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ledare

Vi har genomfört vår årliga konferens där 
förbundens funktionärer möter kansliets personal 
och överstyrelsen för att diskutera aktuella frågor. 
Förutom att det ges möjlighet att lämna en enhetlig  
information till förbundsfunktionärer får vi 
feedback i form av erfarenheter från genomförd 
verksamhet samt tips om hur vi ska driva utveck-
lingen framåt.

Vi har en omfattande verksamhet. Denna om
fattar numera allt från den enskildes säkerhet till  
hela samhällets försvar. Vi rekryterar och utbildar 
med syfte att träffa avtal med Försvarsmakten 
eller krisberedskapssystemet. Vi genomför ung-
domsverksamhet för att utveckla ungdomar genom 
kunskap, gemenskap och utmaningar med inrikt
ning på försvar och krisberedskap. Vår verksamhet blir en del av folkförank-
ringen av Försvarsmakten och krisberedskapssystemet genom det vi gör för 
medlemmar och allmänhet. Vidare genomför vi olika medlemsaktiviteter och 
ökar därmed våra medlemmars kompetens inom försvarsområdet.

Den här omfattande verksamheten behöver samordnas och diskuteras och 
höstkonferensen är ett utmärkt tillfälle för detta. I år genomförde vi sju olika 
workshops under konferensen. Detta för att undvika envägskommunikation 
och skapa utrymme för feedback och diskussion. Några erfarenheter från dessa 
workshops:

Hur kan vi effektivisera styrelsearbetet i förbunden? Överstyrelsen ger varje  
år ut riktlinjer och anvisningar för verksamheten de kommande åren. Vi disku 
terade hur vi ska nå de mål som vi satt upp och hur följer vi upp så vi går åt rätt 
håll? Varje förbundsstyrelse får i början av året ett förbundskort som nerbrutet 
innehåller de förväntningar som ställs på förbundet för att Försvarsutbildarna 
ska nå de övergripande målen för verksamheten. Det innehåller förbundets 
olika uppdrag, rekryteringsmål och antal medlemmar, antal nya avtal som 
krävs för att vi ska klara våra åtaganden. Vidare mål för antal genomförda ut 
bildningar inom "För din säkerhet!", försvarsupplysningsevent m m. Att använda  
och uppdatera förbundskortet på varje styrelsemöte ansågs vara en väg till  
effektivare styrelsemöten.

En annan workshop handlade om att behålla medlemmar längre. Vi är duktiga  
på rekrytering. Men vi har de senaste åren upplevt en större rörlighet bland 
medlemmarna. Att genomföra s k medlemsaktiviteter som inte kommer direkt 
från statliga uppdrag ute i förbunden bedömdes vara viktigt. Det är utbildning 
inom försvarsområdet som syftar till att öka kompetensen hos våra medlemmar.  
Den medlemsenkät som redovisades på 2016 års riksstämma visar också att 
vi måste bli bättre på att kommunicera med medlemmarna under året och 
informera om alla spännande aktiviteter vi erbjuder.

Att sammanfatta alla intryck från årets konferens låter sig inte göras på det  
här utrymmet. Men det är för mig tydligt att vi har duktiga och ideellt arbetande  
människor ute i landet och det är en väldig styrka och en framgångsfaktor för 
vår organisation. Det är fantastiskt att erfara hur mycket ideellt arbete som alla 
lägger ner för att driva "firman" framåt.

Vi närmar oss årets slut så jag vill avsluta med att önska er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År.

Bertil garpland, överstyrelsens ordförande
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chefredaktören

för en dryg månad sedan 
lämnade Annika Nordgren 
Christensen över sitt förslag 
för att stärka Försvarsmaktens 
personalförsörjningssystem. 
Förslaget innebär att värnplikten  
aktiveras igen och att den ska 
bli könsneutral. Det som är 
tydligt i utredningen är att den 
bara handlar om att stärka det 
mili tära personalförsörjnings
systemet och inte omfattar annan  
plikttjänstgöring eller att utgöra 
en del av folkförankringen.

Tanken med det nya systemet 
är att det ska vara ett komplement till den frivilliga anställ 
ningen med T och Ksoldater.  Det innebär att Försvarsmakten  
i första hand ska rekrytera soldater för anställning men om 
de inte räcker till så skall ett urval ske genom plikttjänst-
göring där både unga män och kvinnor kommer att kunna 
kallas in. Systemet är tänkt att, för de först uttagna, rulla 
igång med mönstring under andra halvåret 2017 och tjänst
göring från 2018. Ni kan läsa mer om detta i tidningen där 
Annika intervjuas.

Blir det här en realitet så behöver vi i Försvarsutbildarna 
fundera på hur vi på olika sätt ska förhålla oss till detta nya. 
Vi är till för att stärka totalförsvaret genom rekrytering, 
utbildning och försvarsinformation varför en återstartad 
värnplikt ger oss många olika möjligheter. För att få ett så 

bra resultat som möjligt behövs motiverade soldater och här  
finns en stor potential i vår omfattande ungdomsverksamhet.  
Denna syftar till att ge kunskap, utmaningar och engagemang  
och lyckas vi väl så finns det många bland vår ungdomar som  
kommer i fråga. Alla våra ungdomar är inte motiverade att 
ta en anställning men många kan vara mycket intresserade 
av en soldatutbildning som sen mynnar ut i en krigsplacering. 

Military Camp är en annan av våra ungdomsverksamheter  
som också hör till kategorin motivationshöjare. Till skillnad  
från vår vanliga ungdomsverksamhet så är det här gymnasie 
ungdomar som under sitt höstlov deltar en vecka i en för svars  
och krisberedskapsvecka som vi ordnar på uppdrag av För
svarsmakten och med ekonomiskt bidrag från Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ungdomarna är inte  
medlemmar hos oss men naturligtvis erbjuder vi dem fortsatt  
deltagande och medlemskap ute i våra föreningar och förbund.  
I år mötte vi närmare 120 ungdomar på tre platser i landet 
och av utvärderingarna att döma så har vi lyckat väl med att  
motivera dem för total försvaret. Under veckan fick även deras  
föräldrar komma på besök och delta i aktiviteterna. De jag 
mötte var mycket nöjda med vad både de själva och deras ung 
domar fick genomföra. Kan vi fortsätta att utveckla koncepten  
med vår egen med lemsverksamhet och aktiviteter för andra 
ungdomar så kommer vi att lyckas väl med att motivera ung 
domar för både frivillig tjänstgöring och en eventuell plikt.  

Avslutningsvis vill jag även passa på att önska alla läsare 
en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses nästa år.

per KlingVall, Kommunikationschef

Försvarsmakten behöver motiverade ungdomar

Under måndagsKVällen den 17/10 cirka 22.30 kom 
samtal till Södermanlandspolisen gällande skottlossning 
på Borgmästaregatan i Lagersberg i Eskilstuna. En man var 
skottskadad.

Fahed Khurshid, 18 år, från Försvarsutbildarna Söder-
manland ingrep för att hjälpa den skottskadade som låg på 
gatan utanför det hus där Fahed bor.

Fahed berättar att han inte tvekade en sekund att agera. 
Han kastade på sig kläderna och sprang ut för att hjälpa.

– Jag tog en bit av hans jacka för att stoppa blödningen,  
och sen efter några minuter såg jag polisen och då sprang 
jag dit för att få dit dem till den skottskadade mannen.

Fahed räddade med stor sannolikhet livet på personen 
tack vare sitt rådiga ingripande. 

text: tommy Jeppsson

rådig insats

Fahed Kurshid gjorde en liv-
räddande insats. Foto: Privat
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lUftVärnsförBand från 
halmstad har övat tillsammans  
med stridsflygdivisionerna vid 
Skaraborgs flygflottilj, F 7, i 
direkt anslutning till flygbasen 
i såtenäs. det var ett antal år 
sedan sist men nu sker det igen.

”Basnära skydd” är en viktig 
del av det som luftvärnet övar 
i syfte att förbättra förmågan 
att skydda försvarsmaktens 
flygflottiljer.

– Skydd av flygbaser är för 
oss luftvärnare en naturlig och 
viktig uppgift. Vi övar kontinu-
erligt för att förbättra denna 
förmåga och är nu glada att  
vara tillbaka på Såtenäs som  
för oss är en utmärkt plats att 
bedriva övning på, säger luft- 

luftvärnet skyddar såtenäs
värnsbataljonens chef, överste- 
löjtnant Roger Åhfelt på För-
svarsmaktens webbplats.

han konstaterar att radar-
operatörer och robotskyttar 
ges utmärkt träning då de på 
ett nära avstånd har tillgång 
till avancerat uppträdande 
från kvalificerat stridsflyg.

– Genom att vara på flyg-
basen får vi bra möjligheter att  
träna operatörer i strid mot luft- 
mål men även att träna lastning  
i transportflyg och samöva oss  
med andra delar av flottiljen, 
som vi ska samverka med 
i ett skarpt läge, förklarar 
luftvärnsbataljonens övnings-
ledare, major Max Larsson.

mattias ardin ska leda verksamheten på gotland
att leda och samordna 
Försvarsmaktens dagliga verk- 
samhet på Gotland, det är 
översten mattias ardins nya  
uppdrag. Nu väntar ett stort 
arbete med att bygga upp för-
svaret på ön. Och för Mattias 
Ardin ligger Gotland särskilt 
varmt om hjärtat.

Mattias Ardin är i full gång 
med sitt arbete. det är han 
som har fått förtroendet att 
leda och samordna all den 
dagliga verksamheten på ön.

– Det här är väldigt spän-
nande och roligt. En oerhörd ut- 
maning, säger Mattias Ardin på  
Försvarsmaktens webbplats.

allt fler Vill Vara med 
och engagera sig i hemvärnet.  
de senaste två åren har intres-
set ökat och i år är det många 
fler som utbildats för att 
kunna gå med i hemvärnet.

– intresset har ökat, vi har 
haft ett inflöde på 50-55 per-
soner i år. Det kan jämföras 
med de senaste åren då det 
varit 30-40 stycken, säger 
roland gustafsson, ut bild- 
ningschef norra Smålands- 
gruppen till Sveriges Television.

Intresset beror på det föränd- 
rade säkerhetspolitiska läget, 
tror roland gustafsson. 

– dels har försvarsmakten 
haft ökad rekrytering för att fylla 
upp hemvärnsförbanden. Men 
sen tror jag också att omvärlds- 
läget gör sitt till, säger han.

Även om det är fler som 
söker sig till hemvärnet är 

Fler vill engagera sig i hemvärnet
behovet ännu större. Idag har 
hemvärnet i norra smålands-
gruppen en bemanning på 
cirka 75 procent.

– Vi behöver ju fylla upp de 
hemvärnsförband som vi har. 
För de har en viktig uppgift att 
sköta i den svenska krigs-
organisationen.

Vid en krigssituation är hem- 
värnets största uppgift att 
skydda och bevaka samhällets  
infrastruktur oavsett om det 
handlar om civila eller militära 
mål. Men i dagsläget finns det 
en stor begränsning på vad 
hemvärnet skulle klara av.

– Vi kommer att kunna lösa  
uppgifter, men mängden upp - 
gifter kanske kommer att nedgå  
eftersom vi inte har full perso-
nalbemanning. Även uthållig-
heten kommer att minska, 
säger Roland Gustafsson.

hemvärnssoldat under KFö. Foto: david gernes / Combat Camera / Försvarsmaktenluftvärnsövning på såtenäs. Foto: stefan bratt

stridsskjutning på 
gotland. Foto: daniel 
Klintholm / Combat  
Camera / Försvarsmakten

Och även om han beklagar 
orsaken till att försvarsmakten  
nu behöver finnas permanent 
på Gotland, det försämrade 
omvärldsläget, så ser han 
positivt på uppgiften han har 
framför sig. Ledningen station- 
eras dessutom i Visby, en klar 
bonus för gotlänningen.

– Jag är född 
och uppvuxen i  
Visby så det blir att 
få komma hem, det 
känns bra, säger 
han.

mattias ardin har 
de senaste åren  
arbetat på Hög-
kvarteret i  
stockholm, bland 
annat med frågor 
som rör hemvärnet. 
Men nu flyttar han 
alltså tillbaka till 

Gotland och tar sig an det 
omfattande arbetet att bygga 
upp försvaret på ön.

– Försvaret på Gotland har 
ju till stora delar avvecklats 
sedan 2005. Nu handlar det om 
att återuppbygga förmågan 
och funktionen igen, säger han.

Det dagliga arbetet för led - 
ningen på Gotland går ut på 
att stödja och samordna all 
försvarets verksamhet på ön.  
Det ska koordineras och plan-
eras ihop med länsstyrelse och  
region. Dessutom ska det an-
ställas personal till ledningen.

– Det finns mycket att göra 
framöver, säger Mattias Ardin, 
vi behöver skapa strukturer och  
knyta kontakter för att bygga 
upp totalförsvarsförmågan. 
Och det ska byggas ett helt 
nytt regementsområde.

gotland ska åter försvaras.
– Nu visar vi på Försvars-

maktens operativa förmåga. 
att vi vill och kan försvara 
Sverige och i synnerhet  
Gotland, säger Mattias Ardin.  
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ryska korvetterna ”försämrar läget”
den militära upptrappning  
från ryssland som skett har  
försämrat det säkerhetspoli-
tiska läget runt Östersjön, det 
säger försvarsminister Peter 
hultqvist (s) efter ett minister-
möte mellan nato och eU, till 
Sveriges Television.

flera händelser runt 
Östersjön i närtid har fått det 
svenska försvaret att förändra 
synen på hur och var svenska 
försvarsresurser ska placeras.

– Jag ser korvetterna som  
del av en helhet som pågått 
under en längre tid. En kom- 
ponent i det som skett där den 
säkerhetspolitiska situationen 

för-ändrats, säger försvars-
minister peter hultqvist, till 
Sveriges Television.

diskussion under minister-
mötet, där eU-länder och nato- 
länder samtalade om ett för - 
djupat samarbete, gav en möj- 
lighet för den svenska reger- 
ingen att föra fram sin syn-
punkt på det som händer i 
östersjöområdet.

– Det är viktigt för oss att 
vara med och föra diskussion 
om läget i Östersjön. Jag tror 
vi har en del att bidra med när  
det gäller kunskap om läget i  
området, säger Peter Hultqvist. 

arBetssöKande tipsas om  
en karriär i uniform. det be-
hövs fler som söker sig till För- 
svarsmakten och de som är an- 
ställda förväntas stanna längre. 

Säkerhetsläget i närområdet  
är utsatt. därför satsar för-
svarsmakten på att försöka 
locka man som kvinna, ung 
som gammal till en militär  
karriär. malin Karlsson är infor- 
matör i marinen, hon besöker 
arbetsförmedlingar ungefär 
tre gånger i veckan och är i  
Kalmar minst en gång i mån-
aden. Under fredagen var hon 
på plats igen och berättade 
om livet i uniform.

– Det finns alltid intresse. 
Vi har luckor hos främst de 
som bara tjänstgör hos oss 

Försvarsmakten rekryterar
ett tag, men det finns även 
fantastiska möjligheter, säger 
hon till Barometern.

Det var en brokig skara som  
lyssnade på föredragningen. 
män och kvinnor med olika er-
farenheter, olika förutsättningar.

– för försvarsmakten är 
ålder bara en siffra. Vi är 
ointresserad av hur gamla ni 
är bara ni klarar de fysiska 
proven, säger Malin Karlsson.

Rickard Gillberg är en man 
i övre medelåldern. han har 
både gjort lumpen och FN-
tjänst på Cypern.

– Ja, det är klart jag vill göra  
en insats. Men jag vill försvara 
Sverige inte åka utomlands, 
jag tror nog jag kan bidra en 
hel del, säger han.

tips om karriär i Försvarsmakten. Foto: mats Carlsson / Försvarsmakten

Repövning på Helikopterflottiljen
"det är förVånansVärt 
hur mycket man minns." det 
är en gemensam kommentar 
från de 65 soldater som nu 
genomför en två veckors repe- 
titionsutbildning för krigsplac-
erad personal på Helikopter-
flottiljen. Alla har det gemen-
samt att de någon gång under 
de senaste tio åren gjort 
lumpen eller grundläggande 
militär utbildning.

− Det är kul. Ett välkommet 
avbrott i vardagen, säger en 
av soldaterna på Försvars-
maktens webbplats.

Första veckan tillbringas till 
största del på skjutbanan och 

med stridsutbildning. Vapnet, 
Ak 5, som de flesta är utbildade 
på har fått en uppgradering 
och heter numera Ak 5C. 
Tempot är högt, men det är 
bra tycker Jim andersson.

− Det är ingen mening med 
att sitta och rulla tummarna, 
och instruktörerna är bra på 
att hålla motivationen uppe. 
Det vi gjort nu under de första 
fyra dagarna vet jag inte hur 
lång tid det tog att lära sig när 
man gjorde lumpen. Samtidigt 
så är det ju en repetition, så 
när man gjort ett moment fem  
gånger så sitter det igen, 
säger han.

svensk polishelikopter bevakar eu-gräns
en sVensK polishelikopter 
har sänts till grekland för att 
delta i bevakningen av EU:s  
yttre gräns. Helikoptern 
används för att upptäcka 
migranter på väg till Grekland 
med båt och i förekommande 
fall slå larm om personer som 
hamnat i sjönöd, skriver TT.

insatsen, poseidon, koordi- 
neras av EU:s gränsbevaknings- 
myndighet Frontex. Kustbevak - 
ningen deltar sedan tidigare i 
insatsen med två patrullbåtar 
som stannar året ut.

vinterstrid på gotland

efter en dryg månad på 
Gotland för pansarskytte-
kompaniet från Norrbottens 
pansarbataljon var det dags 
att köra igång med skarpskjut-
ningsövningarna på Tofta skjut- 
fält. Två dygns ymnigt snöfall 
hade bäddat in skjutfältet i ett  
två decimeter mjukt vitt snö-
täcke. 

– eftersom vi är ett vinter-
förband tog vi med oss vintern 
hit, säger bataljonschefen  
Anders Landewall på Försvars-
maktens webbplats.

Övningen var ett anfall med 
helt kompani och med hög 
tillämpningsgrad. Det innebar 
att kompanichef, plutonchefer 

och soldater inte fick veta 
något i förväg, de fick agera 
och planera efter vad som 
hände under anfallet.

– det här är den svåraste 
typen av skarpskjutning för ett 
kompani, men det är väldigt 
nyttigt och det ger alla bra 
träning och vässar förbandets  
förmåga ytterligare, säger  
anders landewall som besökte  
sin styrka på ön. Han fortsätter:

– Verkligen en kanondag 
på jobbet. Det bästa av allt 
var att jag fick förmånen att 
agera skyttesoldat, och vi 
på pansarbataljonen har ju 
attityden "vi är alla soldater", 
säger Anders Landewall.

stridsfordon 90 i vinterstrid. Foto: mats Carlsson / Försvarsmakten
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anders Karlsson har 
seglat sedan barnsben och 
yrkesarbetat inom marinen. 
Som pensionär ansvarar han 
för Sjöräddningssällskapets 
utbildningar på stationen i 
falsterbokanalen.

1981 flyttade han till Skanör 
där han engagerade sig aktivt. 
stationen har funnits sedan 
2001 och har 22 frivilliga, en 
räddningsbåt, ett miljörädd-

Sjöräddningen aldrig långt borta
ningssläp och en vattenskoter.

– Sjöräddningssällskapet 
bildades 1907 av fiskare och  
kustbefolkning. Dessa visste  
hur avgörande det är att kunna  
få hjälp när det blir en nödsitu-
ation på sjön. Sjöräddningen 
är aldrig långt borta och det 
vet de 100 000 medlemmarna, 
säger Anders Karlsson till 
Lokaltidningen.se.

”risk för incidenter med ryska korvetter”

säkerhetsläget stoppar  
auktion av mobilnät

rysKa KorVetter i Östersjön 
med kryssningsrobotar kapabla  
att bära kärnvapen får Försvars- 
makten att reagera, inte minst  
för risken att militära incidenter 
ska öka. de ryska korvetterna 
kom dock inte som en över-
raskning.

– Det fanns indikationer på 
att detta var på gång, säger 
Försvarsmaktens strategiska 
inriktningschef Jonas Haggren  
till Expressen.

försvarsmakten ska under en  
längre tid ha känt till Rysslands  
planer på att flytta de två kor-

det sKärpta säkerhets-
läget gör att försäljningen av 
framtidens mobilnät stoppas, 
åtminstone tillfälligt. Det 
skriver Svenska Dagbladet. 
Säpo och Försvarsmakten har 
flaggat för säkerhetsrisker om 
nätet skulle auktioneras ut till 
utländska intressen.

Försäljningen av 700 MHz-
bandet stoppas av regeringen.

– försvarsmakten menar 
att det säkerhetspolitiska 
läget har ändrats, det är ett 
skäl till att göra ett omtag. Vi 
måste också ha en tydligare 
bild av försvarets och blåljus-

vetterna till Östersjön. Vidare 
ska det ryska agerandet vara 
av typen signalpolitik.

– Vi möter den genom att vi 
fortsätter att öka vår förmåga.

Närmast ligger risken för 
incidenter.

– när den militära aktiv-
iteten ökar finns alltid en risk 
för missförstånd när man 
kommer i närheten av varandra,  
säger Jonas Haggren.

Förutom korvetterna finns nu  
det ballistiska robotsystemet 
ss-26 stone, iskander, i  
Kaliningrad. 

myndigheternas långsiktiga 
behov, så att vi inte gör något 
vi ångrar, säger bostads- och  
digitaliseringsminister Peter 
Eriksson till Svenska Dagbladet.

Säpo har anslutit sig till pro-
tester från Polismyndigheten, 
försvarsmakten och msB. 
Myndigheterna har krävt  
garantier för att man inom  
landet ska kunna leverera 
samhällstjänster på ett säkert 
och tillförlitligt sätt inom om - 
rådena allmän ordning, säker- 
het, hälsa och försvar. lös-
ningen enligt myndigheterna 
är att Sverige behåller den  

mobila bred-
bandskommu- 
nikationen 
under offentlig 
kontroll. det 
skriver myndig- 
heterna i ett  
gemensamt 
brev.

försVarets materielverk 
(fmV) har lämnat över hms  
stockholm till försvarsmakten 
vid en ceremoni i Karlskrona. 
Det ska användas till sjööver-
vakning. Fartyget har anpassats 
för sina nya uppgifter av FMV.

– Syftet är att ge Försvars-
makten en ökad operativ för -
måga, säger projektledaren på  
FMV, Johan Edelsvärd på 
FMV:s webbplats.

Vid modifieringen har under- 

Patrullfartyg till Försvarsmakten
vattenssensorsystemen och 
vissa tidigare vapensystem, 
som utgör specifika korvett-
förmågor, lyfts av och utgått 
som bestyckningsalternativ. 
I stället har fartyget komplet-
terats med system anpassade 
för sjöövervakningsuppgifter.

– Dessa åtgärder gör det  
möjligt att minska besättnings- 
storleken från 30 till 24 per - 
soner, vilket medger att För-
svarsmakten kan använda sig  

av två besätt-
ningar utan allt  
för stor påverk- 
an på personal - 
ekonomin, 
säger Johan 
edelsvärd. 

hms stockholm har 
modifierats. Foto: 
Jimmie adamsson / 
Försvarsmakten

stärkta invånare med  
kriskommunikation

Välinformerade och enga - 
gerade invånare är en tillgång 
vid en kris i samhället. det 
skriver MSB på sin hemsida 
och startar med början av 2017  
en rikstäckande krisbered-
skapsvecka. Fokus ska ligga på  
vad människor själva kan göra 
och bidra med när allvarliga 
samhällsstörningar är ett 
faktum.

Med krisberedskapsveckan 
hoppas MSB underlätta för 
kommuner och andra aktörer 
att kommunicera och väcka 
engagemang för Sveriges 
gemensamma säkerhet och 
beredskap. Många kommuner 
har efterlyst hjälp med att 
skapa bra riskkommunikation 
och att öka sina invånares 
möjligheter att hantera svåra 
påfrestningar när sådana 
uppstår i kommunen. 

Krisberedskapsveckan ska 
inte bara bli en vecka utan ska  
återkomma årligen. 2017 
kommer den att inträffa 8-14 
maj. MSB har tagit fram en 
guide som ska underlätta del- 
tagande. Den ska finnas på  
myndighetens hemsida. Frågor  
som där kommer att finna 
sina svar är bland andra ”vad 
kan hända i just vår kommun? 
”Hur påverkas vår kommun 
vid en allvarlig händelse som  
leder till störningar, till exempel  
ett långvarigt elavbrott? Och 
”hur arbetar vi i kommunen för  
att förebygga konsekvenser 
av allvarliga händelser?

Om du vill uppdatera dig 
om krisberedskapsveckan, 
skicka ett mejl till: krisbered-
skapsveckan@msb.se

välinformerade invånare är starka i kris. Foto: msb

Försäljning av nät  
för mobiler stoppas. 
Foto: Per lunqe
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KommUnerna Uppmanas 
nu att inte avveckla sina berg-
rum. Det säkerhetspolitiska 
läget har gjort att MSB bett 
kommunerna att hålla liv i 
sina anläggningar. Det skriver 
Sveriges Television.

De bergrum som MSB syftar  
på är bland annat sådana som  
har en inbyggd ledningscentral.  
I Jönköping finns ett sådant 
bergrum insprängt i Bondberget.

Anläggningen byggdes på  
1960-talet men det syns att den  
rustades upp på 1980-talet. 
det är lite som att komma in  
i ett utrensat kontor från just 
den tiden. Det står gamla tele- 
foner på en del bord och i ett av  
huvudrummen hänger gamla  
klassiska kartor, liknande de  
som förr hängde i alla klass-
rum. Här kan över 50 personer,  
som är nyckelpersoner på 
olika myndigheter i länet, jobba  
skyddat i flera veckor om det 

behåll bergrummen!
skulle behövas – alltså om 
det blir krig i vårt område.

– Just ledningsplatser kan  
vara sådant som behövs fram- 
över. Vi var väldigt duktiga på 
att avveckla den här typen av 
anläggningar under många år, 
och det finns inte så många 
kvar. Därför säger vi att av-
veckla inte mer just nu utan  
avvakta och se vad vi be- 
höver framöver, säger Magnus 
Dyberg-Ek som är samordnings- 
ansvarig på MSB, till Sveriges 
television.

För att anläggningen inte  
ska förstöras finns det kon-
stant lite värme på. Tempera-
turen ligger på drygt tio grader,  
och förutom värmen ser man 
också till att hålla fukten borta.  
Men att hålla anläggningen  
vid liv är inte gratis, Jönköpings  
kommun betalar 280 000 kronor 
varje år för underhållet.

Flottist tar över rodret på karlberg
Kommendör anna-Karin 
Broth har nu tillträtt som chef 
för Militärhögskolan Karlberg. 
hon är den första chefen med 
bakgrund från flottan efter en 
lång rad chefer från, främst 
armén men även amfibiekåren 
och flygvapnet. Det skriver 
Militärhögskolans informations- 
chef Torbjörn F Gustafsson på 
försvarsmaktens hemsida.

anna-Karin Broth är född och  
uppvuxen i Luleå och gjorde 
sin värnplikt i flottan på robot- 
båt 1989. hon har under åren  
seglat i ett stort antal befatt-
ningar på flottans ytstrids-
fartyg och avrundade den sjö- 
gående perioden som fartygs-
chef på korvett typ Gävle efter- 
följt av ett divisionschefskap för  
41.korvettdivisionen på Berga. 

anna-Karin Broth har erfaren- 
het från arbete med operativ 
planering, främst inom insatser  
och beredskap där hon inne-
haft stabsbefattningar vid yt - 
stridsflottillj och Högkvarterets  
insatsstab. Hon har även tjänst- 
gjort vid Högkvarterets produk- 

tionsledning; marinavdelningen  
och varit militärsakkunnig för 
marina frågor vid Försvars-
departementet. 

anna-Karin Broth kommer 
senast från ett års studier på  
Naval Command College vid  
U.S. Naval War College i  
Newport, USA.

Aurora växer − minst 19 000 soldater
i septemBer nästa år genom- 
förs försvarsmaktens största 
övning på 20 år. Då kommer 
minst 19 000 soldater att öva 
försvar mot ett överraskande 
strategiskt angrepp. Övnings-
området är hela Sverige med 
tyngdpunkt i Mälardalen, på  
och runt Gotland och Göteborg.

Den hittills största flygvapen- 
övningen som Försvarsmakten 
genomförde i september var 
ett introduktion till aurora. då  
deltog 3 200 personer och för-
utom svenska förband också 
finska.

Planeringen inför Aurora är i 
full gång. Och antalet soldater 
som ska delta ökar. Nu plan-
eras för 19 000 soldater. 

– Det händer mycket kring 
det säkerhetspolitiska läget så  

det är säkert en siffra som 
kommer att öka, säger Rickard  
Wissman, informatör på För-
svarsmakten till helagotland.se.

förutom svenska soldater 
kommer 1 000 utländska del - 
tagare att vara med från 
nat ioner som Usa, finland, 
Norge, Danmark och Estland.

– Det förs även dialog med 
tyskland och frankrike.

Övningen kommer att ske på  
alla arenor, på marken, till 
sjöss och i luften. Förutom 
stridande enheter har ett 40-
tal myndig heter sagt att de vill 
vara med.

– Allt fler myndigheter tittar 
på totalförsvaret. Det här är ett  
tecken på deras ökade intresse 
att ta sig an de här frågorna, 
säger Rickard Wissman.

msb leder eu-övning

Sjöräddningsövning utanför Gotland

sVerige och msB leder ett 
övningsprojekt inom EU med 
22 deltagande länder. För 
första gången övas samverkan  
och ledning, samt hur olika 
lagstiftningar fungerar till-
sammans nationellt, inom 
eU:s civila skyddsmekanism 
och internationellt inom fn.

EDREX står för European 
Disaster Response Exercise 

Under fyra dagar i okt-
ober genomfördes en stor sjö- 
räddningsövning utanför 
gotland. den skedde i sam-
verkan mellan Sjöfartsverket 
och Kustbevakningen, skriver 
helagotland.se.

ett av scenarierna var att 
undsätta en haverist figurerad 
av Kustbevakningens fartyg 
KBV 003. Räddnings styrkan 
utgjordes av helikoptrar från 
Visby, stockholm och ronneby. 
Ett av momenten med övningen  
var att låta en s k aircraft 
Coordinator agera. Det är en 
utsedd enhet som understöder 
Sjö- och flygräddningscentralen 
JRCC i Göteborg.

det var starka vindar under 
övningen, upp till 22 meter per 
sekund och grov sjö. 

och genomförs på uppdrag av 
EU-kommissionen. Övningen 
ger möjlighet att lära, pröva 
och utvärdera den samlade 
krishanteringsförmågan, 
skriver MSB på sin hemsida.

– Det är en fjäder i hatten för  
Sverige att MSB har fått för- 
troendet att projektleda den här  
övningen, säger MSB:s general- 
direktör Helena Lindberg.

– hade vi inte klarat av det i  
det här vädret så blir det väldigt  
svårt i ett skarpt läge en nov-
embernatt, säger yt bärgaren 
Nicklas Bankert på Sjöfarts-
verket, till helagotland.se.

Sjöfartsverket ska på natio- 
nellt vatten komma en nöd-
ställd till undsättning inom  
60 minuter.

Flygvapenövning, en introdukltion till aurora. Foto: louise levin / Försvarsmakten

ny chef på mhs Karlberg: anna-Karin 
broth. Foto: torbjörn F gustafsson / 
Försvarsmakten

Kustbevakningen övar.  
Foto: Kustbevakningen
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Bra gjort!
- försVarsUtBildarna 
som ansvarar för sjukvårdarna 
har gjort ett oerhört arbete 
med rekrytering och utbildning 
och både jag och militärregion- 
läkarna är väldigt nöjda säger 
Tomas Engström som är 
medicinskt ansvarig för alla 
hemvärnsförband.

I senaste tidningen från 
hemvärnet kan ni läsa om 
den nya sjukvårdskedjan i 
hemvärnet och om det arbete 
som Försvarsutbildarna gjort 
för att utveckla hemvärns-
sjukvårdarna.

hemvärnets sjukvårdsorganisation. Foto: Per Klingvall

twitter och regeringen.se sänktes
regeringen.se, twitter och  
Spotify hör till över 1 000 sajter  
som inte gick att nå under 
fredagskvällen den 21 oktober.  
men attacken var inte riktad 
direkt mot dem. det skriver 
Sveriges Radio.

Under eftermiddagen aktuell  
fredag kom de första rapport-
erna om att något var fel på  
nätet. Rapporter från östra USA  
berättade att det var svårt att  
nå flera stora webbplatser som  
Twitter och Spotify. Problemen  
var dock till en början begräns- 
ade till användare som befann 
sig på Amerikas östkust, den 
som försökte nå sajterna 
från Sverige kom åt dem utan 
problem. 

Senare under kvällen upp-
stod problem igen, och då 
märktes det av i hela världen. 
Totalt drabbades omkring 1 200  
sajter, i Sverige bland annat 
MSB:s, deras sajt Krisinforma-
tion.se samt Regeringen.se. 

Frågan var, hur kan någon 
slå ut över tusen webbplatser 

samtidigt? Särskilt eftersom 
flera av dem hörde till några 
av nätets största. 

Förklaringen ligger i att det 
inte var webbplatserna i sig 
som attacken riktades mot, 
utan mot en viktig tjänst på 
internet som gör det möjligt 
att hitta en sajt. Den gemen-
samma nämnaren mellan alla  
dessa webbplatser är nämligen 
att de köpte denna tjänst från 
samma företag, amerikanska 
dyn. det var deras system 
som attackerades.

Tjänsten som företaget Dyn  
levererade heter dns, domän-
namnssystemet, och det över - 
sätter det som kallas domän-
namn till dess motsvarande 
ip-adress. Datorerna behöver 
ip-adressen för att kunna 
kommunicera. Sajterna som 
drabbades attackerades alltså 
inte direkt, men effekten blev 
densamma. skrev man in 
någon av adresserna i webb-
läsaren så gick inte sidan att 
nå.

Foi skapar nätverk för upptäckt av biologiska vapen
en internationell work-
shop kring etablering av ett bio- 
logiskt laboratorienätverk till  
stöd för FN genomfördes i bör- 
jan av oktober i Umeå. Work- 
shopen är en av flera och 
arbetet beräknas gå i mål 
under 2017.

Workshopen anordnades av  

foi cBrn-skydd i Umeå. forsk - 
are från 14 länder diskuterade 
användbar ny teknologi för 
forensisk analys av prover och  
etableringen av ett laboratorie- 
nätverk till stöd för undersök- 
ning av misstänkt användning  
av biologiska vapen. Etabler-
ingen av ett sådant nätverk 

drivs för närvarande på initiativ  
av Sverige och Schweiz. Också  
representanter från FN-organen  
World Health Organization 
och World Organisation for 
animal health medverkade.

Workshopen i Umeå ingår 
i en serie av workshops. Den 
sista organiseras av Schweiz 

under 2017. Därefter kommer 
de förslag som diskuterats 
rörande etableringen av ett 
kvalitetssäkrat och kapabelt 
biologiskt laboratorienätverk 
att utvärderas och en väg 
framåt kommer att stakas ut.

DU! Gör som de — gå Elfsborgsmarschen
Upplev Göteborg samtidigt  
som du genomför Elfsborgsmarschen!

Internationell  2-dagars marsch i Göteborg
10–11 juni 2017 WWW.ELFSBORGSMARSCHEN.SE

ÅR

DU! Gör som de — gå Elfsborgsmarschen
Upplev Göteborg samtidigt  
som du genomför Elfsborgsmarschen!

Internationell  2-dagars marsch i Göteborg
10–11 juni 2017 WWW.ELFSBORGSMARSCHEN.SE

ÅR
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Vi står oneKligen inför stora förändringar i och med  
att vi nu etablerat verksamhet och avtal för krisbered 
skapssystemet, allt mot bakgrund av den oroande ut  
vecklingen i vårt och EU:s närområde. De här föränd
ringarna gör att vi måste se över hur vi arbetar långsikt 
igt och vilka prioriteringar vi gör, vilket återspeglade 
sig i den del på höstkonferensen som handlade om att 
utveckla vår verksamhetsidé.

Verksamhetsidén är det som övergripande beskriver 
vår vision att vara till som både ett stöd för Försvars-
makten och krisberedskapssystemet och ge långsiktiga 
inriktningar för vad vi ska göra. Det är verksamhets
idén som i förlängningen visar sig i form av de upp
drag och aktiviteter som bedrivs ute i våra förbund 
och föreningar.

Under höstkonferensen diskuterades föränd
ringar i verksamhetsidén i ett längre grupparbete 
där deltagarna fick ge förslag på vilka förändringar 
som behöver göras. De delar som behöver förändras  
är framförallt de bitar där vi redan idag tangerar 
gränsen. Det rör sig framförallt om att vi ska för 
hålla oss till att vi numera är en avtalsorganisation  
på både militär och civil sida, att vi till del har 
bytt inriktning på ungdomsverksam heten genom  
nya kapitel 2.3 samt att vi behöver se över hur vi  
an passar oss till det nya totalförsvaret och en 
eventuell värnplikt.

Under lördagseftermiddagen genomfördes 
flera workshops där förbundsrepresen tanterna 
fick gå runt och ställa frågor till kansli och 
överstyrelse inom olika ämnesområden. Här 
togs särskilt upp möjligheten till att kunna 
ge stöd till styrelserna, olika typer av med
lemsaktiviteter och hur förbunden ska kunna 
arbeta med sina förbundskort. Förbundskort 
är det aktivitetsunderlag som berör förbund 
och föreningar och som sammanställs av 
kansliet en gång per år. I underlaget finns alla 
uppdrag, medlemsaktiviteter, försvars 
informationsunderlag och dessutom de 
rekryteringsbehov som finns för att kunna 
fylla alla avtal. Många av frågorna handlade 
också om att utveckla möjligheterna att 

Årligen genomför Försvarsutbildarna en rikstäckande  
utbildningskonferens på någon av våra kursgårdar.  

den här gången träffades ett 80-tal representanter för  
Försvarsutbildarnas förbund, kansli och överstyrelse  

för att diskutera utbildnings- och framtidsfrågor. 

en Framåtblickande 
höstkonFerens

kommunicera med sina medlemmar och här kommer det 
nya CRMsystemet som utvecklas att ha en viktig roll.

Det var många positiva kommentarer efter höst-
konferensen där deltagarna och även vi som höll ihop 
konferensen var särskilt nöjda med allas delaktighet, 
engagemang och stora intresse för frågorna. Det var 
särskilt tydligt under diskussionerna kring verksam-
hetsidén och vid workshopsdelen där tiden tenderade 
att inte räcka till.

text: per KlingVall 

det här gör vi i Försvars utbildarna tillsammans.  
Foto: irma Palm

vi stärker samhällets säkerhet
Rekrytering, utbildning och avtalFör Försvarsmakten och krisberedskapssystemet

UngdomsverksamhetFör att utveckla ungdomar genom kunskap, gemenskap och  
utmaningar med inriktning på försvar och krisberedskap

En del av folkförankringenGenom kunskap och information till medlemmar och allmänhet
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efter försVarsmaKtens och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) gemensamma 
grundsyn om totalförsvaret som myndigheterna 
levererade till regeringen i juni fortsätter planeringen. 
Men inte mycket har gjorts:

– Det mesta är kvar att göra, sa Peter Hultqvist vid 
en träff  med försvarsmedia.

Totalförsvaret försvann i praktiken.
– Vi drog ner på det till en smal kompetens. Vi har 

kvar funktioner på länsstyrelserna, men vi har inte alls  
kvar organisationen med stöd till det militära försvaret.  
Vi hade Kföretag, en totalförsvarsplanering för stora 
delar av samhället. Framför allt hade vi en övnings-
verksamhet.

nytt samhälle
Det som återstår att göra är bygga upp en struktur som 
avvecklats. Försvarsmakten planerar. MSB planerar. 
Den fred som gällde i Europa efter Sovjetunionens  
kollaps har övergått i osäkerhet med rysk aggression.  
Peter Hultqvist är tydlig, hotet från Ryssland ska mötas.  
Och inte bara av Försvarsmakten, det militära för
svaret är helt beroende av stabila civila strukturer som 
fungerar i kris, höjd beredskap och krig.

Det är två världar som planerar tillsammans. På 
operativ nivå inom Försvarsmakten specificeras behov. 
Det är behov som Försvarsmakten har och de ska mötas  
av det civila samhället, ett samhälle som ser annorlunda 
ut i dag än när civilbefälhavare kunde plocka fram det 
Försvarsmakten behövde. 

Prioriteringar
Det mesta är borta. Peter Hultqvist pekar på att all den 
struktur för totalförsvaret som fanns för 25 år sedan inte  

längre finns, till exempel befattningar på länsstyrelserna, 
stödet till det militära försvaret, en planering för större 
delen av samhället och en aktiv övningsverksamhet.

– Det här finns inte i dag. Det som inletts är ett arbete  
kring vilka prioriteringar som ska göras.

Det myndigheterna gör för att återinrätta total
försvaret görs med befintliga resurser, men enligt 
försvarsministern ska det ändå göras.

– Det här kommer att bli en av de stora utmaningarna  
framöver. Vi måste gradera upp det betydligt, säger 
Peter Hultqvist.

stötta det militära
I satsningen på ett nationellt försvar så behövs ett civilt.

– Vi måste ha en civil organisation som kan stödja 
det militära försvaret. Jag kan bara konstatera att det 
har börjat på den nivå det har och resan är lång.

Vad betyder den återrapportering Försvarsmakten 
och MSB ska göra i juni?

– Då redovisar de var de står. Det här är något vi 
måste följa upp kontinuerligt. Det här är den fråga jag 
också själv är väldigt intresserad av. Ska man bygga ett 
nationellt militärt försvar, då måste man också ha ett 
fungerande civilt försvar. 

Frivilligheten i civilförsvaret?
– Vi måste värdera potentialen i frivilligheten. Ska man 

bygga det här så kan det finnas andra överväg anden 
som måste göras, men det är för tidigt att gå in på det nu.

Civilplikt?
– Jag kan inte spekulera om hur det skulle kunna bli i 

en framtid, men det är bra att någon nämner det, säger 
Peter Hultqvist.

text: per lUnqe

Peter hultqvist:  
allt är borta

det är en stor utmaning att återstarta totalförsvaret. det militära försvaret  
kommer att behöva det civila samhällets resurser. hotet från ryssland ska 

mötas också av det civila försvaret, menar försvarsminister Peter hultqvist.

– Framför allt hade vi en civil övningsverksamhet, säger Peter hultqvist. Foto: Per lunqe
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mike Winnerstig spår högre för-
svarsanslag. Foto: Per Klingvall

hur påverkar donald trump säkerhetspolitiken i europa?  
Foto: gage skidmore / commons.wikimedia.org

VilKen politiK från den nya amerikanska president
administrationen kan Natoländerna i Europa vänta sig?

I stort kommer mycket att vara sig likt. Även en Trump
administration är beroende av sina allierade länder i 
Europa och i övriga världen om man även framgent vill 
vara en supermakt. Ingenting tyder heller på att rena 
isolationister kommer att styra Trumps politik, utan 
samtliga aktörer kommer sannolikt att vara angelägna 
om att USA behåller makt och inflytande i världen.

Det som är osäkert är emellertid hur Trump kommer  
att hantera Ryssland. Han har, av allt att döma, en 
mycket mer positiv bild av Ryssland och dess president 
Vladimir Putin än många andra republikaner, särskilt 
de i kongressen. Men han är också helt för några av de 
frågor som Ryssland har störst problem med, t ex det 
amerikanska missilförsvaret i Europa. Vad som kan 
skilja hans politik från den föregående administration-
ens är intresset för en intern demokratisk utveckling 
i Ryssland. Detta var en relativt stor fråga för Obama
administrationen (och alla amerikanska administrationer 
åtminstone sedan Reagantiden) men Trump har gjort 

klart att han ser Putin som en stor och omtyckt rysk 
ledare och kommer sannolikt inte att ägna någon större 
energi åt att stödja någon demokratisk utveckling i landet.

Vad gäller NATOländerna och det hot flera av dem 
upplever från Ryssland är sannolikheten för att USA 
skulle backa från de ömsesidiga försvarsgarantierna 
mycket liten. Dels ligger redan nu ett stort antal planer 
för försvaret av t ex Baltikum och Polen fast i den amer 
ikanska försvarsplaneringen, dels betalar de mest 
utsatta länderna (särskilt Polen och Estland) redan vad 
de ska i form av försvarsutgifter i relation till BNP. Det 
Trump har hotat med är att inte försvara de som inte 
bidrar till NATO:s gemensamma försvar, men det gör 
alltså dessa länder – även Lettland och Litauen väntas 
mycket snart nå upp till 2% av BNP till försvaret.

 Kommer således USA att förvänta sig att medlems 
länderna i Nato satsar mer på sina försvarsmakter?

Ja. 2%kravet, som tidigare var en rekommendation, 
kan nog i framtiden ses som ett reellt krav.

Baltländerna, kan de vänta sig fortsatt stöd från USA 
och Nato?

Ja. 
Hur ser utvecklingen ut för partnerländer som  

Sverige i ett Natosammanhang?
Den är oklar, men sannolikt inte positiv.  Viktigt för 

Trump – som han hittills formulerat sig i alla fall – är 
att länder som vill påräkna skydd från USA betalar sin 
del av försvarsbördan. Sverige betalar snart mindre än  
1% av BNP och vi är inte ens med i NATO, vilket gör att  
vi hamnar i samma kategori som t ex Ukraina: ett allians 
löst nära partnerland till NATO med mycket liten för
svarsmakt och helt andra inrikespolitiska prioriteringar 
än vad Trump önskar. 

I Sveriges fall utgörs detta t ex av höga skatter som 
finansierar en mycket stor välfärdsstat och en stor in 

vandring, främst från musl 
imska länder. Inget av detta  
kan antas vara något Trump  
skulle uppskatta i den mån  
han får frågan om försvaret 
av Sverige på sitt bord.

text: per lUnqe

eFter usa-valet:

”två Procent av bnP  
till Försvaret”

ny president i usa och ny utrikes- och säkerhetspolitik. vad inne-
bär det för europa och sverige? vi ställde fyra frågor till dr. mike 

Winnerstig. säkerhetsläget kommer inte att bli bättre, menar han.



tillsammans med produktion och renovering av 
stridsfordon 90 utgör produktionen och utvecklingen 
av bandvagn 410 basen för Hägglunds verksamhet i 
Örnsköldsvik.

Fram till att den sista bandvagn 206 tillverkades för 
knappt tio år sedan hade Hägglunds tillverkat imponer 
ade 11 000 vagnar och de var sålda till ungefär 40 länder. 

Hägglunds verksamhet startade 1899 i stadsdelen 
Gullänget, som bara fram till några år sedan utgjorde den  
geografiska kärnan för bolagets produktionsverksamhet. 

Men, i takt med att andelen order minskat har också 
Hägglunds tvingats minska sin geografiska yta där verk 
samhet sker. För bara något år sedan stod det klart att 
Kanada valde att lägga ned sitt omfattande renovering 
och anskaffningsprogram av en ny generation strids-
fordon. En miljardbeställning där Hägglunds var en av 

favoriterna men som nu snöpligt snuvades på upploppet 
då projektet lades ned. 

snöPlig sorti
En annan besvärlig förlust i närtid var när danska för  
svaret förra året valde att köpa hjulgående stridsfordon  
från Schweiz istället för banddrivna fordon. Ett beslut 
som också påtagligt visar den ständigt pågående kon 
kurrensen i upphandlingar mellan band kontra hjul-
burna fordon.

Desto mer hopp ställs nu av ansvariga inom bolaget 
bland annat till brittiska försvaret vars park av band-
vagn 206 anses falla för åldersstrecket inom några år. 

Hägglunds arbetar just nu intensivt med att utveckla 
en ny version av bandvagn 410 utan splitterskydd som  
getts namnet Beowulf. Denna utveckling finansierar 

Full Fart På bandvagnsProduktionen:

hägglunds trotjänare  
mot ny vår?

du har sett den i skogsterrängen otaliga gånger och de tjänar fort-
farande mycket väl inom både Försvarsmakten liksom hem värnets 
förband. bandvagnar är en av idag, hägglunds verkliga trotjänare. 

Just nu pågår produktionen av hägglunds senaste version –  
bandvagn 410.

12 – Försvarsutbildaren 5-2016
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Hägglunds än så länge med egna medel. Ett antal kunder  
har redan visat ett klart intresse för Beowulf, bland 
annat Finland.

Beowulf  har också en klart civil tillämpning och 
faller därmed inte under gällande regler för export av 
krigsmateriel, vilket också kan underlätta framtida 
exportmöjligheter för Hägglunds.

smolK i glädJebägaren
I dag är Hägglunds produktion och monteringsverkstad  
koncentrerade till Hägglunds Drives gamla lokaler 
några kilometer från Gullänget. I de ljusa och moderna 
verkstads lokalerna pågår montaget av de svenska 
bandvagn 410 och Mikael Segerman från marknads
avdelningen visar runt Försvarsutbildarens utsände.

Som första option valde Sverige i början av 2012 att  
köpa 45 vagnar av de 365 vagnar som Hägglunds hit  
tills sålt på den internationella marknaden. Ytterligare  
105 vagnar beställdes i slutet av december året därpå 
och ska levereras senast 2017. De versioner som är be 
ställda hittills är personaltransport, logistik, lednings 
fordon samt ambulanser. I exportsammanhang kallas 
bandvagn 410 BvS10Mk 11B. Jämfört med föregångaren  
bandvagn 10 (BvS 10) har 410 ett väsentligt utökat skydd 
mot minor samt högre lastförmåga (tre ton). Beväpning  
består av en kulspruta (7,62 mm eller 12,7mm) på fram-
vagnen alternativt vapenstation 01 samt en kulspruta 
modell 58 monterad i lavett på bakvagnen (endast 
trupptransport). 

I första läget är vagnen i Sverige tilldelad ingenjör, 
luftvärn samt artilleribataljonerna.

– Bandvagn 410 har också ett lågt marktryck, bara lite  
högre än en fältrustad soldat, vilket gör att den utan större  
problem kan ta sig fram över snöbelagd terräng. Den har  
också simförmåga, förklarar Mikael Segerman stolt.

bantad stororder FrÅn FörsvarsmaKten
Efter många turer fram och tillbaka kom till slut be 
skedet från regeringen i våras om att stridsfordon 90 
systemet samt stridsvagn 122 Leopard ska renoveras.  
Men i väsentligt mindre omfattningen än vad som 
planerats då bara 262 av drygt 500 stridsfordon 
90vagnar livstidsförlängs.

Under kommande åtta årsperiod ska 262 strids
fordon 90 samt 88 strv 122, totalt 350 fordon uppgrad-
eras. En order som för det av Bofors och Hägglunds  
gemensamt ägda bolaget, HB Utveckling är värd knappt  
1,6 miljarder kronor. För Hägglunds del innebär det, 
berättar Mikael Segerman, att företaget ska moderni
sera chassit och rusta upp drivlinan samt införa ett digi 
talt förarstöd (Vehicle Command System, VCS). Även 
batterier och delar av elsystemet ska bytas ut. För ett antal  
vagnar kommer även det nya stridsledningssystemet 
Stridsledning Bataljon (SLB) att installeras. 

Även den befintliga kulspruta m/39 ska bytas ut mot 
medeltung kulspruta m/58.

text: stefan Bratt

1983 Projektgruppen Stridsfordon 90 bildas av FMV, FM 
samt HB Utveckling.
1985 Utveckling av chassi och 40 mm kanon beställs. Idén 
om enhetschassi föds.
1991 Första seriebeställning av grundfordonet Strf 9040.
1994 Leverans av första Strf 9040 till Försvarsmakten.
1998 Gyrostabilisering av kanon beställs.
2000 Uppgradering av fordon för internationell tjänst beställs.
2002 Leverans av sista 9040B samt leveranser av 58 upp
graderade vagnar (version C) för internationell verksamhet.

Trupptransport (33 vagnar) – plats för sex soldater med 
utrustning. Tre person utgör besättning.
Ambulans för mekbataljon (45) – plats för två sjukvård
are, två skadade och två besättningsmän.
Logistik (58) – lastväxlarsystem på bakvagnen. Kan lasta 
10-fots container, flak eller radiolänk. Kommer även an- 
vändas som bärare till nästa generation artillerilokaliserings
radar ARTHUR samt eldenhet luftvärnsrobot 98systemet.
Ledning (14) – innehåller ledningssystem och plats för 
ledningspersonal om fyra personer. Besättning tre personer.

dessa varianter av bv 410  
Finns i FörsvarsmaKten:

FaKta – stridsFordon 90:s historia i sverige:

stora bilden: bvs 10 rycker fram. Foto: stefan bratt

bilderna till höger, uppifrån och ner: 
montering av bandvagn 410. Foto: stefan bratt
Combat vehicle 9030 i den senaste versionen. Foto: stefan bratt
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redan i inledningen av artikeln måste jag dessvärre 
avslöja att jag under min tid härnere inte vunnit några 
absoluta sanningar om tillståndet i landet – för hade 
det funnits en gordisk knut  då hade Afrikas Horn och 
Somalia inte återigen riskerat att kastas tillbaka in i 
instabilitet. Snarare upplever jag vad jag tidigare erfarit 
från ”weak and failed states”  statsbygge tar tid och det 
är  långt ifrån en sekventiell process. En försvårande 
faktor är också den klanstruktur som styr och påverkar 
i stort sett allt här i landet och som är helt i avsaknad av 
transparens. 

Likt många andra konfliktområden saknas i Somalia  
en fungerande grundläggande samhällsservice. Sam 
tidigt är korruptionen utbredd med neopotism, för 
skingring av statsmedel och mutor. I brist på en funger 
ande statsapparat har människor återvänt till sedvänjan  
med sharialagar och relaterar sin tillhörighet till klan-
strukturer istället för att förlita sig på staten. På många 
håll, inte minst på landsbygden, har säkerheten och 
rättsskipningen tagits över av alShabaabs förenklade 
och repressiva lösningar.  

svensKa intressen
Varför ska då Sverige engagera sig i denna avlägsna del 
av världen? Vad har vi för intressen nu när fokus har 
skiftat till den nationella arenan? För mig är svaret 

enkelt – svenska intressen sträcker sig via EU, FN m fl 
långt utanför rikets gränser. 

Afrikas Horns strategiska läge med transportflöden, 
råvarureserver och som potentiell tummelplats för  
terrorism utgör tunga skäl. Men internationell solidar
itet, mänskliga rättigheter och humanitärt stöd är fakt - 
orer som självklart också behöver vägas in. Sverige är 
också sedan 1990talet ett nytt hemland för 50 000 
somaliafödda svenskar.

historiK
Likt för övriga afrikanska statsbildningar ritades  
Somalias gränser av dess kolonialmakter – för Somalias  
del av britter och italienare som efter 80 år lämnade 
landet 1960. Att falla tillbaka till att denna uppdelning 
skulle utgöra orsak till problemen är dock att låta sig 
missledas.

1969 tog det Högsta revolutionära rådet genom en  
kommunistisk statskupp makten i Somalia. Men efter  
att kuppledaren, Siad Barre, fört landet in i ett krig mot 
Etiopien, utkonkurrerades han från makten 1991.  
Snart utbröt fullt inbördeskrig som i omgångar pågick  
under två decennier – beskrivet av FN som ett ”genocide”.  
FN, Afrikanska Unionen och enskilda grannländer 
gjorde upprepade försök att intervenera. Kanske mest 
känt är FNs försök genom UNISOM I år 1993, ihåg

samling för genomgång. Foto: eutm-s

somalia − ett land  
med utmaningar

hur ska man förstå situationen i ett av krig och terror svårt anfrätt somalia? och är 
det möjligt att bekämpa de krafter som riskerar bryta den ömtåliga utveckling som 

trots allt sker? otvetydigt räknas somalia till en av världens värst utsatta stater. men 
hur kunde det gå så illa där landets huvudstad, mogadishu, så sent som under det 

kalla krigets slutår gick under namnet ”indiska oceanens vita pärla”?



15 – Försvarsutbildaren 5-2016

kommet som ”slaget om Mogadishu” genom Ridley 
Scotts film ”Black Hawk Down”.

Små om än bräckliga framsteg har tagits i federations 
bygget av Somalia sedan den första övergångsregeringen  
installerades år 2000. Men flera bakslag har också er  
farits. Dagens väpnade hot i Somalia består numera inte  
längre av klandominerade miliser utan av alShabaab  
– en terrorrörelse som bildades ur den besegrade islam
iska domstolunionen år 2010. 

samhällsFundament byggs
Säkerhet och trygghet, rättskipning, demokrati och 
grundläggande hälso och sjukvård är förutsättningar för 
en hållbar utveckling. Det internationella samfundet 
genom FN, EU, AU och enskilda länder arbetar över 
hela bredden med somaliska företrädare för att finna 
lösningar och fungerande system. Det är i grunden ett 
helt nytt federalt statsbygge som formas. 

Den del där jag tagit en tjänst  – i EUTMS via EU –  
genomförs stöd till kapacitetsbyggande av den somaliska 
försvarsmakten (SNA). Vi gör det främst genom strateg 
isk rådgivning, mentorering och träning av SNA och 
dess Generalstab. Samtidigt upprätthålls säkerheten 
runt om i Somalia av AMISOM som på FNmandat 
bekämpar alShabaab.

att bygga en FörsvarsmaKt
Att tillsammans med de somaliska värdarna utveckla 
en för landet gemensam SNA är en plågsamt långsam 
och inte sällan frustrerande process. Flera orsaker 
finns. EU har ännu inte utvecklat ett system för stöd till 
militära insatser, dit EUTMS räknas. Men det är också 
våra samarbetspartners inom SNA, som färgats av då-
tidens sovjetiska rådgivare under Barres diktatorskap. 
Förutom en långt driven centralisering av även var dags 
nära beslut utgör den tidens försvarsstruktur också 
flera av ledarskiktets målbild för Somalias framtida 
behov. Det som det internationella samfundet stöder 
är dock en betydligt lägre numerär – 10 900 soldater 
ingående i 21 lätta infanteribataljoner. 

Försvårande i utvecklingen är också den avsaknad 
av de generationer officerare som förlorades i strider 
under de två decennier inbördeskrigen rasade.

Trots de här begränsningarna har EUTM på kort tid 
lyckats utveckla sin verksamhet från att tidigare ha 
varit inriktat på individuell specialistträning till stöd 

av en postkonflikt SNA till att bättre svara upp mot 
dagens säkerhetshotbild med alShabaab. Det stöd som 
utgår från EUTM har därmed förändrats i grunden till 
förmån för förbandsgenerering.

Extra utmanande är också beslutet att träna multiklan 
sammansatta kompanienheter. Att få soldaterna, under 
befälen och officerarna att se bortom klantillhörighet 
till förmån för solidaritet till staten Somalia och att 
skapa förbandsanda och tillit. Dragna erfarenheter så 
här långt är alltigenom positiva.

Att som reservofficer (RO) ta upp tjänster inter
nationellt är något jag starkt vill rekommendera. Att  
lämna komfortzonen för att med handling göra skillnad  
är otroligt utvecklande. De dubbla kompetenser en RO  
bidrar med är en styrkefaktor och utgör en stor tillgång. 

val i siKte
Mycket återstår innan Somalia står på egna ben. De närm 
aste åren blir ett test på vart landet är på väg. I höst  
väntar såväl presidentval, val till överhuset som till parla 
mentet. En valprocess som drabbats av upprepade för  
seningar – av valtekniska, klanrelaterade och bidrags 
genererande skäl. Det är långt ifrån en västerländsk 
modell vi möter med ”one person, one vote” även om de 
14 025 delegaterna som väntas involveras i valet är ett 
framsteg relativt 2012 års val med endast 135 klanäldsta. 

På andra sidan av myntet finns den redan uppskruv
ade våldsspiralen som pekar ytterligare uppåt under 
valförberedelserna . Det är inte bara alShabaabs terror 
utan även riktade attacker relaterat till klandynamik 
och inflytande som ökar. 

Framtid med FrÅgeteCKen
Slutligen, hur kommer då framtiden te sig för SNA – 
kommer man att ha givits möjlighet att gradvis överta 
säkerheten från AMISOM och besegra alShabaab? Helt 
klart är att de internationella styrkornas urdragningen  
sker för tidigt – vi har sett det förr – men det kan fung
era. Men för det behövs en balansering av SNA styrke
struktur mellan federala visavi centrala förband och 
att de bindningar och ömsesidiga beroenden som finns 
mellan miliser och alShabaab bryts för att strider inte 
ånyo ska blossa upp. 

text: Bengt sandström

Bengt Sandström hälsar på en somalisk officer. Foto: EUTM-S eutm-s medaljer. Foto: eutm-s
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eleVerna drar på sig kronans grå regnkläder. 
Skyddsmaskerna sitter där de ska sitta. Upp med huvan 
och sist, på med handskarna. Scenen är Tunet på F7 i 
Såtenäs. Eleverna går bort förbi det röda huset. Där 
ställer de sig på två rader. CBRNinstruktören Marcus 
Jönsson sätter fart på Tårgasfackla 4 och eleverna badar 
nu i den vita röken. 

Det är lite av examen för 26 civilanställda på F7 som 
under tre dagar har fått en översikt över vad en soldat 
ska veta. De är krigsplacerade som kombattanter utan 
beväpning. Under höjd beredskap eller krig fortsätter 
de som vanligt med sina arbetsuppgifter på flottiljen, 
men efter kombattantutbildningen ska de ha en större 
medvetenhet om framförallt folkrätt, de ska kunna 
föra sig i uniform och de ska ha grundläggande kun-
skaper i sjukvård och CBRNfrågor inklusive hur man 
sätter på sig en skyddsmask.

soldatFörmÅga
Major Conny Peterson på F7 är chef  för stabens genom 
förandeenhet och jobbar för att alla anställda på flottiljen  
ska få eller återta soldatförmåga. F7 har åter blivit ett 
krigsförband.

– Jag kontaktade MHS Halmstad och därefter Försvars 
utbildarna. Jag la fram våra behov, säger Conny Peterson.

Man kan tycka att flottiljen på egen hand skulle 
klara av att genomföra en kombattantutbildning.

– Vi valde att lägga ut den. Själva är vi slimmade och 

det hade blivit dyra övertidsuttag. Försvarsutbildarna 
har också den kompetens som behövs för en sådan här 
utbildning.

Ringar på vattnet sprider sig. 
– Flera kollegor på andra flottiljer och regementen 

har hört av sig för att få reda på vad vi gör här, säger 
Conny Peterson.

Cbrn
Jag är med sista och tredje dagen på utbildningen. Det 
är samling i lektionssalen och jag räknar till 26 elever.  
I dag ska eleverna få en översikt över CBRN, praktiskt 
handhavande av skyddsmask 90 och på slutet av dagen 
två timmar folkrätt och förstås exercis, eleverna ska 
kunna föra sig i uniform.

Det är två instruktörer från Försvarsutbildarnas 
CBRNförbund som genomför denna utbildning,  
Arasteh Heinemann och Marcus Jönsson. Det blir  
ganska omgående bra fart på dagen.

– Framför er på bänken ligger en skyddsmasksväska,  
säger Arasteh Heinemann.

12:00 ska CBRNtjänsten vara klar för dagen. Klockan  
är 07:50 och väskan väcker intresse. Men först får elev-
erna lite teori.

toKyo
Arasteh Heinemann börjar med CBRNbegreppet och 
Natostandard. Vidare får eleverna, som verkar intress 

cbrn För civila 
På kombattantutbildning

Försvarsutbildarna fortsätter driva utbildning för civilanställda inom Försvarsmakten  
som har eller ska få kombattantbefattningar i krigsorganisationen.

regnställ på tork. Foto: Per lunqe
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erade, veta mer om TIM, toxic industrial material.  
Arasteh Heinemann berättar om vilken skada en anta
gonist kan göra till exempel i tbanevagnar med TIM.

Det gjorde sekten Aum Shinrikyo som 1995 utförde 
ett attentat i Tokyos tunnelbana med sarin. 13 tunnelbane 
resenärer dog och 5 000 skadades. Att sekten inte död 
ade fler bedömdes av FOI:s experter bero på att sarinet 
inte spreds effektivare. Det hade behövts en aerosol.  
13 medlemmar i sekten dömdes senare till dödsstraff.

Eleverna lyssnar uppmärksamt på Arasteh  
Heinemann.

en bra sKyddsmasK
Marcus Jönsson tar vid och han går 
igenom hur skyddsmasken fungerar. 
Eleverna klämmer, känner och 
provar. Om tre timmar ska de stå i 
tårgasmolnet och då ska de tryggt 
lita på skyddsmask 90, en mask 
projekterad av FOI och som började 
tillverkas i provserier 1991. Den var 
ute på svenska förband 1995. För 
styckpriset 500 kronor får soldat
erna en mask i världsklass enligt 
kvalificerade bedömare. Masken 
tillverkas av Forsheda.

Nu, i lektionssalen och i bänk 
arna, öppnar eleverna väskan och 
drar fram masken. De skruvar fast  
filtret och drar på sig skyddsmasken.  
De upptäcker också att det går ut 
märkt att prata med masken på. Det  
svarar exponentialhorn för utanför 
andningsventilen. Det går också 
utmärkt att använda olika typer av 
sambands medel, det sitter ett extra talmembran i det fria 
filtersätet.

tÅrgasFaCKla 4
Eleverna som annars till vardags jobbar som sjuksköter 
skor, tekniker och med andra uppgifter som exempelvis  
arbets miljöhandläggare i staben på F7, suger åt sig kun 
skap erna. Det drar ihop sig till den skarpa testen på Tunet 
och de sätter sig på sina tjänstecyklar och trampar iväg.

Det är som mitt i skogen, en inhägnad större tomt 
med röd stuga och vita knutar. Där fortsätter Arasteh 
Heinemann med autoinjektorn och snart testar elev-
erna övningsinjektorer på varandra.

Det är höst på Tunet men inte särskilt kallt. Vinden 
ligger på och den ska snart sprida tårgasen över elev-
erna. Arasteh Heinemann kollar att allt är åtdraget och 
eleverna ställer sig i grupper efter varandra. Tårgas-
fackla 4 sprider sin gas och skyddsmask 90 ser till att 
eleverna inte drar i sig någon irriterande tårgas.

Tillbaka i lektionssalen och efter kurschefen Ronny 
Wikströms tvåtimmarspass i folkrätt, interfolierat med 
exercis är nu eleverna färdiga att gå in i sina krigsbefatt 
ningar som kombattanter.

text: per lUnqe

Kombattantutbildning är en av Försvarsmaktens grund
läggande soldatutbildningar och kvalitetssäkras av Mili
tärhögskolan Halmstad. Kursen genomförs normalt under 
tre dagar och omfattar bland annat utbildning i Försvars
maktens värdegrund, sjukvårdstjänst, folkrätt, försvars
upplysning, exercis, fysisk träning och CBRN.
Målgruppen för kombattantutbildningen är all obeväpnad 
personal inom Försvarsmakten som ska vara krigsplacerad.

Kombattantutbildning

Militärhögskolan Halmstad, MHS H, tar fram Handboken,  
H GSSU, tillsammans med olika sakområdesansvariga inom  
strid, sjukvård, CBRN m.m. I H GSSU återfinns målsättningar, 
utbildningsanvisningar, krav för godkänt m.m. för olika 
grundläggande utbildningar. Kombattantutbildningen är 
en av delarna i H GSSU och kursen syftar till att ge eleven 
förutsättningar att kunna krigsplaceras i krigsförband med 
status som kombattant. 
Kombattantutbildningen ska ge deltagarna kunskap om total 
försvaret, Försvarsmaktens värdegrund, folkrätt, det egna 
krigsförbandets uppgift och funktion i krigsorganisationen.
Den här utbildningen är till för att eleverna ska kunna krigs 
placeras utan vapen. Det handlar oftast om att tjänstgöra 
i någon stab, som skyddas av andra enheter med förmåga 
till väpnad strid. 
En viktig del i kombattantutbildningen är folkrätt, säger 
major Per Sandelin på MHS Halmstad.

mhs h tar Fram handboKen  
grundläggande soldat- oCh  

sJömansutbildningar, h gssu

exercis på schemat. Foto: Per lunqe
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Vid flygVapenöVning 16 som genomfördes i sept 
ember övas svenska luftstridskrafter, Flygvapnet och 
Luftvärnet. Det är en övning som gått årligen sedan 2010. 

Är det något speciellt med att öva många enheter?
– Ja, komplexiteten blir naturligtvis högre ju fler en  

heter och ju fler funktioner som deltar i en övning. Vi  
har under vårt återtagande av nationell förmåga vid tid 
igare Flygvapenövningar övat med fler och fler deltag 
ande förband och funktioner i syfte att just öka och träna  
vår förmåga till koordinering och ledning som nu ut  
vecklats och blivit funktionell, säger Gabor Nagy.

Baltops 16 övade samarbetet mellan deltagande 
nationer och ett av övningens syften var att den skulle 
vara förtroendeskapande. Vilken nytta har Flygvapnet 
av att delta?

– Genom att delta i denna övning, likväl som att 
delta i andra internationella övningar tränar vi dels på 
vår förmåga att verka tillsammans med andra såväl 
mark, sjö som flygförband. Dessutom visar vi upp vår 
förmåga att interagera och vara en trovärdig partner.

hot mot högteKnologi
Ett av de moment som övades under Baltops 16 var 
hantering av asymmetriska hot. Det låter som att  

hantera mindre fientliga grupper med avsikt att skada 
en nation med ett högteknologiskt försvar. 

Är detta något för Flygvapnet?  
– Ja, asymmetriska hot är definitivt något att öva för 

Flygvapnet som har många högteknologiska kompo-
nenter. Inom begreppet ryms en mängd olika former 
av hot, men för Flygvapnet är det främst hot mot det 
högteknologiska som vi måste lära oss hantera. 

– Exempelvis ska vi kunna verka i en miljö som 
blivit påverkad av motståndaren vad avser bland annat  
våra sensorer och mot vår ledning. Att träna på att få ut  
största möjliga effekt i en degraderad miljö är natur
ligtvis viktigt för att ha en beredskap för att bli utsatt 
för detta i en väntad, men också oväntad form. 

Klarar Flertalet motstÅndare
Vilken hotbild har Flygvapnet förmåga att förhålla sig 
till och möta?

– Med JAS 39 i sin senaste edition och med sin nya 
beväpning har vi en god och till och med mycket god 
förmåga att möta de allra flesta av de olika flygande 
plattformar som vi ser både i vårt närområde men även 
utanför detta. Vi står oss också i internationella mått 
mycket väl vad gäller inhämtning, underrättelser, i 

vi övar strid i störd miljö
Flygvapnet övar samverkan med mark, sjö och luftstridskrafter. under  
baltops 16 övades också hantering av asymmetriska hot. vi frågade  
flygtaktiska chefen, brigadgeneral Gabor Nagy, var står Flygvapnet?

en Jas 39 gripen påbörjar lufttankning under operation Karakal. Foto: Johan lundahl / Försvarsmakten
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olika former. Vad vi jobbar mest med för närvarande är 
att återta vår förmåga till att sprida våra verkansdelar 
till ett större antal platser, för att på detta sätt motverka 
risken till såväl konventionell som mer asymmetrisk 
påverkan, säger Gabor Nagy. 

Hur går rekryteringen av piloter till Flygvapnet?
– Rekryteringen går relativt bra till pilotyrket. Vi 

behöver dock inom en snar framtid ett ökat intag av 
denna kategori medarbetare. Vi har en brist av såväl 
tekniker som personal för lednings och sambands
system och vi ser med anledning av det ett välkomnande  
i närtid av främst dessa kategorier. 

sPaning i libyen
Du har jobbat med internationella insatser. Flyginsats 
Libyen 2011 var andra gången sedan Kongo 1963 då 
svenskt stridsflyg sattes in utomlands. Vilka erfaren-
heter drogs 2011? 

– Att vi är effektiva och duktiga när det gäller. Vi var 
mycket snabbt på plats och kunde verka, trots att vissa 
saker då vi startade var oklara. Vi arbetade parallellt med  
att lösa dessa osäkerheter vilket gjorde att flygningarna 
med inledningsvis luftförsvarsuppgift i No Fly Zone 
kunde påbörjas tidigt. Då det relativt snabbt framkom 
för koalitionen vilken förmåga vi hade i spaningsrollen 
blev detta istället snart vår huvuduppgift. 

– Då vi som nation inte har direktaccess till de led
nings och kommunikationssystem med krypton som 
nyttjades och sannolikt kommer att nyttjas i en even-
tuellt framtida skarp samverkan, är det mycket viktigt 
att man adresserar den frågan tidigt. Vi har de system 
som behövs och vi har övat och tränat med dessa, men 
det är viktigt att man tidigt får en sponsornation som 
hjälper oss med just att snabbt få access till lednings 
och kommunikationssystem med tillhörande krypton. 

En annan erfarenhet är att vi har övat rätt. När vi väl 
kom till skarp insats fungerade våra procedurer och 

Gabor Nagy, flygtaktisk chef, ser framför sig Flygvapenövning 16,  
en övning med flera förband och funktioner, en komplex övning.  
Foto: niklas ehlén / Försvarsmakten

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

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

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

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

vårt uppträdande mycket bra, vilket är ett bevis på att 
det sätt vi övat på har legat väl i linje med devisen Train 
as you fight, säger Gabor Nagy. 

text: per lUnqe
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hotet från ryssland, hur ska det mötas? Psykolog 
isk krigföring, var står Ryssland nu? Vilken strategi 
använder Moskva? Frågorna går till Jörgen Elfving.

– Den ryska psykologiska krigföringen står på två 
ben, teknik respektive psykologi, och den har två mål
grupper. Å ena sidan är det fråga om vad som riktas 
mot den egna befolkningen och å andra sidan vad som 
riktas mot utlandet, säger Jörgen Elfving.

belägrad nation
Människorna i Ryssland får enligt Jörgen Elfving ett 
budskap om att Nato är på väg att inringa landet med 
militära baser. Samtidigt är västerlandet statt i förfall.

– Ryssland är i denna retorik en belägrad nation och  
samtidigt den enda företrädaren och försvararen av  
traditionella värden som nationen, kyrkan och familjen.

Mot länder utanför Ryssland och intressanta mål-
grupper spelar rysk psykologisk krigföring med flera 
budskap.

– Det finns många teman, om det är Sverige man vill 
påverka eller någon annan nation. Rent generellt är det 
samma budskap i ett antal varianter. Ett är att Nato är 
en elak allians. Ett annat är förfallet i Västeuropa.

Hur ska totalförsvaret möta detta?
– Det är ingen lätt fråga. Nyhetsförmedlingen sker i  

dag under helt andra former än under Kalla kriget. 
Människor söker själva nyheter via sociala medier. Det 
viktigaste är att politiker och företrädare för statliga 
myndigheter presterar korrekt information och i rätt 
tid, säger Jörgen Elfving.

göra som de vill
Ryskt militärt agerande, till exempel kärnvapen
övningen långfredagen 2013, vilka syften kan finnas?

– Den typ av robotar som kunde bäras av flyget be  
höver inte fällas över Östersjön. De kan avfyras från ryskt  
territorium. Det här var mer ett sätt att visa musklerna.

Var det för att skrämmas?
– Det var för att visa att de kan agera som de vill i 

Östersjön.

genomgÅende tema
Utrikesminister Lavrovs uttalande om att ett svenskt 
natomedlemskap skulle tvinga Ryssland att vidta mil-
itära åtgärder?

– Det här är ett tema som varit genomgående. Också 
ryska ambassadören i Stockholm, Viktor Tatarintsev, 
säger samma sak liksom Maria Zacharova, talesperson 
för ryska UD, säger Jörgen Elfving.

Ryssland har hotat att klippa av Internetkablarna i 
Atlanten. Vilka konsekvenser skulle det få?

– Mycket av den europeiska trafiken går i de kablarna.  
För att uttrycka mig milt, skulle det bli hiskeligt tråkigt.

Hur kan ett sådant hot mötas, att skapa reservsystem  
som är bärkraftiga?

– Då är vi inne på teknik. Det kan jag inte svara på.
Med cyberaktiviteter kan skada åstadkommas på ett  

kostnadseffektivt sätt. Det svenska cyberkommandot,  
gör att Sverige är med i en ny terrorbalans och en spel 
are på banan?

– Vi har blivit en spelare på banan, men vi är nog ingen 
större aktör. Frågan är vilken förmåga vi har tillsammans 
med andra aktörer och vilken skyddsförmåga vi har, 
säger Jörgen Elfving.

text: per lUnqe

rysk retorik och psykologisk krigföring har svenska mediekonsumenter som 
en målgrupp och målar ut ett väst i förfall. det menar den säkerhetspolitiske 

experten och rysslandkännaren Jörgen elfving.

ryska hot utmanar sverige
vi är alla målet för psykologisk krigföring. Foto: connel / shutterstock.com
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VärnpliKt och friVillighet – en mix för Försvars 
makten. Nästa år kan mönstringen komma igång igen.

Värnplikten aktiveras som ett resultat av utredningen  
om personalförsörjningen. Regeringen menar att det 
säkerhetspolitiska läget kräver det.

– Det vi ser är en början. Vi bygger militär förmåga 
igen. Det är en del i vår strategi för att öka denna, sa 
försvarsminister Peter Hultqvist vid ett seminarium på 
Folk och Försvar.

soldaterna Kärnan
Den modell som gällt sedan 2010 har inte varit tillräck-
lig.

– Förbanden ska kunna leverera och soldaterna är 
kärnan i Försvarsmakten, sa Peter Hultqvist när utred-
ningen presenterades på Rosenbad.

Värnplikten kommer tillbaka 2018. Utredaren Annika 
Nordgren Christensen pekar på riksdagsbeslutet 2010.

– Försvarsutskottet betonade att värnplikten skulle 
kunna återuppväckas. Bakgrunden till utredningen  
är försvarsöverenskommelsen 2015 och inriktnings 
propositionen, en del i en överenskommelse att utreda 
personalförsörjningen, sa Annika Nordgren  
Christensen.

Peter Hultqvist menade på Folk och Försvar att tvära 
kast inte bör gälla i stora frågor som värnplikt.

– Den försvann med tre rösters övervikt 2010. Det 
ska vara breda majoriteter för sådana här beslut. 

4 000 - 8 000
Bristen på soldater inom Försvarsmakten är stor. Förra 
året saknades 7 000. Personalförsörjningen kommer 
att bygga på både frivillighet och plikt. 4 000 unga män 
och kvinnor antas med den nya mixade modellen  
genomföra grundutbildning 2018 efter mönstring 2017. 
Yrkesförsvaret har bara levererat 2 500 soldater om 
året. Utredningen har satt ett mål på 4 000 till 8 000 
ungdomar som årligen ska göra värnplikt.

Utredningen siktar på en utbildningsvolym för 2018 
på 4 000, 2019 på 4 000 och 2020 på 5 000 rekryter. 
Längre fram är siktet inställt på 8 000 per år. Dessutom 
ska en buffert läggas upp genom en personalreserv 
med minst 23 000 krigsplacerade.

beredsKaPsunderlaget
De stående förbandens och kontraktsförbandens behov  
av gruppbefäl, soldater och sjömän är i dag 17 000.  
6 600 är kontinuerligt tjänstgörande och 10 400 tidvis 
tjänstgörande. Det är oroväckande, menar Annika 
Nordgren Christensen.

– Gör vi ingenting nu blir det inte bra, sa hon.
Nu finns möjligheten för Försvarsmakten och  

Rekryteringsmyndigheten att attrahera motiverade 
ungdomar. De som ska mönstra nästa år är födda 1999 
och 2000. En årskull ligger normalt på 100 000 individer. 

Genom det så kallade beredskapsunderlaget som ung 
domar i 18årsåldern redan nu lämnar uppgifter till finns  
en fingervisning om motivation. Senast har 7 000 
flickor och 14 000 pojkar anmält intresse för Försvars-
makten.

regeringen beslutar
Det saknas inte bara soldater utan också yrkesofficerare.  
Fler soldater ger också fler yrkesofficerare. 

– Tillgången på yrkesofficerare är alarmerande,  
behovet är gränssättande för Försvarsmaktens möjlig 
het att växa, sa Annika Nordgren Christensen.

Utredningen om personalförsörjningen är ute på 
remiss. Att aktivera värnplikten är ett beslut som 
regeringen har mandat att ta. Utredningen föreslår att 
det beslutet tas första kvartalet 2017.

Sverige blir andra land i Europa efter Norge som 
införde könsneutral värnplikt 2015. Sverige har haft 
värnplikt för kvinnor sedan 2010, nu aktiveras den. 

Inom ramen för de frivilliga försvarsorganisation-
ernas verksamhet finns möjligheter att stödja aktiver-
ingen av värnplikt. En av våra roller är att på olika sätt 
stärka folkförankringen av försvaret och här ser vi att 
vi exempelvis genom vår ungdomsverksamhet och vår  
försvarsinformationsverksamhet kan skapa en positiv 
attityd till värnplikten, säger Per Klingvall som är kom 
munikationschef  på Försvarsutbildarna. Han fortsätter:  
Vi kan även genomföra olika utbildningar för att av
lasta Försvarsmakten så att de själva kan fokusera på 
grundutbildning av frivilliga och värnpliktiga.  

text: per lUnqe

återuPPstår 
värnPlikten?

värnplikt och frivillighet – en mix för  
Försvarsmakten. nästa år kommer  

kanske mönstringen igång igen.

repetitionsövning vid arméns jägarbataljon 2015. Plikten har redan aktiverats. Foto: Joel thungren / Försvarsmakten
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under höstlovet anordnades military Camp i umeå, stockholm och 
göteborg. det blev en händelserik vecka för 120 elever.

Basen Var Berga Örlogsskolor och Amfibieregementet 
straxt söder om Stockholm. Försvarsutbildarna stod 
för veckan och kurschef  var Johan Lindqvist, yrkes
officer på Livgardet och Livbataljonen. Bredvid honom 
gick instruktörer, också de från Livgardet.

intresserade elever
Jag besöker Berga mitt i veckan och vädret är bistert, 
på gränsen till kallt. Men eleverna är utrustade med 
Försvarsmaktens uniformer och regnställ. De går i tre 
grupper ombord på korvetten Visby, minröjnings  
fartyget Kullen och underhållsfartyget Trossö. Det är 
sträng sekretess anbefallt från informationsavdelningen  
på 4:e Sjöstridsflottiljen och eleverna får lämna ifrån 
sig sina mobiltelefoner före ombordstigning. Fotograf
eringsmöjligheterna är begränsade. 

Ombord på fartygen ställer eleverna vakna frågor. 
Det märks att de är här för att lära sig så mycket som 
möjligt. Vid lunchen sitter jag bredvid Ibrahim Khan som  
är 16 år och går på Thoren Business School i Stockholm.

– Jag tror jag har en framtid här, säger han. 
Han har bott i Sverige i sex år och nu ska han hitta 

en yrkeskarriär. Ibrahim fick syn på Military Camp när 

military camP  
− visar På Framtiden

han surfade på Instagram och kände att det var just det 
han ville göra på höstlovet.

Du ställde många frågor ombord på flottans fartyg?
– Jag ville veta, svarar Ibrahim.

trossö som arbetsPlats
På Trossö visade Jakob Malm runt. Han sköter logistiken  
på fartyget. Vi gick runt och i gymmet ombord testade 
Ibrahim chinups. Jakob berättade att sjömännen och 
officerarna när de är ute på sjön använder det här  
gymmet ofta. De jobbar sex timmar och är lediga sex, då  
är det bra att gymma för att hålla både kropp och hjärna  
igång.

Det verkade väldigt välordnat ombord på Trossö. 
Eleverna gick runt på så gott som hela fartyget och det 
tycktes vara en bra arbetsplats. 

Trossö är ett stödfartyg med lätt beväpning. Och det 
är, som Jakob sa, ett förstahandsmål i strid. Har fienden 
slagit ut underhållet då har de andra fartygen en be
gränsad tid kvar på sjön. Trossö är också ett stabsfartyg,  
2009 var hon nere i Adenviken i Indiska Oceanen. 

Ibrahim och hans kamrater sög i sig av det de hörde 
ombord. 

Också räddningstjänsten fick besök. Foto: Claes-Åke Henricsson
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– Vi blev snabbt tajta kamrater här på kursen, säger 
Ibrahim.

matat Program
Eleverna hade ett välmatat program från söndag till 
fredag. Söndag inryckning och materieltjänst. Eleverna 
inkvarterade sig på logement och de bodde grannar 
med kustjägare som går befattningsutbildning. Då var 
det inte annat än att lära sig bädda och hålla ordning.

Informatörer inom För din säkerhet! från Försvars
utbildarna berättade om krisberedskap i Sverige och 
hur man själv förbereder sig inför kriser. Military Camp  
var inriktat på hela skalan inom totalförsvaret såsom 
militära förband, polis, räddningstjänst och sjukvård. 

Under måndagen lärde sig eleverna att gå i takt och 
att lämna av. När jag ser dem på onsdag ser det snyggt 
och bra ut. Det var ganska mycket fys under veckan.

– Man ska hantera sin kroppsvikt, säger Johan 
Lindqvist.

Fest
Eleverna fick se en brandövning på Berga och också 
hantera en slang med tryck. Johan berättade om Rekryt
eringsmyndigheten och hur man söker till Försvars-
makten eller hemvärnet. Han berättade också om 
blåljusmyndigheterna och de frivilliga försvars 
organisationerna inom försvaret.

Eleverna besökte Markstridsskolan och Helikopter
flottiljen. På torsdagen kom anhöriga och det blev en  
festlig buffé på det slott som ligger på Berga. Men  
innan dess testade eleverna simulatorer med ak5,  
pansarskott, granatgevär och robot 57.

Min bedömning är att många kommer att söka till de 
möjligheter vi visat under veckan, säger Johan. 

Även i Göteborg har det genomförts en Military 
Camp. Denna besöktes av Paula Holmqvist från För
svarsutskottet och så här skrev hon efteråt: ”Mycket 
trevliga ungdomar och de var så nöjda med veckan 
och med er alla som håller i denna utbildning. Många 
av ungdomarna berättade att de kommer att fortsätta 
med något inom Försvarsmakten, polisen eller inom 
vårdyrket mm. Detta intresse har ni alla varit med och 
skapat!!! Vilka viktiga förebilder ni är!!”

Med garnisonen i Göteborg som utgångspunkt gav 
kurschefen ClaesÅke Henricsson och hans instruktörer  
48 gymnasieungdomar en inblick i krisberedskap och  
möjligheterna i blåljusmyndigheterna, Försvarsmakten  
och frivilligorganisationerna. Kursen besökte garni-
sonen i Skövde, Såtenäs och Känsö.

– Det här är ett koncept som vi ska fortsätta med, 
säger ClaesÅke Henricsson.

I Umeå hade 25 elever fullt schema. Kursen var 
som i Stockholm och Göteborg inriktad på samhällets 
beredskap.

– Polis, räddningstjänst och tullen visade vad de 
sysslar med, säger kurschefen Germund Renström.

Skyddscentrum var ett inslag och kursen hade en 
militär prägel med uniformer. 

– En framgångsfaktor var att vi hade två hemvärns
ungdomar som gruppchefer, säger Germund Renström.

Frivilligorganisationerna informerade under en 
dag och då fick eleverna prova bandvagn, se sjukvård, 
skjuta 22long och se hundekipage i aktion. 

text: per lUnqe

ombord på underhållsfartyget trossö. Foto: rebecca landberg / Försvarsmakten
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instrUKtörerna Kom från MHS Karlberg dit också 
eleverna var förlagda. Också FHS och Amfibieregementet 
besöktes.

– Eleverna testade bland mycket militärteknik och 
löste problem med hjälp av tekniken, säger Johan 
Nyström.

luFtKanon
Det var lite av geniernas kamp när olika moment genom 
fördes. Med IRkikare mättes kastlängd av boll. På  
Karlbergs fotbollsplan sköt eleverna med luftkanon 
och även här mättes avstånd med radar och matte
övningar. Det gillade eleverna som sökt till höstveckan.

– Gemensamt för eleverna är att de har flera års  
erfarenhet av ungdomsverksamhet i de frivilliga för
svarsorganisationerna. De flesta tyckte att det här var 
den roligaste kurs de gått under sin tid som ungdom, 
säger Johan Nyström.

berga
Eleverna besökte också Berga där 4:e Sjöstridsflottiljen 
berättade om hur det är att vara officer till sjöss. Studie
besök genomfördes bland annat på korvett av Visby
klass. Amfibieregementet lockade också eleverna med 

Elever instrueras av instruktör under kursen Tema officer på Militär-
högskolan Karlberg. Foto: torbjörn F gustafsson / mhs Karlberg

oFFicer På höstlovet
det var en kursvecka för 14 elever som har siktet inställt på 
att bli officerare. Veckan var fylld av spännande moment och  

den leddes av majorerna Johan nyström och helen Falk.

Utrustning för avståndsbedömning, ett populärt moment för eleverna på kursen Tema officer som genomfördes på Militärhögskolan Karlberg.  
Foto: torbjörn F gustafsson / mhs Karlberg

en presentation av officerens vardag. Varje dag genom-
fördes någon typ av träningspass. En lyckad vecka, det 
var både elevernas och instruktörernas omdöme.

text: per lUnqe
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för din säKerhet är en informationssatsning som 
Förvarsutbildarna genomför på uppdrag av Myndig 
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Grund
läggande krisberedskap står på agendan när hel eller 
halvdagar viks för gymnasieelever eller allmänhet.

Senast var Armémuseum i Stockholm plats för en  
heldag och det var fyllt till sista stolen. 36 vetgiriga 
stock holmare följde med när Lena Miller och Nicole 
Kaiser pratade om allt från informationssäkerhet till 
sjukvård.

bra att FräsCha uPP
Hur fyller man stolarna en helgdag i en stad där utbudet  
av aktiviteter konkurrerar om uppmärksamhet?  
Madeleine Appelgren och Hanna Linderstål från För
svarsutbildarna Criscom funderade på communities 
som hyres och bostadsrättsföreningar. Det blev sociala 
medier och främst Facebook. Ett lyckat val och där såg 
Östermalmsbon Mahdi Adawi vad som var på gång. 
Han är gruppchef  för ett väktarlag i ett köpcentrum 
norr om Stockholm och hade visserligen gjort värnplikt 
på P10 men tänkte att det skulle vara bra att fräscha upp 
kunskaperna. Hans erfarenhet av kris är att det kan 
betyda olika saker för olika personer.

– En som blivit rånad upplever en kris. Och när vi hade  
strömavbrott i köpcentrat i sex timmar då var folk lite 
oroliga, inte minst butikspersonalen, säger Mahdi Adawi.

ambulansen
Nu ville Mahdi lära sig mer om personlig krisberedskap  
för familjen. Det fick han. Passet om sjukvård fångade 
deltagarna. Lena Miller som är sjukvårdare i hemvärnet  
berättade om grunderna.

– Ska man ringa ambulansen? frågade hon deltagarna.
Nej. Ibland kan det räcka att ringa sjukvårdsupplys-

ningen, 1177.
– Vet ni hur stort Västerås är? frågade Lena vidare.
En vaken deltagare googlar snabbt och svarar  

”146 000 invånare i kommunen”. Det får hon en eloge 
för. Nästa fråga från Lena är:

– Hur många ambulanser finns i Västerås?
En gissar på 30. Det rätta svaret är:
– Fem dagtid och två på natten.

i ChoCK
Då är förutsättningarna givna. Bäst att försöka själv. Nu  
följer blödningar, vad de betyder för kroppen och hur  
man ska göra när blodet rinner eller i värsta fall pumpar.  
Brännskador är ett kapitel. Hur tar man hand om en per 
son som sitter på gatan och blöder, som kanske är i chock?

– Med kärlek och omtanke, säger Lena.
Sen blir det stabilt sidoläge. Lena och Nicole före 

visar utanför lektionssalen som är på Armémuseums 
vindsvåning. De går uppför en trappa och där är en bra  
scen. Alla deltagare ser hur Lena drar lite i Nicoles armar  
och ben. Snart är alla deltagare upptagna med att lägga 
varandra i stabilt sidoläge. Det blir också en liten get 
together. Samtalet kommer igång. Gruppen är en grupp.

Vad är viktigast för en informatör på För din säkerhet?
– Man ska bjuda på sig själv och vara lite skåde

spelare, säger Lena.
Hon läser av åhörarna och ser hur hon ska lägga upp 

sina pass. Är de stela, så ska de mjukas upp.
Vad tycker du är viktigast med det ni lär ut?
– Att de som kommer hit ska bli handlingskraftiga 

när något händer. Att de hjälper farbrorn som halkar 
på perrongen och slår i huvudet. 

Och krisen när elen inte levereras?
– Då blir det en nyttig övning i att hjälpas åt. Plötsligt  

upptäcker man att grannen en bit bort är riktigt trevlig.
Under dagen på Armémuseum fick deltagarna ett 

paket som är starten på krisberedskap. Momenten var 
krisberedskap, överlevnad, sjukvård, krisinformation 
och informationssäkerhet.

text: per lUnqe

säkerhet och beredskaP  
På armémuseum

det var fullt med deltagare när Försvarsutbildarna informerade  
om säkerhet under en intensiv dag på armémuseum.

mahdi adawi ordnar snabbt Peter Westöö i rätt läge.  
Foto: Per lunqe

nicole Kaiser ska vändas i stabilt sidoläge. 
Foto: Per lunqe

deltagaren britt olin får pulsen kollad.  
Foto: Per lunqe
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traditioner är ViKtiga, inte minst i Försvars
makten och i de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi 
har heraldiska vapen som är grunden för utformningen 
av fanor och logotyper samt andra profilprodukter. Dag 
officeren bär en dagbricka. Högvakten sprider glans. 
Varför? Frågan går till Urban Schwalbe, sekreterare 
i Försvarets Tradi tionsnämnd. Han har tidigare varit 
chef  för kommen dantstaben i Stockholm och har 
på så sätt och på nära håll varit en del av den stats
ceremoniella verksamheten.

– Det är en fråga om identitet och gemenskap. Genom  
symboler förstärks känslan av att höra till en grupp. 
Inom försvaret är symboler starka. Det gäller såväl nya 
som gamla förband, säger Urban Schwalbe. 

heraldisKa vaPen
Inom försvaret vårdas traditionerna.

– Traditionsarvet är påtagligt levande och tas i hög 
grad över av kvarvarande omstrukturerade förband 
och skolor. Nya förband och skolor får egna fälttecken, 
heraldiskt vapen och andra attribut.

Syftet med allt?
– Traditionerna har ett syfte. Det är att förstärka sam 

hörighet, god förbandsanda och yrkesstolthet. För den  
enskilde soldaten är även utbildningstecken och presta 

tionsmärken som till exempel skyttemärken viktiga. Det  
underlättar att rekrytera och behålla personal och fri
villiga. Det finns ett gammalt ordspråk, vet man inte var 
ifrån man kommer, hur vet man då vart man är på väg?

Var kommer Traditionsnämnden in?
– Vi är en del i arbetet att föra vidare, vid behov an  

passa och utveckla traditionerna. I en ansträngd ekonomi  
kan mjuka värden som förbandsanda och traditioner 
annars komma bort, det gäller inte minst nyorgani
serade förband. Traditionsnämnden ingår i Statens  
försvarshistoriska museer, SFHM, säger Urban Schwalbe.

yrKesKarriär gränsen
Vilka principer gäller för Försvarsmakten?

– Det finns ett uppdrag att föra traditionerna vidare, 
det är den högre ambitionsnivån, både för existerande, 
aktiva förband och nedlagda. Tidsgränsen ligger på 40 
år, det vill säga en maximal yrkeskarriär. 

Finns en lägre nivå?
– Traditioner som ska föras vidare bör för att vara 

levande också kommas ihåg av någon personal vid 
förbandet som varit aktiv i närtid. Bevara minnet, är 
däremot en lägre nivå, där t ex ett förbandsmuseum, 
minnesskylt eller minnesmärke kan vara alternativ.

traditioner bra  
För gemenskaP

traditioner ger identitet och gemenskap. de förs vidare 
med symboler och traditionsnämnden spelar en viktig roll.

Parad på norrbro. Foto: Försvarsmakten
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sedan 1523
Vad är fanspikning?

– Fanspikning är en ceremoni ursprungligen från 1600 
talet som återupptagits 2007 genom att fanor, standar 
med flera fälttecken vid en liten ceremoni på Armé
museum spikas på stången av tio till femton represen
tanter från förbandet eller skolan med sin chef  i spetsen.  
Armémuseum har nämligen uppdraget att tillverka 
Försvarsmaktens fälttecken, säger Urban Schwalbe. 

I dag sker det genom att Armémuseum i sin tur an  
vänder sig av en underleverantör, Handarbetets Vänner  
på Djurgården. Det högtidliga överlämnandet av till 
exempel en spikad fana sker sedan som regel av kungen 
på förbandet eller skolan med musikkår. 

Högvakten, vilka rötter har den?
– Högvakt har funnits vid Stockholms slott sedan 

1523. Den har både till uppgift att vara honnörsvakt åt 
regerande kung eller drottning och att bevaka residenset.  
Under århundradena har den också svarat för brand-
beredskap och ordningshållning i Stockholm innan 
polis och brandkårer organiserades samt såsom kupp
beredskap. I dag är den också ett ansikte utåt, säger 
Urban Schwalbe.

Den som är intresserad av traditioner kan gå in  
på Traditionsnämndens hemsida under SFHM,  
www.sfhm.se. Där finns det mesta om försvarets  
traditioner. 

text: per lUnqe

övre bilden: livgardets fana under 
tillverkning. Foto: urban schwalbe
nedre bilden: övlt urban schwalbe håller 
koll på traditioner. Foto: Per lunqe

Pengar Finns  
För aktiviteter

aKtiViteter för medlemmar, det kan vara mycket.  
Nu har en satsning kommit som ger medlemsförbund 
pengar som ska möjliggöra det lilla extra. 

– Det handlar om aktiviteter som syftar till att stärka  
och informera våra medlemmar i verksamhet som är  
kopplad till totalförsvarsförmåga. Jag uppmanar för  
bunden att planera för och inbjuda till minst två aktiv 
iteter som vänder sig till alla medlemmar i respektive 
förbund, säger Bertil Garpland, Överstyrelsens ord 
förande.

mellan uPPdragen
Det är inte någon krånglig administration runt med 
lemsaktiviteterna, man gör en enkel kursplan, räknar 
på kostnaderna och tar kontakt med utbildningschefen 
Anders Gustafsson.

Varför den här satsningen?
– Vi vill att fler aktiviteter kommer igång mellan upp 

dragen som förbunden har, säger Anders Gustafsson.
Pengarna ska möjliggöra meningsfull verksamhet 

för medlemmarna.
– Satsningen är en angelägenhet för alla, för för

bund, föreningar, styrelser och alla våra medlemmar. 
Det ska ge bra tillfällen för verksamhet och också vid 
makthålla, och i vissa fall sätta fart på intresset för 
förbunds och föreningsaktiviteter.

vi stämmer av
Hur går det till?

– Även om aktiviteterna kan ligga på föreningsnivå 
är det enklast om ansökan går via förbunden till mig. 
Innan ansökan skickas in är det också bra om vi har 
hunnit pratas vid om den tänkta aktiviteten på telefon 
eller mail. Då kan vi tidigt stämma av att den aktivitet 
som planeras ligger inom ramen för Försvarsutbildarnas 
verksamhet och beslutet om OK för genomförande går 
då snabbare, säger Anders Gustafsson.

Några exempel på genomförda aktiviteter är soldat-
prov, pistolskytte, trafiksäkerhet och Hjärt lungrädd
ning. Medlemmar som är intresserade av medlems
aktiviteter ska ta kontakt med sitt förbund för mer 
information. 

text: per lUnqe

hjärt- och lungräddning övas. Foto: tiina marberg
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UtVecKlingen i närområdet har gått från risk-
bild till ett molande hot, ett omslag som manifesterades  
i oktober när Ryssland återigen frambaserade Iskander 
till enklaven Kaliningrad. Iskander kan förses med 
ballistiska robotar eller kryssningsrobotar, kan laddas 
med konventionella stridspetsar eller med kärnvapen  
– och kommer som en blixt från klar himmel.

Inte så dramatiskt kan det tyckas, eftersom Iskander 
utplacerades i Luga utanför S:t Petersburg redan 2011. 
Fast det är feltänkt. Redan Luga borde ha fått varnings
klockorna att ringa. I Kaliningrad – och med de nu  
bottenfrusna relationerna mellan Ryssland och väst – 
hörs dock signalen så starkt att den hörs. 

Sett från ett svenskt perspektiv når Iskander en stor 
del av Sverige (delar av Skåne och Småland, Blekinge, 
Öland och Gotland). Det är bakgrund till beslutet att 
återupprätta krigsbaser för stridsflyget då det  ligger en 
oro för att det ska slås ut av kryssningsrobotar. 

Under hösten cirkulerade obekräftade uppgifter om 
ett nytt hemligt ryskt hot. Helt klart är i alla fall att ÖB 
Micael Bydén har ändrat språkbruk. I början av året var 
en öppen konflikt ”osannolik”. I september uttryckte 
Bydén sig i termer av att sannolikheten för en ”attack 
mot Sverige var liten”. Oron växer.

Samtidigt är den tidigare avvecklingen av flyg
vapnets finmaskiga system av krigsbaser ett exempel 
på baksmällan som drabbat försvarspolitiken. Ett 
annat stavas Gotland, som trots sin geostrategiska 
betydelse avmilitariserades 2004. 

I försvarsbeslutet 2015 ingick en återmilitarisering  
2018. Men den ihållande huvudvärken har lett till en  
omedelbar tidigareförläggning av den planerade strids 

gruppen. Det är naturligtvis inte mycket att hålla i 
handen, men har ändå ett tröskelvärde. Ryska ”turister”  
eller ”rörläggare” från Nordstream kan inte längre ta 
Gotland utan blodspillan. 

Läget skärptes ytterligare i slutet på oktober när två 
ryska korvetter bestyckade med kryssningsroboten Kalibr  
seglade in i Östersjön. Med Iskander och Kalibr – till
sammans med luftförsvarsrobotsystemet S400 och kust 
roboten Bal E/SSC6 – kan Ryssland upprätta en svår
genomtränglig tillträdeszon till sjöss och i luften (A2/AD)  
i den händelse en militär konflikt med Baltikum i fokus 
skulle bryta ut. Hjäp förhindras. Det är en ”gamechanger”.

Samtidigt fortsätter svensk säkerhetspolitik att stå på  
lösan grund. Hultqvistlinjen med fokus på bilaterala för  
svarsavtal (särskilt med Finland och USA) i kombination  
med ytterligare fördjupning av integrationen med Nato 
(värdlandsavtalet) är skickligt manövrerande i politiskt 
besvärliga Svatten, men lägets allvar kräver mer än så.

En slutsats i Krister Bringeus utredning Säkerhet i ny 
tid är att Sverige sannolikt redan på ett tidigt stadium 
skulle dras in i en ryskbaltisk militär konflikt. En annan  
är att det bara är genom ett Natomedlemskap som kon  
kreta samverkansplaner kan komma på plats. En tredje 
är att ett svenskt medlemskap i Nato – trots ryska 
protester – skulle verka konfliktdämpande i Östersjö
regionen.

Dock, bör det tilläggas, det säkerhetspolitiska linje 
valet undanröjer inte behovet av att höja vår egen för
svarsförmåga. Här och nu. 

text: claes arVidsson

läget kräver handling
huvudvärk kan yttra sig som ett ständigt molande eller i form av baksmälla. huvudvärk  
kan också komma plötsligt – som blixt från klar himmel. tillsammans illustrerar de tre 

”värkarna” det försvarsdilemma som Sverige befinner sig i.

krönikan
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ntsos-alarm har en UniK samhällsfunktion. Här 
larmas dygnet runt ut hjälpresurser vid olyckor och 
samhällskriser. Totalt tas 3 000 000 112samtal emot 
per år. Självfallet var Criscom nyfikna på en blick innan 
för portarna.

I slutet av september ordnades ett studiebesök på 
SOS alarm för tjugofem nyfikna medlemmar i Criscom.  
Guiden Anders Klarström tog med oss 36 meter ner i  
Stockholms undre värld där vi kunde se operatörer, 
ambulansdirigenter, SOS
läkare och SOSsjuksköterskor 
i arbete.

Den totala bemanningen 
varierar med dygnets timmar 
och beroende på förväntat 
antal samtal som ökar vid t ex 
storhelger. Totalt finns det 25 
operatörs arbetsplatser. Det 
finns även ett ledningsrum 
för Stockholms läns Lands
ting och Länsstyrelsen. Plus 
ett kluster som operatörer 
från SOS, polisen, räddnings
tjänsten, trafikverket och SLs 
Trygghetscentral vid behov 
bemannar.

Alla utrymmen kan an
vändas för samma ändamål i  
såväl fred som i ett kris och 

sos − central roll i samhällets krisberedskaP

Vi har fått möjligheten att välkomna ett nytt för-
bund till Försvarsutbildarna då Överstyrelsen godkänt 
stadgarna för Förbundet Militära Själavårdare. 

Förbundet engagerar bland andra de själavårdare 
som har befattningar som bataljonspastorer i hem
värnet eller är engagerade som själavårdare kopplat till 
Försvarsmaktens verksamhet.

Sten Elmberg är Försvarsmaktens Fältprost och ser  
som sin uppgift att hålla samman den militära själa
vården. Det finns idag ett 30tal pastorer vid utbildnings 
förband, 40 bataljonspastorer inom Hemvärnet och ett 
stort antal fältpastorer inom insatsorganisationen. Till 
dessa kommer kontinentspastorer internationellt och en  
ansenlig ”prästbank”. Därför bildades i år Förbundet Mili 
tära Själavårdare, FMS (ekumenisk och interreligiöst). 

– Vårt själavårdsförbund, FMS, har nu anslutit sig 
till Försvarsutbildarna, för att få stöd i rekrytering och 
kompetenshöjning av pastorer, vilket känns mycket 
bra, säger Sten Elmberg.

text: per KlingVall

ett nytt Förbund

ledningscentralen i verksamhet. Foto: beata hansson

sten elmberg, Försvarsmaktens fältprost.  
Foto: Johan lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

krigsläge. Exempelvis visnings rummet där vi befann 
oss, har även en möjlig funktion som lektionssal, 
mötesrum, eller matsal. Omklädningsrummen kan  
också snabbt göras om till sovsalar med trevånings
sängar. Hela anläggningen är dimensionerad för att 
ta emot en bemanning om ca 200 personer som ska 
kunna stanna kvar i två veckor. 

text: Beata hansson
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destaBilisering, cyBerattacKer och psykolog
isk krigföring. Det var några av de spännande ämnena 
vid ett seminarium som arrangerades av Försvarsforum  
i Sundsvall i slutet av oktober. ”Det grå kriget och vår 
civila beredskap” var ämnet för dagens sammankomst.

Talare var två mycket kvalificerade ledamöter i 
Kungl krigsvetenskapsakademien, förre statssekreter-
aren Peter Lagerblad och förre  generaldirektören 
Björn Körlof. Moderator var Sundsvalls tidnings förre 
chefredaktör, Kjell Carnbro.

Ett 40tal försvarsintresserade hade letat sig till 
Fälldinsalen i Mittuniversitetet för att få veta mer om 
både det militära och civila försvaret i dagens Sverige 
och vår omvärld.

– Det grå kriget är redan nu en realitet, konstaterade 
Peter Lagerblad. Det drabbar vårt samhälle utan att 
för den skull leda till militära angrepp. Frågan är hur 
Sverige ska försvaras mot de nya hoten, terrorism, 
cyberangrepp och olika påverkansoperationer.

Björn Körloff  ägnade en stor del av sin tid i talar
stolen åt att diskutera hur vi kan möta påverkansopera-
tioner, hur civilbefolkningen kan skyddas och hur vi 
kan stödja det militära försvaret.

 Han inledde med att ifrågasätta om vi har något 
civilt försvar i dagens Sverige. 

Nytt civilförsvar?
– Vi måste bygga upp  ett nytt civilt försvar med 

hänsyn till de nya omfattande hoten mot vårt samhälle, 
påpekade Körlof.

hur ska sverige Försvaras?

– Det finns inte längre några beredskapslager av livs 
medel och andra  förnödenheter som behövs i ett 
krisläge. Butikerna har inte några lager utöver det som 
finns på hyllorna och på distributionsbilarna. Driv
medel och elförsörjningen är andra akilleshälar.

 Inom folkrätten finns det inga regler som kan åbe
ropas vid integritets och suveränitetshot. Hur ska vi 
till exempel möta ett hybridhot? ifrågasatte talaren.

Körlof  pläderade också slutligen för att återinföra 
beredskapspoliserna och införa regionala räddnings
styrkor.

text: Uno gradin

de båda talarna Peter lagerblad närmast kameran och björn Körlof. 
Foto: uno gradin

fredag 18/11 till söndag 20/11 har Försvarsutbildarna  
utbildat och utvecklat 12 frivilliga som sökt befattning 
som samordnare och kontaktperson (frivilligsamord
nare) hos Länsstyrelsen Stockholm.

De fick både teori och en mindre stabsövning och 
länsstyrelsens egen personal deltog under hela kursen.

Kurschef  var Andreas Weiborn med stöd av instruk-
tören Göran Eliasson.

text: anna torndahl

Frivilligsamordnare utbildade

Frivilligsamordnare som är beredda 
att börja jobba. Foto: anna torndahl
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region syd
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Regional utbildnings- 03-04 feb Tylebäck Halland 
konferens 
Försvarsupplysning 16 feb Tylebäck Halland
Grundläggande  18 feb- Käring- Göteborg 
soldatutbildning för  03 mars berget 
frivilliga (GU-F) 
Ungdomsskola 19-25 feb Höllviken Skåne

region mitt
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Military Weekend 13-15 jan Livgardet Stockholm   
   södermanland
För din säkerhet!  29 jan  Stockholm  Försvars-  
   utbildarna

region norr
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Verksamhetssäkerhet 11 feb Umeå Västerbotten
Ungdomskurs  10-17 feb Camp Ånn Försvars- 
– tema vinter   utbildarna
Ungdomskurs 19-24 feb Camp Ånn Försvars- 
– tema vinter   utbildarna
Ungdomskurs 26-03 mars Camp Ånn Försvars- 
– tema vinter   utbildarna
Ungdomskurs 05-10 mars Camp Ånn Försvars- 
– tema vinter   utbildarna

rikstäckande Förbund
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 11 jan Norrtälje Luftvärns-  
   förbundet
Ungdomsövning 20-22 jan Kungsängen Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 08 feb Norrtälje Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 17-19 feb Väddö Luftvärns- 
   förbundet

Det hänDer i FörBUnDen
20/12-20/2

od Jul &
ott Nytt ÅrG
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military Camp, göteborg.  
Foto: Claes-Åke henricsson

aktiviteter under höstlovet
Under sKolans höstloV passade många försvarsutbildarungdomar på att gå någon av de kurser som erbjöds  
i Stockholm, Halmstad, Skåne, Göteborg och Umeå. För de ungdomar från hela landet som ville veta mer om total 
försvaret erbjöds aktiviteter som ungdomsskola, officer, teknik, räddningstjänst, luftvärn och sjukvård samt  
Military Camp för de som ville veta mer om totalförsvaret men ännu inte kommit i kontakt med oss. 

military Camp, göteborg.  
Foto: Claes-Åke henricsson

military Camp, umeå.  
Foto: germund renström

military Weekend, livgardet.  
Foto: Johan nyström

military Weekend, livgardet.  
Foto: Johan nyström

Ungdom tema officer, Karlberg.  
Foto: Johan nyström

ungdom tema teknik och luftvärn, halmstad.  
Foto: renathe nilsson

ungdomsskola, Falsterbo. 
Foto: björn svensson


