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ETT MEDLEMSKAP HOS OSS Försvarsutbildare 
innebär att du tillhör en demokratiskt uppbyggd 
frivillig försvarsorganisation. Därmed omfattas du  
av en särskild förordning - Förordningen (1994:524) 
om frivillig försvarsverksamhet. Den ger oss  
rättigheter att bedriva verksamhet som främjar 
totalförsvaret och det svenska krisberedskaps-
systemet. Förenklat innebär det att ge försvars-
upplysning för medlemmar och en intresserad 
allmänhet samt bidra med rekrytering och utbild-
ning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret 
och det svenska krisberedskapssystemet.

Försvarsutbildarna har med beslut av Riks-
stämman i sin tur utvecklat innehållet i förordningen 
för att ge uttryck åt vår gemensamma vilja och ambi- 
tion att stärka totalförsvaret, krishanteringssystemet samtidigt som det är  
till gagn och nytta för medlemmen. Det har vi gjort i en Verksamhetsidé som  
innefattar våra huvudsakliga verksamhetsområden; Rekrytering, Utbildning, 
Ungdomsverksamhet och Totalförsvarsinformation.

Allt det vi som enskilda medlemmar och som frivillig försvarsorganisation 
bidrar med inom uppdragsverksamheten och genom egna medlemsaktiviteter 
bidrar till att ge samhället en ökad robusthet och ytterst vässas den folkliga förank - 
ringen av totalförsvaret. Tack vare att Försvarsutbildarna med sina medlemmar 
kvarstod som en frivillig försvarsorganisation när totalförsvaret demonterades 
kring sekelskiftet så finns vi nu stärkta och på plats då det säkerhetspolitiska 
läget återigen efterfrågar ett stärkt militärt och civilt försvar. 

Om knappt ett år lägger regeringen fram en ny försvarspolitisk inriktning 
för åren 2021-25. Den kommer att innehålla en förmågeutveckling som saknar 
motstycke sedan slutet och början av 1940- och 50-talen. Det kommer att 
finnas spännande och utvecklande uppdrag för oss frivilliga och där vi som en 
konsekvens behöver bli ännu fler. Men redan idag finns det mycket att engagera 
sig i.

Hos Försvarsutbildarna finns en näst intill obegränsad möjlighet att i en gemen-
skap utveckla förmågor som exempelvis funktionär inom våra 23 regionala eller 16 
rikstäckande förbunds- och 100-talet föreningars styrelser. Till de mer operativa 
rollerna behöver vi informatörer för att sprida kunskaper om För din säkerhet!, 
Introduktion till nya medlemmar, totalförsvarsinformation m m. Också till de  
mer fördjupade instruktörsrollerna behövs åtskilliga engagerade kursledningar 
för att med fortsatt kvalitet fullfölja alla de hundratals utbildningar som regio-
naliserats till stöd åt uppdragsmyndigheter på den militära och civila sidan. 
Tillkommer gör också de förmansroller som behövs för att stimulera kommande 
generationers totalförsvarsengagemang inom den så viktiga Försvarsungdoms-
verksamheten. 

Mycket av uppdragsverksamheten syftar till att kompetens utveckla frivilliga  
för avtal inom Försvarsmakten och civila myndigheter. Allt detta behöver 
personalförsörjas av dig och mig genom kamratrekrytering och genom alla de 
särskilt utsedda rekryterarna inom förbund och föreningar.

Svenskt totalförsvar behöver dig men vi behöver också bli fler aktiva  
funktionärer, informatörer, kursdeltagare, rekryterare, specialister mot  
frivilligavtal, utbildare men också dig som nöjer sig med att ”bara” vara medlem. 
Tillsammans utgör vi en helhet och står för folkförankring och stöd till ett robust 
samhälle i en osäker tid. 

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

VÅR BETYDELSE ÖKAR

https://www.forsvarsutbildarna.se/
https://www.cleardesign.se
mailto:forsvarsutbildaren@forsvarsutbildarna.se
mailto:adressandring@forsvarsutbildarna.se
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chefredaktören

FÖRSVARSBEREDNINGENS 
båda rapporter Motståndskraft 
och Värnkraft visar vägen till 
morgondagens totalförsvar. 
Förenklat innebär utgångsläget 
att vi har ett militärt försvar 
som behöver förstärkas och 
ett nästintill obefintligt civilt 
försvar som behöver byggas 
upp på nytt. Förbättringsarbetet 
kommer att kräva mycket stora 
insatser. Detta gäller inte minst 
vid skapandet av ett i praktiken 
helt nytt civilt försvar.

I arbetet med att bygga fram-
tidens totalförsvar har de frivilliga försvarsorganisationerna 
en viktig roll och förväntningarna på oss Försvarsutbildare 
är höga. Vi ska leverera den mängd och den kvalitet som våra 
uppdragsgivare har beställt. Här är det viktigt att ha klart för 
sig att behoven hos våra uppdragsgivare inte är konstanta, de 
ökar hela tiden efterhand som myndigheternas totalförsvars- 
planering fortsätter. De inser vad de ska klara av och när de 
märker att de inte klarar av det utan förstärk ningsresurser, 
behöver flera av dem hjälp av oss frivillig organisationer.

Vi Försvarsutbildare vill leverera kvalitet. Det gäller i 
samband med utvecklingen av krisberedskapssystemet, 
när vi organiserar olika förstärkningsresurser och när vi 
bidrar till byggandet av en såväl civilt som militärt robust 
krigsorganisation där många av våra medlemmar också är 
krigsplacerade. En viktig del i kvalitetsutvecklingen utgörs 
av välplanerade och väl genomförda utbildningar.

Ökningen av vår aktivitetsnivå sker parallellt med att verk- 
samheten regionaliseras. Det skapar en känsla av ägarskap till  
våra uppdrag och underbygger de goda resultat som vi upp-

når vilket i sin tur höjer ambitionsnivån. Vi vill således göra 
mer och det samstämmer med statsmakternas önskemål som  
likaledes vill att vi gör mer. Här skulle jag kunna sluta skriva om  
det inte förhöll sig så att resurstilldelningen i pengar inte täcker 
upp för det statsmakterna och vi själva önskar åstadkomma. 

Resultatet blir att vi ibland tvingas till prioriteringar 
vilket är detsamma som att en del verksamheter som vi 
gärna hade önskat att genomföra inte kan genomföras. 
Sådant känns ofta svårt i och med att bakom varje aktivitet 
finns det medlemmar som har satsat sig själva för att denna 
ska bli verklighet och dessutom bli något bra. När samma 
verksamhet inte blir av kan det kännas motigt att skifta 
engagemanget till det som verkligen ska genomföras.

Verkligheten är att ingen får allt som önskas, vilket  
gäller från individnivå via organisationer som exempelvis 
Försvarsutbildarna till statliga myndigheter. Detta därför 
att statens pengasäck inte är outtömlig. Vi vet ju alla att 
polisen, domstolsväsendet, kriminalvården, sjukvården 
och skolan också behöver mer pengar. Förståelse för detta 
sammanhang är viktigt i situationer där vi känner en nog så 
begriplig frustration för att vi inte får genomföra det som vi 
så gärna hade önskat och lagt ner förberedelsetid på.

För oss Försvarsutbildare är det viktigt att vi gör det bästa 
med de ekonomiska resurser vi har. Således ett fokus på att 
arbeta utifrån rådande förutsättningar istället för att tänka på 
vad vi hade kunnat göra om vi hade fått det där extra vi ville ha. 

Samtidigt är det viktigt att se framåt och vi inväntar ett 
nytt försvarsbeslut där allt tyder på bättre ekonomiska 
förutsättningar för totalförsvaret. Därför känns det ganska 
riskfritt att göra bedömningen att också för oss Försvars-
utbildare väntar en ljusare ekonomisk framtid där vi kommer 
att få genomföra ännu mer verksamhet.

KRISTOFFER BÄCKSTRÖM, kommunikationschef

SÅ SKA VI HA DET − VAR SKA VI TA DET

Under 2019 har vi rekryterat 3 869 nya medlemmar och vi är 
nu totalt 27 521 medlemmar. En ökning med 936 st, (+3,52%). 
Här är delar av den medlemsstatistik som är sammanställd.

• Vuxna har ökat med 474 st, (+2,02%): Totalt 23 595 st. 
• Ungdomar har ökat med 462 st, (+14,9%): Totalt 3 562 st. 
• Antalet kvinnor i Försvarsutbildarna är 4 798 st (17,43% 

av antalen medlemmar). En ökning med 474 st (+9,88%).

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till Försvarsutbildarna

ÅLDERSGRUPPER
Totalt 27 521. En ökning med 936 personer.  

Ungdom, 13%

Vuxen, 87%
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REPETITIONSKURS SJUKVÅRD
DEN ÅRLIGA REPETITIONSDAGEN i första hjälpen  
– sjukvård för medlemmar och hemvärnspersonal har  
genomförts. Försvarsutbildarna har huvudmannaskapet  
för att rekrytera och utbilda personal till hemvärns-
förbandens sjukvårdsorganisation. Inom ramen för 
det åtagandet genomför Försvarsutbildarna Skaraborg 
årligen en repetitionskurs i sjukvård.

Inriktningen följer den vedertagna prioriteringen 
hjärtstopp – hjärtlunglivräddning, medvetslöshet –  
stabilt sidoläge, åtgärder vid luftvägshinder, omhänder- 
tagande av katastrofblödning, blodstillande förband, 

Montering av sjukbår 2 fordrar samarbete och tankemöda.  
Foto: Sara Hardingz

HLR är ett återkommande övningsmoment.  
Foto: Sara Hardingz

RAPPORT FRÅN REGION SYD
INOM SÖDRA REGIONEN avslutade vi år 2019 genom 
att göra som Sara Sjöström och ’’simma ända in i kaklet’’ 
med full fart. Vi kan stolt konstatera att vi alla till-
sammans under fjolåret genomförde alla både planerade 
och tillförda utbildningsuppdrag på ett proffsigt sätt. 
Under luciahelgen genomförde vi exempelvis två tillförda 
Military Weekend, en i Eksjö och en i Höllviken. Min 
bedömning är att denna rekryteringsaktivitet ger den  
enskilde kursdeltagaren en unik möjlighet att praktiskt 
prova på om soldatlivet känns rätt. En fram gångsfaktor 
är att under tredje dagen låta alla som vill skicka in sin 
ansökan om antagningsprövning göra det direkt på plats.

 Inför utbildningsåret 2020 är planeringen redan 
igång för att genomföra de planerade utbildningarna 
och flera av de tilltänkta kurscheferna är redan igång 
med rekrytering av instruktörer m m. Min bedömning 
är att just en tidig rekrytering av mycket väl utvalda 
kurschefer är en tydlig framgångsfaktor.

 Inom södra regionen startar vi upp 2020 vid vårt  
regionala samordningsmöte den 7 och 8 februari. Där-
efter är den första större utbildningen Ungdomsskolan 
i Höllviksnäs vecka 8 med cirka 100 kursdeltagare. Ett 
nytt uppdrag under 2020 för oss inom södra regionen 

Vapentjänst med Ak 4 vid Military Weekend i Eksjö med erfarna, trygga 
och kunniga instruktörer. Foto: Ronny Svensson

är att vi även genomför tre Kombattantutbildningar för 
P 7:s civilanställda innan de deltar i vårens Försvars-
maktövning Aurora. Vi har sen tidigare förtroendet på 
både F 17 och Marinbasen att genomföra deras kombat-
tantutbildningar och det känns bra att vi nu även fått 
förtroendet av P 7.

TEXT: THOMMY GÖRANSSON
 

skyddsförband, helkroppsundersökning – fortsatta 
åtgärder samt sjuktransporttjänst med placering av 
skadad på bår.

Deltagarna var nöjda med dagen och ser fram emot 
en fortsättning kommande år. Ett antal av förbundets 
egna medlemmar fungerade som instruktörer under 
dagen. Deltagarna kom främst från hemvärnsorganisa-
tionen och försvarsungdom Skaraborg.

TEXT: HANS INGBERT
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I SAMARBETE MED Kungl. Krigsvetenskapsakademien 
och Allmänna Försvarsföreningen har FörsvarsForum 
genomförts i Skövde. Temat för kvällen var Åter-
upp rättandet av totalförsvaret. Representanter från 
Krigsvetenskapsakademien var överste Jan Mörtberg 
och Peter Lagerblad. De båda tog sin utgångspunkt i 
Försvarsberedningens rapporter Motståndskraft och 
Värnkraft i sin redogörelse av återuppbyggandet av total- 
försvaret. Sammanfattningsvis kan konstateras att det 
är mycket som ska göras och att det kommer att ta tid. 

Efter anförandet genomfördes, under ledning av 
kommunalrådet Ulrica Johansson en paneldebatt som 

FÖRSVARSUTBILDARNAS KURSGÅRD, Falsterbo kurs - 
gård, i Höllviken får nytt namn. Det nya är Höllviksnäs. 
Detta ska anknyta mer till kursgårdens läge.

– Vi är mitt inne i processen, säger Anders Lagerholm, 
vd för kursgården.

Samtidigt vill han och personalen, 20 helårstids-
anställda, få in fler civila gäster. Nya logotyper, skyltar 
och annat informationsmaterial ska nu tas fram.

TEXT: PER LUNQE

KRISBEREDSKAPS VECKAN 2020 − KUNGSBACKA KOMMUN

FÖRSVARSFORUM

VAD SKULLE DU GÖRA om din vardag vändes upp-
och-ner?

Krisberedskapsveckan 2020 pågår 11-17 maj i hela 
landet för att öka kunskapen om hur vi påverkas av och 
kan förbereda oss för olika samhällskriser inklusive krig.

Kungsbacka kommun hade den 2 december kallat till 
förberedelsemöte. Representanter från olika frivilliga 
försvarsorganisationer och Röda korset var samlade.

Säkerhets- och beredskapschef  Charlotte Blomqvist 
hälsade alla välkomna och inledningstalade samt gjorde 
en återblick från krisberedskapsveckan i maj 2019. Målet 

Försteg i planeringen är en framgångsfaktor.

Höllviksnäs i fortsättningen för gröna – och civila gäster.  
Foto: Lotta Brundin Gyllensten / Lotta Pictures

är att kunna värna befolkningens liv och hälsa och upp - 
rätthålla demokrati och grundläggande rättigheter. 
Under 2020 kommer även Totalförsvarsövning (TFÖ 
2020) att genomföras, som redan har startat på vissa 
håll.

Distriktsordförande Civilförsvarsförbundet i Halland 
Gabriella Andersson informerade om syftet med kris-
beredskapsveckan:
• att informera allmänheten om vad de ska göra vid en 

svår påfrestning på samhället,
• att fler privatpersoner skaffar sig hemberedskap 

inklusive en krislåda,
• att fler invånare får bättre kännedom om lokala 

kriser.
Avslutningsvis var det ett nyttigt möte för att dra upp 

riktlinjerna inför krisberedskapsveckan 2020. Ett stilla 
hopp är att fler kommuner gör som Kungsbacka kommun 
och börjar förbereda krisberedskapsveckan 2020.

TEXT OCH FOTO: LARS BJÖRK

engagerade flera i publiken. I panelen ingick utöver 
de båda föredragshållarna representanter från skilda 
delar av totalförsvaret som Försvarsmakten, kommunal 
säkerhetssamordnare, räddningstjänstföreträdare och 
sakkunnig totalförsvarsfrågor. Ett samlat budskap under 
kvällen noterades: Börja med det vi har här och nu och 
anpassa planeringen efter hand som anvisningar och 
riktlinjer tillkommer.

TEXT: HANS INGBERT
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2019 GENOMFÖRDE Skaraborgs Regemente och Träng - 
regementet tillsammans garnisonsdagarna (regementets 
dag) under en helg. Fredagen var huvudsakligen vikt för  
besök från skolorna i Skövde med omnejd. Medlemmar 
ur Försvarsungdom Skaraborg hade utverkat ledighet 
under dagen och medverkade med information om ung- 
domsverksamheten. Ungdomarna visade prov på profes- 
sionalitet och fick många intresserade till sin monter.

Under lördag och söndag var det mer traditionell 
förevisning för anhöriga till inneliggande värnpliktiga 
och anställda samt allmänhet. Flera frivilliga försvars-
organisationer medverkade tillsammans med Hem-
värnet. Försvarsutbildarna var representerade av såväl 
Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund som Förbundet 
Sveriges Reservofficerare i Skaraborg.

TEXT: HANS INGBERT 

SKARABORGSFÖRBUNDET har på försök börjat med  
utbildningskvällar på olika teman inom området 
stridsteknik – taktik. Syftet med kvällarna är att kunna 
erbjuda våra medlemmar i Hemvärnet och insatsorga-
nisationen aktiviteter som har bäring på deras uppgifter.

Kväll 1 omfattade uppgiften störa med utgångspunkt 
från ett hemvärnsinsatskompani. Kväll 2 genomfördes 
i december i fjol och då var temat fördröjningsstrid, 
också inom kompanis ram.

Årets utbildningskvällar leds av kn Klaus Davet från 
Skaraborgsgruppen.

Målgrupper primärt är hemvärnsbefäl, gruppchefer,  
soldater och sjömän som är kontinuerligt anställda och 
medlemmar i Förbundet Sveriges Reservofficerare.

Inför 2020 är tanken att genomföra en heldag, alter-
nativt kväll på temat lufthotet och en kväll på temat 
eldobservatör. Härutöver är tanken att genomföra ett 
tema kring påverkanoperationer och då i samverkan 
med PSYOPS-förbundet.

TEXT OCH FOTO: HANS INGBERT

SAMARBETE UNDER  
GARNISONSDAGARNA

STRIDSTEKNIK − TAKTIKKVÄLL 

Informationssamverkan mellan SVEROF Skaraborg och Försvarsutbildarna 
Skaraborg. Foto: Erik Larsson 

Stridsteknik och taktik kräver kunskap och idérikedom.

MÖTE MED KRISHANTERINGSRÅDET
NYLIGEN GENOMFÖRDE Krishanteringsrådet östra 
Skaraborg sitt andra möte under 2019. Rådet admini-
streras av kommunerna Skövde, Falköping, Mariestad, 
Skara, Götene, Töreboda, Tibro, Hjo, Karlsborg och 
Gullspång. Räddningstjänsten Östra Skaraborg med-
verkar som sammanhållande.

FOS Skaraborg ordförande kunde notera att nio 
frivilligorganisationer hörsammat inbjudan till mötet.

Mötet inleddes med en genomgång vad olika frivilliga  
försvarsorganisationer redan gör och vad som kan göras 
mer med tonvikt på krishanteringssystemet och höjd 
beredskap. Därefter tog länsstyrelsen vid och redogjorde 
för olika aktiviteter inom det regionala krisberedskaps - 
rådet, pågående planering för att skapa en krigsorga-
nisation inom länsstyrelsen, samtal om stöd från  
frivilligorganisationer och pågående planeringsarbeten 
inför 2020 års kommande totalförsvarsövningar.

Skaraborgs regementes representant orienterade 
dels om omvärldsläget och dels om pågående verksam-

heter inom Försvarsmakten i stort. Han avslutade med  
en genomgång av aktualiteter inom Skaraborgs garnison.

Säkerhetssamordnarnas representant redogjorde för 
vad som pågår på den lokala nivån, d v s på kommunal 
nivå. Risk- och sårbarhetsanalyser har färdigställts eller 
är under utarbetande. Uppdatering av krisberedskaps-
planeringen har genomförts. Tillskapandet av en 
krigsorganisation på kommunal nivå pågår inklusive 
krigsplacering av egen personal. Dock återstår många 
frågor att hantera.

Slutligen redovisades kommunernas tankar kring 
krisberedskapsveckan 2020. En sammanställning av  
gemensamma aktiviteter bör utarbetas tidigt om stöd 
och medverkan från exempelvis räddningstjänst och 
frivilligorganisationer ska kunna hanteras enligt  
önskemål.

TEXT: HANS INGBERT
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INFÖR FÖRSVARSINRIKTNINGSPERIODEN 2016 till 
2020 fastslog riksdagen att det viktigaste är att öka den 
operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa 
den samlade förmågan i totalförsvaret. Det blev start-
skottet för att återuppta totalförsvarsplaneringen.

– Totalförsvaret måste dimensioneras så att vi kan 
möta ett väpnat angrepp. Återuppbyggnaden har kommit 
längst på den militära sidan, som inte drogs ner riktigt 
lika mycket som civilförsvaret. Men även det militära 
drogs ner alldeles för långt, vilket skapar problem när 
vi bygger upp allt igen. Läget är ändå mycket bättre än  
för fem år sedan och kommer att bli ännu bättre i år. 
Och 25 miljarder i nivåhöjning av anslagen till det 
militära försvaret under nästa försvarsperiod gör att 
förutsättningarna är fortsatt goda, säger försvars-
minister Peter Hultqvist.

ÖKAD OCH FÖRÄNDRAD HOTBILD 
Sedan totalförsvaret lades ner i början på 2000-talet 
har hotbilden inte bara ökat, utan också förändrats. 

Förutom det nya säkerhetspolitiska läget med bland 
annat ryska aggressioner mot Georgien, annekteringen 
av Krim och fortsatta aggressioner mot östra Ukraina, 
har nya hot tillkommit i form av cyberattacker, informa-
tionspåverkan, terrorhot liksom ökat elberoende och 
därmed större sårbarhet vid störningar.

Samhället har dessutom omvandlats på ett sätt  
som ställer krav på en helt annan typ av total försvar 
än tidigare. Bland annat behövs ett mycket mer 
långtgående samarbete med näringslivet. Detta är både 
en effekt av att Försvarsmakten inte längre har egna 
stora beredskapslager med mat, mediciner och  
drivmedel och av att monopolet på flera samhälls-
viktiga tjänster som el och telekommunikationer 
avskaffats.

– För 30-40 år sedan hade vi dessutom en infra-
struktur som var starkt överdimensionerad. Sedan dess 
har befolkningen ökat från 8 miljoner till 10 miljoner 
och är nu på väg mot 11 miljoner. Det innebär att det 
krävs omfattande infrastruktursatsningar av såväl 

NYTT TOTALFÖRSVAR  
UNDER UPPBYGGNAD
Ett nytt totalförsvar håller på att ta form. På militär sida 
har man kommit ganska långt och på den civila är man 

på god väg. Samtliga intervjuade inklusive försvars-
minister Peter Hultqvist är eniga om att frivilligorganisa-

tionerna har en viktig roll att spela.

Frivilliga, en resurs som gör skillnad i fred, i kris och i krig. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

TEMA: TOTALFÖRSVARET
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elnät som vägar och hamnar för att skapa redundans i 
systemet, säger Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

DE ÄR ANSVARIGA
Exakt hur roll- och ansvarsfördelningen för total-
försvaret ska se ut på den civila sidan och i gränssnittet 
mellan civilt och militärt försvar är under utveckling. 
På den militära sidan är det Försvarsmakten som  
ansvarar för utvecklingen av totalförsvaret och på den  
civila har MSB en stöttande och samordnande roll, 
inklusive visst finansiellt stöd. Ytterst ansvarig är 
regeringen med flera viktiga frågor vilande hos Justitie-
departementet och Försvarsdepartementet. 

– Från att vi fick körordern från regeringen 2015 har 
det skett en rörelse där första året handlade mycket om 
att skaffa oss kunskap och förstå vad det innebär med 
totalförsvar och civilt försvar, andra fasen att planera 
för civilt försvar och där vi under den tredje fasen nu 
faktiskt skaffar oss nya förmågor. Hur långt vi kommit 
varierar också mellan olika offentliga aktörer, några 
måste vara lok och andra komma efter. Som det ser 
ut nu ligger de statliga myndigheterna längst fram, 
medan kommunerna sakta men säkert börjar gå från 
kunskap till erfarenhet, säger Dan Eliasson.

NYA BEVAKNINGSMYNDIGHETER
Ett femtiotal myndigheter med särskilt viktiga funk-
tioner för krisberedskap, inklusive länsstyrelserna, är  
utsedda till bevakningsmyndigheter. Från och med års - 
skiftet tillkom några nya, bland annat Läkemedelsverket.

– Sedan tidigare har MSB gjort en planeringsanvis-
ning – som är hemlig – om vad myndigheterna behöver 
klara av. I somras gav regeringen i uppdrag till 20 bevak - 
ningsansvariga myndigheter att screena sina system 
utifrån anvisningen för att  
bedöma vad de klarar och inte, både juridiskt och 
resurs mässigt, berättar Dan Eliasson. 

I det arbete som myndigheter, regioner och kommu-
ner på börjat ingår också att krigs placera personal, se till  
att man har säkra kommunikationskanaler och lednings - 
 platser, kan hantera material med hög sekretess, samt 
har en kontinuitetsplanering 
som gör att man kan fortsätta 
bedriva samhälls viktiga  
aktiv i teter även om man är  
utsatt för svåra ansträng ningar.

– Då ser man ganska snabbt 
att personalen inte skulle räcka  
till och att finansiella förut-
sättningar förmodligen också 
saknas. Allt detta försöker vi 
fånga upp och få in till rege-
ringen i mars, så att försvars-
inriktnings propositionen i 
höst inte bara ska innehålla 
militärt försvar utan också civilt. 
På så sätt kan vi få ett samlat 

och tungt paket tillsammans med Försvarsmakten, 
säger Dan Eliasson.

VIKTIGA UTREDNINGAR
Parallellt med det pågår flera viktiga utredningar. En av  
dessa är tidigare migrationsministern Barbro Holmbergs 
Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Målet med  
utredningen, som ska vara klar nästa år är att skapa 
tydligare ansvarsförhållanden inom det civila försvaret. 

En annan utredning som nyligen blev klar var 
Näringslivets roll i totalförsvaret av Elisabeth Nilsson, 
tidigare landshövding i Östergötlands län.

– Vi hade kanske hoppats på fler lösningar, men det  
är en oerhört komplex fråga som vi behöver jobba vidare 
med. De regionala samarbeten som finns mellan bland 
annat länsstyrelser och näringsliv måste kompletteras 
med ett övergripande systemtänk. Ska vi köpa upp 
förråd, där finansieringen sker via skattsedeln eller ska 
vi ställa krav på butikerna om större lagerhållning och 
låta kunderna betala för det? Sådana frågor är ännu 
inte lösta, säger Dan Eliasson.

SER ÖVER LAGARNA
Den försvarslagstiftning Sverige har idag är relativt 
gammal och grundar sig på förhållandena som rådde i 
samband med mobiliseringsåren under andra världs-
kriget.

– Vid skärpt eller högsta beredskap är det alltså 
fortfarande de här lagarna som gäller och som vi nu 
håller på att se över. TFÖ 2020 kommer att innebära 
ett bra tillfälle att pröva dem och kommer att ge ett bra 
underlag till vad som behöver revideras, säger Jenny 
Deschamps-Berger, senioranalytiker och enhetschef  
vid centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet 
vid Försvarshögskolan.

I försvarslagstiftningen ingår fullmaktslagar som 
bara får användas vid höjd beredskap. För närvarande 
finns ett 20-tal sådana lagar och förordningar. Här 
finns bland annat lagar som omfattar vattenkraft, 
betalningsflöden, elförsörjning, gränsövervakning, 
arbetsrättsliga lagar som reglerar tjänsteplikt och 
värnplikt, skolplikt och folkbokföring under krig.

Totalförsvaret byggs upp där fram - 
för allt civilt försvar behöver stärkas.  
Foto: Richard Tornhjelm / Försvarsmakten
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– Det är bara regeringen som kan fatta beslut om 
höjd beredskap och om vilka fullmaktslagar som får 
användas. En av de lagar som redan börjat ses över är 
Förfogandelagen. Den ger bland andra Försvarsmakten 
rätt att dels ta ut privat egendom i förväg, och dels ta 
ut och använda privat egendom på plats under vissa 
förhållanden, säger Jenny Deschamps-Berger.

SKILJER SIG ÅT MELLAN KRIS OCH KRIG
I somras var det en del artiklar om detta i dagspressen  
på temat ”Nu kan Försvarsmakten ta din bil”, men 
Jenny Deschamps-Berger påpekar att det inte är riktigt 
så det fungerar.

– Det är snarare så att Försvarsmakten inlett en dialog 
med exempelvis transportföretag som har fordon som 
skulle kunna behövas vid krigsfara eller i krig. Fordonen 
kan då krigsplaceras och om de skulle behöva användas 
kommer företagen att få ersättning för det, berättar hon.

Under civila kriser som bränder, översvämningar och 
stora elavbrott finns inga fullmaktslagar att ta till även 
om det handlar om mycket stora störningar. Det finns 
heller ingen särskild nationell krislag eller undantags-
tillstånd, utan det är ordinarie förvaltning som gäller. 

– Något man ska komma ihåg är att vi aldrig har 
provat det totalförsvar vi hade förut, även om det var 
väldigt genomarbetat. Under andra världskriget hade 
vi ett annat upplägg med mobilisering. Däremot har 
det krisberedskapssystem som sjösattes 2002 redan 
prövats och utvecklats flera omgånger och fungerar i  
många delar bra idag, påpekar Jenny Deschamps-Berger.

ALLA HAR ETT ANSVAR
Den stora totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, som 
genomförs under året blir ett bra sätt att testa det nya 
totalförsvaret och se vad som fungerar bra och vad som 
behöver utvecklas vidare. Generalmajor Gabor Nagy är 
chef  för Ledningsstabens totalförsvarsavdelning som 
leder övningen i samarbete med MSB. Totalt handlar 
det om närmare 450 organisationer som deltar i fyra 
olika övningsaktiviteter under året.

– Just nu har vi stort fokus på att få ihop alla delar 
och är på god väg. Ett viktigt mål är att fler ska få upp 

ögonen för totalförsvaret och vad det innebär. Kärn-
budskapet är att alla har ett ansvar och att vi måste se till 
att strukturera och organisera upp vårt gemensamma 
försvar innan det händer något, säger Gabor Nagy.

Han, liksom övriga intervjuade ser att frivillig-
organisationerna har en oerhört viktig roll att fylla för 
att få ett fungerande totalförsvar – inte minst när det 
gäller att bygga upp den allmänna försvarsviljan. 

– Frivilligorganisationerna är väldigt viktiga eftersom 
de innehåller människor med genuint intresse som är 
beredda att offra sin fritid, vilket är värdefullt. Jag tror 
att återaktiverandet av värnplikten kommer att skapa 
en ännu bättre bas för rekrytering som gör att frivillig-
organisationerna kommer att stärkas ytterligare, säger 
Peter Hultqvist.

TEXT: SARA BERGQVIST

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.

Totalförsvar: All verksamhet som behövs för att 
förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av 
militärt försvar och civilt försvar.
Militärt försvar: Försvarsmakten försvarar vårt  
territorium och våra gränser.
Civilt försvar: Handlar om hela samhällets motstånds
kraft vid krigsfara och krig. Ska möjliggöra för 
samhället att hantera situationer då beredskapen 
höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, 
kommuner, landsting, privata företag och frivillig
organisationer.
Höjd beredskap: Innebär skärpt beredskap eller 
högsta beredskap. Vid höjd beredskap kan delar av 
eller hela total försvaret mobiliseras. Vid krigsfara 
eller om det råder krig utanför Sveriges gränser, får 
regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. 
Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.
Webbutbildning totalförsvar:  
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla- 
utbildningar/totalforsvaret--ett-gemensamt-ansvar/
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LÄNSSTYRELSERNA HAR EN VIKTIG ROLL i åter-
uppbyggnaden av totalförsvaret. Hos Länsstyrelsen 
i Uppsala län ser man arbetet som oerhört värdefullt 
även för att möta andra typer av störningar i framtiden.

– Återuppbyggnaden av totalförsvaret är ett lång-
siktigt arbete som berör hela samhället. Vi har ju 
jobbat med beredskapsfrågor hela tiden, men under 
15 år försvann den del som handlade om att planera 
för krig och totalförsvar. Nu bygger vi upp detta igen, 
säger Fredrik Lindgren, samordnare för beredskaps-
planeringen vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Mycket av arbetet ligger fortfarande på planerings-
stadiet och fokusområdena för 2018 till 2020 är 
samverkan och ledning, en tydlig planeringsprocess, 
informationssäkerhet, ledningsplatser och övning.

– Samverkan är ett av våra ledord i krisberedskaps-
systemet. När vi ser att det är eller skulle kunna bli en 
störning så är en av de första åtgärderna att hålla en 
samverkanskonferens. Det innebär ett telefonmöte 
med våra kontakter i länet där vi stämmer av hur det 
ser ut hos övriga berörda för att skaffa oss en läges-
bild, säger Johanna Boman, handläggare på enheten 
för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i 
Uppsala län.

SAMVERKANSKONFERENSER VARJE VECKA
När något har hänt är det tjänstemannen i beredskap 
som kallar till samverkanskonferens. Nästa steg kan bli 
att starta en mindre stab med några personer som lämnar 
sina uppgifter i linjen, på heltid följer händelserna 

och upprätthåller samverkan. Ett par exempel på det 
var sommaren 2018, då torka ledde till foderbrist och 
dåliga skördar och under hösten samma år då det blev 
ett utsläpp av tallbecksolja i hamnen i Skutskär.

– Det går inte ett år utan någon form av händelse-
påkallad samverkanskonferens. Vanligast är att det har 
med vädret att göra i form av stormar, översvämningar 
eller stora snömängder. Dessutom håller vi en sam - 
verkanskonferens i länet och MSB håller i en på nationell 
nivå varje vecka oavsett läge. Det håller kanalerna öppna 
och sänker tröskeln för att ha samverkanskonferens 
när det blir skarpt läge, säger Johanna Boman.

KONTAKTER MED NÄRINGSLIVET
Viktiga aktörer för samverkan är bland annat regionen, 

länets kommuner, omgivande län, Åland 
som ligger väldigt nära, myndigheter 
med upp gifter inom krisberedskaps-
systemet, ytterligare myndigheter med 
placering i Uppsala och näringslivet.

– När det gäller näringslivet har vi 
haft återkommande möten med närings-
livsorganisationerna de senaste 2-3 åren. 
Mycket handlar om att knyta kontakter 
och lära av vara ndra. Första steget är att 
såväl näringslivet i stort som specifika 
före tag vet vad totalförsvaret är och att  
vi återupptagit totalförsvarsplaneringen, 
samtidigt som vi behöver få kännedom  
om deras behov, säger Johanna Boman.

ÖVNING HÖJER MEDVETENHETEN
En annan viktig del av totalförsvars-
planeringen handlar om de åter kom-
mande risk- och sårbarhets analyser 
som Länsstyrelsen gör. Dessa bygger i 
sin tur på analyser från länets åtta  
kommuner.

– De lämnar in sina analyser vart 
fjärde år och vi vartannat. Nu kommer de  
att lämna en sådan i höst igen. Efter att vi 
fått färska uppgifter från kommunerna 

så adderar vi på med länets perspektiv, säger Fredrik 
Lindgren.

Under året kommer man också att delta i två av de 
fyra aktiviteter som ingår i TFÖ 2020.

– Det blir en omfattande insats där vi bland annat  
får träna på att öva signalskydd och utbyta säkerhets-
klassad information. I den delen som handlar om 
regional samverkan kommer alla våra kommuner att 
delta. Vi tror att övningen kommer att bidra till att 
höja medvetenheten och identifiera vilka områden vi 
behöver jobba vidare med i länet. Och de förmågor vi 
nu bygger upp har vi stor nytta av även vid andra typer 
av störningar, säger Fredrik Lindgren.

TEXT: SARA BERGQVIST

SAMVERKAN ÄR VIKTIGT

Samverkan är avgörande för ett fungerande totalförsvar på alla nivåer.
Foto: Richard Tornhjelm / Försvarsmakten
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VÄSTERÅS ÄR EN AV DE KOMMUNER som kommit 
absolut längst när det gäller att totalförsvaranpassa sin 
verksamhet. Bland annat är man ensamma om att ha en 
beredskapsplan för livsmedel vid större kris eller krig 
som gäller för hela kommunen. 

Att vara först innebär att man måste uppfinna det 
mesta själv på vägen. Samtidigt skapas ofta en djupare  
förståelse och bättre förankring. Så har det varit i 
Västerås, där man bestämde sig för att börja totalförsvars - 
anpassa kommunen redan 2015 då de rikstäckande 
myndigheterna fick nya planeringsdirektiv.

– Vi förstod att det här skulle bli något som berör 
oss och tyckte det var lika bra att börja direkt. Målet var 
också att kunna totalförsvarsanpassa kommunen utan 
att det skulle leda till alltför stora kostnader, vilket vi 
också sett är fullt möjligt, säger Johan Ahlström, risk-
ingenjör i Västerås stad. 

ÖVNING BRA SÄTT ATT LÄRA
Det har lett till att man idag bland annat har identifierat 
alla samhällsviktiga verksamheter, gjort beroende-
analyser, risk- och sårbarhetsanalyser, beredskaps-
planering för samhällsviktiga tjänster och en lokal 
kontinuitetsplanering. Ett viktigt sätt att lära har varit 
genom att delta i praktiska övningar. En av dessa är hem - 
värnsbataljonernas stora årliga ledningstränings övning 
Geltic Bear, där kommunen har ställt upp med motspel.

– Förutom 15 personer från olika förvaltningar och 
bolag har vi även bidragit med att koordinera andra 
kommuners deltagande. Det har gjort att vi lärt oss mycket 
om civilt försvar och Förvarsmaktens behov utifrån 
praktisk övningsverksamhet, säger Johan Ahlström.

LAGADE MAT TILL 1 000 SOLDATER
Förra året deltog kommunen också i rikshemvärns-
chefens stora årliga insatsövning.

– När vi fick reda på att den skulle  
vara här i Västerås bad vi att få vara med 
och göra det till en totalförsvars övning, 
där vi kunde prova allt i praktiken,  
berättar Johan Ahlström.

Under övningen testades bland  
annat samverkan och skyddade möten, 
kommunikationsplaner och transporter 
av mat och vatten till fastställda över-
lämningspunkter.

– Det mest omfattande momentet 
bestod av laga mat till 1 000 soldater  
per dag. 

På livsmedelssidan har kommunen nu gjort en plan 
för att kunna försörja runt 45 000 personer som man 
ansvarar för, inklusive viss insatspersonal, med mat 
vid kris eller krig.

– Bland annat har vi tittat på hur många kök vi 
behöver för att säkerställa produktionen och därmed 
behöver reservkraft till. Vi har också gjort en plan 
tillsammans med ICA och Coop kring hur vi kan rädda 
maten i deras stora centrallager här om det skulle bli 
ett stort strömavbrott.

KAN SKICKA SÄKRA MEDDELANDEN
Kommunen har också gjort en plan och vidtagit åtgärder 
för att säkra värme- och elförsörjning vid en längre kris  
eller krig. Man har också pekat ut 20 trygghetspunkter,  
i dagsläget i skolor, där medborgarna kan få mat, värme  
och husrum om det skulle behövas. På kommunikations - 
sidan har man skapat en signalskyddsorganisation för 
att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt. 
Utöver det har man också köpt in ett stort antal Rakel-
mobiler med en egen kommunikationscentral, bland 
annat för utplacering på trygghetspunkterna. 

– Mitt råd till andra kommuner som inte kommit 
lika långt är att utgå från Maslows behovspyramid och 
fokusera på att säkerställa det som är viktigast både för 
medborgarna och den egna verksamheten, som mat, 
värme, vatten och information. Risken är annars stor 
att man hamnar i en massa juridiska spörsmål, eftersom 
juridiken och förmågekraven på kommunerna idag till 
stora delar är otydlig. Vi har därför utgått mycket ifrån 
Försvarsberedningens rapport motståndskraft. Sedan 
måste man ju inte uppfinna hjulet på nytt, utan nu 
finns faktiskt flera bra lösningar att hämta från andra 
organisationer, säger Johan Ahlström. 

TEXT: SARA BERGQVIST

KOMMUN SOM KOMMIT  
LÅNGT PÅ OMRÅDET

Övning utgör en viktig del för en fungerande  
kommunal beredskap. Foto: Försvarsmakten
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MILITÄRT OCH  
CIVILT I HALLAND

FÖRSVARSUTBILDARNA I HALLAND, ett förbund 
med 500 medlemmar, vad gör ni? Frågan går till för-
bundets styrelseordförande Kay Rönn.

– Ganska mycket. Vi har verksamhet med inrikt-
ning mot det militära liksom civil verksamhet, säger 
Kay Rönn.

Dessutom äger Hallandsförbundet Tylebäck Hotell &  
Konferens som är en plats för både centrala och regio-
nala aktiviteter och utbildningar. 

Vad innebär det att vara styrelseordförande i Halland?
– Jag leder styrelsens arbete och fördelar arbets-

uppgifter. 
Det gör Kay Rönn i ett förbund som består av fem 

försvarsutbildningsföreningar i Halmstad, Falkenberg 
och Varberg samt Frivilliga Automobilkåren och  
Hemvärnsföreningen HBR.

REGIONAL VERKSAMHET
Hallandsförbundet och föreningarna tar sedan två år 
på sig ett större ansvar och det gör förbundet inom  
ramen för Försvarsutbild arnas regionalisering.

– Den är vi positiva till. 

HALLANDS FÖRSVARSUTBILDARFÖRBUND
Antal medlemmar (2019-12-31):
Ungdomar: 154 st, Vuxna: 467 st, Totalt: 621 st
Nyrekryterade: 126 st
Medlemsutveckling:
2017: 532 st, 2018: 521 st, 2019: 621 st
Antal föreningar: 5
Antal ungdomsavdelningar: 1
Verksamhet: Utbildning, totalförsvarsinformation 
och rekrytering. GUF, GSU, Military Weekend m m.  
Kombattantutbildning och Tylebäck Hotel & Konferens.
Framtidsplaner: Fortsätta att utveckla och genom
föra uppdragen från Försvarsmakten och från MSB 
samt vara till nytta för våra medlemmar.

Detta betyder ansvar att genomföra uppdrag från 
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB.

I det arbetet har föreningarna nytta av det digitala 
verktyget CRM som är ett bra stöd.

– Till exempel för kontakter med medlemmar och  
vi kan se vilka kurser de gått och föreslå nya, säger  
Kay Rönn.

RRG VIKTIGT
Förbundet genomför Military Weekends, Grundläggande 
utbildning för frivilliga, GU-F, som är en tvåveckorskurs  
liksom Grundläggande soldatutbildning som är tre 
veckor lång.

Halland är ett kärnkraftslän med Ringhals kärn-
kraft verk i Varbergs kommun. Det ställer krav på  
beredskap inför eventuella störningar i kärnkraftverket. 
Försvarsutbildarna Halland ansvarar för den frivilliga 
regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland) som 
utbildas och övas inför en kärnkraftsolycka och andra 
tänkbara kriser inom länet. Gruppen ska stödja  
Länsstyrelsen i Halland och uppdraget finansieras  
av MSB. 

MÅNGA UPPDRAG
Andra uppdrag är en kombattantutbildning av civil-
anställd personal vid militära förband som Militär-
högskolan i Halmstad, Försvarets tekniska skola i 
Halmstad och Luftvärnsregementet i Halmstad. Också 
personal vid Tullverket har kombattantutbildats av 
bland annan personal från Försvarsutbildarna i Halland.

Ungdomsverksamheten i Halllandsförbundet samlar 
50 medlemmar på månadsvisa veckoslutsövningar. En 
av ungdomarna heter Tuva Bakhuizen och hon är 17 år. 
Varför gick du med?

– En kompis på gymnasiet tipsade mig, säger hon.
På kvällar och helger lär sig Tuva sjukvård och annat 

som hon har nytta av. Försvarsinformation?
– Jodå. Det gillar jag.
Tuva Bakhuizen har redan praktiserat totalförsvars-

information inför yngre kompisar i ungdomsavdelningen 
där hon lärde ut grunderna för Sveriges säkerhetspolitik. 

TEXT: PER LUNQE

Kay Rönn fortsätter med  
mili tärt och civilt. Foto: Privat

VÅRA FÖRBUND
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CRISCOM SAMLAR Försvarsutbildarnas kriskommu-
ni ka törer. Förbundet förser myndigheter och läns-
styrelser med kriskommunikatörer, liksom att man 
rekryterar och utbildar informationsbefäl till Hem-
värnets bataljonsledningar. 

Ett av informationsbefälen är Erik Löfgren som bor 
utanför Sollefteå. Han har en gedigen erfarenhet som 
kommunikatör och presschef  på tidigare Krisberedskaps-
myndigheten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Erik har dessutom varit verksam som 
journalist i 15 år. 

HÅLLER KOLL
Erik Löfgren löser kommunikationsuppgifter i batal-
jonen men först efter Criscoms kurser i Höllviken 2018 
och på Väddö förra hösten varefter han formellt blev 
informationsbefäl. Vad gör du i den rollen?

– Bland annat håller jag koll på och uppdaterar 
bataljonens olika sociala medier, säger Erik Löfgren.

Styrelseordförande i Criscom är Sven-David Sö-
rensen. Han berättar om Criscoms uppdrag. Informa - 
tionsbefälen som Criscom levererar till Hemvärnet sedan 
2016, är ett stort uppdrag för det rikstäckande förbundet. 
Efterfrågan är 40 utbildade informationsbefäl. 

– Det saknas i dag tio, till stor del beroende på 
omsättningen. Efter nästa kurs ska den bristen fyllas, 
säger Sven-David Sörensen.

FÖRBUNDET FÖR  
KRISKOMMUNIKATION, CRISCOM

STÖDJA OCH SAMORDNA
Det andra stora uppdraget för Criscom är att förse 
myndigheterna och länsstyrelserna med kriskommu-
nikatörer som förstärkningsresurser. Idag har fem 
länsstyrelser och två myndigheter kriskommunikatörer 
från Criscom. Intresset från andra myndigheter är 
stort och 20 nya kriskommunikatörer går in i Criscoms 
verksamhet varje år.

– Hälften av dom går in som förstärkningsresurser 
hos en ny myndighet och hälften går till myndigheter 
där någon av våra kommunikatörer slutat, exempelvis 
för att man flyttat , säger Sven-David Sörensen.

SKAPA UTHÅLLIGHET
Kommunikatörer bidrar med att förstärka civila myndig-
heters informationshantering genom bland annat 
omvärldsbevakning, uppdatering av sociala medier  
och stöd vid mediakontakter. 

Caroline Falkengren från Bålsta har varit med i 
Criscom sedan 2016. Hon har varit med som kris- 
kommunikatör vid flera händelser. Under skogs-
bränderna 2018 stöttade hon MSB:s huvudkontor i 
Stockholm. Vad gjorde du?

– Jag och de andra kriskommunikatörerna skapade 
uthållighet hos vår uppdragsgivare, säger Caroline 
Falkengren.

Tycker du det är roligt?
– Det är jättespännande att hjälpa till där vi gör nytta, 

säger Caroline Falkengren.
Dan Eriksson är vakthavande samordnare på MSB. 

Han hade stor nytta av kriskommunikatörer från 
Criscom under skogsbränderna. De förstärkte MSB på 
huvudkontoret och jobbade i första hand med omvärlds-
bevakning. Vilka egenskaper önskar du och MSB att 
kriskommunikatörer har?

– De måste vara flexibla, stresståliga, kunna sitt 
hantverk och förstå hur sociala medier och dagens 
medielandskap fungerar, säger Dan Eriksson. 

TEXT: PER LUNQE

CRISCOM
Antal medlemmar (2019-12-31):
Ungdomar: 0 st, Vuxna: 386 st, Totalt: 386 st
Nyrekryterade: 88 st
Medlemsutveckling:
2017: 362 st, 2018: 431 st, 2019: 386 st
Verksamhet: Civil och militär. Kriskommunikation.
Framtidsplaner: Utveckla uppdragen för myndigheter.

Övad presskonferens i samband med en hemvärnsövning där informationsbefälet Erik Löfgren sekonderar bataljonschefen Hans Pahlin (t h).  
Foto: Patrick Ohlsson

VÅRA FÖRBUND
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LARMKLOCKAN HANDLAR OM såväl inre regionala 
förhållanden som risken för spridning av regionens  
kriser och konflikter till att bli ett vidare hot mot inter-
nationell fred och säkerhet. Detta till följd av globala 
aktörers involvering på olika sidor i de komplexa 
regionala och lokala konflikterna på olika nivåer. Men 
även till följd av berörda regimers instabilitet och 
ovissa maktförskjutningar mellan berörda stormakter.

Det finns i detta perspektiv anledning att se utveck-
lingen i (t ex) Syrien som något av en miniatyr av hela 
Mellanösternregionen och dess utveckling alltsedan 
Al Qaida-angreppet på USA 2001, och fortsatte med 
USAs katastrofala Irakäventyr fr o m 2003 som led i 
”the war on terror”, Arabvåren fr o m 2011, det syriska 
inbördeskriget, IS destruktiva framfart och dyrbara 
tillbakadrivande, och Israels lågintensiva konflikt med 
Iran på syrisk mark. Och parallellt därmed trenden till 
amerikansk reträtt och rysk positionsframflyttning. 
Och därtill nu de folkliga konvulsionerna på Beiruts, 
Bagdads och Teherans gator.

SYRIEN, EN MINIATYR AV MÖ I STORT
Det har varit vanligt på senare år att tala om konkur-
rensen mellan Jemen och Syrien om ställningen som 
världsledande humanitära katastrof. Oavsett jämförelsen, 
att Syrien drabbats extremt hårt av sina konflikter står  
tydligt och klart skrivet i all statistik, med kanske halva  
befolkningen på flykt utomlands och internt och med  
dödstal i halvmiljonklassen. Därtill med ett geopolitiskt 
läge som tycks döma land och folk till en konflikt-
komplexitet och en internationell involvering som gör 
vägen till konfliktlösning och fred tragiskt lång och 
oviss.

Läget i Syrien i slutet av 2019 var i huvudsak detta: i  
huvudsak tre samtidiga, parallella men också samman-
vuxna delkonflikter, var och en med sin speciella upp-
sättning av aktörer och allianser.

ÖSTER OM EUFRAT
För det första (utan rangordning i allvarsgrad) läget i 
nordöstra Syrien, öster om floden Eufrat och till  
gränsen mot Irak. Det var här som Turkiet i oktober 
gjorde sin internationellt kritiserade militära inter-
vention (”Peace Spring”), förebärande motiven att dels  
krossa sin ”fiende”, kurdiska YPG-milisen (PKK-släk  - 
t ingen som USA valt att samarbeta med för att besegra 
IS), dels i området kunna upprätta en ”safe area” dit 
man kunde återföra syriska flyktingar som i flera år 
vistats i Turkiet. Interventionen, Turkiets tredje sedan 
2016, hejdades temporärt sedan president Trump,  
kritiserad på hemmaplan efter att ha synts ge klartecken 
till operationen, skickat vicepresidenten till kris-
förhandlingar med Erdogan, och mer permanent efter 
en överenskommelse med Putin i Sotji dagarna efter. 
Enligt den överenskommelsen frystes läget genom att 
avgränsa den turkiska ockupationens djup och bredd 
och genom bestämmelser om rysk, rysk-turkisk och 
rysk-syrisk patrullering och genom kurdiskt – och 
amerikanskt – militärt tillbakadragande, allt med ytterst 
flytande avgränsningar och oviss implementering, 
samtidigt som det amerikansk-kurdiska militära sam-
arbetet återupprättades längre söderut.

Så nu handlar civil och militär diplomati i detta 
område om ett vapenstillestånd med regelbundet 
återuppblossande strider mellan olika parter. USA 
samverkar fortsatt med ett obesegrat kurdiskt YPG. 
Inom ramen för den internationella anti-IS koalitionen 
(inkl Sverige!) bekämpas resterna av IS. Den turkisk-
kurdiska konflikten hanteras nu i första hand av rysk 
militär närvaro och diplomati där insläppandet av 
Assad-styrkor ingår i en rysk strategi att åstadkomma 
ett närmande mellan kontrahenterna Erdogan-Assad 
som del i en rysk plan för en politisk slutuppgörelse i 
den syriska krisen. 

Möjligheterna till att detta ovissa och komplexa  
läge på marken fryses mer långsiktigt styrs av många 

MELLANÖSTERN  
− BRANDHÄRDARNA SPRIDS

När det problemtyngda året 2019 gick mot sitt slut kunde i det inter-
nationella samfundets olika fora, FN:s Säkerhetsråd, NATO:s toppmöte i 
London, EU:s rådsmöte i Bryssel, m fl, konstateras att utvecklingen i ett 
av världens problemområden, Mellanöstern, utgör en larmklocka som 

klämtade starkt när det nya året skulle ringas in.
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faktorer, i första hand av amerikansk närvaro och 
strategi och av rysk-amerikansk vilja och förmåga till 
samsyn om hur läget här ska kunna kopplas till övriga 
delkonflikter och till förhandlingar om en övergripande  
politisk överenskommelse. Därtill kommer att den 
turkisk-kurdiska konflikten i Syrien uppenbart är  
sammankopplad med den kurdiska frågan i Turkiet 
självt. Och att det självsvåldiga turkiska agerandet i 
Syrien satt tydliga spår i form av förhöjd spänning 
mellan Erdogan-regimen och både USA och EU/Europa, 
med Putin som jokern i leken.

KAOS I IDLIB
För det andra har vi Idlib-dramat. Idlib är provinsen i 
landets nordvästra hörn där det ursprungliga inbördes-
kriget mellan Assad-regimen och den brokiga skaran 
av mer eller mindre jihadistiska rebellgrupper ännu 
inte avgjorts och vars 2-3 miljoner trängda civila ger  
denna delkonflikt en särskild flyktingdramatisk dimen - 
sion. I sin tur av stor vikt i det ansträngda turkisk-
europeiska förhållandet. Idlib-krisen styrs tills vidare 
primärt av en serie rysk-turkiska avtal i viss samord ning 
med Iran, och dikteras av delvis motsatta intressen: 
turkiska intressen att motverka Assad-regimens 
ryskstödda strävan att återta hela territoriet, ryska 
intressen att krossa i provinsen dominerande jihadist-
krafter och att stödja Assad, och iranska intressen att 
konsolidera sin militära närvaro i Syrien och Damaskus 
strävan till slutseger. 

ISRAEL VS IRAN I SYRIEN – OCH LIBANON 
Och samtidigt, i trängseln på det syriska schackbrädet,  
den pågående militära konfrontationen på främst 
syriskt territorium mellan ett Israel i utdragen ledar-
kris och ett av amerikanska sanktioner och ett Iran  

som hårt pressas av USA, en konfrontation med dagliga 
militära incidenter som hittills hindrats från att 
eskalera till storkrig endast av parternas strategiska 
behov av att (tills vidare?) undvika just detta, för den 
långsiktiga handlingsfrihetens skull.

EN PARADOX I VÅR TID
Om man till slut ska summera detta – Syrien och dess 
olika varandra permanentande/förstärkande ombuds-
krig som en miniatyr av läget i ett turbulent Mellan-
östern i stort -kan man peka på en möjlig men alls inte 
tillförlitlig paradox: den internationella inblandningens 
olika ansikten.

Å ena sidan involveringens riskpotential när det 
gäller spridningen av MÖ-konflikterna till vidare  
internationella nivåer och områden, Mellanöstern som  
den internationella fredens krutdurk, i värsta fall roten  
till det tredje världskrigets utbrott. I varje fall uppen bart  
ökade svårigheter att tillämpa klassisk ”containment”-
strategi för att förhindra spridning utom kontroll.

Å andra sidan, och det är den mer positiva aspekten, 
att den internationella inblandningen – även den som 
inte sker i multilaterala format, ex FN – i vissa fall också 
kan motverka oönskad eskalering, och då genom att 
de globala eller regionala storspelarna faktiskt förmår 
påverka de krigförande lokala parterna att begränsa sin 
krigföring till en nivå som ligger klart under vad som 
riskerar eskalation till storkrig.

Så långt om Syrien, som i världens krismedvetande 
vid årsskiftet dock fick ge plats åt en uppflammande 
Irankris. Som i sin tur kan övergå i en Irakkris. Och 
sedan Libyen. Bränderna sprids.

TEXT: MICHAEL SAHLIN, ambassadör
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Mellanöstern – tidsmässigt utdragna konflikter 
som fortsätter. Foto: Ewa Studio / Shutterstock



DET STORA NYA UPPDRAGET som Försvars-
utbildarna kommer att utföra åt länsstyrelser är att 
medlemmar ska bemanna räddnings- och röjnings-
styrkor. De ska kunna nyttjas vid större skogsbränder 
och svåra vädersituationer. Det börjar med utbildning.

– Vi kommer att ha en instruktörsutbildning och en 
pilotkurs under hösten, säger Kristoffer Bäckström.

UTBILDA INSTRUKTÖRER
Instruktörer ska utbildas och dessa bör ha en bakgrund 
som brandmän, deltidsbrandmän, brandingenjörer 
eller ha någon annan brandutbildning. De ska i sin tur 
utbilda Försvarsutbildarnas medlemmar som ska bilda 
de grupper som länsstyrelserna kan nyttja i händelse 
av en skogsbrand. 2018 anmälde sig 6 000 frivilliga för 
att på olika sätt hjälpa till vid skogsbränder i Sverige,  
men det saknades personal som var utbildade på skogs - 
brandsbekämpning. Vid framtida värmeböljor där 
skogsbränder uppstår kan behovet av frivilliga bli stort.

Vad ska de som ingår i styrkan göra vid en skogs-
brand?

– De underställs räddningsledaren och gör vad han 
eller hon har behov av, säger Kristoffer Bäckström.

SÄKERHET VIKTIGT
Medlemmarna ska underlätta för räddningsledaren. 
Det kan innebära att säkerställa att elden inte passerar 
en viss begränsningslinje, bära slang, sköta pumpar 
och mycket mer. Utbildningen?

– Det handlar mycket om säkerhet. Men också om 
praktiska grepp som hur man kopplar ihop slangar och 
sköter pumpar, säger Kristoffer Bäckström.

För att utbildningen ska bli meningsfull kommer den 
att utföras med hjälp av Myndighetens för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) depåer med utrustning  
för bekämpning av bränder. Där finns fyrhjulingar, 
motor sågar och annat som är till nytta vid en insats. 

RÄDDNINGS – OCH RÖJNINGSSTYRKOR:

NYTT UPPDRAG FÖR  
FÖRSVARSUTBILDARNA

Försvarsutbildarna fortsätter med nya uppdrag. Försvars-
utbildarnas chef för kommunikation och civila uppdrag, 

Kristoffer Bäckström berättar om de civila.

Det är också utrustning som medlemmarna kommer 
att lära sig hantera. MSB står som uppdragsgivare  
för projektet och finansierar till att börja med utbild-
ningen.

LÄNSSTYRELSER
Kristoffer Bäckström pratar nu med länsstyrelser. Vid 
tiden för den här intervjun har han just haft ett möte 
med befattningshavare i fem länsstyrelser; Uppsala, 
Gävleborg, Västmanland, Dalarna och Jämtland. Läns-
styrelsen i Uppsala och Jämtland har bett att få var sin 
styrka på 30 personer.

– Dessa hoppas vi kunna börja utbilda i höst, säger 
Kristoffer Bäckström. 

Redan nu har länsstyrelserna i Dalarna och  
Västmanland aviserat att de vill ha räddnings- och 
röjningsstyrkor från Försvarsutbildarna.

Målet är att sätta upp styrkorna i alla län, med  
30 medlemmar i varje. De ska inte bara vara med vid 
bränder.

– Vi ser att de också ska kunna hjälpa till vid snö-
stormar eller översvämningar. I händelse av höjd 
beredskap eller krig ska de utgöra en del av befolk-
ningsskyddet.

UPPSALA SER NYTTAN
I Uppsala län jobbar Monika Wagner på länsstyrelsen 
med krisberedskap och civilt försvar. Hon ser nyttan med 
Försvarsutbildarnas räddnings- och röjnings styrkor. I 
dag har Länsstyrelsen i Uppsala län avtal med Upplands 
Krisstödsförbund, en del av Försvarsutbildarna. 

Krisstödsförbundet ska stödja länsstyrelsen vid en  
kärnteknisk olycka i Forsmark, ett kärnkraftverk som 
ligger i Uppsala län. Sannolikhet för en olycka bedöms 
liten men får stora konsekvenser om den blir verklig het. 

Sannolikheten för en skogsbrand är desto större och  
därför ska Försvarsutbildarna Uppland som första 
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regionala förbund rekrytera personal till en räddnings- 
och röjningsstyrka på 30 personer. Monika Wagner och 
Länsstyrelsen i Uppsala län hoppas att avtal kommer 
att tecknas under året med utbildade medlemmar i 
räddnings- och röjningsstyrkorna.

– Det är dock räddningsledare i den kommunala 
räddningstjänsten som avgör om behovet finns under 
en händelse, säger Monika Wagner.

UTBILDNING
I Uppsala län finns fem räddningstjänster, den största 
är Uppsala Brandförsvar som täcker in Tierps, Uppsala  
och Östhammars kommuner. I norra delen av länet 
finns Gästrike Räddningstjänst och i väst finns 
Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo samt i söder Brandkåren Attunda. 
Räddningstjänsterna kommer, om avtal sluts, att  
erbjudas stöd av räddnings- och röjningsstyrkorna.

Monika Wagner har haft ett möte med Kristoffer 
Bäckström om läget och planeringen för utbildningen 
av instruktörer. Processen är igång.

Det är Försvarsutbildarnas CBRN-förbund som ska  
stå för utbildningen, ett förbund som annars har en  
annan hotbild att jobba med; kemiska, biologiska, radio - 
aktiva och nukleära hot. CBRN-förbundet har lämnat 
ett förslag på vad utbildningen ska omfatta till MSB. 
Utbildningen som är tre dagar ska omfatta fem delar; 
skogsbrandens beteende, släck metoder, vattenförsörj - 
ning, kommunikation och risker samt säkerhet. Enligt 

För närvarande sker rekrytering mot länsstyrelserna 
i Uppland och Jämtland och den första utbildningen 
planeras att genomföras i september. Kursen kommer 
att vara dimensionerad för 30 platser.
Antagningskrav: Du ska vara svensk medborgare och 
vara mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas.  
Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. 
Läs mer och anmäl ditt intresse på  
www.forsvarsutbildarna.se/raddning-rojning

förslaget kommer en instruktörs utbildning och en 
grundutbildning att genomföras under september i år. 

– Kommande år planeras ett antal grundkurser att 
genomföras. Just nu har vi en dialog med MSB om när 
vi kan låna utrustning för utbildningen. Den ska ju i  
första hand vara tillgänglig vid eventuella skogsbränder, 
säger Bernt-Åke Nensén, som står bakom CBRN-
förbundets planering inför utbildningarna.

Vid denna tidnings pressläggning har inte Försvars-
makten gett besked vad gäller tilldelning av nya,  
militära verksamhetsuppdrag för år 2020.

– Vi återkommer med information då Försvarsmakten 
meddelat sitt beslut i frågan, säger Försvarsutbildarnas 
utbildningschef, Anders Gustafsson.

TEXT: PER LUNQE

Räddnings- och röjningsstyrkorna kommer att samarbeta med räddningstjänster, Hemvärn, andra frivilliga försvarsorganisationer och Försvarsmakten. 
Stora bilden: När skogar brinner ska räddnings- och röjningsstyrkorna agera. Foto: Marcus Åhlén / Combat Camera / Försvarsmakten
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SKYTTE PÅ SCHEMAT
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET startades  
1936 för att främja skjutskicklighet med pistol av 
arméns modell. Duktiga skyttar behövdes då som nu.

Pistolskytteförbundet är en av landets 18 frivilliga 
försvarsorganisationer och utbildar både Hemvärnet 
och Försvarsmaktens övriga förband på Pistol 88, civilt 
Glock 17. Formellt benämns instruktörerna ”Försvars-
maktsinstruktör pistol” och det är Försvarsmakten 
som har gett Pistolskytteförbundet ansvaret att utbilda 
på Pistol 88.

– Våra instruktörer har god personlig färdighet i 
tillämpat skytte med pistol och, förstås, erfarenhet av 
att agera som instruktörer, säger Pistolskytteförbundets 
generalsekreterare Nils-Anders Ekberg.

LÄR ELEVER PÅ GU-F PISTOL 88
35 instruktörer, antalet varierar beroende på nytillskott 
och avgångar, tjänstgör vid den grundläggande militära 
utbildningen (GU-F) för blivande hemvärnsspecialister  
som i sin framtida befattning ska utrustas med pistol. 
Instruktörerna leder också repetitionsövningar för 
hemvärnssoldater.

Under GU-F:arna finns elever som aldrig hållit i ett 
vapen.

– Säkerheten är därför det viktigaste, säger  
Nils-Anders Ekberg. 

Men det hindrar inte att eleverna som går GU-F ska 
kunna träffa sina mål inom givna tidsramar och med 
acceptabel träffyta. Eleverna övas inte för att ha strid som 
huvuduppgift. Men, de ska kunna försvara sig. Försvars-
makten nämner denna utbildning som ”Brukareblock A”.

INGEN OLYCKA
Att dels hålla på säkerheten och dels uppnå andra 
utbildningsmål, det är vad Pistolskytteförbundets 

instruktörer har att förhålla sig till.
– Vi har aldrig haft någon olycka på en  

militär utbildning, säger Nils-Anders Ekberg.

Försvarsutbildaren har varit med på en GU-F i  
Göteborg där det var nästan vinterkallt samtidigt som  
det regnade. Instruktörerna lyckades dock hålla  
eleverna på gott humör. Vad betyder förmågan att hålla 
eleverna motiverade under utbildningen?

Det är förstås viktigt att instruktören inte bara 
själv är en god skytt och kan upprätthålla säkerheten. 
Instruktörerna ska också vara goda pedagoger. De ska 
vara engagerade. Det är en noga utvald skara som blir 
instruktörer.

DYNAMISKT SKYTTE
En av instruktörerna heter Anders Christensson. Han 
har god och mångårig erfarenhet både som skytt och av 
att utbilda. Han har skjutit sedan 1997 och då även dyna - 
miskt skytte, en skytteform som har mycket gemen-
samt med Försvarets övningsförteckning för Pistol 88. 
Anders blev försvarsmakts instruktör 2008. 

– Försvarsmakten får genom samarbetet med  
Anders Christensson och hans instruktörskollegor 
inom Pistol skytteförbundet tillgång till stor kompe-
tens, säger Nils-Anders Ekberg.

Övningsförteckningen för Pistol 88 blev regle-
menterad 2012 och lärs ut till Försvarsmakten inklusive 
Hemvärnet. Det finns ett A-block och ett-B block inom 
övningsföreteckningen för Pistol 88. 

Block A gäller inom Hemvärnet och Block B inom 
övriga Försvarsmakten. 

– Enkelt förklarat, inom Block A så har man inte 
patron i loppet i hölstrad pistol och inom Block B så 
har man patron i loppet när pistolen är hölstrad om 
situationen kräver det, säger Anders.

FÖRENINGARNA ÄR BOTTENPLATTAN
Pistolskytteförbundet har i dag 30 000 medlemmar 
över hela Sverige. På lokalnivå finns 490 föreningar 
organiserade i 26 kretsar.

– Vi är en organisation som växt nerifrån och upp. Det 
började med föreningarna, säger Nils-Anders Ekberg.

TEXT: PER LUNQE

FRIVILLIGORGANISATIONERNA: SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Instruktör och elev under utbildning 
på Pistol 88. Foto: Per Lunqe
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SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN är en av Sveriges  
18 frivilliga försvarsorganisationer och har uppdrag 
från såväl Försvarsmakten som civila myndigheter. 

Jöran Wikbladh är produktionsledare i Svenska 
Brukshundklubben efter att ha jobbat med hundar  
under 30 år i Försvarsmakten. Hans uppgift är att se till 
så att hemvärnsförbanden får utbildade hundekipage 
för patrulltjänst. Vilka krav ställer du på hunden?

– Hunden ska vid slutprovet vara minst 18 månader 
och under 5 år, säger Jöran Wikbladh.

Hunden ska ha en mankhöjd mellan 40 och 65 centi-
meter. Ett viktigt krav är att den ska tåla knallar från 
vapen. Populära raser?

– Labrador, schäfer och belgare. Rottweiler är en ras 
som fungerar mycket bra, säger Jöran Wikbladh.

Och hundföraren? 
– Svensk medborgare mellan 18 och 70 år. Ska 

förstås vara duktig med hund, säger Jöran Wikbladh.

REKRYTERAR FÖRARE OCH HUND
Svenska Brukshundklubben rekryterar förare och 
hund och målet är två hundekipage i varje pluton. 
Hundföraren går först kurser som Svenska Bruks-
hundklubben anordnar, patrullhundkurser. Efter slut-
prov kan den godkända hundföraren börja i Hemvärnet 
med sin hund. Ett viktigt steg är den grundläggande  
utbildningen för frivilliga, GU-F, om inte hundföraren 
har relevant militär erfarenhet. GU-F:en ska vara 
slutförd före patrullhunds kurserna. Efter Hemvärnets 
introduktionskurs placeras hundförare med hund på en 
befattning i en pluton. 

Svenska Brukshundklubben rekryterar också  
hund befäl till Hemvärnets bataljoner och kompanier. 
De flesta hundförarna är kvinnor.

EFTERSÖK I RAS
Räddningshundar är privatägda som tillsammans med  
matte eller husse, som är medlemmar i Svenska  
Brukshundklubben, söker efter försvunna människor 

tillsammans med Sveriges Sök- och räddningsstyrka. 
Med sitt luktsinne och hundförarens ledning söker 
ekipaget efter begravda människor som till exempel 
hamnat under rasmassor.

Svenska Brukshundklubben har 25 hundekipage  
som på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, snabbt kan sättas in om hus  
kollapsar, vid jordskred, terrorattacker och tågkatastrofer. 
Hundekipagen finns tillgängliga i storstadsregionerna 
och är mobila.

Miljöerna där hundekipagen söker kan vara besvärliga; 
lösa underlag, höga höjder, det kan vara buller och rök. 
För att hund och förare ska klara detta genomför Svenska 
Brukshundklubben på uppdrag av MSB utbildning som 
sträcker sig över ett och ett halvt år.

TILL SJÖSS
För eftersök till sjöss förser Svenska Brukshund klubben 
Sjöräddningssällskapet med hundekipage. Nu tjänstgör 
9 operativa hundförare med sjöräddningshundar på 
olika stationer runt kusterna som Sjöräddningssällskapet 
driver. 

Vid en av stationerna, Rörö-stationen, är Maud  
Gustavsson och hennes Golden Retriever med. 

– Jag har varit med på ett skarpt uppdrag för 
Sjöräddningssällskapet, säger Maud Gustavsson. 

Utöver det har hon varit med på två skarpa vatten-
sök med Hemvärnet. 

Vi kan förflyttas med helikopter för att snabbare ta oss 
till en sökplats. Vi har dock bara gjort det i ett övnings-
scenario, och då var det via Sjöräddningssällskapet, 
säger Maud Gustafsson. 

Vilka krav ställs på hunden? 
– En hund ska tåla grov sjö och ändå bibehålla 

arbets lusten för söket, säger Maud Gustavsson.
Svenska Brukshundklubben utbildar dessa hund-

ekipag på uppdrag av Sjöfartsverket.

TEXT: PER LUNQE

Patrullhund med förare i Hemvärnet. Foto: Magnus Fröderberg

MED NOSEN SOM VAPEN

FRIVILLIGORGANISATIONERNA: SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 
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ÅRETS RIKSKONFERENS I SÄLEN handlade om hur 
totalförsvaret, militärt som civilt, ska kunna stärkas.  
Samhället måste kunna möta hot som riktas mot Sverige 
både utifrån och inifrån. Allvaret i ambitionerna är 
tydliga.

Enighet finns om att en försämrad säkerhetspolitisk  
situation kräver ordentliga satsningar på totalförsvaret.  
En diskussion förs om pengarna ska räcka, men den utgår 
från en faktisk ökning mellan åren 2020-2025 på 40%. 

TILLSAMMANS MED ANDRA
Säkerhetssituationen i närområdet har försämrats.  
Konsekvensen är ett stärkt nationellt försvar samt ett  
fördjupat mellanstatligt samarbete mellan Sverige,  
Finland och Norge liksom med EU och Nato. Östersjö- 
regionen är ett naturligt strategiskt fokus för Sverige  
samtidigt som Arktis/Nordområdet kräver ökad 
uppmärksamhet. Två svenska län ligger de facto inom 
denna region. 

Ryssland betraktar Norge, Sverige och Finland 
som en del av sitt intresseområde. USA:s intresse för 
vår region sammanhänger med motsättningarna till 
Ryssland och Norges, Estlands, Lettlands och Litauens 
Natomedlemskap. USA är också en medtävlare till 
Ryssland och Kina om inflytande i polarhavet där  
faktorerna energi och råvaror triggar konkurrensen. 

De skandinaviska länderna tjänar på ett säkerhets-
politiskt och militärt samarbete. Här betyder gemen-
samma strategiska intressen och säkerhetsfrågornas 
regionalisering mer än ett formellt Natomedlemskap. En 
annan faktor som talar för samarbete är den ekonomiska 
utvecklingen där möjligheterna för små länder att i fram - 
tiden upprätthålla kompletta militära kapaciteter är små. 

FÖRSVARSMAKTEN FÖRSTÄRKS
De förstärkningar av Försvarsmakten som Försvars-
beredningen föreslår och som utgör politisk målbild 
presenterades i Försvarsutbildaren nr 4 2019. Rådande 
politisk samsyn är en grund för stabilitet i arbetet. En  

bred militär förmåga behövs givet en försämrad säker- 
hetsmiljö. Därmed erhålls högre krigsavhållande effekt.

En avgörande faktor för tillväxten är aktiverandet av  
totalförsvarsplikten där Försvarsmakten under 2019 tog  
emot 4 500 kvinnor och män. Inriktningen är 8 000 
värnpliktiga 2025, vilket ger kraft i rekryteringen, men  
fler kvinnor behöver rekryteras. Försvarsmakten behöver 
bli bättre både på att rekrytera och behålla personalen.

Övningar nationellt liksom tillsammans med andra 
är viktiga för kvalitetsutvecklingen och ger tydliga 
signaler till omvärlden. Totalförsvarsövning 2020 blir 
en värdemätare på vår beredskap och ett underlag för 
den vidare utvecklingen.

CIVILT FÖRSVAR BRÅDSKAR
Parallell uppbyggnad av militärt och civilt försvar är  
angeläget då de har ett ömsesidigt beroende. Alla aktörer 
som håller igång samhället behövs i uppbyggnaden av 
civilt försvar. Samhällets funktionskedjor ska kunna 
verka också när normalbilden ersatts av svåra pröv-
ningar. De frivilliga försvarsorganisationernas roll 
betonades vid flera tillfällen, där dessa bland annat 
behöver engageras i regeringskansliets berednings-
process. Högst troligt är att mer pengar måste tillföras 
för att uppbyggnaden av civilt försvar ska nå uppsatta 
mål.

VIKTIGT BUDSKAP
Rikspolischefen fick frågan om hans syn på vad som  
är största hotet mot samhället i nuläget. Svaret blev 
tillväxten av kriminell verksamhet bland unga. Vi 
behöver reflektera över vilka konsekvenser detta kan 
få på ganska kort sikt om vi inte tar hand om dessa 
ungdomar och ger dom framtidstro.

En utförligare redovisning från Rikskonferensen 
finns inlagd dag för dag på www.forsvarsutbildarna.se.

TEXT: TOMMY JEPPSSON

Årets rikskonferens uppvisade som vanligt ett stort och varierat deltagande från organisationssverige. Foto: Ulf Palm

STÄRKT TOTALFÖRSVAR
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MÖTESPLATS SAMHÄLLSSÄKERHET genomförs 
på Kistamässan utanför Stockholm, vilken anordnades 
första gången 2011. Där möts befattningshavare som 
jobbar med frågor som rör samhällets säkerhet, kris-
beredskap och totalförsvar. 

Under två dagar i november lyssnade besökarna på 
årets upplaga till 40 seminarier. Utställningshallen var 
välfylld med myndigheter, företag och organisationer 
som berättade om sin verksamhet. MSB, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, visade en nyprodu-
cerad film, Vem backar upp dig? Budskapet i filmen är 
att frivilliga försvarsorganisationer backar upp dig om 
kriget eller krisen kommer.

– Jag deltog i MSB:s monter på mässan för att berätta 
mer om de frivilliga försvarsorganisationerna, vilken 
roll de har inom beredskapen i Sverige och hur MSB 
arbetar tillsammans med dem, säger 
Pernilla Hultén som jobbar som utred-
are och frivilligsamordnare på MSB.

HJÄLP TILL MYNDIGHETER
I en monter som delas av alla 18 fri- 
villiga försvars orga nisationer står 
Kristoffer Bäckström, chef  för  
kommunikation och civila uppdrag 
på Försvars utbild arna. Han berättade 
för besökare, inte bara om Försvars-
utbildarnas verksamhet utan också  
om de andra frivilliga försvars-
organisationernas. 

– Jag berättar om hur vi frivilliga 
försvarsorganisationer kan hjälpa 
olika myndigheter, säger Kristoffer 
Bäckström.

Han välkomnade också besökarna 
att bli medlem i någon frivillig 
försvarsorganisation och försökte 
lotsa dem rätt genom att höra efter 
vad de var intresserade av. Kristoffer 
berättade också om ett nytt uppdrag 
för Försvarsutbildarna, skogsbrand-
bekämpning och om nyttan av mässan.

– Genom att vara med här ser  
myndigheterna att vi finns, säger  
Kristoffer Bäckström.

FRIVILLIGA VIKTIGA
I montern stod också Mats Hansson, general sekreterare 
för Sjövärns kåren. Också han informerade besökare.

– Jag vill förmedla vikten av alla frivilligorganisa-
tioner, säger Mats Hansson.

Han berättade om sin organisation, Sjövärns kåren, 
och hur den under stormen Alfrida för knappt ett år 
sedan kört ut vatten och sjukvårdspersonal till öarna i 
främst Söderarms skärgård. Detta på upp drag av  
Norrtälje kommun, en verklig krisberedskaps insats.

JOBBAR LOKALT
Under ett seminarium om frivillighet på lokal nivå del-
tog Bengt Sandström, generalsekreterare för Försvars-
utbildarna, Kristin af  Malmborg, generalsrekretare för 
Blå Stjärnan, Lasse Lähn från Röda Korset och Daniel 
Rhodin från FIKK – Frivilliga Insatser vid Kris och 
Katastrof.

Bengt Sandström berättade om Försvarsutbildarnas 
rekrytering och utbildning inför uppdragen från MSB, 
länsstyrelser och myndigheter.

– Det är viktigt att man förstår de mervärden de 
frivilliga försvarsorganisationerna tillför vid åter- 
upp byggnaden av totalförsvaret och för krisbered-
skaps systemet, sa Bengt Sandström.

Därför erbjuder Försvarsutbildarna alltifrån skydds - 
vaktutbildningar för det civila försvaret, röjnings- och 

räddningsstyrkor för skogsbrandsbekämpning men 
också mer generell utbildning som grundkurser i kris-
beredskap och föreläsningar för allmänheten. 

Lasse Lähn berättade om Röda korsets uppdrag att 
samordna spontanfrivilliga vid insatser som skogs-
brandbekämpning. Vid bränderna 2018 anmälde sig 
över 6 000 människor sitt intresse till Röda korset om 
att delta som spontana frivilliga. Frivilligheten hade en 
given plats på Mötesplats Samhällssäkerhet. I Sverige 
finns 350 000 medlemmar i de frivilliga försvars - 
orga nisationerna.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

MÄSSA OM SÄKERHET

Pernilla Hultén (tv) och Vendela Dobson från MSB pratar med moderatorn Annicka Nordgren 
Christensen.
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EN NY KURS SKA FÖRSE Försvarsutbildarna och de  
andra 17 frivilliga försvarsorganisationerna med 
informatörer som kan berätta vad det innebär att vara 
medlem i en frivillig försvarsorganisation för nya 
medlemmar. En pilotkurs genomfördes på Tylebäck 
kursgård av Försvarsutbildarna vid två tillfällen förra 
hösten. Kursdeltagarna är nu redo för sin nya roll.

Tommy Jeppsson var kurschef  och arbetade till-
sammans med Ulla Reimers och Lars Björk från region 
väst, Lars Holmqvist från region mitt, Nils Gustafsson 
från region norr och Tomas Malm från region syd.

FÖRST TEORI
Under första delen av kursen, 1-3 november, var det 
teori och pedagogik på programmet. Kursdeltagarna är 
sedan lång tid engagerade som funktionärer på olika 
nivåer inom Försvarsutbildarna. En stor del av den nya 
kursen handlar just om att presentera möjligheter som 
frivillig och vad frivilligverksamhet består av och kan 
innehålla. Värdegrund är också en viktig del i kursen. 
Flera har tidigare genomfört Försvarsutbildarnas grund- 
och fortsättningskurs i ämnet totalförsvarsinformation. 

– Kursdeltagarna som nu är certifierade informatörer 
kommer att informera nya medlemmar i sina respektive 
frivilliga försvarsorganisationer, säger Tommy Jeppsson.

SEDAN PRAKTIK
Del två av kursen, också den på Tylebäck kursgård och 
en vecka efter första delen, blev mer praktisk.

– Här övade kursdeltagarna på att själva hålla  
informationspass. Hur gick det?

– Det gick mycket bra, säger Tommy Jeppsson.
Slutprovet var att informera inbjudna och deltagare 

på en militär grundutbildning för frivilliga som samma 
helg hölls i Halmstad, på Luftvärnsregementet.

För Försvarsutbildarna är de nya informatörerna 
välkomna. I den regionalisering som Försvarsutbildarna 
är inne i, där förbunden tar större ansvar för verksam-
heten, behövs informatörer inom alla frivilliga försvars-

PILOTKURS PÅ TYLEBÄCK  
FÖR INFORMATÖRER

organisationer och över hela landet som kan förmedla 
totalförsvarsinformation.

– Med hjälp av vår pilotkurs har vi nu ökat den 
förmågan, säger Tommy Jeppsson.

NÅGRA RÖSTER 
En av deltagarna heter Katarina Althin. Hon bor i  
Helsingborg och kommer nu att vara med som informatör 
i Skåne när i första hand nya medlemmar ska lära sig mer  
om frivilligheten och möjligheter till frivilligengage-
mang, men också kunskap om totalförsvaret och de hot  
som finns mot samhället. Katarina Althin som är 
medlem och aktiv inom Försvarsutbildarna jobbar inom 
mode, som redaktör för ett magasin och även som  
reporter. Hur känns det att stå inför grupp och prata?

– Jag är van att stå på scen. Gör det ofta i mitt jobb, 
säger hon.

Det är grunden, att känna sig trygg i en presentation. 
Och innehållet?

– Jag kan inte redogöra för en artilleripjäs på samma 
detaljnivå som många av mina kollegor men att vara 
frivillig har jag koll på, säger Katarina Althin.

En annan deltagare heter Tomas Arvidsson och han 
anmälde sig rätt sent till kursen, det fanns en vakans 
och han hoppade på. 

– Kursen hade kanske kunnat komprimeras lite men 
man får ju ta hänsyn till att det var en premiärkurs och 
vi hade stor nytta av varandras färdigheter och talanger, 
säger han.

Kursen passar honom bra för han är också engagerad  
i en näringslivsorganisation, Transportindustri-
förbundet, och kommer nästa år att resa runt bland 
medlemsföretagen och berätta vad som väntas när det 
nya totalförsvaret tar form. För Försvarsutbildarna 
kommer han att planera in informationsmöten i Skåne 
i almanackan.

TEXT: PER LUNQE

Från höger Katarina Althin, Tomas Arvidsson, Tomas Malm och Patricia Mellin under ett grupparbete. Foto: Lars Björk



MILITARY WEEKEND på Amfibieregementet, Amf1,  
tre mil söder om Stockholm. Den blev en bra inkörsport 
till Hemvärnet och en lika bra förövning för de kurs - 
deltagare som kommer att mönstra.

En av deltagarna, Andrea Guisao Usaga, 37 år från 
Åkersberga, åkte till Amf1 med siktet inställt på att se 
hur det är att gå i uniform. Andrea jobbar som under-
sköterska och hon kommer att söka till Hemvärnet som 
sjukvårdare.

– Jag kommer att träffa Försvarsmaktens utbildnings-
grupp i mitten av februari, säger Andrea Guisao Usaga.

Hon kommer dessförinnan att gå till gymmet och även 
dra på sig löparskorna, det fysiska test som hon och 
alla andra kursdeltagare gjorde, visar var ribban ligger.

48 SPÄCKADE TIMMAR
Det var 48 späckade timmar på Amf1. Kurschefen Per 
Karlsson, adjutanten Niklas Brodin och alla instruktörer 
satte upp de moment som ska ingå i en Military Weekend.

Kursdeltagarna ryckte in aktuell fredag och samlades 
vid vakten till Haninge Garnison 17:30. En halvtimme 
senare hämtade de utrustning, uniform, kängor och 
stridsutrustning. 

– Vi hade exercis med kursdeltagarna i korridoren 
till logementen, säger kurschefen Per Karlsson.

VÄRDEGRUNDEN ÄR CENTRAL
Vänster, höger fick en ny innebörd för kursdeltagarna.  
Dessutom genomfördes rörelser samtidigt och på 
samma sätt. På fredagskvällen gick Per Karlsson igenom 
Försvarsmaktens värdegrund och poängen var inte bara 
hur man förhåller sig till sina kamrater som soldat i 
befattning utan även hur kursledningen ville att kurs-
deltagarna skulle förhålla sig till varandra under de  
48 timmarna på Amf1.

MILITARY WEEKEND:

TILL MÖNSTRING ELLER HEMVÄRNET
– Det lyckades vi bra med. Kursdeltagarna jobbade 

verkligen i grupp och stöttade varandra.
Revelj lördag morgon 06:00. Bädda sängar. BRAK 

06:30, det är den gymnastik soldater börjar dagen med 
för att få igång sina kroppar. Buk, rygg, armar och knän 
är nu klara för dagens uppgifter.

ELEVERNA VÄXER
Brandmomentet höll instruktören Håkan Adolfsson i. 
Hur använder man en brandsläckare? En filt över  
brinnande docka? Kursdeltagarna var med på noterna 
och för Håkan Adolfsson som varit med som instruktör 
på flera Military Weekend, de flesta på Livgardet, var det 
roligt att se hur kursdeltagarna växte under 48 timmar. 

Tycker du att det är roligt att vara instruktör?
– Ja. Jättekul, svarar Håkan Adolfsson.
Han träffar på Military Weekend människor med  

olika bakgrund och ålder. På Amf1 var de flesta i 20-års - 
åldern, men en kursdeltagare var 50 år. Sammansatta 
grupper brukar bli bra grupper, mångfald är bättre än en- 
fald, det är ett koncept som Försvarsmakten jobbar med.

MÅNGA AKTIVITETER
Kursdeltagarna fick en stridsförevisning från instruk-
törerna. De gick in i ett rökfyllt rum med skyddsmask 
90. De satte tryckförband och tourniquet, de åkte band-
vagn och gjorde ett studiebesök på 3 Sjöstridsflottiljens 
fartyg Trossö.

På Amf1 var det flera kursdeltagare som var där för 
att få en uppfattning om militärt liv innan de fortsätter  
mot mönstring, en generalrepetition inte bara för att 
se vad som väntar på fystesten utan för att klä sig i 
uniform, marschera och jobba i grupp.

TEXT: PER LUNQE Instruktören Alexander 
Edin visar Skyddsmask 90. 
Foto: Försvarsutbildarna
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INTRESSET ÄR STORT för de utbildningar som  
För svarsutbildarnas regionala förbund håller på olika 
orter. Men utmaningarna skiljer sig åt. I Bohuslän-Dal 
har man många medlemmar men behöver fler instruk-
törer. I Gävleborg är det nästan precis tvärtom.

– Vi skulle vilja ha fler medlemmar och att befintliga 
medlemmar i ännu högre grad engagerar sig som funk-
tionärer, instruktörer och går med i styrelsen. Men 
eftersom vi är så pass få aktiva blir det lite moment 22. 
Den befintliga verksamheten tar så mycket tid att vi inte  
hinner engagera fler som skulle kunna hjälpa oss i 
arbetet, säger Mikael Pettersson, styrelseordförande i  
Gävleborg och sedan förra året även styrelseordförande 
i Dalarna.

STOR ANDEL INSTRUKTÖRER
Efter låga nivåer har medlemsantalet återigen börjat öka  
på båda orterna och ligger nu på knappt 450 i Gävleborg  
och knappt 200 i Dalarna. Däremot finns ett stort 
intresse för att jobba som instruktör, kanske delvis för 
att Mikael tidigare varit engagerad i Hemvärnet och vet 
var han ska hitta sina instruktörer. I dagsläget finns 
drygt 20 instruktörer och funktionärer i Gävleborg, en 
förhållandevis hög andel. 

– Det har lett till att vi får förfrågan om att bidra 
med funktionärer och instruktörer på andra håll och 
även håller kurser åt andra regionförbund, bland annat 
i Stockholm, berättar Mikael Pettersson.

I Bohuslän-Dal har man 950 medlemmar, alltså mer 
än dubbelt så många som i Gävleborg. Antalet har varit 
relativt konstant i några år, men ungdomsverksamheten  
växer. Största utmaningen handlar om att hitta till-
räckligt många instruktörer, för närvarande består 
instruktörsgruppen av 15 personer.

– Vi tappade en del instruktörer under några år när 
vi trappade ner. Nu behöver vi förnya och bygga upp vår 
instruktörspool igen. Det märks att det finns ett stort 
intresse för våra utbildningar och att vi är attraktiva 
för våra uppdragsmyndigheter, säger Emelie Broo, 
styrelseordförande för Bohuslän-Dal.

SATSAR PÅ UNGDOMARNA
Regionförbundet i Bohuslän-Dal har fyra återkommande  
kurser som de arrangerar, Military Weekend, Grund-
läggande soldatutbildning för frivilliga, GU-F,  
kombattantutbildning och Militär insatschef  (MIC), där 
Hemvärnet respektive Försvarsmakten är upp drags- 
givare. Utöver det håller man också i försvars information 
för allmänheten, samt arrangerar föreläsningen ”För 
din säkerhet!” på uppdrag av MSB. Utöver det har man 
också en omfattande ungdomsverksamhet.

– Vi brukar ha närmare hundra nya ungdomar som  
deltar i information varje höst. Av dessa stannar unge-
fär hälften och totalt har vi ungefär 150 ungdomar. Det 
blir som en utbildningsstege där man först får lära sig 
grunderna i sjukvård, kamratskap, jobba i grupp och 
att bo och laga mat ute i skogen. Sedan ökar de militära 
inslagen ju äldre man blir, med bland annat skjutning, 
säger Emelie Broo.

VILL HA FLER INSTRUKTÖRER  
OCH STYRELSELEDAMÖTER
Även Gävleborg lägger stort fokus på ungdomsverksam-
heten. I Söderhamn involverar den närmare 30 ung- 
domar. Inom kort kommer man dessutom att ta tillbaka 
ungdomsverksamheten i Gävle, som under en period 
drivits av utbildningsgruppen hos Hemvärns ungdom 
Gävleborg.

– Ett roligt inslag är den fjällmarsch som vi arrangerar 
varje år, där även föräldrar och våra andra medlemmar 
får vara med, berättar Mikael Pettersson.

Både han och Emelie Broo vill varmt rekommendera 
fler att engagera sig både som styrelseledamöter och 
som instruktörer.

– Det är fantastiskt att jobba som instruktör och se 
hur man kan bidra till att de man utbildar växer och får 
kunskap som de har nytta av. Nu tycker jag att det är 
roligt att jobba som styrelseordförande och bidra till 
att skapa bra förutsättningar för andra när de ska hålla 
sina kurser, säger Emelie Broo.

TEXT: SARA BERGQVIST

SKIFTANDE UTMANINGAR  
HOS REGIONALA FÖRBUND

VÅRA FUNKTIONÄRER

Mikael Pettersson, styrelse-
ordförande Försvarsutbildarna 
Gävleborg och Dalarna.  
Foto: Privat
Emelie Broo, styrelseordförande 
Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal. 
Foto: Privat



FÄLTARTISTERNA HAR UNDERHÅLLIT soldater i fält 
i mer än 60 år. Men inte alla vet att det går alldeles 
utmärkt att boka dem även på hemmaplan. Se bara till 
att vara ute i god tid!

Att befinna sig på en utlandsmission kan vara bitvis 
stressande och påfrestande för psyket. Det avbräck i 
vardagen som ett besök av Fältartisterna innebär brukar 
därför bli oerhört uppskattat.

– Jag brukar citera en general som skrev att när han 
var ute på insats så längtade alla efter Fältartisterna 
och lönen – och precis i den ordningen, berättar Fält-
artisternas ordförande Mia Nilö, som också är  
sångerska i Rednex.   

SJÖNG PÅ BARNHEM OCH SJUKHUS
Sedan hon gick sin första kurs inom Fältartisterna för 
20 år sedan har hon hunnit göra 11-12 utlandsinsatser, 
senast i Mali i höstas.

– Det bästa är den fantastiska responsen man får 
och att få ta del av soldaternas vardag. Många soldater 
jobbar med lokalbefolkningen utanför campen och 
det händer att vi får följa med. I Liberia hälsade vi på 
hos ett barnhem och sjöng och spelade med dem. Och 
i Kosovo besökte vi sjukhus med svårt sjuka barn. Det 
var sorgligt, men fint, säger Mia Nilö.

Sverige är enda landet i världen som har en organi-
serad fältartistverksamhet. Huvudfokus ligger på 
sång och musik, men bland fältartisterna finns också 
komiker, trollkarlar och skådespelare.

– För att få gå med i Fältartisterna krävs att man är 
yrkesverksam artist, svensk medborgare, inte vapen-
vägrare och kan få referenser från två personer som 
redan är fältartister. Men det sistnämnda är inget 
problem om man är professionell eftersom så många 
svenska artister redan är medlemmar och alla har 
någon kollega som är det, påpekar Mia Nilö. 

UNIFORMEN SOM SCENKLÄDER
I januari hölls Fältartisternas enda utbildningsvecka för 
året, som samlade både grundkurs, fördjupningskurs, 

repetitionskurs samt fältregissörskurs för de som ska 
bli insatsledare. Kurserna består av militära övningar på 
dagtid och specifika övningar för fältartister på kvälls-
tid. Efter första grundkursen till fältartist kan man ge sig 
ut på uppdrag i Sverige och efter fördjupningskursen 
även på internationella insatser. 

Förra året deltog Fältartisterna i fem internationella 
uppdrag i Mali, Afghanistan och Ungern. Insatsen 
som planeras av fältregissören består först av rep och 
förberedelser hemma och sedan en dryg vecka på plats. 
Varje grupp består av åtta personer och målet är att få 
en jämn fördelning mellan könen och mellan gamla 
och nya deltagare.

– Förr hade artisterna vanliga scenkläder när de gav 
sig ut på insats. Nu är det Fältuniform 90 som gäller 
om vi inte är utomlands och har ökenuniform. Det är 
otroligt skönt, för det blir så extremt mycket packning  
annars. Förutom det känns det jättebra för oss att få  
känna och visa att vi faktiskt är en del av den insats-
styrka som är på plats och bär uniform som övriga 
soldater på insatsen, säger Mia Nilö.

BOKA FÄLTARTISTERNA PÅ HEMMAPLAN
På hemmaplan uppträdde Fältartisterna förra året bland 
annat under Pride, Veterandagen, en stor konsert på  
Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM, 
i Örebro och under en jullunch på Försvars maktens 
högkvarter.

– Vi vill gärna berätta för alla att man kan boka in oss 
lika väl som ett vanligt coverband inför en övning, fest  
eller avslutning. Men det är bra att göra det i god tid – 
gärna 1-1,5 år i förväg. Nu är det många som kommer på  
det i sista sekund när det kanske inte finns någon budget 
kvar. Målet är att vi ska bli det självklara valet för under - 
hållning inom Försvarsmakten, säger Mia Nilö.

TEXT: SARA BERGQVIST

ANVÄND OSS!

Fältartisterna drar fulla hus, i Sverige och utomlands. 
Foto: Marcus Olsson, Combat Camera, Försvarsmakten
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DET VAR MED LITE pirr i magen, som jag tackade ja till 
att bli ordförande i Överstyrelsen. Jag har ju inte varit 
ledamot i denna tidigare, så i princip är nivån helt ny 
för mig. Däremot är jag inte rädd för utmaningar och 
inte socialt obegåvad, så varför inte? Får man ett sådant 
erbjudande, så finns det väl en potential – dold för en 
själv.

Så ”på brännet”, som man sade nere i Skåne i min 
ungdom. Skåning är jag och har aldrig försökt att dölja 
detta – brukar inte gå bra om man försöker. Född i Malmö 
för 70 år sedan, student vid Malmö Latinskola 1968 –  
sista året med ”gammaldags” studentexamen med 
munta, studentskrivningar och parad genom staden i 
häst och vagn.

”Jag är en mycket ointressant person” var ingressen på 
min självpresentation på Riksstämman – naturligtvis för  
att väcka nyfikenhet. ”Ingen har gjort en karriär liknande 
min” kan jag också påstå. Min värnpliktsutbildning 
gjorde jag på Tolkskolan i Uppsala. Där grundlades ett 
ointresse för språkutbildning, men ett djupgående 
försvars- och militärt intresse, som så småningom gjorde, 
att jag övergav en hägrande polmagexamen. Det blev 
fil kand i ryska, ekonomisk historia, statskunskap och 
ekonomi i stället och så blev jag antagen till officers-
utbildning för K 3. Karlberg 1975-76, jägarplutonchef  
under fem år, ställföreträdande skvadronschef  i ett år 
och sedan iväg till Arméns Högre Stabskurs (HSK) i 
Stockholm. 

Skvadronschef  var jag i två år efter Stockholms-
sejouren. Under dessa år gifte jag mig (numera skild) 
och har två söner, ett barnbarn och bor i Danderyd i 
kedjehus med två katter.

Mitt stora historie- och järnvägsintresse fick ny föda 
på HSK genom bra och inspirerande undervisning i 
strategi, operationer, taktik och militärhistoria. Efter en  
första tur i Försvarsmaktens högkvarter blev jag under 
en period strategilärare och sedan huvudlärare i opera-
tioner/taktik vid Försvarshögskolan. Samtidigt var jag 
krigsplacerad som gränsregementschef  i Korpilombolo 
– långt från Skåne. Den militära karriären avslutades  
som överste och chef  för Officersprogrammet på 
Karlberg. Under min ledning (men absolut inte ensam) 
omdanades det tidigare Yrkesofficersprogrammet till ett 
treårigt akademiskt yrkesprogram med officersexamen  
som slutpunkt. Dessa sista 10 år är en yrkesmässig stolt - 
het. Vi lyckades åstadkomma det till synes omöjliga – att 
förena militära och akademiska utbildningstraditioner. 
Och skapelsen fungerar.

Någon gång passerar man dock – helt oförberedd och  
oförstående – ättestupan i form av pension. Vad göra? 
Hölja något gammalt över sig? Nja, jag engagerade mig i 
föreningslivet. Det finns ett stort intresse för sådana som  
jag, erbjudanden kom om kassör- och sekreterarjobb. 
Och som ett brev på posten erbjudande om att bli  
ordförande. 

Försvarsutbildarna har jag varit passiv medlem i 
under 50 år efter Tolkskolan (Militärtolkföreningen), 
men det är egentligen först efter pensionen, som jag 
aktivt engagerat mig i läns- och centralförbunden. Men 
karriären har gått snabbt. Med viss ödmjukhet kommer 
jag att försöka ge valberedningen och medlemmarna 
rätt – att jag duger för jobbet.

TEXT: JOHAN RENÉ 

NY ORDFÖRANDE I ÖVERSTYRELSEN

KRÖNIKAN
Johan René. Foto: Thomas Eckered
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Ökat utländskt tryck på  
svenska vinterövningar

MSB vill öka kännedomen  
om Krisinformation.se

Från 16 år är du totalförsvarspliktig Förstklassig nos och smart samarbete
HUNDFÖRAREN Josefin Frid  
och hunden Atte, som jobbar i  
en gränsskyddsgrupp i Malmö,  
har fått utmärkelsen Årets 
narkotikasökhund 2019.  
Hundekipaget nominerades 

ALLT FLER LÄNDER vill 
delta i svenska vinterövningar. 
Övning i vintermiljö ställer 
dock stora krav på kunskap 
och planering. 39 elever från 
tio länder genomförde därför 
en ny utbildning vid Försvars
maktens vinterenhet i Boden.

Arktis har under de senaste 
åren fått ett allt större säker
hetspolitiskt intresse. Det har 
lett till att allt fler länder vill 
kunna delta i vinterövningar 
på Nordkalotten.

– Vi ser ett ökat deltagande 
av internationella förband 
på vinterövningar. Den här 
utbildningen är ett direkt led i 
det, säger major Jesper Kallin, 
kurschef vid Försvarsmaktens 
vinterenhet, på Försvars
maktens webbplats.

Det stora intresset blev 
påtagligt då Försvarsmaktens  
vinterenhet bjöd in internatio
nella gäster från 20 länder 
till kursen Winter Training 
Planners Course. En kurs 
där deltagarna lär sig att 
förbereda sina förband inför 
en vinterövning.

– Vi hade tänkt ha 24 elev
platser. Men efterfrågan var så 

KRISINFORMATION.SE är 
en av Sveriges viktigaste 
webbplatser, men alldeles för 
få svenskar känner till sajten. 
Det skriver Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
som med hjälp av en kommu
nikationskampanj ska ge fler  
en bättre kännedom om 
sajten och dess syfte.

Terrordådet på Drottning
gatan i Stockholm, omfattande 
skogsbränder och stormen 
Alfrida är exempel på kriser 
som drabbat Sverige de  
senaste åren. I den här typen 
av lägen är det viktigt att vi nås 
av bekräftad och snabb infor
mation om händelsen. Det upp
draget har Krisinformation.
se, som drivs av MSB sedan 
2009. Webbplatsen förmedlar 
information från myndigheter 
och andra ansvariga till 
allmänheten före, under och 
efter en stor händelse eller 
kris. All information som 
finns på Krisinformation.se är 
bekräftad av myndigheter och 
övriga ansvariga aktörer.

Under 2018 genomfördes en  
undersökning för att ta reda på  
hur god kännedom invånarna 
har om Krisinformation.se. 

DEN 18 NOVEMBER startade 
MSB tillsammans med  
Rekryteringsmyndigheten och 
Försvarsmakten en gemensam 
informationskampanj för att 
öka ungas kunskap om att de 
är totalförsvarspliktiga och 
en viktig resurs för Sveriges 
beredskap.

Att vara totalförsvarspliktig 
betyder att alla, från 16 till 70 år  
är en del av Sveriges beredskap 
och en viktig resurs i händelse 
av krig. Totalförsvarsplikten 
handlar om att man, utifrån sin  
egen förmåga och intressen, 
kan hjälpa till vid krig och bli 
en viktig resurs för samhället.

– Sveriges förmåga att stå  
emot ett väpnat angrepp  
bygger även på vår beredskap  
inför kriser, alltså vår krisbered
skap. Därför måste ungdomar 
veta att de är en viktig resurs i  
samhället även vid kriser, säger 
Dan Eliasson, generaldirektör 
på MSB på myndighetens 
webbplats.

– Kampanjen är en del av ett  
regeringsuppdrag som MSB har  
haft sedan 2010. Uppdraget är  
att informera målgruppen om 
säkerhetspolitik, krisberedskap 

för sin förmåga att göra beslag 
på mycket svårupptäckta 
dofter i alla flöden. Nos och 
förare var bäst i klassen 2019. 
Det skriver Tullverket på sin 
webbplats.

och totalförsvar. Syftet med 
kommunikationen i årets  
kampanj är att öka mål 
gruppens kunskap om total
försvarsplikten innan de får  
mönstringsunderlaget våren då  
de fyller 18 år, säger Liselotte 
Jansson, som ansvarar för 
kampanjen på MSB. 

stor att vi till slut fick ta emot 
39 elever, säger Jesper Kallin.

Deltagandet i en övning i 
subarktiskt klimat kräver ett 
långt och metodiskt för   
beredelsearbete för att denna 
ska gå att genomföra. Det 
finns mycket som kan gå fel 
om man inte är förberedd på  
kraven som ställs vid sträng 
kyla och snö. För en oför
beredd deltagare riskerar 
vintern att bli övningens stora 
fiende.

Kursen har gett deltagarna 
ett helhetsgrepp om allt som 
behöver planeras inför en 
vinterövning. Exempelvis hur 
stabspersonal ska planera 
logistiken när stora militära 
enheter ska förflyttas från ett 
varmt klimat till ett subarktiskt 
klimat. Men också hur de 
ska utbilda instruktörer som 
i sin tur ska utbilda soldater i 
grundläggande vintertjänst.

– Två år innan övningen bör 
man börja planera. Annars 
fungerar det inte att delta vid 
en vinterövning som Northern 
Wind, säger Frans Wickbom, 
instruktör vid Försvarsmaktens  
vinterenhet.

Undersökningen visade att bara 
25 procent av de tillfrågade 
kände till webbplatsen. Genom 
en kommunikationskampanj, 
som startade 25 december i 
fjol hoppas MSB att fler ska 
få kännedom om webbplatsen 
och använda kanalen vid 
kriser och händelser.

– Med denna kommunika
tionskampanj så hoppas vi att 
fler ska få kännedom om Kris
information.se och att den är 
en säker källa till information, 
säger Morgan Olofsson, kom
munikationsdirektör på MSB, 
på myndighetens webbplats.

– Krisinformation.se hjälper 
allmänheten och medierna att  
hitta till ansvariga myndigheter  
och aktörer. Syftet är att det  
ska bli lättare att hitta till rätt 
information och till ansvarig 
aktör. Sajten kan också  
användas till att möta felaktig
heter eller missuppfattningar 
som kan få fäste i en kris. 
Hittar man till sajten kan 
man snabbt få hjälp att hitta 
detaljerad information direkt 
från källan, säger Anneli  
Bergholm Söder, chef för 
MSB:s operativa avdelning.

– Ungdomar är viktiga för beredskapen, 
säger Dan Eliasson, GD för MSB.  
Foto: Björn Dalin / MSB

Josefin Frid med hunden Atte, årets narkotikasökhund 2019. Foto: Anders Roos
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Kriskommunikatörer söks
CRISCOM GENOMFÖR 
årligen grundutbildning av 
kriskommunikatörer. Vi söker 
20 personer för uppdrag hos 
länsstyrelsen Gävleborg eller 
Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap. Om du  
blir antagen kommer du att  
få en bred utbildning i grund
läggande krisberedskap, 
kriskommunikation och 
stabsmetodik.

Du är prestigelös, lösnings
orienterad och klarar av att 
arbeta under tidspress och 
komplexa förhållanden. Vi 
fäster stor vikt vid personliga 
egenskaper och lämplighet. 
Kunskaper i bildbehandling, 
om det svenska krishanterings  
systemet, erfarenhet av arbete 
i stab, redaktionellt arbete, 
erfarenhet av frivilligengage

mang, ytterligare språk och 
Bkörkort är meriterande.

För att bli antagen krävs 
att du har möjlighet att delta 
i utbildning, övningar och 
insatser på din fritid. Det 
krävs att du är medlem i en 
frivillig försvarsorganisation, 
företrädesvis Criscom, och 
genomgår utbildningar med 
start hösten 2020.

Svenskt medborgarskap är 
ett krav, då detta kan innebära 
placering i säkerhetsklass. 
Du kan eventuellt komma att 
krigsplaceras.

Ansökan gör du, inklusive 
CV och ett personligt brev till 
avtal@criscom.se 

Sista ansökningsdag är den 
31 mars 2020. 

Källa: Criscom

Ewa Skoog Haslum ny marinchef
ÖB HAR FATTAT BESLUT om 
att Ewa Skoog Haslum blir ny 
marinchef från den 1 februari. 
Hon befordras samtidigt till 
konteramiral. Det skriver För
svarsmakten på sin webbplats.

Ewa Skoog Haslum har sina 
rötter inom ytstridsvapnet. Hon  
påbörjade sin karriär 1987 
som radiotelegrafist ombord 
på HMS Stockholm. Ett antal 
olika tjänster 
ombord på 
korvett och 
patrullbåt finns 
med i erfaren
hetsbagaget. 
Ewa Skoog  
Haslum har 
bland annat 

tjänstgjort som artilleriofficer, 
stridsledningsofficer och 
sekond. Hon har även hunnit 
med en internationell insats i  
Libanon, UNIFIL, då hon seg
lade som fartygschef ombord 
på HMS Sundsvall. Ewa Skoog 
Haslum har varit chef 4 sjö
stridsflottiljen och vicerektor 
för Försvarshögskolan.

Kommunerna får egen handbok i krisberedskap

Krisberedskapsveckan − stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

TILLSAMMANS MED Sveriges 
kommuner och landsting, SKL,  
driver Myndigheten för sam 
hällsskydd och beredskap 
projektet Handbok i kommunal 
krisberedskap. Målet är att 
ta fram ett samlat stöd inom 
kommunal krisberedskap som 
spänner över hela kommunens 
verksamhet. Materialet  
kommer löpande att publiceras 
i digital form på msb.se. Det 
skriver Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap på 
sin webbplats.

VÄLINFORMERADE och enga  
gerade människor är en viktig 
tillgång vid en samhällskris. 
Därför genomför Myndigheten 
för samhällsskydd och bered
skap den årliga Krisberedskaps  
veckan tillsammans med 
kommuner, frivilligorganisa
tioner och länsstyrelser. Men 
alla som vill kan delta och 
hjälpa till att sprida budskapen 
för att stärka motståndskraften 
hos Sveriges invånare. Det 
skriver MSB på sin webbplats.

Krisberedskapsveckan är en  
årlig informationskampanj som 
ska öka människors beredskap  
inför samhällskriser och ytterst  
krig. Kampanjen genomförs 
nästa gång 1117 maj 2020.

MSB ser ett ökat intresse 
för kampanjen, både från 
kommuner, branschorganisa
tioner, föreningar, frivilligheten,  

Ewa Skoog Haslum 
blir ny marinchef. 
Foto: Per Lunqe

Det finns idag ett stort antal 
vägledningar om kommunal 
krisberedskap, men det finns 
inget samlat stöd där en 
kommuns alla verksamheter 
berörs. Handbok i kommunal 
krisberedskap ska ge en  
överblick över de områden 
som ingår i kommunal kris
beredskap och målgruppen 
är bland annat säkerhets
samordnare och besluts
fattare. Samtidigt ska hand
boken kunna ge fördjupning 
inom specifika områden för 

näringsliv och medier.  
Broschyren Om krisen eller 
kriget kommer som delades ut 
till alla hushåll 2018 fick stor 
uppmärksamhet och lyckades 
sätta fokus på människors 
beredskap inför kris och krig, 
men också på människor 
som en viktig resurs för vår 
gemensamma säkerhet och 
beredskap.

MSB hoppas att skolor, 
företag och arbetsplatser,  
bostadsrättsföreningar, 
fastighetsägare, intresse
organisationer och andra  
aktörer i samhället vill engagera 
sig och lyfta frågor om hot, 
risker och beredskap under 
veckan. MSB:s kampanj
material är fritt att använda. 

MSB har initierat Krisbered
skapsveckan som genom
fördes för första gången 2017. 

Marina Farina, Huddinge kommun, informerar i samarbete med Försvarsutbildarna 
under Krisberedskapsveckan 2018. Foto: Per Lunqe

erfarna säkerhetsamordnare 
så väl som för ansvariga 
inom samhällsviktiga verk
samheter.

Projektet, som påbörjades 
2019, är treårigt och drivs av 
MSB tillsammans med SKL. 
Under projektets gång kommer 
även olika kommuner att 
anlitas för att bidra till utvalda 
delar av handboken. Under 
2019 medverkade Kristianstad, 
Lysekil och Örebro samt 
Räddningstjänsten i Karlstads
regionen.

– Att kunna ta in kommuner 
som skriver på delar av hand
boken ser vi som oerhört  
positivt. Kommunerna själva 
är de som vet vilken informa
tion de efterfrågar och på 
vilken nivå. Att ha med  
kommunerna i hela processen 
gör att vi arbetar mer efter 
behovsbilden, säger Monica 
Edsgård som är verksamhets
ansvarig på Enheten för 
samverkan och ledning samt 
samordnat stöd på MSB, på 
webbplatsen.

Även om kommunerna är  
huvudaktörer i kampanjen upp
manar MSB kommunerna att 
samverka med andra aktörer 
under veckan, exempelvis det 
lokala näringslivet, frivillig
organisationer, branschorga

nisationer och myndigheter i 
kommunen och länet. Tanken 
är att kampanjen ska växa 
med tiden och engagera allt 
fler i samhället. 2019 deltog 
drygt 180 kommuner.
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Gemensamt i hamnarna ger resultat
INSATSER HAR UNDER två  
dygn skett med fokus på bland 
annat organiserad tillgrepps
brottslighet. Således brott som 
innebär att någon utan lov tar  
något som tillhör någon annan. 
Den här typen av brott sker ofta  
organiserat och drabbar många 
människor i Sverige. Tillsam
mans har Kustbevakningen, 
Polismyndigheten och Tull  
verket arbetat sida vid sida för 
att öka effekten i kontroller som 
har utförts i hamnområden.

På 36 timmar har de tre 
myndigheterna: 
• gjort 5 000 fordons

kontroller och 5 000 
personkontroller,

• avvisat 22 individer vid 
gränsen,

• gripit 13 personer för bland 
annat stöld och häleri

• gripit flera chaufförer för 
rattfylleri,

• beslagtagit bangers,  
datorer, 20 000 tabletter, 
två stulna trailers, en stulen 
bil och stulna airbags.

Den gränsöverskridande 
brottsligheten kräver också 
gränsöverskridande sam

verkan. Insatsen är en del 
av en EUgemensam insats. 
Syftet var att förebygga, lag  
föra och samla underrättelser 
om den här typen av brottslig  
het och annan gränsöver
skri dande brottslighet i 
Östersjöområdet.

Samverkan gör att vi kan 
tillämpa respektive myndighets 
lagrum och föreskrifter 
samtidigt. Med samlade 
befogenheter och kompe
tenser utnyttjas våra resurser 
effektivare än var för sig. Det 
skriver Kustbevakningen på 
sin webbplats.

Kustbevakningen har ett 
brottsbekämpande uppdrag, 
som i huvudsak riktar sig mot 
brott som begås i den maritima 
miljön. I hamnarna utför 
Kustbevakningen framför allt 
kontroll och tillsyn av farligt 
gods och lastsäkring. I dessa 
kontroller förekommer det 
att Kustbevakningen hittar 
stöldgods på väg ut ur landet. 
Sedan 1 april 2019 har Kust
bevakningen befogenheter att 
ta stöldgodset i beslag och 
gripa den misstänkte.

Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret
50 MYNDIGHETSCHEFER 
har träffats i Stockholm. Det 
handlade om totalförsvars
förberedelser.

– Vi har diskuterat hur vi kan 
bygga Sverige robustare och 
starkare, säger Dan Eliasson,  
generaldirektör på MSB, i ett 
pressmeddelande från myndig
heten.

Sedan 2015 har Sverige åter  
upptagit totalförsvarsplane
ringen. En viktig del i denna är 
att berörda myndighetschefer 
och landshövdingar träffas två 
gånger per år för att diskutera 
hur arbetet går framåt. Under 
tisdagen var det dags för 
höstens möte och rubriken för 
samtalet var Totalförsvars
förberedelser.

– Sverige har gjort mycket  
de senaste åren för att för
stärka Försvarsmakten men 
nu måste vi förstärka det 
övriga samhället också, säger 
Dan Eliasson.

Han fortsätter:
– Vi har också i dag disku

terat en otroligt viktig fråga 
och vi är många som är glada 
över att vi fått en bra diskus
sion om Försvarsmaktens 
långsiktiga finansiering. Nu 
finns det politiska beslut som 
ska omsättas till ett regerings
förslag. Då är det också viktigt 
att diskutera civilt försvar och 
hur det kan växa fram, blir 
starkare och bli den komplet
terande part till det militära 
försvaret som det måste bli.

Ny utbildningshall på Revingehed
180 MILJONER KRONOR  
investeras när bygget av Södra 
skånska regementets nya ut
bildningshall drar igång. Detta 
är den största infrastruktur
satsningen för Försvarsmakten 
i Skåne sedan 80talet och 
en garant för framtida tillväxt 
som skapar framtidstro.

– Utbildningshallen blir cirka  
4 700 kvadratmeter stor och 
ska mäta 215 gånger 40 meter  
medan skärmtaket kommer 
att bli ungefär 2 700 kvadrat
meter, berättar major Jöran 
Nissen, objektledare vid 
Lokalplaneringsenhet syd, på 
Försvarsmaktens webbplats.

Inför representanter från 
Försvarsmakten, Fortifikations
verket och MVB AB gjorde 
regementschefen överste  
Bo Stennabb uppsittning i en  
grävmaskin och lyfte officiellt 
den första skopan jord från  
marken. För honom är till
förseln av en ny utbildningshall 
ett välkommet tillskott till 
regementet.

Projektet, som är det största 
inom Revinge garnison sedan 
uppförandet av kansli och för 
läggningsbyggnad 1982, beräk 

nas kosta cirka 180 miljoner 
kronor och är en del av en 
större infrastruktursatsning 
på över en halv miljard kronor 
i närtid.

– Tidigare i år blev Södra 
militärregionens nya stabs
byggnad färdig för inflyttning 
och framöver ser vi även upp  
förandet av en ny förläggnings  
byggnad med 240 sängplatser  
för värnpliktiga samt nya 
kontorsplatser och temporära 
lösningar för att bekämpa  
vår trångboddhet, säger Bo 
Stennabb. 

Utformningen är till stora 
delar baserad på tidigare upp
förda lokaler från P 4 i Skövde 
och inrymmer tre uppdelade 
hallar där olika former av 
utbildningsverksamhet kan 
genomföras samtidigt.

Sommaren 2021 ska den 
nya utbildningshallen och 
skärmtaket stå färdiga. Då 
väntas P 7 utbilda cirka 370 
värnpliktiga i jämförelse med 
dagens 300. Kommande år 
stiger siffran och snittar runt 
500 soldater per år då den nya 
kasernen är färdig.

Första spadtaget för en ny utbildning s hall på P 7. Foto: Försvarsmakten

När myndigheter slår till gemensamt blir det resultat. Foto: Kustbevakningen

Överbefälhavaren Michael 
Bydén betonar vikten av att det 
civila försvaret kompletterar 
det militära försvaret:

– Civilt försvar måste byggas  
parallellt me det militära, 
annars kommer det bli svårt 
för Försvarsmakten att kunna 
genomföra sitt uppdrag. 
Därför är dessa möten viktiga. 
Det har hänt mycket på de 
här åren om man tittar på 
totalförsvarsplaneringen och 
de aktiviteter som är genom
förda. För en tid sedan var 
det bara Dan och jag som gav 
information på de här mötena. 
Nu för vi in de goda exempel 
som finns och så får de andra 
myndighetscheferna dela med 
sig. Så långt har vi kommit, 

även om vi inte på något sätt 
är framme eller är klara, säger 
Bydén.

Under mötet hade rege
ringens särskilda utredare  
Elisabeth Nilsson en informa
tionspunkt. Den gällde hennes 
utredning rörande total
försvarets försörjningstrygg
het. Utredningen har haft i 
uppdrag att föreslå åtgärder 
för näringslivets roll inom 
totalförsvaret samt för försörj
ningstryggheten i försvars
materielförsörjningen. Under 
mötet samtalade man även 
om Totalförsvarsövningen 
2020 (TFÖ), som startade den 
4 november och som har cirka 
400 deltagande aktörer. 
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Ständigt beredd för insats i Norrland
FÖRSVARSMAKTEN har 
till uppgift att försvara hela 
Sverige och myndigheten är 
ständigt insatsberedd och kan 
med stor rörlighet verka i olika 
områden. Nedre Norrland är 
ett strategiskt viktigt område 
som måste skyddas och för
svaras. I mitten av november 
övade flera av Försvars
maktens krigsförband i  
området kring Härnösand.

Att förbereda och rekog
nosera geografiska områden 
är en viktig förutsättning för 
att få full effekt vid en militär 
operation. Nedre Norrland är ett  
område med viktiga förbindel
ser och för att skapa rätt förut  
sättningar för egna förbands 
rörlighet och för att försvåra 
för motståndaren måste rätt 
information för området finnas. 
Det skriver Försvarsmakten i 
ett pressmeddelande.

I november fanns fältarbets
dykare och personal från 

geografisk support på Göta 
ingenjörregemente i Eksjö 
på plats i Härnösand. Dessa 
hade i uppgift att samla in 
information om området runt 
nedre Norrland, vilket gjordes 
i syfte att stärka försvarets 
förmåga att försvara viktiga 
förbin delser i landet.

Militärpolisbataljonen från 
Livgardet i Kungsängen, ska 
kunna verka i hela Sverige. 
Övningen i området kring 
Sundsvall och Härnösand gav 
bataljonen, förutom terräng
kännedom, möjlighet att öva 
många av de förmågor som 
är viktiga för att hantera grå
zonsproblematik. Övningen 
i Härnösand innefattade för 
militärpoliserna bland annat 
hundekipageverksamhet 
och tillsammans med Läns
styrelsen i Västernorrlands län 
övades personskydd genom 
eskort av nyckelpersoner.

Fördjupad samverkan  
för ökad cybersäkerhet
FÖR ATT STÄRKA de  
natio nella förmågorna på 
cyber säkerhetsområdet ska 
sam arbetet fördjupas och 
konkretiseras ytterligare. Det 
skriver Försvarets Radioanstalt, 
Försvarsmakten, Myndigheten 
för samhällsskydd och bered
skap och Säkerhetspolisen i 
ett gemensamt förslag som 
överlämnats till regeringen.

Regeringen har gett fyra 
myndigheter – Försvarets 
Radioanstalt, Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap och 
Säkerhetspolisen – i uppdrag 
att ta fram ett förslag för att 
inrätta ett nationellt cyber
säkerhetscenter under 2020.

Myndigheterna är eniga om 
värdet av att fördjupa sitt redan 
etablerade samarbete. Ett 
center syftar till att förstärka 
myndigheternas förmågor att 
lösa sina respektive uppdrag, 
samtidigt som det ger förbät
trade möjligheter att höja den  
nationella förmågan att före
bygga, upptäcka och hantera 
cyberangrepp och andra IT 
incidenter som riskerar att 
skada Sveriges säkerhet.  

Det skriver MSB på sin 
webbplats.

Förslaget är att verksam
heten vid centret successivt 
ska byggas upp under en 
femårsperiod för att kunna ge 
full effekt 2025. Målet är att 
centret på sikt ska:
• sammanställa gemen

samma analyser och över  
gripande lägesbilder avse
ende hot och sårbarheter,

• sprida information mellan 
ingående myndigheter och 
andra aktörer,

• koordinera arbetet vid  
ITincidenter och cyber
angrepp.

En fördjupad samverkan 
förutsätter att det finns både  
tekniska och rättsliga förutsätt 
ningar för delning av säkerhets
skyddsklassificerad informa
tion. Initialt kan inrättandet 
av ett center finansieras och 
resurssättas inom ramen för 
respektive myndighets verk
samhetsansvar, men ökade 
anslag krävs för att kunna göra  
en stegvis uppbyggnad och 
tillhandahålla stöd till både 
näringslivet och den offentliga 
sektorn.

Ökat intresse för Hemvärnet i Halland

REKRYTERINGSKAMPANJEN:  
”Vill du göra skillnad, gå med 
i hemvärnet” har gett resultat. 
Totalt 70 nya personer i Halland 
har anmält sig veckorna efter 
kampanjen för att vara del av  
Hallandsbataljonen. Det skriver 
Sveriges Television Halland.

Hallandsbataljonen har 
sedan i mitten av oktober 
skickat ut rekryteringsbrev till 
personer som tidigare genom
fört värnplikten. Parallellt med 
brevet har även kampanjen 
förts på sociala medier och 
intresset har varit stort.

– Hemvärnet är en bety
dande del av Sveriges försvar 
och bygger på frivillighet. 
Därför är det extra roligt att 
intresset för att gå med är så 
stort. Vi har fått anmälningar 
på alla typer av befattningar. 
Det finns intresse som soldat 
och befäl men även specialister 
som fordonsförare, kockar 
och hundförare, säger Åsa 
Appelkvist, rekryteringshand
läggare på Hallandsgruppen, 
Lv6 i Halmstad i ett press
meddelande.

Skytte för hemvärnssoldat. Foto: Anders Sjögren / Försvarsmakten

Militärpolisen övar i Nedre Norrland. Foto: Anton Thorstensson / Combat Camera 
/ Försvarsmakten

Afrikansk svinpest (ASF)  
sprids över Europa 
ASF ÄR EN SMITTSAM och  
dödlig virussjukdom som 
drabbar tamgrisar och vildsvin.  
Viruset finns ännu inte i Sverige 
vad man vet och kan inte  
spridas till människor. Viruset 
är mycket motståndskraftigt 
och finns i smittade grisars 
blod och andra kroppsvätskor.  
Viruset överlever länge i 
miljön och i kött från infek
terade djur. Smittan kan även 
överföras via livsmedel såsom 
fläsk och charkvaror, exempel
vis korv eller en skinksmörgås 
som lämnas vid en rastplats 
eller ute i markerna där vild
svin förekommer.

• Lämna aldrig matrester i 
naturen, framförallt inte 
svinkött såsom skinka eller 
korv. 

• Mata inte grisar eller vild
svin med matrester. 

• Rengör kläder och skor 
som varit i kontakt med 
vildsvin utomlands.  

Det är viktigt att rapporter 
om döda eller sjuka vildsvin 
från allmänhet, markägare, 
jägare, med flera inkommer till 
Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA). 

 
Utdrag ur artikel från  
Försvarsmakten.
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REGION SYD
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsutbildning 2123 febr Eksjö Norra Småland
Military Weekend 13 mars Linköping Östergötland
Military Weekend 2022 mars Höllviksnäs Skåne
Ungdomsutbildning 2022 mars Eksjö Norra Småland
Ungdomsutbildning 1719 april Eksjö Norra Småland
Military Weekend 2426 april Eksjö Norra Småland
Rekrytering –  25 april Eksjö Norra Småland 
totalförsvarsdag
Enskild soldats grupp strid 2628 april Eksjö Norra Småland

REGION VÄST
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Vinterövning (ungdom) 2223 febr Borås Älvsborg
Försvarsinformation 24 febr Åmål BohuslänDal
Marschträning 29 febr  Älvsborg
Totalförsvarsinformation  0608 mars Göteborg Göteborg 
– grundkurs
Kombattantutbildning 1012 mars Göteborg Göteborg
Totalförsvarsinformation  1315 mars Örebro Örebro 
– grundkurs
Ungdomsövning 1315 mars Halmstad Halland
Sambandstjänst 1415 mars Borås Älvsborg 
och spaning
Ungdomsövning 1415 mars Göteborg Göteborg
Försvarsinformation 14 mars Hammarö Värmland
Föreläsning Kosovo 17 mars Vänersborg BohuslänDal
Military Weekend 1719 april Halmstad Halland
Vapentjänst (ungdom) 2022 mars Skövde BohuslänDal
Marschträning 21 mars  Älvsborg
Föreläsning Dalslands 23 mars  BohuslänDal 
karta 1896
Försvarsinformation 23 mars Åmål BohuslänDal
För din säkerhet! 25 mars Kviberg Göteborg
Military Weekend  2729 mars Villingsberg Värmland 
– tema fältkock
Marschträning 28 mars  Älvsborg
Informationsmöte 29 mars Borås Älvsborg 
för nya ungdomar
Military Weekend  0305 april Såtenäs BohuslänDal 
– för tjejer
Military Weekend  0305 april Göteborg Göteborg 
– tema sjukvård
Skytteutbildning 0305 april Göteborg Älvsborg
Verksamhetssäkerhet 0305 april Göteborg Älvsborg
Prova på skytte 08 april Trollhättan BohuslänDal
Påskövning (ungdom) 0912 april  BohuslänDal
Pistolskytte 16 april Orust BohuslänDal
Military Weekend 1719 april Villingsberg Värmland
Ungdomsövning 1719 april Halmstad Halland
Rekrytering vårmarknad 18 april Åmål BohuslänDal

fort. REGION VÄST
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 1819 april Göteborg Göteborg
Försvarsinformation 20 april Åmål BohuslänDal
Kombattantutbildning 2123 april Villingsberg Värmland
Försvarsinformation 23 april Kviberg Göteborg
Military Weekend 1719 april Borås Älvsborg
Ungdomsövning 2426 april Borås Älvsborg
Instruktörs och 25 april Uddevalla BohuslänDal 
funktionärskurs
Soldatprov 25 april Uddevalla BohuslänDal 
(ungdom och vuxen)
Älvsborgs Karoliner 30 april Marstrand Älvsborg 
marsch 03 maj

REGION MITT
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Military Weekend 28 febr Livgardet Stockholm  
 01 mars  Södermanland
För din säkerhet! 13 mars Stockholm Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 2022 mars Söderhamn Gävleborg
Military Weekend 1719 april Livgardet Stockholm   
   Södermanland
Ungdomsutbildning 2426 april Strängnäs Stockholm   
   Södermanland

REGION NORR
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
För din säkerhet! 23 febr Sollefteå Västernorrland
Ungdom – tema vinter 2328 febr Camp Ånn Jämtland
Military Weekend 0608 mars Boden Norrbotten
Military Weekend 2022 mars Umeå Västerbotten
Military Weekend 0305 april Härnösand Västernorrland
Military Weekend 1012 april Östersund Jämtland
Totalförsvarsinformation  2426 april Boden Norrbotten 
– grundkurs

RIKSTÄCKANDE FÖRBUND
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 17 mars Norrtälje Luftvärns 
   förbundet
Ungdomsövning 2729 mars Väddö Luftvärns 
   förbundet
Ungdomsövning 21 april Norrtälje Luftvärns 
   förbundet
Ungdomsövning 2426 april Väddö Luftvärns 
   förbundet

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
19/2-30/4

Foto: composita / Pixabay 
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INFORMATIONSKAMPANJ rescEU 
rescEU är ett initiativ skapat för att komplettera nationella civilskyddsinsatser när ett enskilt 
lands resurser inte räcker till. 
Naturkatastrofer i Europa har på senare år orsakat stora skador som kostat både  
människoliv och ekonomiska resurser. För att undvika detta behövs ökat samarbete!
rescEU hjälper EU och dess medlemsländer att säkerställa ett mer omfattande och snabbare 
svar på kriser i olika former. Detta är särskilt viktigt när flera länder drabbas av samma typ av 
katastrof samtidigt och inte kan bistå varandra.
rescEU kommer att ytterligare stärka EU:s förmåga att förebygga, förbereda och hantera 
katastrofer. I en union baserad på solidaritet, kommer det att säkerställa att inget land  
lämnas ensamt när det står inför svåra stunder.

Läs mer på: 
ec.europa.eu/echo

http://www.ec.europa.eu/echo
https://www.forsvarsutbildarna.se

