejält de senaste två 
åren och det var naturligt för Överstyrelsen 
att göra det möjligt att ta emot dem som  
ett rikstäckande förbund även om mycket  
av deras verksamhet kommer att ligga i 
Stockholm, säger Bengt Sandström. 

Militärpoliserna 
– eget förbund

Examination i MP-föreningens regi. 



det händer  
mycket i norrland

Foto: Peter  
nordström, AMF 
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Försvarsutbildarna är aktiva i de 
nordligaste länen. vi ringde utbild-
ningsledarna för att höra vad som 
skett, händer nu och planeras inför 
den närmsta framtiden.

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

I Jämtland är Johnny Olofsson utbildnings- 
ledare. Han har just haft ett veckoslut i  
Östersund med två inriktningar. Det var  

en Military Weekend (MW) och en ung- 
domskurs. MW:n drog elever från hela 
länet och gav dem en försmak av det 
militära. 

uppstart
Ungdomskurserna i Jämtland löper enligt 
en beprövad modell. Uppstarten sker på  
hösten. Ett utskick når ungdomar i 15- 
årsåldern. En träff genomförs där Johnny 
Olofsson och hans kollegor presenterar vad 
som erbjuds. Det blir ledarskapsmoment, 
förläggningsövningar med mera. Äldre 
elever går in som instruktörer.

–Vi vill ha en stegring och visa de nytill- 

komna att det går att utvecklas med oss, 
säger Johnny Olofsson.

Utbildningen fortsätter med skytte. 
Kulmen är höstfältskjutningen. Före jul 
blir det festligt med prisutdelning. Våren 
fortsätter med vintertjänst där förläggning 
i kyla är ett moment. En vecka i Ånn står 
på programmet. Eleverna skidtolkar mot 
Vallrun. Under våren lär sig ungdomarna 
sambandstjänst, sjukvård, brandtjänst, lite 
CBRN och hur man hanterar gevär long 22  
eller Ak4. Allt slutar med en kamratmarsch 
som är en examen.

intresse för närkamp
För de vuxna i Försvarsutbildarna erbjuds 
en hel del. Många jämtar är med både i 
Försvarsutbildarna och Hemvärnet. För-
svarsutbildarna genomför utbildning för 
avtalsbefattningar. Det är kurser för i stort 
sett alla avtalsorganisationer.

Därutöver driver Försvarsutbildarna kurser 
som Närkamp block A. Den går sista helgen  
i november på Frösön. Intresset är stort.

I början av september hölls den så 
kallade Norrlandskonferensen med repre-
sentanter från alla Norrlandslän. Där 

luftades möjligheter att stötta varandra och 
samarbeta över länsgränserna. 

I Västernorrland svarar utbildnings-
ledaren Bertil Edfors för verksamheten. 
Förbundet genomför mycket handfast 
utbildning. Under 2014 har flera kurser 
genomförts. Det är sprängtjänst (se För-
svarsutbildaren 3-2014 där du kan läsa ett 
reportage), utbildning i motorsåg, sjuk-
vård, koktjänst, ledarskap kvinnor, utbild-
ning på kulspruta och prickskyttegevär.

Timråprojektet
I Västernorrland pågår ett samarbete över 
kommungränserna. Timrå och två ytterlig-
are kommuner vill ha samarbete. Det är en 
förlängd Military Weekend över två veckor 
där arbetssökande ungdomar får testa vad 
det innebär att dra på sig en uniform.

– Vi kallar det Timråprojektet och vi 
samarbetar både med kommunen och 
Västernorrlandsgruppen. Vi hade 20 ung-
domar, 15 gick med i vår ungdomsverk-
samhet. Nu står Sundsvall och Kramfors 
på tur, säger Bertil Edfors.

Också i Västernorrland är samarbetet 
med hemvärnet gott. På KFÖ:erna ges goda 
möjligheter att rekrytera. Många instrukt-
örer har ett ben i vardera organisationen.

Västerbotten fortsätter inslagen väg med 
Sven-David Sörensen som utbildningsled-
are. Förbundet driver GU-F:ar och breddar 
sig med musikverksamhet. Senast var det 
en konsert i Noliahallarna mitt i Umeå 
med norrländska hemvärnsmusikkårer. Där  
passade Västerbottensförbundet på att värva.  
På garnisonens dag i Umeå fortsatte rekryt-
eringen i samarbete med hemvärnet. Sam- 
mantaget över året har tio event med inrikt- 
ning mot rekrytering genomförts i länet.

Förbanden
MW:s rullar på och är även i Västerbotten 
ett vinnande koncept. Den senaste genom-
fördes i september. Nu läggs inriktningen 
för kommande MW.

– Vi satsar på att göra den förbands-
specifik, säger Sven-David Sörensen.

Det innebär att det förband dit MW:n 
förläggs gärna ser att eleverna i framtiden 
kommer att söka tjänst på det förbandet. 
Förra året var det Arméns Jägarbataljon i 
Arvidsjaurs. F21 i Luleå står på tur. 

I Norrbotten är Görgen Lundgren ut- 
bildningsledare. Han jobbar mycket med 
vintertjänst, såväl grundläggande som mer 
tillämpad. Förbundet arrangerar Military 
Weekends, driver GU-F:ar och Försvars-
information. I december kommer för- 
bundet att genomföra en försvarsinforma-
tionskväll på F21 där flera namnkunniga 
experter delar med sig av sin kunskap.  

övning i ånn, populär plats för utbildning och kurser i norrland. 
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Höstkonferensen är det forum där vi  
under en förlängd helg diskuterar 
utbildnings-, rekryterings-, och ung-
domsfrågor med våra funktionärer. 
i år var en särskild ungdomstät med 
för att lägga sista handen vid det nya  
ungdomskapitlet som ska börja in-
föras från nästa år.

TEXT: PER KLINGVALL
FOTO: CARL M SJÖSTRAND

Den 1/1 i år fick vi ansvaret för rekryt- 
ering av sjukvårdspersonal till hem- 
värnet. I samband med det så satt vi  

själva upp ett rekryteringsmål om 158 nya  
sjukvårdare i år så att vi kan ha fyllt hem-
värnets befattningar 2020. Vi har ännu inte  
facit i hand men hittills i år har 188 pers-
oner påbörjat sin utbildning för att bli sjuk- 
vårdare. Ett jättebra resultat som vi kan 
vara stolta över men vi kan inte sitta nöjda 
utan nu gäller det att fortsätta utvecklingen 
eftersom inte alla förbund nått sina mål 
medan andra förbund passerat målet med 
råge. Försvarsutbildarna Stockholm och 
Södermanland har exempelvis rekryterat 
mer än dubbelt upp mot målet. Irma Palm 
som är ansvarig har fokuserat mycket på 

Höstkonferensen  
blickar framåt

kommunikation och möten med intress-
erade för att inte tappa bort dem.

kommunikation
Under höstkonferensen presenterades 
arbetet med en ny kommunikationsplatt-
form för rekrytering som i sitt budskap tar 
avstamp i en helhetsbeskrivning av oss som 
utgår från att vi rekryterar och utbildar till 
både Försvarsmakten och för samhällets 
krisberedskapssystem:

"Försvarsutbildarnas ger människor 
möjligheten att utveckla förmågor och 
socialt ansvarstagande, samtidigt som vi 
stärker samhällsskyddet och förmågan att 
hantera civila och militära kriser."

Kommunikationen tydliggörs sedan 
för olika målgrupper som ungdomar och 
de som är intresserade av ett militärt eller 
civilt avtal.

Plattformen kommer att påverka brosch- 
yrer, roll-up och framförallt våra digitala 
medier framöver. Vi kommer i ett första 
steg att byta layout på hemsidan i december 
så att den riktar sig till de som är intresse-
rade av att delta i vår verksamhet till skill-
nad från idag då den riktar sig till de som 
redan är medlemmar. I samband med detta 
kommer vi även att minska antalet under-
sidor. Förbund och föreningar har i de 

vänstra bilden: Försvarsutbildarnas ordförande, Anders lindström. Högra bilden: irma Palm uppvaktades för sitt fantastiska rekryteringsarbete i 
Stockholm. 

flesta fall svårt att uppdatera sidorna och i 
dialog med dem kommer vi att ta bort de 
sidor som inte kan hållas uppdaterade. I ett 
senare steg kommer vi under senare delen 
av nästa år att se över den plattform som 
hemsidan idag bygger på.

varumärke
Försvarsutbildarnas goda renommé bygger 
på att den enskilde följer vår värdegrund 
och använder ett gott omdöme i samband 
med vår verksamhet eller när någon kan 
uppfatta att den enskilde är Försvarsutbild-
are. För att stödja förbund och den enskilde 
så har vi nu tagit fram ett nytt kapitel till 
varumärkeshandboken och ger även ut rikt- 
linjer för digitala medier. I detta ingår även 
råd för den enskilde vid användning av 
sociala medier.  Detta kommer att ligga på 
intranätet men kan enklast sammanfattas i 
följande grundregler:

•	 Använd ett gott omdöme och tänk  
 alltid efter före du publicerar något.

•	 Det du publicerar ska vara förenligt  
 med svensk lag och vår värdegrund.

•	 Ställ gärna dig själv frågan om du  
 kan förklara för dina anhöriga/barn  
 eller föreningsansvariga varför du  
 publicerade just den här bilden eller  
 texten. 
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Peter Hultqvist, försvarsminister sedan 
3 oktober har mycket att ro iland. 
insatsförsvaret ska bemannas, inrikt-
ningsbeslutet ska förankras. Blir det 
en ny variant av värnplikten och vad 
väntar han sig av frivilligförsvaret?

TEXT OCH FOTO: PER LUNqE

Frågorna gavs utrymme på en träff i 
slutet av november på Försvarsdeparte- 
ment, inbjudna: Sveriges försvarsmedia.

Försvarsminister Peter Hultqvist oroar 
sig för läget i Europa. Ryssland rustar och 
visar militära maktmedel. Invasionen på 
Krim är ett folkrättsbrott. Baltiska stater 
känner sig hotade. Kränkningar i luften på  
svenskt territorium i luften irriterar för-
svarsministern.

– Det är den miljö vi lever i, säger Peter 
Hultqvist.

Och svensk respons är inte tveksam.
– Vi handlar tydligt och konsekvent.

Ska hålla
Nu har Försvarsdepartementet flera frågor 
att ta itu med. En är inriktningsbeslutet, 
försvarsbeslutet 2015. Den bygger på för- 
svarsberedningens rapport som i huvudsak  
hade sex riksdagspartier som undertecknare. 

– Vi ska bygga en proposition som 
håller i riksdagen.

Peter Hultqvist vill ha en bred överens-
kommelse som håller för ett beslut. Han 
ställer sig avvisande till små marginaler som  
när riksdagen med några mandats övervikt 
avskaffade värnplikten 2009. Nu vill det 
pragmatiska före detta kommunalrådet från  
Borlänge sluta överenskommelser som håller.

– Omvärldsutvecklingen gör att vi 
måste hålla ihop, säger Peter Hultqvist.

Om Försvarsmakten säger han:
– Den militära förmågan ska öka.

nato: ”nej”
Efter skärgårdsoperationen, informations-
insatsen, sa Peter Hultqvist att han inte 
ville ha en utredning om svenskt Nato-
medlemskap. Sverige är verksamma inom 
Nato och samarbetar med alliansen inom 
freds- och säkerhetsoperationer. Sverige 
förhandlar om värdlandsstöd. Försvars-
makten deltar i Natoövningar som ger våra 
stridskrafter möjlighet att öva i samman-
hang som vi annars inte kunnat vara med i.

– Vi är djupt inne i samverkan. Det 
kräver resurser och idérikedom. Men vi drar  
gränsen vid kollektiva försvarsförpliktelser.

Det inriktningsbeslut som ska leda 
Sverige till ett försvar som motsvarar och 
kan möta den hotbild som nu tornar upp 
i Europa bygger på samverkan mellan 
riksdagens partier.

– Jag lovar ingen dans på rosor. Och vi 
kommer att få jobba med ekonomin varje 
dag.

Ekonomi har inte alltid varit Försvars-
maktens paradgren. Inte heller Alliansens, 
enligt Peter Hultqvist.

– Alliansen har varit kallsinnig till en 
budget som ger en hållbar utveckling för 
Försvarsmakten, säger Peter Hultqvist.

Skärgården: ”värna Sverige”
I den rödgröna regeringens förklaring slogs 
fast att Sverige ska hävda landets nationella  
integritet. Första testen kom med skär-
gårdsveckan.

– Försvarsmakten tog reda på vad som 
hände och har befogenheter att bruka våld.

Hur var det att som ny försvarsminister 
i en ny regering ställas inför denna vecka?

– Jag konstaterar att det var som det 
var. Det var inte annat än att värna Sverige.

Ett nytt samarbetsklimat har uppstått 
mellan regeringen och Försvarsmakten. 
Generallöjtnanten Jan Salestrand är nu 
statssekreterare i Försvarsdepartementet.

– Jag har sagt i opposition att det inte 
ska vara något motsatsförhållande mellan 
regeringen och Försvarsmakten. Vi fattar 
bättre beslut om vi jobbar tillsammans. Nu 
gör vi det. Försvaret är inget särintresse. 

Hur ser Peter Hultqvist på frivillig-
heten, de frivilliga försvarsorganisationerna?

– Frivilligheten är en del av demokratin, 
av försvarets folkförankring. 

Peter Hultqvist ser breda grupper i  
Sverige som dels skaffar sig en egen förmåga  
att klara kriser och som i organiserade 
former kan ge krisstöd som till exempel vid 
branden i Västmanland. 

Det frivilliga engagemanget kan vara 
grunden för en kommande variant av värn-
plikt, där enligt Peter Hultqvist, krisutbild-
ning blir en viktig del. 

Försvaret behövs i  
en osäker omvärld

Peter Hultqvist flaggar för en 
nytändning av försvaret.
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”Skärgårdsveckan” var inte bara en 
prövning för Försvarsmakten, den 
nya regeringen fick sin första utman-
ing. Peter A Mattsson som leder 
forskningsprojektet Rysk förmåge-
utveckling mot 2020 på Försvars-
högskolan, menar att det sannolikt 
var ett ryskt intrång som en del i en 
större psykologisk operation.

TEXT: PER LUNqE

Om ett av målen var att pröva besluts- 
fattarna vid sidan av medier och 
allmänhet, alltså om veckan var ett 

test av regeringen, hur gick det? 
– Såväl regeringen som försvarsminister 

Peter Hultqvist ingav förtroende, säger 
Peter A Mattsson.

Han menar också att Försvarsmakten 
med de resurser som finns, hanterade händ- 
elsen på ett bra sätt. Men också att För-
svarsmakten har mycket begränsade medel.

– Hade det skett kränkningar samtidigt, 
förutom i Stockholm, i Göteborgs och 
Sundsvalls hamnar, då hade Försvarsmakt-
ens oförmåga visat sig.

visa på oförmåga
Ett mål i en rysk psykologisk operation,  
ska enligt Peter A Mattsson, vara att visa på  
oförmåga. Det behövs inte mycket fantasi 
för att föreställa sig tre kränkningar till sjöss, 
samtidigt på tre platser, och om Försvars-
maktens insatser då lyckats eller inte lyckats.

– När marinchefen Jan Thörnqvist  
sätter full bemanning på sina fartyg överst 
bland önskemålen och vi vet hur få fartyg 
marinen har, då är det allvarligt. Personalen 
är viktigast, det tar många, många år att 
återta förlorad förmåga.

Varför vill Ryssland visa på oförmåga?
– Om vi ser utvecklingen från Rysslands 

sida, är de nu omringade av Nato-länder. 
Finland och Sverige står Nato nära. Om 
svensk försvarsförmåga ökar skulle, enligt 
ett ryskt resonemang, Sverige inte behöva 
gå med i försvarsalliansen, säger Peter A 
Mattsson.

Med omvänd logik skulle Sverige, om 
kränkningarna är lagom stora, bygga en 
försvarsförmåga som klarar dessa hot.

värdlandsavtalet
Vill Ryssland visa hur mycket skada de kan 
göra?

– Det är en signal.
Peter Hultqvist vill inte utreda ett Nato-

medlemskap?
– Det sa han veckan efter skärgårds- 

insatsen, men det är en inställning som 
Socialdemokraterna haft länge.

ÖB skrev på ett värdlandsavtal med 
Nato i Newport.

– Det var en viljeinriktning, enligt min 
uppfattning. Nu ska avtalet förhandlas 
klart. Det intresserar naturligen Ryssland.

gråzon komplicerar
Om Försvarsmakten visar oförmåga och 
angriparen förmåga?

– Rysk undervattensteknologi är världs- 

ledande. De har utvecklat fjärrstyrda minor 
och torpeder som kan ligga passiva i farleder 
eller ute på öppet vatten. De kan sedan om 
de aktiveras tillsammans med fjärrstyrda 
sensorer ställa till med stora problem i våra 
farvatten. Mycket svåra att upptäcka och 
de är dödliga hot om de används mot såväl 
civila som militära mål. 

Kränkningen i Stockholms skärgård var 
inte en isolerad företeelse?

– Nej. Vi har Ryska påsken och den 
stora invasionsövningen Zapad 2013 där 
kvalificerat strategiskt bombflyg gick mot 
Blekinge. Vi har sett flera kränkningar mot 
andra Östersjöländer under hela 2014, inte  
minst de baltiska länderna. Detta signalerar  
en ökad rysk ambition.

Kränkningar är en del i långsiktiga psyko- 
logiska operationer där gråzonsaktiviteter 
komplicerar motdrag, enligt Peter A Mattsson.

- Psykologiska och informationsopera-
tioner stämmer med doktrinen som styr 
det ryska försvaret sedan 2010. Att visa mil- 
itär förmåga på det sätt som skett, i luften 
eller på marken är allvarliga kränkningar 
mot Sverige. Varje sådan kränkning eller 
öppen rysk närvaro i Sverige visar vad de 
kan åstadkomma och de påverkar oss i ett 
läge då varken fred eller krig tycks gälla. Vi 
blir osäkra och då börjar vi ifrågasätta vår 
egen försvarsförmåga och om politikerna 
vill att Sverige skall ha en egen försvars-
förmåga. Det gäller att stå upp mot denna 
ryska aggression, visa vår vilja och förmåga 
att försvara oss, säger Peter A Mattsson. 

”Skärgårdsveckan”  
– test av regeringen

Bryggan på HMS visby. Foto: jimmy Crona, 
Combat Camera/Försvarsmakten 
lilla bilden: Peter A Mattsson, forskare på  
Försvarshögskolan. Foto: Privat
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Sid 25: ungdom 
Halmstad och 
Falsterbo (text samt 
bildmontage)

För fjärde året anordnades en höst- 
lovskurs i Halmstad. Konceptet blev 
information om frivilligrörelsen, 

Hemvärn och Försvarsmakten. Det hand-
lade också mycket om "hands on".

Höstlov med Försvarsutbildarna  
i Halmstad och Höllviken

Ungdomar ur frivilliga försvarsorganisa- 
tionernas ungdomsverksamhet var också 
samlade till ungdomsskola vid Falsterbo 
kursgård under höstlovet. Årets ungdoms-
skola där det bjöds på både grund- och fort- 

uppifrån till vänster och ner: En stridsvagn tilldrar sig alltid ett stort intresse hos försvarsintresserade ungdomar. Foto: Anders Folkesson / Att sy  
på märken är en utmaning. Foto: Björn Svensson / Att prova på att köra båt är häftigt. Foto: Marcus Strandepil / det gick också att utbilda sig på 
Sjövärnskårens båt. Foto: Björn Svensson / Snygg uppställning. Foto: Björn Svensson / 91:an visas tillbörlig respekt och får en reglementsenlig häls-
ning. Foto: kim karlsson

sättningskurs lockade drygt 100 ungdomar 
från Försvarsutbildarna Skåne och Älvsborg,  
Sjövärnskåren, Bilkåren och ur FMCK. 

TEXT: ANDERS FOLKESSON OCH TOMMy JEPPSSON
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i januari landar den svenska styrkan 
i Mali. det blir en mission som möter 
en komplicerad hotbild. 

TEXT: PER LUNqE

Mot regeringsstyrkorna står tuareg-
erna som organiseras i guerilla-
rörelsen MNLA. AQIM – är en 

jihadistisk Al Qaidagrupp som opererar 
i Sahara och Sahel. Därutöver finns en 
”blandad buffé” av grupper ”med porösa 
gränser” som den svenske förbandschefen, 
övlt Carl-Magnus R Svensson säger.

Han och 250 soldater från K3 och Fall- 
skärmsjägarna ska bedriva underrättelse-
tjänst i nordvästra delen av Mali med 
Timbuktu som bas. Det är väglöst land, 
öken och savann. Något som jägarna  
kommer att trivas med.

– Jag känner mig helt trygg med mina 
soldater, de är tränade för det här, säger 
Carl-Magnus R Svensson.

Franska
Mali är ett land i Västafrika utan kust. Det 
är stort som Spanien och Frankrike till-
sammans. Det är ett land som sedan 2012 
befinner sig i krig mot sig själv. Det är i 
praktiken delat mellan norr och söder. 

Fransk trupp finns i landet och det 
svenska förbandet kommer att samarbeta 
med fransmännen. Språkförbristning, hur 
många svenska soldater pratar franska?

– Vi har flera officerare som är duktiga 
på franska. 

Men inom FN-missionen Minusma där 
Sverige deltar är koncernspråket engelska. 
Carl-Magnus R Svensson ser inga större 
problem där. 

nödvärn
Svenskarna har inte områdesansvar där de  
ska verka. Uppgiften är att hämta in under- 
rättelser, att skydda invånarna och naturligen 
sig själva. Men förbandet har långtgående 
befogenheter.

Kapitel 7 i FN:s förhållningsregler ger 
Carl-Magnus R Svensson och hans soldater 
mandat att öppna verkanseld enligt nöd-
värnsrätten. Kapitel 7 är den högsta nivå 
ett svenskt förband kan nå under mission 
utomlands. Det betyder att skytten går fri 
från brottsansvar om handlingen, eldgiv-
ningen inte varit uppenbarligen oförsvarlig.

Kapitel 7 kommer också att sitta i 
ryggmärgen när jägarna från Karlsborg 
möter motstånd. Det kommer de med all 
sannolikhet också att göra.

SR Ekot rapporterar om Al Qaida i Mali:
”Nio FN-soldater dödades i ett eldöver-

Mali: Tuff uppgift  
för svenska förband



 

Om ryssen och nato
Debatt!

fall i oktober 2014. Då hade 30 dödats 
och 90 skadats sedan FN började agera i 
Mali med militär trupp.”

– Motståndaren är, precis som vi, väl-
motiverad, skicklig och också farlig, säger 
Carl-Magnus R Svensson.

vi är övade
Hur ser ni på hotbilden? Om ni blir på-
skjutna?

– Vi är tränade för väpnad strid. Vi har 
utrustning och förmåga att möta det vi 
kommer att möta.

Ebola?
– Det är en del av riskbedömningen. 

Ebola bedömer jag som låg risk. I Mali 
har endast ett fall konstaterats. Det finns  
flera infektionssjukdomar. Men våra sjuk-
vårdare är förberedda, säger Carl-Magnus R  
Svensson.

Campen är i början av november under  
byggnation. Ing 2 från Eksjö bidrar med 
60 soldater som förvandlar sand till en 
fungerande camp. Det är en camp som 
ska hysa 300 soldater med bostäder och 
skyddsvallar. Arbetet sker dygnet runt. 
Maskinerna har gått på båt från Halmstad 
till Dakar och sista sträckan på land till 
Timbuktu. Det är första gången sedan 
Kosovo ett sådant projekt genomförs.

När jägarna i januari grupperar i 
campen, då väntar för K3 ett ansvar i 14 
månader, det blir ytterligare förbands-
beteckningar, Mali 01, 02 och 03. Det 
kommer att bli medaljer vid hemkomst, 
men kanske också stupade. FN är en mål-
tavla för attentat. De svenska soldaterna är  
förberedda på IED:er och transportbilar  
fyllda med sprängmedel. Men till skillnad 
från i Afghanistan finns här inga amerik-
anska soldater. Nu är det fransmän och FN.

Chefen för FNs fredsinsatser, Herve 
Ladsous, menar att situationen för de 
fredsbevarande styrkorna i Mali är oaccept- 
abel, enligt AP. Försvarsminister Peter 
Hultqvist säger till SvT:

– De måste göra professionella bedömn- 
ingar. Det är en svår operation.  

 

Fallskärmsjägare under utbildning, snart i  
maliska öknen. Foto: Marie Rosenquist,  
Combat Camera/Försvarsmakten.  
lilla bilden: – Mina soldater är tränade för  
det här, säger Carl-Magnus R Svensson.  
Foto: Rigmor Beck-Friis.

Förra vintern var jag på middag med 
föredrag av försvarsministern. En offic- 
er i publiken ropade ut: ”är det inte 
dags att sluta bry sig om opinionen 
och gå med i nato en gång för alla”?

TEXT: BJÖRN FORSETH

S å osmart att säga ja till det var inte 
försvarsministern. Men nu har vi ny- 
ligen sett en smart kampanj som fått  

opinionen att för första gången bejaka svensk 
Nato-anslutning, trots att nödanropet från 
en skadad ubåt visade sig vara en tidnings-
anka.

Men missförstå mig inte. Det kanske 
fanns en ubåt i skärgården, rysk eller 
holländsk eller polsk. Marinens personal 
gjorde sitt jobb.

Precis som flygvapnets. Enligt högkvart-
eret har flygkränkningarna minskat i antal 
sedan 2010, även om massmedia ger ett 
annat sken. Och utan att kolla identiteten 
låter pressen läsarna tro att ryssen återigen 
varit framme.

Massmedias artiklar om ett aggressivt 
Ryssland har enligt Mediearkivet stigit från  
20 om året under perioden 1993-1997 till 
37 om året 1998-2007, 150 2008-2013 
och 413 bara till och med oktober i år!  
I en sådan atmosfär triggas man att yla med  
vargarna. En officer talade under ”ubåts- 
jakten” upphetsat om 30-40 rysk-svenska 
krig i historien, vilket skulle innebära ett 
krig mer än vart tionde år mellan slutet av 
1400-talet och 1809, då vi bevisligen slogs 
med Ryssland sista gången. Uppgiften  
kanske han fått från Herman Lindqvist, 
som i vintras i Aftonbladet hävdade 33 rysk- 
svenska krig. Enligt Nationalencyklopedin 
var de emellertid åtta till antalet, enligt 
Wikipedia tio. Och då var ändå Sverige 
krigsanstiftare i hälften av fallen.

Som en randanmärkning vill jag jämföra  
den upphetsade pressen med de samiska 
nyheterna, Ođđasat, som mitt under ubåts- 
jakten rapporterade om det nordnorska 
firandet av att Röda armén befriat dem för 
70 år sedan, och om att konungen talade 
om den norsk-ryska vänskapen.

Nej, vår förra försvarsminister var inte 
osmart. Hon slöt någon vecka före valet ett  
avtal med Nato om att kunna upplåta svenskt 
territorium åt dem vid behov, och avtalet 
skulle ratificeras före jul. Det har den nye 
försvarsministern nu avvisat, men den i 

oktober uppblossade rysskräcken skapade 
en kampanj för svenskt Nato-medlemskap.

Varför skulle någon vilja köra över en  
folkopinion mot Nato-medlemskap? Varför  
är folket så motvilligt? Kan det hänga ihop  
med sådant som, att Nato utan FN-mandat  
förde krig mot Jugoslavien för att avstycka 
Kosovo, vilket blivit ett prejudikat som sedan  
Putin kunnat hänvisa till angående Krim?

Man kallar Nato en fredsorganisation. 
Men Nato bildades av de länder som nyss 
delat Tyskland. Det var västzonerna som 
bytte valuta och skapade ett nytt land; idén 
med två Tyskland var inte Sovjets. Kanske 
gjorde de 1949 rätt i att frukta Sovjets 
ambitioner, men Sovjet hade också rätt att 
frukta sina gamla allierades. Att Churchill 
av sin generalstab 1945 begärt en bedömn-
ing i stort över ett tänkt anfall på Sovjet-
unionen kan inte ha varit okänt för Sovjet 
även om det hölls hemligt i 50 år.

Och Nato bildades inte som motvikt mot  
Warszawapakten utan tvärtom. Höjden av 
”fredsvilja” är att Nato inte la ner sig själva,  
när Warszawapakten gjorde det. I stället 
fortsatte alliansen att ansluta länder och 
upprätta baser allt närmare Ryssland – 
trots löften till Gorbatjov om motsatsen 
när Sovjet upplöstes.

De bevisade ryska anflygningarna mot 
Sverige påsken 2013 gav mig det omedel- 
bara intrycket, att Ryssland ville säga Sverige: 
”Rusta upp! Vi vill inte se ett oförsvarat 
Sverige”. (I sak höll jag med dem, men det 
var ändå ett djävla sätt.)

Det är i just detta oförsvarade Sverige 
som kampanjen för svenskt Nato-medlem-
skap kunde bära frukt i folkopinionen. 
Trots att jag själv har Nato-medaljer från 
uppdrag då vi gjorde en meningsfull insats, 
hindrar det mig inte från att vilja hålla 
Sverige utanför den kärnvapenklubb som 
Nato är, en som främst värnar nordamerik-
anska näringsintressen världen över. Ett 
oförsvarat Sverige lämnar oss öppna för att  
besättas av endera parten i ett eventuellt 
framtida storkrig, och blir det inte Ryssland  
så blir det Nato – i värdlandsavtalets anda.

Det är inte Ryssland som är hotet mot 
oss utan ett storkrig i Europa. Är vi med 
och ökar inringningen av Ryssland är vi 
också med och ökar hotet om storkrig. Är 
vi med i Nato blir vi måltavla!

Därför är det olyckligt om svenska mil- 
itära tidskrifter ensidigt beskriver Nato som  
”vän”, som en av oss. Än så länge har vi inga  
fiender, vi bör inte skapa några heller. 

 
 

Svar på Claes Arvidssons krönika " Nato-medlemskap på en vecka" i Försvarsutbildaren nr 4-14.
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de årliga avgångarna från Försvars-
makten, bl a pensionsavgångar, inne-
bär ett behov av 200 nya officerare 
årligen. 

TEXT: TORBJÖRN GUSTAFSSON
FOTO: TORBJÖRN GUSTAFSSON 
OCH CHRISTOFFER HAGBERG

För att fortsatt innehålla aktuella 
behörighets- och lämplighetskrav och 
samtidigt praktiskt hantera en nära 

nog dubbelt så stor årlig officersutbildning 
skall därför antagningen till officersprogram- 
met successivt öka. Ökningen syftar till att  
den kurs som påbörjar den treåriga aka-
demiska officersutbildningen år 2018 leder 
till att 200 fänrikar utexamineras år 2021. 

Fler kadetter behövs
– Som chef för Militärhögskolan Karlberg 
är det glädjande att konstatera att Försvars-
makten har behov av en ökad volym offic- 
erare utexaminerade från officersprogram-
met och att det finns en omedelbar och 
tydlig koppling till den fortsatta utveck-
lingen av våra krigsförband. Det här innebär  

att de som genomför officersutbildningen 
med godkända akademiska och militära  
resultat kommer att anställas på en befattning 
i Försvarsmakten, säger överste Rikard 
Askstedt. 

Skola med anor
Karlbergs anor som militär utbildnings- 
enhet sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet.

Fortfarande bedrivs utbildningen till 
officer i samma lokaler som man gjorde för 
över tvåhundra år sedan. Det är världens 
äldsta officersutbildning som i obruten 
följd bedrivits på samma plats.

Som elev och kadett vid officersprogram- 
met präglas därför utbildningen i hög grad 
av vårt gemensamma arv och vår historia 
samtidigt som den i allra högsta grad hålls 
aktuell genom täta kontakter med, och 
lärare ur, krigsförbanden samt en högkvali-
tativ undervisning under Försvarshögskolans 
ledning. 

Kadettutbildningen som sker vid Karl- 
berg ger en officersexamen som är kostnads- 
fri.Dessutom är kläder, kost och logi fritt 
samt att man som kadett erhåller en dag-

penning som idag är cirka 150 kronor. Att 
efter en akademisk examen vara skuldfri 
och ha en anställning är nog officersutbild-
ningen ensam om i Sverige att erbjuda.

– Studietiden på MHS Karlberg är om- 
växlande och utmanande, tiden består inte  
bara av teoretiska och praktiska studier, säger  
fänrik Filip Båverud som tog examen 2014.

Utan även av ett levande socialt liv, med  
baler, mässdanser, utbyten med andra 
nationers motsvarigheter inom idrott och 
studier, för att nämna några exempel. 

Närheten till huvudstaden är unik, all  
kultur, uteliv och natur som staden erbjuder 
är ett plus i kanten. Från Karlberg tar det  
cirka 10 minuter med tunnelbanan in till  
centralen. Sedan att kadetterna bor i slotts- 
miljö och erhålls en riktigt bra utbildning  
kostnadsfritt är även det en stor fördel. 
Möjligheterna till fysisk aktivitet är utom-
ordentligt bra, militär hinderbana, löpspår, 
gym, kajaker med mera. 

– Utbildningen som erhålls från skolan 
är en bra grund för kommande tjänstgöring  
som taktisk officer. Utbildningen är mång- 
sidig. Teorin omsätts i många fall i praktiken  

Officer – framtidsyrke
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genom tillämpande övningar. Under min 
tid på Karlberg genomfördes övningar och 
utbildningar mellan de norra delarna av 
Sverige till de södra delarna. Vi fick se stora 
delar av landet. Efter Karlberg har jag inte 
bara utvecklats mycket i min yrkesroll men 
även väldigt mycket på ett personligt plan. 
Efter examen är jag placerad på Livgardet 
och där på 13. Säkerhetsbataljonen, avslutar 
fänrik Båverud.

Teori och praktik
Militärhögskolan Karlberg är i dag en lev-
ande akademisk miljö genom samarbetet  
med Försvarshögskolan som ansvarar för 
utbildning inom ämnena krigsvetenskap 
(stridsteknik, taktik och strategi), militär-
teknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och 
engelska på det treåriga officersprogrammet. 

De akademiska studierna kompletteras 
med att i kadettbataljonens regi utveckla 
soldatkompetens och fysisk prestations-
förmåga samt genomgå ett omfattande 
individutvecklingsprogram. När kadetterna 
examineras har de en akademisk yrkes-
examen om 180 högskolepoäng.  

FAkTA

Officer – framtidsyrke För att kunna antas krävs:

•	 Slutbetyg eller avgångsbetyg från 
gymnasiet eller gymnasial vuxen-
utbildning, eller motsvarande.

•	 Svenskt medborgarskap.
•	 Fullgjord militär grundutbildning 

eller motsvarande utbildning med 
godkänt resultat (se längre ner på 
sidan).

•	 Genomgången säkerhetsprövning 
och att du uppfyller kraven enligt 
säkerhetsskyddslagen och säker-
hetsskyddsförordningen.

•	 Godkänt betyg i Ma B samt Sh A 
(områdesbehörighet 5). I det nya 
betygsystemet krävs Matematik 2a, 
alternativt Matematik 2b, alterna-
tivt Matematik 2c, Samhällskun-
skap 1b alternativt Samhällskun-
skap 1a1+1a2 (lägst betyg E i varje 
ämne).

•	 Bestyrkt visad lämplighet för offic- 
ersutbildning under militär grund-
utbildning med lägst vitsord Ja-5-5  
eller godkänt resultat från mot-
svarande militär utbildning (till 
exempel Grundläggande militär 
utbildning tillsammans med 
Kompletterande militär utbildning, 

KMU, eller Förberedande officers-
kurs, FOK).

•	 Att du uppfyller Försvarsmaktens 
föreskrivna medicinska fordringar.

•	 Att du uppfyller kraven för fysiska 
tester (testas under antagnings-
processen).

•	 Att du uppvisar godkänt resultat på 
inskrivningsprov.

För militärteknisk profil krävs dessutom:

•	 Godkänd i Ma C samt Fy B (om- 
rådesbehörighet 5 men utan krav 
på matematik, samt områdes-
behörighet 8 med sänkt krav i 
matematik och utan krav på kemi). 
I det nya betygsystemet krävs 
Matematik 3b, alternativt Mate- 
matik 3c, Samhällskunskap 1b alt-
ernativt Samhällskunskap 1a1+1a2, 
Fysik 2 (lägst betyg E i varje ämne).

För ytterligare information: 

Torbjörn F Gustafsson
Press- och informationschef
Militärhögskolan Karlberg
phone +46-8 514 393 26
mobile +46-709 570 170

Bilden längst till vänster: Samverkans- 
övning med helikopter.
Bilderna ovan: Omväxlande  
övningar präglar vardagen.
Bilden till vänster: karlbergs slott  
erbjuder en unik utbildningsmiljö.
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Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till  
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.

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

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

under Alliansregeringen var försvars-
politiken bara en lång ökenvandring. 
Ambitionen att tona ner rysk styrke-
uppbyggnad kombinerades med en 
nonchalant hållning till en allt dyst-
rare riskbild. Statsminister Reinfeldts 
uttalande om försvaret som sär-
intresse kommer att ta sin plats i den 
politiska citathistorien. 

TEXT: CLAES ARVIDSSON

Valet att hålla fast vid en kurs (och 
ekonomi) är ett exempel på vad som 
inom statsvetenskapen kallas en sur-

viving failure: En misslyckad politik som 
ändå håller i sig. Ska det upprepas?

Peter Hultqvist har gjort en gedigen 
läroresa sedan han blev socialdemokraternas  
riksdagsetta i försvaret. Som ny försvars-
minister tinade han i en utnämning upp 
departementets relationer med Försvars-
makten genom att hämta sin statssekreterare 
från Högkvarteret. Att han har en god 
arbetsrelation med försvarsutskottets nye 
ordförande FP:s Allan Widman skapar en 
intressant mix för framtiden.

Men den avgörande frågan är förstås 
vilket handlingsutrymme som finns. Inte 
minst handlar det om underfinansieringen  
av försvaret och signalerna från Stefan Löfven 
har hittills inte inbjudit till några hurrarop. 
Socialdemokraterna är beroende av miljö-
partiet i regeringen och vänsterpartiet som 
stödparti, vilket innebär en kraftig restrik-
tion. Prognosen blir inte bättre av att det 
finns en stark ”fredsfalang” inom S.

Säkerhetspolitisk ologik
tidigare Nato-ambassadör Veronika Wand 
Danielsson lyfter fram att inflytandet har 
ökat men:

”Lika tydligt är det dock för Nato att 
icke-medlemmar inte får delta när alliansen 
”fattar beslut”. Lika självklart är det, inte 
minst i ljuset av krisen i Ukraina, att icke- 
medlemmar inte kan påräkna någon säker-
hetsgaranti under artikel 5.”

Och det är egentligen inte någon nyhet. 
Det blir intressant att se hur Peter 

Hultqvist kommer att hantera värdlands-
avtalet med Nato. Med Alliansen i Rosen-
bad hade det hamnat på Riksdagens bord. 
Vågar Socialdemokraterna det? Det krävs 
också följdlagstiftning för att avtalet ska 
kunna implementeras. Är det långbänk 
som väntar? 

Det enda som vi vet är att Löfven och 
Hultqvist kamperar ihop med två partier 
vars syn på världen kan sammanfattas med 
orden ”Öst är öst och väst är värst”. 

I regeringsdeklarationen byttes formul-
ering kring den militära alliansfriheten –  
från att den har tjänat oss väl till att allians- 
friheten tjänar oss väl. Det enda Löfven 
hade att säga om Nato var att understryka 
att Sverige inte ska bli medlem. Det kan 
jämföras med att S i Försvarsberedningen 
konstaterar att Nato är den enda organisa-
tion som kan leverera säkerhet globalt och 
i vårt närområde

Men det är mer än så som inte hänger 
ihop. I regeringsdeklarationen slog Löfven 
fast att den ensidiga svenska solidaritets-
deklarationen som inkluderar utfästelser 
om militär hjälp, står sig också med den 
nya regeringen. S står dessutom bakom det 
värdlandsavtal (Host Nation Support) som 
alliansregeringen ingick med Nato. Det  
innebär att Sverige ska kunna ta emot hjälp  
men också att Sverige kan bli en språng-
bräda för Nato att ge hjälp (till Baltikum).

I själva verket innebär värdlands-
avtalet med Nato den definitiva 
punkteringen av allt fikonspråk-
tal om svensk alliansfrihet. Det 
vi borde göra – i en tid av allt 
aggressivare rysk politik mot 
omvärlden – är i stället att tala 
om medlemskap. Det är krig 
i Europa och ingen vet hur 
det kommer att sluta. Allvaret 
understryks av ubåtsjakten i 
Stockholms skärgård.

Men vi är ju ändå nästan med 
i Nato, säger en del. Så det 
spelar inte någon roll. 
Vi är trygga ändå. 
Tja. Sveriges 
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undER HElgEn 24-26 OkTOBER med temat Territoriell 
integritet – väpnad strid i fred, genomförde Försvarsutbildarna 
Bohuslän-Dal en IKFN-kurs, med stöd från BohusDalgruppen  
på Skredsvik. Som kurslitteratur användes den nya upplagan 
av Försvarsmaktens Handbok-IKFN som är rykande färsk 
och kommer att gälla inom försvaret från den 1 november 
i år. Kurschef var RO/Mj Lars Björk som tillsammans med 
instruktör från Polismyndigheten hade huvudansvaret för 
utbildningen.

En stor del av lördagen ägnades åt de särskilda regler som 
styr polisens uppträdande vid en IKFN-insats tillsammans 
med Försvarsmakten. Då fred råder i Sverige, och vid eventu- 
ella s.k. statsfartyg (utländska flygplan, helikoptrar eller fartyg),  

som uppträder på vårt territorium, kommer polis att vara en 
del av insatsen.

För att få en bra miljö för genomförandet av övnings- 
moment och rollspel under söndagens grupparbete lånades 
hamnen vid Skredsvik, med inneliggande fartyg. Det som 
gjorde den här kursen extra intressant var den underrättelse-
operation som nyss avslutats i Stockholms skärgård. Under det 
här året har också några kränkningar av svenskt territorium 
skett. 19 deltagare, som kom från en stor del av södra Sverige, 
fick med sig bra formell förmåga hem till sina förband och 
utbildningsgrupper.

TEXT OCH FOTO: THORSTEN FLOOD

ikFn-kurs

FöRSvARSuTBildARnA dElTOg under en hösthelg med 
tre ungdomar i finlandssvenska gymnasieskolornas säkerhets-
kurs vid Nylands Brigad i Finland. Det var tre ungdomar från 
Värmlandsförbundet som på torsdagen reste till Finland för att  
genomgå kursen som omfattade information om finska för- 
svarsmakten, polisen och gränsbevakningen. Dessutom 

Försvarsutbildarungdomar till Finland
övades det i överlevnad, orientering och första hjälpen. Trots 
ungdomarnas vana i förläggningstjänst och exercis så blev det 
utmanande att hänga med i de finska termerna. De cirka 150 
eleverna från skolorna delades in i nio plutoner och de svenska 
ungdomarna spreds ut i dessa. Varje pluton leddes av en reserv-
officer och i slutet av kursen fick de utse plutonernas främste 
elev. Samtliga svenska ungdomar blev utsedda. "Hoppas ni kan 
komma tillbaka nästa år också" sa ledarna när kursen närmade 
sig sitt slut. Det var mycket nöjda ungdomar som flög hem till 
Sverige på söndag eftermiddag.

TEXT: FREDRIK HÅBERGET

Eleverna diskuterar hur man skall lösa 
uppgiften.

FAkTA

ikFn

IKFN är en instruktion som 
handlar om hur Försvarsmakten 
ska agera vid kränkningar från 
andra länder i fredstid.
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i HöST gEnOMFöRdES instruktörskursen i fysiskt strids-
värde på Karlberg. Arrangör var Försvarsutbildarna och unge-
fär hälften av deltagarna var hemvärnssoldater.

Den tre dagar långa kursen innebär att deltagarna ska kunna  
genomföra utbildning i fysiskt stridsvärde samt examineras 
som Försvarsmaktens provledare på löptest 2 000 meter och 
beep-test. Dessutom ska de som instruktörer kunna planera 
och ”förmedla behovet” av konditions- och styrketräning samt 
näringslära för sitt kompani.

Bättre stridsvärde
– Syftet med utbildningen är att hemvärns- och insatssoldater 
på sikt ska få ett bättre stridsvärde, det vill säga ökad kondition 

och muskelmassa och ett förbättrat mentalt välbefinnande så 
att de bättre klarar sin huvuduppgift, väpnad strid. Deltagarna 
kommer dessutom att lära sig betydelsen av god hygien, åter-
hämtning och stressreducering.

Vi putsar kängorna, servar fordonen och vårdar vapnet, 
men hur vårdar vi och omhändertar vi vår eget stridsvärde? 
Det går ofta snabbare att reparera ett skadat fordon än att 
återställa en kropp och hjärna som blivit överbelastad. Den 
mänskliga dimensionen är en viktig framgångsfaktor i det mil-
itära ledarskapet, vi måste ta hand om oss själva och varandra, 
säger kurschefen Johan Nyström.

TEXT: THERESE ÅKERSTEDT/TIDNINGEN HEMVÄRNET
FOTO: TORBJÖRN GUSTAFSSON

när testade du ditt stridsvärde senast?

i MiTTEn På november genomfördes instruktörskurs CBRN/
GU-F på P7 Revingehed. Kursen har bland annat innehållit 
certifiering för napalm och tårgas.

På bilderna ser man genomförande av brandtunnel och 
fönster samt bensin och napalms olika egenskaper. Kursen 
genomfördes av CBRN-förbundet.

TEXT OCH FOTO: JONAS HALLGREN, PER-OLOF PERSSON, CBRN-FÖRBUNDET

instruktör – CBRn/gu-F

Fysisk träning framför karlbergs slott.

Eleverna är åskådare under ett moment.

Armhävningar på karlbergs hinderbana.

Brandutbildning var en del av CBRn-kursen.
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Det händer i förbunden 14/12-20/2

Region Syd    
Aktivitet datum Plats Arrangerande  
   förbund

Försvarsinformation 14 dec Tylebäck Halland
Ungdomsutbildning 10 jan  Bohuslän-Dal
Ungdomsövning 24-25 jan Göteborg Göteborg
Vinterövning (ungdom) 30 jan-01 feb  Bohuslän-Dal
Ungdomsövning 31 jan Göteborg Göteborg
Ungdomsutbildning 08 feb  Bohuslän-Dal

Region Mitt    
Aktivitet datum Plats Arrangerande  
   förbund

Vintergatan (mörkerskjutning) 24 jan Livgardet Stockholm  
   Södermanland
Verksamhetssäkerhet 06-07 feb Strängnäs Stockholm  
   Södermanland
Skjutning för instruktörer  07 feb  Livgardet  Stockholm  
   Södermanland
Försvarsinformation – steg 1 07-08 feb Stockholm Stockholm  
   Södermanland

Region Mitt (forts.)    
Military Weekend 13-15 feb Fårö Gotland
Närkamp – block A 13-15 feb Falun Dalarna

Region Norr    
Aktivitet datum Plats Arrangerande  
   förbund

Verksamhetssäkerhet 24-25 jan Umeå Västerbotten
Verksamhetssäkerhet 31 jan-01 feb Skellefteå Västerbotten
Fjällsäkerhet 14-15 feb Ånn Jämtland

Rikstäckande förbund    
Aktivitet datum Plats Arrangerande  
   förbund

Ungdomsövning 14 jan Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 23-25 jan Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 11 feb Roslagen Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 13-15 feb Roslagen Luftvärnsförbundet

RESERVOFFICERARE SÖKES!
Nu söker 10. Psyopsförbandet reservofficerare! Psyopsförbandet är ett 
krigsförband placerat vid Ledningsregementet i Enköping. Vi letar efter 
dig med kompetens inom projektledning och analys. Vi söker även 
dig som är duktig på att teckna, har arbetat som gruppchef eller har 
erfarenhet av stabs- och planeringsverksamhet.

Låter det intressant? Läs mer om våra utannonserade tjänster på 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster
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Anmäl ändrad
 adress!

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

POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

du behövs i hemvärnet och 
för att stärka krisberedskapen

Hemvärnet behöver specialister till sina förband och Försvarsutbildarna  
har uppdrag att rekrytera och utbilda cirka 1 000 befattningar.

Du kan välja mellan att bli sjukvårdare, CBRN-specialist,  
fältarbetsexpert (pionjär) eller viss underhållspersonal.

Du kan även specialisera dig för att arbeta med civila uppdrag för att  
stärka samhällets krishanteringsförmåga som medlem i en frivillig  

förstärkningsgrupp eller som specialist inom CBRN eller informationsområdet. 

Försvarsutbildarna ger dig utbildningen!
Läs mer på forsvarsutbildarna.se eller kontakta kansliet på  

08-587 742 00 eller info@forsvarsutbildarna.se

Foto: MSB, Magnus Bergström, Per lunqe, Försvarsmakten och Försvarsutbildarna


