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NATIONEN SVERIGE upplevdes av många vid tiden
efter murens fall 1989 och drygt ett par decennier
därefter som aningslöst och utan riktig vilja till
att avdela erforderliga resurser till inte bara det
försvarspolitiska området utan även till samhälls
säkerhetsfrågor i stort. Men genom en ny
försvarspolitisk inriktning, Försvarsbeslut 2020,
har nu en sund återgång skett i förståelsen för
säkerhetsfrågors avgörande betydelse för sam
hällets funktionalitet och fortlevnad.
Försvarsutbildarnas två stora uppdragsgivare,
Försvarsmakten respektive Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, har nyligen lanserat
filmserien När kriget kommer respektive utbildnings
materialet Rädd eller beredd? Båda bidrar till att öka
insikten om att det oväntade och det oönskade också kan drabba Sverige och
därmed dig och mig som individer.
Nämnda utbildningsmaterial rekommenderas dig som enskild, din familj,
som aktivitet i ditt försvarsutbildarförbund och förening, liksom kamraterna
på arbetsplatsen samt givetvis skolan. På det sättet kan en kunskapsmässig
fördjupning göras av innehållet i broschyren Om krisen eller kriget kommer,
som distribuerats till alla hushåll för ett par år sedan. Vi behöver alla öka vår
motståndsförmåga för kriser men också för kriget som den största utmaning
som kan drabba samhället och oss medborgare. Stora skogsbränder, över
svämningar, elavbrott och jordskred kan innebära stora utmaningar och där
den pågående pandemin har, förutom alla utmaningar och påfrestningar, även
visat att vi klarar av situationen och hittar lösningar.
Kriget är något värre, något vi mentalt värjer oss emot, något vi helst inte
vill tala om. Samtidigt gör vi oss själva en otjänst genom att blunda för något
som kan hända trots att vi så innerligt önskar motsatsen. För även om vi inte
vill ha ett krig kan en antagonist vilja att kriget ska komma till oss. Således har
vi allt att vinna på att som individer göra en beredskapsresa där vi gör oss själva
förberedda. Och har ni tänkt på att, om kanske inte samtidigt, så kan skogs
bränder, översvämningar, elavbrott och en pandemi också inträffa eller rent av
att iscensättas under ett krig.
Min avsikt är inte att oroa, däremot att peka på vikten att vi alla har ett
ansvar då det gäller att bidra till vårt samhälles motståndskraft. Ytterst är det
vad medlemskapet i Försvarsutbildarna handlar om – att öka vår gemensamma
motståndskraft; var och en efter sin förmåga och valt engagemangsdjup. Vi
behöver kunskap om vad som kan hota oss, vilka värden, idémässiga, mänskliga
och materiella som vårt svenska samhälle försvarar och därmed också vilka
förberedelser och skyddsåtgärder vi som kollektiv och enskilda kan vidta i syfte
att åstadkomma ett robust samhälle, också när det drabbats av svåra skade
verkningar.
Min uppmaning till dig som försvarsutbildare är lika enkel som tydlig. Om
du inte redan börjat, så starta din beredskapsresa. Skaffa kunskap, bland annat
via de utbildningspaket som nämnts men också genom våra kurser, före
läsningar, filmer, digitala verktyg och medlemsaktiviteter och vidta de
åtgärder för dig och dina nära som tillsammans gör att vi ökar den enskildes,
men också samhällets förmåga att motstå påfrestningar.

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

Upplaga 25 000 ex/utgivning, 5 nr under 2021.
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FRIVILLIGA GER STÖD
UNDER PANDEMIN
En av två provtagningstrailers i Region Östergötland som delvis bemannas av medlemmar från Försvarsutbildarna. Foto: Per Karlsson

Utbudet av kurser och utbildningar under 2020 minskade
drastiskt. Istället har Försvarsutbildarnas medlemmar
varit till stor nytta ute i verkligheten.
FÖRSVARSUTBILDAREN MARIANA HÄGG arbetar
till vardags på Samtrans. När de fick uppdraget att
ansvara för Gävleregionens lokala coronaprovtag
ningar, kändes det naturligt för henne att börja
rekryteringsarbetet av 40 provtagare med att gå igenom
listorna på Försvarsutbildarnas medlemmar.

STORT GENSVAR
– Att söka bland Försvarsutbildare gav stort gensvar,
vilket inte förvånar mig. Vi har en inställning att vi
vill hjälpa till när samhället är i kris. Då är det mentala
steget inte långt när man får ett samtal av detta slag,
säger Mariana Hägg.
Hon berättar att utbildningen att lära sig ta prover
till stor del har skett över nätet. Via digitala utbildningar
har de som anmält intresse fått tillfälle att ställa frågor
och utrycka funderingar.
Att arbeta nära inpå andra människor på detta vis
ställer naturligtvis speciella krav. Att vara social, artig
och välkomnande är självklarheter. Men hon betonar

att det är väldigt viktigt att man också är noggrann
och medveten om den sekretess vi har att förhålla oss
till. Men hon poängterar att det är 1177 som gör den
medicinska bedömningen.

CORONAEXPRESSEN EN FRAMGÅNG
I samarbete med Civilförsvarsförbundet har Försvars
utbildarna i Stockholmsregionen även hanterat den
stora mängd sjuktransporter som Coronapandemin
medfört. Sjuktransporterna som i folkmun döpts till
Coronaexpressen är en samverkan mellan Ambulans
sjukvården i Stockholm (AISAB), Försvarsutbildarna
och Samtrans som är ambulansenhetens inhyrda
transportbolag där AISAB är uppdragsgivaren. Mellan
mars och Augusti ombesörjdes transporter av över
10 000 covid-patienter av sammanlagt 267 sjukvårdare
som Försvarsutbildarna rekryterat bland våra medlem
mar som utbildats till sjukvårdare i Hemvärnet och
personal från flygbolaget SAS, där sjukvårdskunnig
kabinpersonal blivit friställd under coronakrisen.
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– Vi har rekryterat många som av olika coronarela
terade orsaker blivit arbetslösa men ändå kände att de
ville ställa upp för samhället. Det roliga är att många
av de som inte var med i Försvarsutbildarna, nu sagt
att de vill teckna medlemskap för att få möjlighet att
hjälpa till i ett skarpt läge även i framtiden. Men även
medlemmar som saknat att vi inte haft några utbildningar
i år har i och med att de fått hjälpa till såväl med corona
transporter som med provtagningar, fått ett rejält
kunskapslyft ändå, säger Per Karlsson, Försvars
utbildare som till yrket är affärområdesansvarig för
vård, omsorg och sjukvårdstransporter på Samtrans.

SJUKHUSVÄRDAR PÅ YSTADS LASARETT
Under sommaren har även Ystads lasarett fått låna
frivilliga från Frivilliga Resursgruppen (FRG) Ystad.
Denna består av tre personer från Försvarutbildarna
Ystad samt tre personer från Sydkustens civilförsvars
förbund. De sammanlagt 38 sjukhusvärdarna från FRG
Ystad jobbade hårt från den 23 mars när de fick sitt uppdrag till den 9 augusti, då det var dags att packa ihop.
– Vi fanns på plats sju dagar i veckan. Såväl påsk- och
midsommarfirande som sommarsemester fick stryka
på foten för oss. Det var en svettig och kort förberedelsetid vi fick. Men när vi väl kom igång, började det att
rulla på av sig själv, minns Paul Persson som var
insatsens ansvarige för att lösa personalförsörjningen.
Han talar om en rolig, innehållsrik men också
ganska slitig sommar på lasarettet och noterar att han
fått många lärdomar efter denna insats och pandemi.
– Bland annat har den visat hur sårbara vi var som
grupp. Även om vi är många resurspersoner inom vår
FRG, så kan inte alla vara disponibla till alla uppdrag.
Med värme i rösten berättar han att denna tuffa
sommar gjort FRG i Ystad väldigt sammansvetsad som
grupp. Vi fick dagligen träning i att hantera olika situ
ationer kopplade till människor och fått nya händelser
att hantera som vi aldrig varit med om förut. Vid några
tillfällen uppstod spända situationer. Det kunde handla
om allt ifrån parkeringsproblem till nära anhörigs
bortgång eller språkproblematik. Då gällde det för oss
att vara lyhörda och smidiga,
säger Paul Persson.
Katastrofsamordnaren på
Ystads lasarett Rasmus Strömblad
berättar att tanken att fråga
FRG om hjälp med resurser till
sjukhuset för att stå som entré
värdar inte alls var långsökt.
– Samarbetet med FRG har
funnits inom kommunen tidigare
fast då med andra arbets
uppgifter. Vanligast har varit
hjälp vid snöoväder eller upp
sättning av tält för olika ända
mål, säger Rasmus Strömblad.
Så här i backspegeln säger han
att idén med FRG som sjukhus

värdar slog väl ut med snabba insatser och stor
flexibilitet hos samtliga.

KRISSTÖD I CORONATIDER
Jan Olof Johansson, vice ordförande i Upplands kris
stödsförbund sedan närmare sju år tillbaka, berättar
att de hade avtal med Länsstyrelsen i Uppsala om att
hjälpa till med statlig räddningstjänst i händelse av
exempelvis en kärnkraftsincident. Organisationen var
uppbyggd på liknande sätt som Hemvärnet.
Den 11 mars fick han ordern av nya försvars
direktören att avveckla verksamheten, då länsstyrelsen
beslutat att förändra sin krisorganisation.
– Men två dagar efter jag fått denna order, den
13 mars 2020, ringde region Uppsala. De behövde
tält för corona-provtagning utanför Akademiska
sjukhuset. Eftersom vi fått order att avveckla passade
det utmärkt att då även kunna dela ut materiel från vårt
förråd, säger Jan Olov Johansson.
Krisstödsförbundet kunde nu portionera ut bland
annat 250 skyddsmask 90, 450 skyddsoveraller,
handskar, filter till skyddsmask 90 och C-vätskeskydd.
Man skänkte även sina fordon till Frivilliga Automobil
kåren (FAK) vilka kom att användas till transporter av
exempelvis handsprit inom Stockholmsområdet. Det
var med glädje Krisstödsf örbundet nu konstaterade att
man kunde vara till nytta ännu en gång.
– Vi kan se att allt vi haft i lager kommit till nytta.
Även den militära utrustning vi haft har kunnat forslas
vidare till Försvarsmakten, säger Jan Olof Johansson.
Just nu pågår arbetet att se vilka förmågor från
Krisstödsförbundet som eventuellt ska tas över av
Försvarsutbildarna i Uppland som rekryterat landets
första räddnings- och röjningsstyrka till länsstyrelsen
i Uppsala län. Utöver utbildning i skogsbrandsbekämpning ska styrkan kunna nyttjas vid kärnteknisk
olycka.

TEXT: BEATA HANSSON

Håll avstånd-kampanjen genomfördes
under hösten på olika platser i Sverige.
Foto: Leif Tylén
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Skörda växterna när de inte blommar – då innehåller de mest kolhydrater och smakar även bäst. Foto: Privat

KRISBEREDSKAP OCH
ÖVERLEVNADSKUNSKAP
− DE HÄR VÄXTERNA KAN DU ANVÄNDA
Kunskap om ätliga växter är inte bara användbart vid en ren överlevnadssituation.
Vid en kris där matförsörjningen tryter kan det vara ett sätt att få tag på kolhydrater
och viktiga vitaminer och mineraler. Överlevnadsexperten Lennart Zeilon tipsar om
några vanliga, näringsrika växter.
VÄTSKA ÄR VIKTIGARE än mat i en överlevnads
situation. Men även om vi kan klara oss utan mat ganska
länge påverkar det vår förmåga att tänka och agera
rationellt även på kort sikt. Det gäller speciellt om vi får
i oss för lite kolhydrater, som är hjärnans bränsle.
– Man brukar säga att vi behöver minst 500 kcal
per dag för att orka och kalorierna ska komma från
kolhydrater. Det motsvarar 125 gram rent socker. Om
vi får i oss för lite kolhydrater sjunker blodsockret och
vi blir trötta, irriterade och fungerar sämre. Det ökar
risken för felbedömningar och i förlängningen även
skador. Lågt blodsocker och en yxa kan vara en farlig

kombination, vilket jag tyvärr bevittnat flera gånger,
berättar Lennart Zeilon som är överlevnadsinstruktör i
Svenska Överlevnadssällskapet och legitimerad sjuk
sköterska.

SKAFFA MULTIVITAMINTABLETTER
På lite längre sikt har det också stor betydelse att vi får i
oss tillräckligt med vitaminer och mineraler. Vi behöver
också fett och protein, men det är svårt att hitta i växtriket. För att få tag på det ute i naturen behöver vi fiska
eller jaga – och jakt är svårt om man inte redan är
jägare.
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– Mitt tips som förberedelse inför en kris eller över
levnadssituation är att man först och främst skaffar en
burk multivitamintabletter. Då klarar man sig de första
månaderna utan vitaminbrist. Om man ska ge sig iväg
ut i naturen är det också bra om man kan ta med sig
frystorkad mat. Utöver det kan det vara smart att ta
med burkar med sardiner i olja, som ger både fett och
protein. Olivolja är också bra. När man har fixat de här
bitarna kan man börja titta på vilka växter som finns i
naturen, säger Lennart.

KAN SJÄLV SPRIDA FRÖN
Han påpekar att det inte bara behöver handla om en
ren överlevnadssituation ute i naturen. Kunskaperna
om ätliga växter kan komma till nytta även vid andra
typer av kriser där det blir brist på mat.
– Självförsörjningsgraden i landet när det gäller
mat är skrämmande låg. Därför kan det vara bra att
undersöka vilka växter som finns i ens närområde. Om
man har en trädgård eller bor i en bostadsrättsförening
kan man plantera buskar och andra växter man kan ha
nytta av. Eller så kan man odla genom att ta frön från
ätliga växter i naturen och sprida ut i sitt närområde,
säger Lennart.

ANVÄNDBARA VÄXTER I NATUREN
BJÖRK
Från att tjälen går ur marken på våren tills bladen
spricker ut kan man tappa björken på kolhydratrik sav.
Ta en kniv eller borra ett litet hål och slå sedan in en
liten pinne som saven kan droppa från. Trä på en petflaska över en avsågad gren eller samla upp i ett annat
kärl. För att få 500 kcal behövs 6-7 liter sav. Genom att
koka vätskan så att vattnet ångar bort kan man få en
mer koncentrerad dryck.
OBS! Eftersom detta skadar björken ska man bara
göra det i en reell nödsituation.
Björkens nyutslagna blad är C-vitaminrika och kan
ätas som de är. I en extremsituation på vintern kan man
även äta knopparna, som dock inte smakar så gott.
KAVELDUN
Kaveldunets rotstock är kolhydratrik och går att få tag
på även under vintern. För att få ihop 500 kcal behövs
drygt två meter. Kaveldun växer ofta strandnära, känns
enkelt igen på sin bruna, cigarrliknande topp och är
lätta att dra upp. Skala bort det svampiga höljet på rot
stocken, ta fram den hårda mittkärnan, dela i mindre
delar och koka. Kontrollera alltid att rotstocken hänger
ihop med själva växten och inte kommer från någon
närliggande växt, till exempel svärdslilja som är giftig.
NYPON
Färska nypon är mycket näringsrika och innehåller bland
annat mycket C-vitamin och A-vitamin. De förekommer
främst under sensommaren, men går att äta även på
vintern när de torkat ihop och blivit svarta. Då måste de
dock kokas först, så att man inte får i sig mikroorga
nismer från fåglar som varit där och pickat i sig fröna.
NÄSSLOR
Nässlor är extremt näringsrika och innehåller bland
annat C-vitamin, A-vitamin, järn, kalium, zink och

magnesium. Plocka, förväll och gör soppa på de späda
bladen eller skotten på äldre nässlor.
GRÄSLÖK OCH RAMSLÖK
Lökväxterna är viktiga kryddor. Gräslök innehåller också
A-vitamin och vissa viktiga mineraler. Ramslök liknar
vitlök i smaken, men man äter bladen och inte löken.
BLÅBÄR, LINGON, TRANBÄR OCH ODON
Färska bär är energifattiga, men flera av dem innehåller
mycket C-vitamin. Eftersom bär i stora mängder har en
laxerande effekt kan man använda dem vid förstoppning.
Odon innehåller mer C-vitamin än blåbär och är lättare
att plocka eftersom buskarna är högre.
HASSELNÖTTER
Hasselnötter är en av de få saker man kan få tag på i
naturen som innehåller fett och protein. Kombinerat
med rötter, brännässlor, nypon och andra gröna blad
täcker man in flera näringsämnen man behöver.
KIRSKÅL, BLÅBÄRSBLAD, MASKROS
OCH ANDRA GRÖNA BLAD
Kirskål är ett vida spritt ogräs, som innehåller mycket
C-vitamin. Man äter de späda bladen och om man klipper
ner den kommer nya blad. Några andra C-vitaminrika
gröna blad är älgört, vinbärsblad, gullviveblad, smultron
blad och maskrosblad. De sistnämnda innehåller även
A-vitamin. Späda blåbärsblad är goda, men innehåller
inte så mycket näring. Ta bort mittsträngen på maskrosbladen som smakar beskt. Det går även att äta roten efter
viss behandling. Rengör den och skrapa bort yttersta
laget på roten, så att den blir mindre besk. Hacka den
sedan i småbitar, lägg i kallt vatten och byt vatten efter
en timme. Skölj och koka i nytt vatten efter ytterligare
ett par timmar.
TALL
Tallbarrsdryck är en klassisk överlevnadsdryck. Fyll ett
rostfritt kärl med vatten. När vattnet kokar lägger du
i så mycket barr som får plats. Koka i 25 minuter och
häll sedan av vätskan i ett rent kärl. Tre liter om dagen
uppfyller med råge dagsbehovet av C-vitamin. Dessutom
bidrar drycken med lite kolhydrater och mineraler.
Man kan också äta de späda årsskotten, som kallas
tallstrunt. Smaken är lätt kådig och lite besk.
GRAN
Årsfärska granbarr kan användas till dryck på samma
sätt som tall. Barren behöver inte repas av utan man
kan använda årets grenspetsar. På våren kan man även
äta de ljusgröna årsskotten. Använd inte idegran – den
är giftig.
KÄRLEKSÖRT
Kärleksörten är användbar året om. På vintern står den
kvar i vissnad form, vilket gör att man lätt kan hitta den
kolhydratrika roten. De färska bladen är ätliga och goda.
ROSENROT
Rosenrotens blad och rot innehåller prestations
höjande ämnen, både fysiskt och psykiskt.
ORMROT (BRÖDGRÄS)
Ormroten har en liten u-formad, ytligt växande rot

6 – FÖRSVARSUTBILDAREN 1-2021

knöl, som är mycket kolhydratrik. Den förekommer
allmänt från Värmland och norrut. De goda grodd
knopparna innehåller också mycket kolhydrater.
MJÖLKÖRT (RALLAROS)
Späda blad och växttoppar är goda att äta som sallad
innan de blommar. Man kan även göra te på bladen.
Rötterna är visserligen rika på kolhydrater, men väldigt
beska. Unga, mjuka rötter är minst beska.
HARSYRA, ÄNGSSYRA OCH LÖKTRAV
Harsyra, ängssyra och löktrav är bra exempel på växter
som kan användas som smaksättare. Enbär, späda
rönnblad och rönnbär är också goda att krydda med.

MAT – FEM SAKER ATT FOKUSERA PÅ VID
EN ÖVERLEVNADSSITUATION
VÄTSKA: Vätska är viktigare än mat. Om man tar vatten
i naturen ska man låta det koka med stora bubblor
innan man dricker. Om man inte har möjlighet att göra
det kan man i nödfall använda vattenreningsmedel
istället, till exempel Aqua Care. Drick aldrig vatten som
är stillastående eller där det finns bävrar, eftersom
dessa kan sprida parasiter.
TILLAGNING: Använd rostfria kokkärl istället för
aluminium. De rostfria kärlen är stabilare och kan
ställas på glöden. De kan dessutom användas som
redskap om man behöver gräva.
ENERGI: Kolhydrater får hjärnan att fungera och
kroppen att orka. Exempel på kolhydratkällor i naturen
är olika typer av rötter, till exempel från ormrot, kavel
dun, vass, kärleksört och maskros.
IMMUNFÖRSVARET: Stärks av A-vitamin och sådant som
kroppen kan omvandla till A-vitamin, till exempel kokta
morötter. Växter i naturen som innehåller A-vitamin
är bland annat nypon, maskrosblad, gräslök, förvällda
nässlor och gröna blad. Även C-vitamin bidrar till att
stärka immunförsvaret. Nypon, nyutslagna björkblad,
barrdryck av tall och gran, kirskål och andra ätliga gröna
blad är bra exempel på det. Gröna växtdelar innehåller
också järn, kalium, zink och magnesium i mindre mängd,
som även de bidrar till ett starkt immunförsvar. Tratt
kantareller är en viktig källa till D-vitamin och selen
som också är viktiga för immunförsvaret.
SÅRLÄKNING: Brist på C-vitamin får sår att läka sämre.
Tallbarrsdryck, nypon och gröna blad är exempel på
c-vitaminkällor i naturen.

TEXT: SARA BERGQVIST

Kaveldunets roststock innehåller mycket kolhydrater och går att få tag
på även på vintern. Foto: Privat
Mjölkört är god att äta som sallad innan de blommar.
Foto: Annimix / Wikimedia Commons
Harsyra är en växt som kan användas som smaksättare.
Foto: Sascha Steinberg / Pixabay
Nypon går bra att äta även sedan de torkat ihop och blivit svarta, men
behöver kokas först. Foto: Privat
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TEMA: INFORMATIONSPÅVERKAN OCH DESINFORMATION

INFORMATIONSPÅVERKAN
OCH DESINFORMATION − SÅ
UNDVIKER VI ATT BLI LURADE
Vi utsätts ständigt för informationspåverkan. I sin värsta form handlar det
om informationskrigföring som hotar vårt demokratiska samhälle. Även
lindrigare former kan ställa till med stor skada. Därför behöver vi förstå
när vi utsätts för det – och veta hur vi ska agera.

INGEN VILL BLI LURAD. Eller bli utnyttjad att gå
någon annans ärenden, kanske till och med en främ
mande stats, utan att vara medveten om det. Ändå är
det precis det som sker när människor oreflekterat
sprider felaktig information vidare, inte minst på
internet.
– Människor som är arga delar saker på nätet mycket
snabbare. Man läser något som gör en arg och upprörd
och så delar man snabbt utan att fundera på om det
gynnar någon annans agenda. Jag brukar säga att man
först ska fundera på vem det är som skriver det här,
vem som egentligen ligger bakom och vad du själv
tjänar på att dela det vidare. Om det är någon som
presenterar en superenkel lösning på ett komplext
problem finns det all anledning att dra åt sig öronen och
söka efter mer information, säger Hanna Linderstål,
ordförande för Psyopsförbundet, som är ett av Försvarsutbildarnas 16 rikstäckande specialistförbund och som
har som ett av sina uppdrag att öka kunskapen om
desinformation och skadlig informationspåverkan.

och rättigheter. Om vi tittar på opinionen mot Sveriges
Coronastrategi så finns det en mix av oroliga medborgare som har åsikter och det måste man få ha. Men sedan
kan vi också se tydliga inslag där man kommunicerar
en berättelse för att konstruera en verklighetsbild, ett
så kallat narrativ, med syfte att skada, säger Hanna
Linderstål.

FÖRVANSKAR FAKTA

PÅVERKAR SVERIGEBILDEN

Det vanligaste är inte att hitta på falska nyheter från
grunden, utan snarare att placera dem i en felaktig
kontext.
– Titta till exempel på klimatförnekare och antivind
kraftrörelsen, som har en väldigt tydlig agenda mot
vindkraft och där många har sina rötter i petroleum
industrin. De såg till att sprida budskap som att
”5 000 fåglar per år dör för att de flyger in i vindkraft
verk” i kombination med hemska bilder på döda fåglar
som fallit ner. Taget ur sitt sammanhang låter det
fruktansvärt. Men det står inget om att 6-7 miljoner
fåglar om året dör i trafiken och 800 000 för att de
flyger in i fönster och liknande, säger Hanna Linderstål.

Ett vanligt sätt att ägna sig åt informationspåverkan
eller sprida desinformation är att utnyttja aktuella
händelser för egna syften, till exempel Corona
pandemin, ett upplopp, pågående val eller klimatkrisen.
Avsändaren kan till exempel vara en främmande stat,
någon som har ekonomiska intressen i en viss fråga
eller olika politiska, religiösa och konspirationsteoretiska
extremiströrelser.
Syftet kan vara allt från ekonomiska vinstintressen
till att störa tilltron till stat och myndigheter.
– Ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går
mellan otillbörlig informationspåverkan och sund
opinionsbildning baserad på våra grundläggande fri-

Bilder passar speciellt bra för ändamålet och får ofta
stort genomslag. Bilder med folksamlingar som tagits
tidigare har till exempel använts för att visa att svenskar
inte håller avstånd i Coronatider.
– På vår webbsida visar vi steg för steg hur man kan
göra för att faktagranska bilder. Det absolut enklaste är
att göra en omvänd bildsökning. Istället för att googla
på ett ord och söka efter bilder så går man till en sök
motor och laddar upp bilden i sökmotorns bilddel. Då
får man upp alla tillfällen när den här bilden dyker upp
på internet. Om någon säger att det är en nytagen bild

OMVÄND BILDSÖKNING
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Foto: Jacob Baker / Pixabay
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och den förekommer 14 000 gånger på nätet kan man
nog ana sig till att något är lurt. Men för att bli en bra
webbdetektiv krävs att man testar själv hemma, säger
journalisten Åsa Larsson som driver Källkritikbyrån
tillsammans med kollegorna Linnéa Jonjons och Jack
Werner.
För sju år sedan startade de tillsammans upp Viral
granskaren i tidningen Metro 2014, ett projekt som
senare belönades med Stora journalistpriset och Årets
folkbildare.
– Då var folk lite mer yrvakna och reaktionen var
ungefär ”Oj, kan man ljuga på nätet?”. Nu har de flesta
blivit mycket mer medvetna och källkritiska. Problemet
är snarare att man inte litar på andra som tycker olika
och misstror varandras källor, säger Åsa Larsson.

VAR NYFIKEN
Hon menar att bästa sättet att undvika att gå på falska
påståenden är att vara nyfiken och ta reda på så mycket
som möjligt om avsändaren.
– Gå in och klicka på sidor där den här personen
förekommer och ta reda på mer. Ett annat sätt är att
skaffa sig kunskap om vilken typ av bluffar, kedjebrev
och konspirationsteorier som finns. Om man vet vad
bedragare brukar säga och hur propagandasidor brukar
låta är man mer förberedd när man stöter på det, säger
Åsa Larsson.
Ett annat av hennes tips är att ständigt slentriansöka
och googla alla uppgifter som går för att skaffa sig
djupare förståelse.
– Om man är osäker på något kan det vara bra att
kolla upp vad olika faktagranskare säger om saken. Det
största nätverket heter International Fact-Checking
Network (IFCN). Alla som är anslutna till dem förbinder
sig att hålla sig till etiska regler och att vara transparenta

kring källor och metoder. De har en lista med alla som
är anslutna till dem som man kan gå in och titta på,
säger Åsa Larsson.

KONSPIRATIONSTEORIER VANLIGARE
Ett problem hon vill lyfta är att konspirationsteorier
som förr var mer perifera nu tagit steget in i vanliga
människors liv, och att flera konspirationsteorier
korsat varandra och vävts ihop.
– När Coronan först kom var det många som sökte sig
till grupper som startats om denna på Facebook. Plötsligt
kom vanliga människor i kontakt med konspirations
teoretiker. Många som tyckte att det var för tokigt
lämnade grupperna, medan de som blev kvar ibland
radikaliserades. Upplevelsen var att man nästan var
tvungen att hålla med om allt för att inte bli utanför.
Helt plötsligt började olika teorier också att klicka i
varandra. Personer som förespråkade healing och
alternativmedicin började till exempel dras in i kretsar
med antisemitiska värderingar. Resultatet när de här
världarna blandas ihop blir en stor misstro där man
inte litar på någon annan, speciellt inte på myndig
heterna, säger Åsa Larsson.

QANON OCH CHEMTRAIL
En gammal konspirationsteori som envist hänger
kvar är Chemtrail. Enligt Chemtrail-rörelsen består
molnstrimman efter flygplan av gaser som myndig
heterna sprutar ut för att kontrollera befolkningen.
QAnon-rörelsen är en nyare och högst aktuell
konspirationsteoretisk sammanslutning, som spelade en
aktiv roll i stormningen av Kapitolium i Washington D.C
i USA. Enligt dem styrs världen av en satanistisk pedofil
ring med flera ledande politiker, företagsledare och
mediaprofiler i toppen. Många inom QAnon-rörelsen
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Hanna Linderstål. Foto: Privat

INFORMATIONSPÅVERKAN OCH
KÄLLKRITIK – NÅGRA BEGREPP
ATT HÅLLA KOLL PÅ
4CHAN: Engelskspråkigt internetforum, liknande Flashback, där
man kan dela bilder och uttrycka sig anonymt. Kriminella inslag,
trolling och fejknyheter förekommer.
DARKNET: Internets undre värld. Samlingsbegrepp för ickeoffentliga, ofta krypterade och svårspårade sidor som används
för illegala ändamål.
INSECAM: En av flera sajter som visar film från öppna
webbkameror runtom i världen. Sätt att se vad som händer
på en plats.
REDDIT: Social nyhetssida på internet, där användarna
själva är med och lägger upp nyheterna. Används bland
annat av QAnon-rörelsen.
SNAP MAP: Visar publika snaps från olika delar av världen.
Sätt att se vad som händer på en plats.

Åsa Larsson. Foto: Gustav Gräll

OSINT: Open Source Intelligence. Sätt att få fram stora mängder
information om något genom att använda öppen data.

är hängivna anhängare till Donald Trump och menar
att han är utsedd att driva kampen mot den påstådda
pedofilringen.
– Trumpopinionen har varit nästan omöjlig att
påverka. En analys visar att nästan alla av hans 10 000
första tweets är falska, men han bryr sig inte och tänker
inte kommentera det. För hans följare spelar det heller
ingen roll om det han säger stämmer eller inte. Det här
engagemanget är helt bisarrt men ganska intressant,
säger Hanna Linderstål.

KONSPIRATORISKT OM 5G
Ytterligare en konspirationsteori handlar om utbygg
naden av 5G-nätet, där 5G-rörelsen vill framhålla att
man får strålskador av 5G. Detta framförs bland annat
som den bakomliggande orsaken till att människor blir
sjuka i Corona.
– Jag började kartlägga den här gruppen 2018 och
sade att det bara är en tidsfråga innan de börjar ägna
sig åt sabotage av master. Och så blev det. I dagsläget är
det långt mer än 200 master i 19 länder som brunnit på
grund av människors rädsla, berättar Hanna Linderstål.

SOCMINT: Information som man kan hitta om något eller
någon genom att söka på sociala medier.
IFCN: International Fact-Checking Network. Nätverk med
faktagranskare.
ASTROTURFING: Åsiktspåverkan som till synes verkar bestå
av en samling åsikter på gräsrotsnivå, men i själva verket bygger
på samordnade propagandaaktioner.
CHEMTRAIL: Konspirationsteoretisk rörelse som menar att
myndigheterna använder gaser för att kontrollera befolkningen.
QANON: Konspirationsteoretisk rörelse som menar att världen
styrs av en samling pedofila satanister, däribland flera högt
uppsatta och välkända politiker och företagsledare.
ANTIVAXX: Antivaccinrörelser med konspirationsteoretiska
inslag.
TROLL: Personer som sprider falska påståenden, kommentarer
och rykten på nätet i syfte att provocera fram känslomässiga
reaktioner, missförstånd, gräl och konflikter.

Enligt Chemtrail-rörelsen består moln
strimman efter flygplan av gaser som
myndigheterna sprutar ut för att kontrollera befolkningen. Foto: Araujo Manuel /
PxHere
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Tillsammans med kollegor har hon identifierat
170 grupper i Europa som driver opinion mot 5G.
– En del data som beskriver wifi-strålning är korrekt,
men annat handlar om vilseledning eller ren manipula
tion. De rapporter man hänvisar till kommer nästan
uteslutande från Ryssland. Man kan också hitta andra
rent ekonomiska drivkrafter bakom, med människor
som försöker tjäna pengar på produkter som strålningsskyddande gardiner och strålningsskyddande väggfärg
till sovrum.

RYSKA PÅVERKANSOPERATIONER
Det finns också andra påverkansoperationer som kan
härledas tillbaka till Ryssland. Det gäller inte minst
sådana som stöttar högerpopulistiska strömningar i
USA och Europa, inklusive Sverige. Rysslandsexperten
Patrik Jotun på Swedish Center for Russian Studies
(SCRS) påpekar att många svenskar fortfarande
betraktar Ryssland som kommunistiskt, trots att det
inte är så längre.
– Efter Sovjetunionens fall provade man på
marknadsekonomi under några kaotiska år på 90-talet.
Pensionssystemet och hela ekonomin kraschade och
medellivslängden bland män sjönk till 56 år. Det här
är inget man har några positiva minnen av i Ryssland.
När Putin kom till makten 2000 började han återupp
rätta ordning och reda, men var till en början relativt
oideologisk. Efter några år började han formera en
officiell ideologi, en nationell konservatism som är nära
förknippad med ortodox kristendom. Värderingarna
ligger väldigt nära de som Sverigedemokraterna och
andra högerpopulistiska partier i Europa har, speciellt
när det gäller tolerans, yttrandefrihetsfrågor och synen
på invandrare. Många på den högerpopulistiska kanten
är nog inte medvetna om att de i många fall plockar
upp trådar där de går Rysslands ärenden och utnyttjas,
säger Patrik Jotun.

– Det är lätt att tro att Ryssland gör det här för att
påverka svensk politik, men det viktigaste syftet är
förmodligen att visa den egna befolkningen att Ryssland
kanske inte är en perfekt demokrati, men att det är ännu
värre i Sverige där ingenting fungerar. Ett annat syfte
är att använda Sverige som avskräckande exempel när
man stöder högerpopulistiska partier i andra länder,
säger Patrik Jotun.
Han ser ingen universallösning på hur man ska
kunna undvika negativa konsekvenser av den typ av
desinformation som sprids bland annat via ryska medier.
– Men jag tror att det är jätteviktigt att stå upp för
mångfald och tolerans i ännu högre grad och se till att
ha en hög grad av källkritik. Om vi fortsätter med det
tror jag att vi kan fortsätta att stå starka, säger han.

TEXT: SARA BERGQVIST

QAnon-rörelsen spelade en aktiv roll i anstormningen av Kapitolium.
Foto: Johnny Silvercloud / Shutterstock

SVERIGERAPPORTERINGEN I RYSSLAND
På institutet där han jobbar har de en plattform som
kontinuerligt läser av alla nyheter från de ryska,
statligt kontrollerade medierna som har med Sverige
att göra.
– Kreml har tre favoritområden när det gäller att
rapportera om Sverige. Det största handlar om att
Sverige har fallerat och inte längre är en fungerande
stat. Man säger att vi består av en rad ”no go-zoner”
med hög kriminalitet där polisen inte vågar gå in, att
myndigheterna har misslyckats och att människor dör
inom den dåligt fungerande sjukvården. Man säger
också att våldtäkter är vanligt och att de främst begås
av muslimska män. Bilder visas där man ser brinnande
bilar och bomber som man också kan känna igen i
annan högerpopulistisk press, berättar Patrik Jotun.
Det nästa största området handlar om att Sverige tar
emot för många flyktingar, att de flesta är muslimer
och att svenska värderingar nu styrs av dem. Sista
området handlar om politisk korrekthet, att Sverige
domineras av feminism, trånga åsiktskorridorer som
styrs av etablissemanget, att vi inte längre har någon
yttrandefrihet och demokrati och att människor blir
tystade och fängslade för åsikter om islam och flyktingar.

CHECKLISTA INFORMATIONSPÅVERKAN
Några saker att fundera på om du misstänker att
något du läser eller ser på internet handlar om
informationspåverkan.

•
•
•
•
•
•
•

Vem sprider budskapet och vad har de spridit
tidigare?
Vad verkar syftet vara?
Har budskapet ett bredare narrativ? Återges fakta
brett eller väldigt kapat?
Finns tecken på provokation? Försöker man
framkalla negativa känslor eller oro som får dig
att reagera?
Försöker man skapa ett ”vi och dom”?
Verkar opinionen förstärkt?
Försöker man mana till aktioner?
Källa: Hanna Linderstål, ordförande Psyopsförbundet
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MEDIAGAMING − MER ÄN BARA SPEL
Under höstens mediagamingkurs på Tylebäck kursgård i Halmstad tränades
tio deltagare inför kommande försvarsmaktsövningar.
HELENA OLSSON är en av Criscoms nya medlemmar.
När hon skickade in sin intresseanmälan var det med
förväntan om inblick i försvarsvärlden och att
framöver kanske vara en del av samhällets kris
kommunikation.
– Att kombinera kommunikation med samhälls
frågor är spännande. Men jag lockades framförallt
av de för mig okända frågorna om vårt försvar, säger
Helena Olsson.

SVÅRT ATT FÖRUTSE VAD SOM VÄNTADE
Till vardags arbetar hon som kommunikationschef på
ett försäkringsbolag och det kändes svårt att förutse
vad som väntade när hon packade för att åka iväg till
mediagamingkursen. Men hon blev imponerad redan
första dagen. Det fanns en så stor kompetens bland
de andra deltagarna. Det var filmare, journalister, en
fältartist, en från Hemvärnet, en tolk, en illustratör och
mycket annan kompetens som kunde bjuda varandra
på kunskap med hjälp av olika bakgrunder.
– Det var så utvecklande att under kursen få jobba
i ett team där ingen av oss kände varandra och där vi
ändå på kort tid skulle prestera något konkret tillsam
mans. Den största utmaningen var faktiskt tekniken,
bekänner Helena Olsson.
Att jobba med rörlig media var något relativt nytt.
Att lära sig nya knep, hur man ska tänka vid filmning
och hur man ska få sina intervjuobjekt att utrycka sig så
det funkar i media.
– Det bästa är ändå att vara tillsammans med en
massa människor som engagerar sig. Det ger hopp om
framtiden, tycker Helena Olsson.

VERKLIGHETSNÄRA ÖVNINGAR
Verklighetsnära övningar har ett stort värde för
Försvarsmakten, där medias roll är viktig. När Criscom

2012 fick uppdraget att förse övningarna med en
mediacell var uppstartstankarna mindre tydliga.
– Man önskade media, som uppträdde som verklig
hetens granskande media. Men ändå inte, minns
förbundsordförande Anders Gummesson.
Han menar att en viktig roll är medieträningen av
försvarets personal, men det är också ett verktyg att
driva spelet framåt. Media blir en medskapare av
verkligheten som är nyttig för deltagarna.
De personliga egenskaperna väger tungt hos en
mediespelare. Ödmjukhet inför snabba omkast och nya
situationer, ett stort mått av stresstålighet och sist men
inte minst stor nyfikenhet. Däremot behöver journa
listerna i mediespelet inte nödvändighetsvis vara
yrkesverksamma journalister i sin vardag.
– Det finns en tanke med att inte ha skarp media på
övningar då journalistens roll inte får förväxlas med
mediespelarens. En händelse inom övningen får inte
läcka ut och skapa osäkerhet hos allmänheten, säger
Anders Gummesson.
Utan omsvep medger han idag att mediagamingen
har professionaliserats rejält under åren. I samma takt
har kraven från beställaren höjts. Att medias omvärldsbevakning spelar en central roll i övningarna är idag
ingen hemlighet.

TEXT: BEATA HANSSON

MEDIA GAMING
Media Gaming har genomförts sedan 2012. Höstens
kurs var den nionde i ordningen. Antal utbildade
hitintills är 145.

Hemvärnsmannen Bengt Söderqvist intervjuas av Terezia Block. Bakom kameran står Roger Lander.
Foto: Erik Löfgren
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Helena Olsson arbetar till vardags som
kommunikationschef. Foto: Privat

PANDEMIN ÄNDRAR
UTBILDNINGSPLANER
Grundläggande sjukvårdsutbildning ges till alla kursdeltagare. Foto: Thommy Göransson

Bakom oss har vi ett år fullt av ändrade planer. Inställda och
framflyttade utbildningar har varit regel snarare än undantag.
FÖRSVARSUTBILDARNAS UTBILDNINGSLEDARE i
region Väst, LG Olsson, tycker ändå det finns fördelar.
– Denna tid har lärt oss att utveckla vår förmåga att
använda digitala hjälpmedel och vi har upptäckt att det
faktiskt kan fungera att hålla kurs för 30-40 personer
och få ut någonting av det, säger LG Olsson.
Det viktigaste för honom sedan han tillträdde sin
tjänst i oktober har varit att våga ha framförhållning,
trots ett osäkert läge.
– Närmare hälften av årets kurser har ställts in. Men
vi försöker hålla minst fjorton dagars framförhållning
för att ge kursgårdar, kursledning, instruktörer och
deltagare chans att ändra i sina kalendrar, berättar
LG Olsson.
Men efter ett år med inställda kurser ser han inte bara
ett tråkigt kunskapstapp bland frivilliga, utan även ett
stort sug på utbildningar framöver. Han menar att det
finns ett jättestort behov av kunskapsåtertag för frivilliga.

FLEXIBILITETEN STÄLLS PÅ PROV
Som kurschef har Christer Nilsson fått erfara att
flexibiliteten ställts på prov under detta år.
– Vi har haft planerade Grundläggande soldatutbild
ning för frivilliga (GU-F), Military weekend och
Grundläggande soldatutbildning (GSU) som har varit
från en helg till tre veckor långa. Många av dessa har vi
tyvärr tvingats ställa in. Men vi har också tänkt strate
giskt när vi har flyttat dem, säger Christer Nilsson.
Han berättar att man exempelvis arrangerade om
den tänkta midsommarveckans kurs Ungdom – tema
teknik till höstlovet, då man bedömde att skolungdom
arna som sökt kursen ändå skulle vara lediga. Nu hjälpte
inte det eftersom pandemin tog ny fart under hösten.
Och man fick återigen överväga att ställa in. Men så

kom idén upp att använda kursgården i Tylebäck där
det finns gott om plats och många stugor att bo i.
– För oss kurschefer måste beredskapen inför omkastningar med nya scheman, nya tider och nya platser hela
tiden finnas med. Samtidigt har vi fått nyttig träning i
att hålla digitala utbildningar. För framtida kursledare
gäller att alltid vara beredd på snabba förändringar och
att alltid ha en plan B, säger Christer Nilsson.

INSTÄLLDA PERMISSIONER
Rolf König som till vardags arbetar som sjuksköterska
sökte och kom in på GUF-kursen som gick av stapeln i
slutet av oktober. Han hann inte mer än rycka in så trädde
nya skarpare smittoskyddsrestriktioner i kraft. Som
tur var så var kursen redan påbörjad och ställdes inte in.
– Det blev lite annorlunda. Vi fick inte sova i tält och
vi fick inte vara i matsalen samtidigt som andra. Och
vi fick inga permissioner. Men för mig passade det
jättebra och det gjorde oss väldigt tighta och samman
svetsade som grupp. Det här med att göra lumpen är ett
lagspel, betonar Rolf König.

TEXT: BEATA HANSSON

FÖRSVARSTUTBILDARNAS KURSER
2020 var ca 200 kurser inplanerade men på grund av
pandemin ställdes ungefär hälften in. Ca 100 kurser
kunde genomföras efter omflyttning och Corona
anpassning. 2021 planeras alla kurser under kvartal 1
att flyttas till senare datum under året.
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UNGDOMAR LÄRDE SIG
TOLKA PÅ ARABISKA
Sju språkintresserade ungdomar fick lära sig att tolka på arabiska under Försvarsutbildarnas språkkurs på höstlovet. Foto: Ulf Hammarlund

Under en vecka lär sig ungdomarna på Försvarsutbildarnas språkkurs ett nytt språk så bra att de kan simulera enklare tolkuppdrag.
Under höstens utbildning var det arabiska som stod på schemat.
LUKAS LÖNN OCH EMMA APPELGREN siktar på
att bli militärtolkar efter att de gjort värnplikten. Båda
såg språkkursen för ungdomar som ett bra sätt att få
testa på hur det är jobba som tolk och samtidigt lära sig
grunderna i ett nytt språk.
– Sista dagen hade vi ett rollspel där vi fick prova
att tolka. Det gick jättebra. Vi kunde sitta där och säga
sådant på arabiska som ”Jaha, och vad heter din bror?”,
som vi inte haft en aning om några dagar tidigare,
berättar Emma Appelgren.

– I första hand lärde vi oss hela fraser. Vi fick till
exempel lära oss vad man säger i olika situationer som
när någon kommer in med maten och hur man tackar
efteråt, berättar Emma.
Både hon och Lukas tyckte att det var roligt att de
även fick lära sig en del om kulturen i de arabisktalande
länderna.
– Förutom språk är det ett annat av mina stora
intressen. Och för att kunna tolka behöver man även ha
förståelse för kulturen, påpekar Lukas.

TUFFA KUNSKAPSKRAV

SPÄNNANDE UPPDRAG

Språkkursen för ungdomar är inte till för alla. För att
komma med krävs ett stort språkintresse, goda möjlig
heter att tillägna sig teoretiska kunskaper och stark
studiemotivation. Kursen som hålls en gång om året,
på uppdrag av Försvarsmakten, är ett samarbete mellan
Försvarsutbildarna och Tolkskolan. Språken varierar
från år till år och kan förutom arabiska också vara
ryska och franska – samma språk som på Tolkskolan.
– Syftet är framför allt att kunna rekrytera blivande
militärtolkar till Tolkskolan. Det här är andra året i rad
som jag är lärare på ungdomskursen och det har varit
väldigt roligt att se hur motiverade ungdomarna är
och hur de lyckats nå de ganska tuffa kunskapsmålen
för veckan, berättar Ablahad Lahdo, som är ställ
företrädande chef på Tolkskolan.

Sju ungdomar deltog i årets kurs, som hölls i samband
med höstlovet. I vanliga fall brukar kursen annars
arrangeras vecka 26, parallellt med en kurs för färdig
utbildade militärtolkar. På så vis får ungdomarna också
möjlighet att se ”riktiga” militärtolkar i arbete.
– Jag är stolt och glad över att få ansvara för den
här kursen, som dåvarande skolchefen för Tolkskolan,
kurschefen Lars Hammarström och jag tog fram till
sammans för cirka tio år sedan. De som fortsätter och
utbildar sig till militärtolk har en spännande framtid
som väntar. Många av dem får dessutom jobb utom
lands, till exempel på olika konsulat runtom i världen,
säger Ulf Hammarlund, utbildningschef hos Försvars
utbildarna.

LÄR SIG OM KULTUREN

TEXT: SARA BERGQVIST

Förutom lektionerna skulle ungdomarna plugga in
runt 200 glosor på egen hand.

14 – FÖRSVARSUTBILDAREN 1-2021

CORONAANPASSAD GU-F
GENOMFÖRD I HALMSTAD
Några få utbildningar hann genomföras under hösten innan det
blev Coronastopp igen. En av dem var den årliga, två veckor långa
grundläggande soldatutbildningen för frivilliga i Halmstad.

SJUKVÅRD, VAPENUTBILDNING, exercis och skyddsmask i tårgasmiljö. Det är några av momenten som ingår
i den grundläggande soldatutbildningen för frivilliga
(GU-F) som alla blivande specialister inom Hemvärnet
måste göra innan specialistutbildningen påbörjas. En
av dem som gick den två veckor långa utbildningen i
oktober var undersköterskan Lina Sandström som ska
utbilda sig till hemvärnssjukvårdare.
– Det var tufft, intensivt, väldigt lärorikt och en
av de absolut roligaste saker jag gjort i mitt liv. Allra
roligast och även mest utmanande var nog att få lära sig
skjuta pistol. Det var första gången någonsin som jag
höll i ett vapen, berättar hon.

SKA BLI MC-ORDONNANS
En av de andra deltagarna, Agim Sejdiu, hade först
planerat att bli bandvagnsförare i Hemvärnet. Men
eftersom utbildningen är ganska lång och pandemin
redan förskjutit processen har han tänkt om. Nu har
han sökt till Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) istället.
– Att gå GU-F:en var jätteroligt och lite av en déjà vu,
eftersom jag gjort värnplikt i mitt hemland Kosovo. Nu
känner jag mig ivrig att komma igång och hoppas kunna
slutföra min utbildning till MC-ordonnans
under året, säger Agim, som till vardags
jobbar som kranbilsförare.

för 20. Dessa grupper jobbade ihop i övrigt också, för
att begränsa antalet kontakter.

HADE EN PLAN B
Luftvärnsregementet som upplåter sina lokaler till
utbildningen ville heller inte att deltagarna skulle äta i
matsalen. Därför åt man ute i fält eller i lektionssalen.
Och under sjukvårdsövningarna bar alla ansiktsmask,
handskar och skyddsglasögon.
– Veckan innan vi skulle börja fick vi veta att elever
och instruktörer från Skåne inte fick komma eftersom
smittspridningen var så stor där. Strax därefter
beslutades samma sak för Västra Götaland. Sedan var
det några instruktörer som blev sjuka, så plötsligt var
det fem av 12-13 instruktörer som inte kunde komma.
I ett sådant läge gäller det att ha en plan B och det hade
vi. Jag tror alla deltagare känner sig nöjda och tycker
att det har varit två trevliga och lärorika veckor, säger
Christer Nilsson.

TEXT: SARA BERGQVIST

EFTERLÄNGTAD KURS
Både Agim och Lina var anmälda till grund
utbildningar tidigare under året som fick
ställas in på grund av pandemin.
– Så jag är verkligen glad över att den här
kursen blev av, säger Agim.
Men det hängde på repet. Först fem dagar
innan kursen skulle börja fick kurschefen
Christer Nilsson ett definitivt ja. För att kunna
hålla kursen på ett Coronasäkert sätt gjordes
en rad olika åtgärder, utöver de vanliga kring
avstånd och handhygien. På logementet
bodde man ihop i grupper om sex istället

Efter GU-F:en ska Lina Sandström utbilda
sig till hemvärnssjukvårdare. Foto: Privat
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NÖJDA UNGDOMAR PÅ
MILITARY CAMP I HÄRNÖSAND
Kunskap om hur man släcker eld är nyttigt. Foto: Kerstin Melander

Military Camp är den perfekta utbildningen för ungdomar som är nyfikna på
uniformsyrken. Under en intensiv höstlovsvecka i Härnösand fick 16 ungdomar lära
sig mer om vad det innebär att vara polis, brandman och soldat. Det gav mersmak.
SJUTTONÅRIGA HEDDA KÄLLMAN har två äldre
syskon som gjort värnplikten och var nyfiken på
militärlivet. När hon läste om Military Camp i ett brev
som hennes bror fick hem nappade hon direkt.
– Jag tyckte hela veckan var jätterolig. Vi fick lära oss
om olika delar av försvaret och även träffa Polisen och
Räddningstjänsten. De militära bitarna var roligast. Jag
älskade att det är sådan ordning och reda, att få sätta på
sig kläderna och alla nya kompisar man fick, säger hon.

MINNE FÖR LIVET
Försvarsutbildarna brukar arrangera tre Military
Camp varje år under skolornas höstlov vecka 44.
Kurserna hålls på olika orter utspridda över landet.
Kursen i Härnösand var en av dem och de övriga två
under förra året hölls i Karlskrona och Halmstad.
Syftet med den knappt veckolånga utbildningen är att
ge ungdomar mellan 15 och 20 år en inblick i olika
uniformsyrken som bidrar till samhällets försvar.
– Military Camp är en rekryteringsutbildning för
alla dessa yrken. Det viktigaste är att ungdomarna
ska tycka att det är kul och få lära mer om de olika

verksamheterna. Kamratskapen och att lära sig agera
i grupp är andra viktiga bitar. För många brukar det
här bli ett minne för livet, säger Försvarsutbildarnas
instruktör Michele Tajani.

NYFIKNA PÅ UNIFORMSYRKENA
Till vardags arbetar han som plutonchef på Väster
norrlandsgruppen, där han utbildar soldater under
deras grundutbildning.
– Det är väldigt givande att få jobba med de här lite
yngre ungdomarna också, som kommer hit frivilligt
på sin lediga tid, är så vetgiriga och tycker att det är så
roligt, säger han.
I vanliga fall brukar utbildningen samla runt
50 ungdomar, men i år var antalet begränsat till 16 för
att kunna genomföra utbildningen på ett Coronasäkert
sätt.
– Andra åtgärder vi gjorde var att hålla alla studie
besök utomhus eller i väl tilltagna lokaler. Vi hade
heller ingen förläggningstjänst, utan sov i en stor,
avdelad sovsal där vi kunde hålla avstånden, berättar
Michele Tajani.
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MORGONFYS OCH BANDVAGN
En av de andra deltagarna var nittonåriga Ella Bertlin.
Liksom Hedda Källman hade hon åkt ända från
Stockholm för att vara med på kursen.
– Jag var med på en Military Weekend förra året och
tyckte det var jättekul. Min plan var att mönstra i våras,
men det blev inställt på grund av pandemin. Så jag
tänkte att det här var ett bra sätt att aktivera mig. Och
hela grejen var superkul! Vi fick verkligen komma in i
vardagen med att kliva upp tidigt, putsa skorna, sätta
på oss militärkläder och ha morgonfys. Och så fick vi
hälsa på hos polisen, brandkåren och kustbevakningen,
åka bandvagn, träffa värnpliktiga, skjuta på papp
figurer och vandra med packning, berättar hon.
Ingen av dem kände någon som var med på kursen
innan de åkte, men efteråt har de hållit kontakten med
flera av dem som var med.
– Det var kul att det var så blandade åldrar. I vanliga
fall umgås man mest med dem som är i samma ålder,
men här var det blandat från 15 till 20 år, säger Ella
Bertlin.

Military Camp bjuder på trevliga utmaningar. Foto: Jörgen Fagerström

GER BLODAD TAND
Både Ella och Hedda vill gärna göra värnplikten. Ella
har nyligen mönstrat, kom inte med den här gången,
men ska prova igen. Hedda har nyligen fått sitt
mönstringsunderlag.
– Om jag blir antagen så skulle jag gärna plugga
vidare på Karlberg till någon form av ledande befatt
ning, säger Hedda Källman.
För Michele Tajani som jobbat med att utbilda
ungdomar i flera år känns det roligt när han stöter på
någon av ungdomarna efter något år och det visar sig att
denne valt en karriär som officer, polis eller brandman.
– Då känns det som att vi måste ha gjort något rätt
och lyckats förvalta det här intresset väl, som de hade
med sig när de sökte sig till oss, säger han.

TEXT: SARA BERGQVIST

Sjukvårdsutbildning är ett viktigt inslag som alltid har ett nyttovärde.
Foto: Jörgen Fagerström

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till stärkandet
av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.
Berättigade att söka är frivilliga
försvarsorganisationer och organisationer som
verkar för stöd till samhälle och individer.

Ansökningar kan göras under två perioder per år:

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

www.kallvikenstiftelsen.se
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FÖRSVARSBESLUTET KLUBBAT
Regeringens försvarsproposition för åren 2021-2025
röstades igenom av riksdagen 15 december.
GRUNDEN ÄR LAGD för en krigsorganisation som
ska vara klar 2030. Försvarsbudgeten ökar från 2020
med nästan 29 miljarder kronor till 89 miljarder 2025.
Ytterligare medel krävs efter 2025 för att nå målen,
vilket blir en fråga inför försvarsbeslutet 2026–2030.
Sverige ska kunna hävda sin suveränitet i en alltmer
komplicerad säkerhetspolitisk omvärld där vi ska
kunna klara en kris och krig i tre månader.

EN HELHETSSYN
Samhällets samlade förmåga vid höjd beredskap och
krig är utgångspunkt där civilt och militärt försvar är
ömsesidigt beroende. Förutom satsningar på det mili
tära försvaret sker förstärkningar av cyberförsvaret
och underrättelseförmågan liksom en stegvis upp
byggnad av civilt försvar.

utbildarna har sökt medel för civila sjukvårdsutbild
ningar och för att öka digitaliseringen av kurser.

POSITIVA UTMANINGAR
Personalfrågan är den största utmaningen för Försvarsmakten då krigsorganisationen ska växa från dagens
60 000 till 90 000, inräknat civilanställda och hemvärn.
Antalet värnpliktiga ökar till 8 000 årligen från 2025.
Det är nära dubbla antalet jämfört med nuläget. En
konsekvens är att Försvarsmakten behöver anställa
cirka 1 500 personer fram till 2025 och ytterligare cirka
1 000 intill 2030.

KRAFTFULLARE FÖRMÅGA
Armén tillförs en tredje mekaniserad brigad i Skåne
plus en reducerad brigad för försvaret av Stockholm.
I marinen ökar antalet ubåtar från fyra till fem. Sju
korvetter behålls. Robotluftvärn tillförs och en
amfibiebataljon tillförs Västkusten.
Framtidens luftförsvar ska disponera 80–100 Jas
39, dels den äldre C/D dels 60 av den nya E-versionen.
Ytterligare jaktrobotar, nya sensorer och långdistans
robotar för markmål anskaffas.

NATO-OPTIONEN EN NYHET
Intressant är riksdagsbeslutet att uppmana regeringen
att införa en Nato-option. Denna stöddes av M, KD, C,
L och SD och innebär en markering för omvärlden att
ett medlemskap är ett alternativ för Sverige.

TEXT: TOMMY JEPPSSON

Rekrytering, utbildning och bemanning av den nya organisationen
kommer att vara tidskrävande. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Ett antal viktiga samhällsfunktioner ska stärkas.
Det gäller hälso- och sjukvården, livsmedels- och
dricksvattenförsörjningen, transportsektorn, samhällets
ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energi
försörjning samt elektroniska kommunikationer och
post. Totalförsvarskonceptet kräver balans. Det är av
största vikt att civilt försvar prioriteras och successivt
utvecklas. I totalförsvarskonceptet är de frivilliga
försvarsorganisationerna viktiga aktörer och här
innebär försvarsbeslutet fortsatta satsningar.
Intressant för oss Försvarsutbildare är att 2:4
anslaget som finansierar huvuddelen av all civil kurs
verksamhet som Försvarsutbildarna bedriver ökar
från 57 till 80 miljoner kr 2021-2025. Hur pengarna ska
fördelas är inte beslutat när detta skrivs, men Försvars

FÖRSVARSBESLUT 2020

•
•
•
•
•
•

En krigsorganisation med 90 000 befattningar 2030.
En tredje brigad i Skåne, en reducerad brigad i
Stockholm och en förstärkt mekaniserad bataljon
på Gotland.
Fem lokalförsvarsbataljoner, varav en på Gotland.
80–100 stridsflygplan i sex stridsflygdivisioner.
Fem regementen och en flygflottilj organiseras
från 2022 Det rör sig om A 9 Kristinehamn, I 13
Falun, I 21 Sollefteå, Amf 4 Göteborg och F 16 i
Uppsala. En utbildningsdel i Östersund ingår i I 21.
Civilt försvar byggs ut. Preciseringarna är dock
mindre tydliga än vad som gäller det militära
försvaret.
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SAMARBETE MED
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Samarbetet mellan Sverige och Finland fördjupas. På bilden undertecknar Sveriges Överbefälhavare och Kommendören för Finlands försvarsmakt ett
gemensamt militärstrategiskt dokument. Foto: Juhani Kandell

Riksdagen beslutade 8 september 2020, kopplat till svensk-finskt militärt
samarbete, att ge regeringen rätt att besluta om att ge respektive ta emot hjälp.
REGERINGEN SKA KUNNA fatta beslut om att bistå
Finland i situationer som rör territoriella kränkningar.
I liknande situationer, samt vid ett väpnat angrepp ska
Sverige kunna begära finländskt stöd. Ett beslut att
bistå Finland vid ett väpnat angrepp ska fortsatt god
kännas av riksdagen.

FÖRSÄMRAT SÄKERHETSLÄGE
Om fördelarna med det finsk-svenska försvarssam
arbetet finns övergripande samsyn mellan riksdagens
partier. En kris, eller allvarlig incident i Östersjöregionen
kan snabbt eskalera, där Sveriges möjligheter att stå
utanför händelserna bedöms som mycket liten.
Rysslands vilja att använda militära maktmedel
för att nå politiska mål är grundläggande orsak till det
bilaterala säkerhetssamarbetet mellan Sverige och
Finland. Rysslands krig med Georgien 2008, den ryska
annekteringen av Krim 2014 och den alltjämt pågående
konflikten i Östra Ukraina har varit starka drivkrafter
till det allt närmare försvarssamarbetet mellan våra
länder. Till detta ska läggas ett antal kränkningar av
vårt territorium såväl i luftrummet som till sjöss.

VAD SKA UPPNÅS?
Det fördjupade samarbetet skapar förutsättningar för
gemensamma svensk-finska militära insatser i ett
brett spektra av situationer som kan uppstå i Östersjö
regionen. Dessa kan inträffa i fred, i samband med
en kris eller i krig. Givetvis utgör kriget den största
utmaningen, således att med ländernas samlade strids
krafter möta ett väpnat angrepp. Möjligheterna att

exempelvis basera flyg-och sjöstridskrafter på varandras
territorier ökar den operativa flexibiliteten eftersom ett
större geografiskt djup kan utnyttjas, varmed bekämp
ningsriskerna vid en väpnad konflikt kan reduceras
genom spridning av stridskrafterna.
I fredstid handlar det bl a om gemensam övnings
verksamhet som ska underbygga insatsförmågan, liksom
anskaffning av gemensamma materielsystem. Utbytet
av underrättelser liksom av luft- och sjöövervaknings
information skapar en bättre situationsbild. Detta är
betydelsefullt samtidigt som det ska betonas att det
yttersta syftet är att kunna agera tillsammans i en
krigssituation.

DET FINNS FRÅGETECKEN
Mycket positivt har uppnåtts i samarbetet. Samtidigt
saknas en gemensam utrikes-, säkerhets-, och försvars
politik som grund för en försvarsallians. Andra frågor
infinner sig som exempelvis hur de gemensamma
stridskrafterna ska ledas. Likaledes frågan huruvida
försvaret av Gotland och Ålandsöarna, givet dessas
centrala strategiska placering i Östersjön, ska ses som
en gemensam finländsk- svensk angelägenhet.
Militärt samarbete är viktigt. Men militära opera
tioner sker inom ramen för ett totalförsvar. Således
borde också civilt försvar vara ett område där ett nära
samarbete etableras. Till sist, vi behöver ett lika nära
samarbete med Norge och Danmark på försvars
området eftersom Norden bildar en geostrategisk enhet.

TEXT: TOMMY JEPPSSON
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VÅRA FÖRBUND

SKARABORG − ETT FÖRBUND
MED STOR VERKSAMHET
I händelse av kris eller krig är det inte säkert att gemensamma resurser
räcker för att samhället ska kunna fungera som vanligt.
I DET FRAMTIDA totalförsvaret har därför det frivilliga
engagemanget stor betydelse.
– Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund må vara
ett litet förbund men medlemmarnas intresse är stort
och verksamheten omfattande, säger förbundets
styrelseordförande Hans Ingbert.

verksamhet. Därför planeras diverse medlems
aktiviteter under året, till exempel soldatprov och
en dags repetitionskurs i sjukvård. Förbundet arrangerar
också förbundsmästerskap för pistol och luftgevär.
Ambitionen är även att genomföra utbildning i
lufthot och motåtgärder i samarbete med Luftvärns
förbundet samt psykologiska operationer i samarbete
med Psyopsförbundet, två aktiviteter som man
tvingades ställa in 2020 på grund av pandemin.
Samarbete med andra förbund är viktigt för ett litet
förbund med stora visioner. När Skaraborgsförbundet
genomför försvarsupplysning görs det inte bara i
egen regi utan också i samarbete med Fredsbaskrarna
Skaraborg och P4 kamratförening. Mot bakgrund av
det relativt stora antalet förband och övriga total
försvarsenheter i Skaraborg brukar det inte vara svårt
att hitta intressanta föredragshållare, säger Hans Ingbert
och påminner om att förbundet också planerar att
genomföra Försvarsforum under året.

ENGAGERAD PROFIL
En av Skaraborgsförbundets profiler är Bengt Andersson.
Han håller med om att listan på hans åtaganden kan
synas lång men att man, i ett litet förbund, hjälper till
med det som behövs. I Bengts fall, allt från rekrytering,
avtal och soldatprov till utbildningar, föredrag och att
vara adjutant och allmän hustomte.
Repetitionskurs i sjukvård. / Ungdomstävling på HvSS. Foto: Sara Hardingz

JOBBAR MOT FRAMTIDEN
Sverige bygger just nu upp ett modernt totalförsvar där
Skaraborgsförbundet redan idag är väl förberett för att
ge sitt stöd. Nu söker man morgondagens instruktörer, funktionärer och ungdomsledare, främst bland
värnpliktiga inom Skövde garnison. Rekrytering till
olika avtalsuppdrag pågår också, främst till funktion
erna som sjukvårdare och fältkockar inom Hemvärnet.
Coronapandemin har förstås påverkat även
Skaraborgsförbundet. De aktiviteter som ändå kunnat
genomföras har varit väl anpassade till pandemin.
Planeringen inför 2021 utgår från att pandemin inte
påverkar verksamheten och medlemmarna kan i så fall
se fram emot ett fullmatat 2021.

OMFATTANDE UTBILDNING
Kompetensutveckling och vidmakthållande av
intresse och engagemang är viktiga delar av förbundets

TEXT: ROLF ARSENIUS

FÖRSVARSUTBILDARNA SKARABORG
Antal medlemmar: 400
Utbildningar: Military Weekend, ungdomskurs –
team armé, Kombattantutbildning för civilanställd
personal inom Skövde garnison samt för Hemvärnsmusikkårens personal.
Repetitionsutbildning i sjukvård, utbildning av
militära insatschefer, fyra genomföranden av För
din säkerhet! samt två informationsträffar för nya
medlemmar.
Ungdomsverksamhet: Ungdomsverksamheten är
prioriterad och planeras med två kvällsträffar per
månad samt ett antal helgövningar, några av dem i
samarbete med Försvarsutbildarna Bohuslän-Dal.
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VÅRA FÖRBUND

FÖRSVARSUTBILDARNA
MILJÖ & HÄLSA
Av Försvarsutbildarnas medlemsförbund är tjugotre regionalt
verksamma medan sexton är rikstäckande. Miljö och Hälsa
är ett av de rikstäckande specialistförbunden.
Under Aurora 17 fick soldaterna utbildning av Miljö och hälsa i fält. Foto: Jan-Erik Nordberg

I BÖRJAN AV 2020 låg fokus på två områden, kurser i
livsmedelssäkerhet och en fördjupningskurs i hälso-,
livsmedels- och miljöskydd. Målgrupperna har varit
kommunernas frivilliga resursgrupper och läns
styrelserna.
Få områden har fått så mycket uppmärksamhet den
senaste tiden som just miljö och hälsa och därmed kan
man tycka att förbundet med samma namn skulle ha
en fulltecknad agenda. Coronapandemin har, tvärtom,
i stället tvingat förbundet att ställa in eller skjuta upp
planerad verksamhet. Trots det måste planeringen
inför 2021 fortsätta.

PLANERING TROTS CORONA
Försvarsutbildarna Miljö och hälsa rekryterar, organi
serar och vidareutbildar medlemmar till att vara en
särskild resurs för Försvarsmakten och samhället i
övrigt vid svåra påfrestningar. Förbundet har tidigare
utbildat medlemmar till att bli instruktörer som sedan
ska utbilda Hemvärnet och andra frivilligorganisationer
i miljö- och hälsoskydd.
– Vi har ett viktigt uppdrag och vi ligger i start
groparna för att fortsätta vår utbildningsverksamhet
så fort coronapandemin klingar av, säger förbundets
ordförande, Linda Vonstad.

KOMMANDE UPPDRAG
Förbundet verkar för att ge information om miljö och
hälsa till andra frivilligorganisationer till exempel
genom utbildning i form av kvällsföreläsningar eller
veckoslutskurser.
– Just nu är vårt förbund inne i ett intressant skede
för att få nya verksamhetsuppdrag. Vi har blivit
beviljade uppdragsmedel av Myndigheten för sam

hällsskydd och beredskap i syfte att utbilda frivilliga
med specialistkompetens inom områden hälsoskydd,
livsmedel och miljöskydd som ska förstärka läns
styrelserna i Värmland och Norrbotten, berättar
förbundets vice ordförande Hans Andersson.
– Målet är att öka länsstyrelsernas uthållighet vid
större samhällsstörningar och bidra med kompetens.
Vi ska också utbilda kommunernas frivilliga resurs
grupper (FRG) inom området, säger Hans Andersson.
Björn Axelsson var logistik- och personalansvarig
vid insatsen under branden i Torgås i Lima 2018. Han
har bara gott att säga om Miljö och hälsas utbildning
för Frivilliga resursgrupper.
– Den var jättebra, med intressanta ämnen och
kunniga instruktörer, säger Björn och rekommenderar
alla engagerade i FRG att gå kursen.

TEXT: ROLF ARSENIUS

FÖRSVARSUTBILDARNA MILJÖ OCH HÄLSA
Antal medlemmar: 100
Utbildningar: Planerar för 4 kurser i livsmedels
säkerhet för kommunernas frivilliga resursgrupper,
(FRG). Dessutom grundkurs i hälso-, livsmedels- och
miljöskydd riktad till länsstyrelserna i Värmland och
Norrbotten.
Ungdomsverksamhet: Nej, eftersom medlemmarna
har specialistkompetens eller genomgår specialist
utbildning.
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MED ENKLA MEDEL VÄNDS
ORON TILL HANDLINGSKRAFT
Vad gör vi då vardagen vänds upp och ner? När det vi vanligtvis litar på inte fungerar?
– Knepet är att få människor att känna sig mindre oroliga och sårbara, så att de förstår
att de faktiskt kan förbereda sig och klara en kris, säger Ulla Reimers som arbetar med
”För din säkerhet!”
Ulla Reimers, informatör och regional samordnare för Region Väst, föreläser. Foto: Thorsten Flood

FÖRSVARSUTBILDARNAS ARBETE med att förbättra
svenskarnas beredskap inför kriser är en del av ett
omfattande arbete som pågår i hela samhället. Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finansi
erar mängder av olika projekt och Försvarsutbildarnas
föreläsning ”För din säkerhet!” är en av dem. Där får
deltagaren grundläggande kunskap för att kunna
förbereda sig och sin familj för en kris. Ulla Reimers
är samordnare för arbetet med ”För din säkerhet!” i
västra Sverige och hon är noga med att påpeka att det
inte behöver vara så komplicerat.
– Jag tror att de flesta upplever att det är lättare än
man tror att förbereda sig. Köp det du normalt köper
men köp lite extra, så att du alltid har ett lager som du
kan klara dig på under en vecka om det skulle behövas,
säger hon.
Paula Holmqvist är riksdagsledamot från Västra
Götaland och hon minns mycket väl hur hon reagerade
när hon deltog i föreläsningen.
– Man tror att man har koll, men föreläsningen ger
verkligen en tankeställare, säger hon.
– Idag har vi extra mat i skafferiet och bättre utrust
ning för att förvara vatten, batterier på lager, powerbanks,
batteriradio och ficklampor. Jag har en lista på väggen,
som jag fick på föreläsningen, med sådant som är viktigt
att tänka på vid en kris, till exempel viktiga telefon
nummer. Vi har dessutom nyligen köpt ett stormkök.

ÖKANDE INTRESSE
”För din säkerhet!” hålls av utbildade informatörer
och föreläsningen ser likadan ut över hela Sverige.
Informatörerna väljs ut noga och efter utbildningen får
de gå bredvid en erfaren informatör innan de får verka
på egen hand.
Under 2018 deltog 4 428 personer i cirka 100 före
läsningar runt om i landet. Året efter var siffran 5 254
personer och Anna Torndahl, som är Försvarsutbild

arnas samordnare för krisberedskap, tror att behovet
kommer att öka successivt för varje år. Jens Werkander
på Gotland har samma uppfattning.
– I början hade vi föreläsningarna inne i Visby och
visst kom det folk, men det är inte självklart för dem
som bor på landet att åka till Visby, säger han.
– Så istället riktade vi in oss på mindre orter runt om
på ön. Vi bokade lokal och annonserade i lokalbladet
eller på den lokala hemsidan. Det blev fullbokat på
nolltid, tillägger Jens Werkander.
Enligt Jens Werkander är gotlänningar medvetna om
att de är mer utsatta än de som bor på fastlandet, och vana
vid att klara olika situationer själva. De som kommer till
föreläsningarna har därför redan en hel del kunskap.
– De vet hur de ska hålla huset varmt och har kanske
ett extra lager mat men de har inte alltid nödvändiga
kunskaper om informationssäkerhet och om vart man
ska vända sig för att kunna lita på det man läser.

UTÅTRIKTAT ARBETE
Jens Werkander är mån om att försöka nå ut till olika
grupper och han berättar om Krisberedskapsveckan
i Visby 2019 då han och hans informatörer ordnade
torgevent och föreläsningar och fick kontakt med
många högskoleungdomar. Ulla Reimers berättar om
ett liknande upplägg.
– Vi stod på Totalförsvarets dag i Uddevalla och
berättade om ”För din säkerhet!” Sedan följde vi upp
med en föreläsning på Bohusläns museum två veckor
senare och det blev väldigt lyckat, säger hon.
I Skåne är Mats Isgren en av tre aktiva informatörer.
Han har bland annat föreläst hos Hörselskadades riks
förbund, en jaktvårdsförening och hembygdsföreningar.
Mats har även stått på torget tillsammans med Civil
försvarsförbundet.
– Det var roligt och jag tror att vi behöver arbeta mer
med att knyta kontakter och bjuda in oss hos andra
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aktörer. Men jag tror också att vi kan utöka vår sam
verkan med andra frivilliga försvarsorganisationer,
till exempel under Krisberedskapsveckan.

FLER YNGRE BEHÖVS
Både Jens Werkander och Mats Isgren nämner att de
gärna skulle se fler yngre personer, både som informa
törer och som besökare. Ulla Reimers håller med om att
åldern på dem som kommer på föreläsningarna ofta är
ganska hög.
– Men sedan går de hem och köper stormkök och
andra användbara saker till barn och barnbarn och på
det viset ökar krisberedskapen hos de yngre i alla fall,
säger hon.
Anna Torndahl säger att förbundens ungdomsavdel
ningar är en bra möjlighet, där informatörerna kan
väcka intresse hos unga medlemmar.
– De ungdomar som börjar bli för gamla för ungdomsavdelningen letar ofta efter något nytt att göra. Att bli
informatörer för ”För din säkerhet!” är en möjlighet
för dem, säger hon.

CORONASÄKRA ALTERNATIV
När detta skrivs har pandemin fortfarande ett starkt
grepp om Sverige. Under 2020 har större delen av
de planerade föreläsningarna ställts in. Istället finns
föreläsningen på internet, inspelad utan publik. För
svarsutbildarna arbetar med att, i samråd med MSB, ta
fram digitala scenarier där var och en ska kunna prova
hemma hur man agerar vid en kris. Det första scenariot
finns på hemsidan och två till är under produktion.
Naturligtvis hoppas alla att man snart ska kunna träffas
vid fysiska föreläsningar igen.

SÅ HÄR ÄR ARBETET MED
”FÖR DIN SÄKERHET!” UPPBYGGT
Varje regionalt förbund har en POC, ”Point of Contact”,
som planerar och samordnar föreläsningarna
tillsammans med sina informatörer.
Fyra regionala samordnare håller sedan ihop arbetet
och är ett stöd för förbunden i områdena syd, norr,
mitt och väst och är länkar mellan förbunden och det
centrala kansliet.
”För din säkerhet!” startade 2015 och är finansierat i
minst 4 år till.

VAD KAN JAG GÖRA?
Bli informatör! 100 föreläsningar är planerade för
2021. Under Krisberedskapsveckan är alla förbund
ute och pratar om hemberedskap. De vanliga före
läsningarna är på tre timmar och både informatör
och POC får ersättning. Kursen ”Informatör För din
säkerhet!” finns att söka på webben.
Här finns all information om krisberedskap samlat:
forsvarutbildarna.se/kris-info

ÖGONÖPPNARE
Hur är det då att vara informatör? Ulla Reimers svarar
utan att tveka.
– Det är så enormt roligt! Att få vara den som
öppnar människors ögon och hjälper dem att förstå
att de har ett stort eget ansvar men också att de kan bli
väl förberedda med ganska enkla medel. Människor
som är förberedda springer inte ut och köper 75 balar
toapapper, säger hon.
Jens Werkander håller med. För hans del innebar
beslutet att engagera sig i ”För din säkerhet!” en viktig
skjuts för hans egen beredskap.
– Jag har lärt mig massor. Jag är med vid alla föreläs
ningar, även om det inte är jag som föreläser, och jag
lär mig något nytt varje gång, säger han.
– Dessutom tycker jag om att göra något som är viktigt
och värdefullt. Jag tyckte att det var hemskt att gå i
pension, så att få göra nytta i ”För din säkerhet!” känns
väldigt bra.
Mats Isgren säger att han alltid känner sig nöjd efter
en föreläsning. När han har gått igenom föreläsningens
olika delar; krisberedskap, kriskommunikation och
överlevnad, svarat på frågor och bjudit på kaffe så är
han övertygad om att besökarna går därifrån klokare
än när de kom.
– Jag tycker om tanken att vara en kugge i upp
byggnaden av samhällets beredskap, säger han.

TEXT: ANNA WIDERBERG

Ronny Wikström informerar nyfikna på Totalförsvarets dag i Uddevalla
2019. Foto: Ulla Reimers / Mats Isgren (t v), informatör i Skåne.
Foto: Privat / Jens Werkander är informatör och samordnare på Gotland.
Foto: Privat
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SPÄNNANDE UPPLEVELSE
ATT MÖNSTRA
Varje år mönstrar ungefär 15 000 ungdomar och en tredjedel av dem
blir utvalda att göra grundutbildning med värnplikt. Så här går det till
att mönstra, och så tycker några av ungdomarna som gjort det.

VARJE ÅRSKULL BESTÅR av ungefär 100 000 arton
åringar, som alla måste fylla i ett mönstringsunderlag
enligt lag. I dagsläget väljs ungefär 15 000 av dem ut att
få komma och mönstra, utifrån lämplighet, medicinska
kriterier och egen motivation. För många ungdomar
innebär det en spännande och lite nervös upplevelse att
mönstra. Kanske är det första gången man reser hem
ifrån och övernattar helt på egen hand. Och hur kommer
det att gå på testerna? För har man väl kommit så långt
som till mönstring vill man förmodligen också göra
grundutbildningen med värnplikt.

– Hittills har det varit så många som varit motiverade
att vi har kunnat välja de som vill. Men det är inte säkert
att det alltid kommer att se ut så, eftersom antalet
ungdomar som gör grundutbildningen ska öka från
nuvarande cirka 5 000 till 8 000 år 2025, berättar
Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på
Plikt- och prövningsverket (före detta Rekryterings
myndigheten).

LOCKADES AV UTMANINGEN
Mönstringen sker kontinuerligt under året utifrån när
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Stora bilden: Muskelstyrkan testas. Foto: Rekryteringsmyndigheten /
Viktor Gårdsjö
Små bilder: Isak Larsson och Huberth Modh har redan mönstrat,
medan Athena Manolopoulou Nilsson och Ellinor Kuru väntar på att
få göra det under våren. Uppifrån och ner: Ellinor Kuru, Huberth Modh,
Athena Manolopoulou Nilsson och Isak Larsson. Foto: Privat

man är född. För närvarande genomförs den på två orter,
i Stockholm och Malmö, men från och med nästa år
kommer det också att vara möjligt att mönstra i
Göteborg.
En av dem som precis mönstrat är artonåriga Isak
Larsson.
– Jag ville mönstra av två anledningar. Dels visste
jag inte riktigt vad jag vill göra efter gymnasiet och vill
gärna ta ett sabbatsår. Men största anledningen var
att jag lockades av utmaningen och att få testa vad jag
klarar av, både fysiskt och mentalt, säger han.

VIKTIGT MED INFORMATION
Liksom alla andra ungdomar som skulle mönstra förra
året fick han en broschyr med information om mönst
ring och värnplikt. En vecka senare kom brevet med
inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget, där
man får fylla i uppgifter om bland annat gymnasie
utbildning, intressen, fysisk aktivitet och eventuella
sjukdomar och skador. Dessutom får man svara på
frågor kring hur motiverad man är att göra värnplikten.
– För ungdomar som ska mönstra finns mycket
information att hämta via ”Mönstringslinsen” på
Snapchat där man kan följa hela processen virtuellt, i
Mönstringshandboken, Värnpliktsboten där man kan
få svar på sina frågor direkt och en Facebookgrupp för
alla som ska mönstra ett visst år. Vi är ofta den första
myndighet som ungdomarna kommer i kontakt med
och de första som informerar dem om att de är en del
av totalförsvaret från och med att de fyller 16. Det inne
bär ett stort ansvar och något vi tar på största allvar,
säger Marinette Nyh Radebo.

DESSA MOMENT INGÅR
Själva mönstringen består av flera olika steg, där man
måste klara varje steg för att få fortsätta med nästa.
Efter inskrivningen får man göra ett teoretiskt prov.
Sedan följer olika tester hos sjuksköterska, läkare och
psykolog. I det ingår även ett styrketest.
– I vanliga fall får ungdomarna göra ett konditions
test på cykel också, men det är tillfälligt indraget på
grund av pandemin. Vi har också gjort en rad andra
åtgärder på grund av det. Bland annat är det färre ungdomar som mönstrar vid varje tillfälle, berättar Marinette.
Om man klarar alla moment avslutar man mönst
ringen hos en inskrivningshandläggare.
– Först frågar vi om deras inställning till att göra
värnplikten. Därefter tittar vi på vilka befattningar som
kan vara aktuella utifrån resultaten från mönstringen
eftersom varje befattning har en viss kravprofil. Sedan
pratar vi om vilka förväntningar och önskemål de
själva har, berättar Henrik Sundell, som är chef för
enheten för inskrivning på Plikt- och prövningsverket.
Som avslutning kan man få ange tre olika alternativ, i
rangordning och får sedan ett preliminärt inskrivningsbesked.

– Sedan har vi en nominering där alla som mönstrat
under en viss period får tävla mot varandra om de olika
befattningarna. Den som är bäst lämpad för just den
befattningen får den. Om man ska bli spaningssoldat
premieras det till exempel högt att ha bra kondition,
medan det är viktigare att ha höga poäng på teoriprovet
om man ska bli luftbevakningsoperatör, säger Henrik
Sundell.
I dagsläget finns flera hundra olika befattningar att
välja på, alla inom den militära delen av totalförsvaret.
– Förr fanns även en civilplikt med många olika
befattningar, men den återaktiverades inte när värn
plikten återinfördes 2017. Nu har regeringen sagt att
man ska tillsätta en utredning som ska titta på det
också, berättar Marinette Nyh Radebo.

PIRRIGT ATT TESTA
För Isak Larssons del resulterade mönstringen preli
minärt i en befattning som stridsfordonsplutonbefäl i
Boden.
– Det var mitt förstahandsval och i mars kommer jag
att få definitivt besked, berättar han.
Han tycker att mönstringen gick till ungefär som
han väntat sig. Och att det var ganska pirrigt.
– Jag ville så gärna prestera bra, så jag hade nog
byggt upp en hel del nervositet. Det jag var mest nervös
för var teoriprovet och psykologtestet. Men när jag väl
var där var det roligt, berättar han.
Hubert Modh som mönstrade lite tidigare under förra
året har redan fått definitivt besked om att han får sitt
förstahandsval som stridsfordonsskytt i Enköping.
– När jag var hos inskrivningshandläggaren sa jag
att jag tyckte det var roligt med skytte. Efter att han
tittat på mina resultat föreslog han stridsfordonsskytt
och det tyckte jag lät coolt. Hela inskrivningssamtalet
tog nog 10-20 minuter, berättar Hubert.

SKA SNART MÖNSTRA
Athena Manolopoulou Nilsson och Ellinor Kuru har
fyllt i sina mönstringsunderlag och nyligen fått besked
om att de ska mönstra.
– Jag har sett fram emot detta länge och känner mig
otroligt taggad på att mönstra och göra värnplikten,
bland annat för den självklara personliga utmaningen
men också för att ta del av något större och lära mig att
bli del av en grupp. Jag vill även visa att tjejer är minst
lika kapabla till att genomföra en grundutbildning. Det
behövs fler tjejer i försvaret och jag vill vara en av dem,
säger Ellinor Kuru.
Athena skulle ha mönstrat i januari, men på grund
av pandemin har hon fått ett nytt datum i maj.
– På sätt och vis gör det inte så mycket för då hinner
jag träna ännu mer. Jag tänker att det är bra både för att
klara testerna, men också för att det är bra att ha den
fysiska styrkan om jag blir antagen. Jag funderar på att
bli polis sedan, så militärpolis vore roligt. Signalmatros
i marinen verkar också kul. Först var jag nog lite kluven
till om jag skulle mönstra eller inte. Men nu tycker jag
att det ska bli kul och tänker att det blir en erfarenhet
för livet om jag blir antagen, säger hon.

TEXT: SARA BERGQVIST
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NYA VÄGAR TILL
FÖRSVARSINFORMATION
− NÄTBASERADE FÖREDRAG SJÖSÄTTS UNDER VÅREN
De flesta kompetenshöjande kurser som planerats att genomföras i
Försvarsutbildarnas regi under våren 2021 har flyttats till senare datum under
året. Som ett coronaanpassat alternativ lanseras nu digitala föreläsningar.

ANSVARIG FÖR denna nya satsning är Bertil Garpland,
till vardags förbundsordförande för Försvarsutbild
arna i Göteborg. När vi talas vid står julen för dörren
och han är i full färd med att planera vårens tio före
läsningar.
– De är i första hand riktade till Försvarsutbildarnas
egna medlemmar. Men även sökande från alla frivilliga
försvarsorganisationer (FFO) som sökt Grundläggande
soldatutbildning för frivilliga (GU-F), befattnings
utbildningar och andra kompetenshöjande kurser som
planerats att genomföras under första kvartalet 2021,
välkomnas, berättar Bertil Garpland.
Syftet med föreläsningarna är i första hand att lämna
försvarsinformation om aktuella ämnen, men även
att bibehålla eller öka engagemanget hos medlemmar.
Föredragen portioneras ut under våren och den sista
planeras gå av stapeln i slutet av mars. Just nu tränar
han på att lära känna det relativt nya mötesverktyget
Microsoft Teams som är skapat speciellt för utbild
ningssituationer. Här finns utrymme för allt, från att
skapa olika klassrum för grupparbeten till att arbeta
med olika powerpointdokument och självklart även
kunna interagera med åhörare och elever.

STORT INTRESSE
– Att intresset för dessa nätbaserade föreläsningar varit
stort förvånar mig inte. Det bästa är att man i princip
kan vara hur många som helst på varje föreläsning. Och
jag tror inte deltagarna kommer att låta sig stoppas av
tekniken. Även om vi har många äldre medlemmar har
de flesta fått en bra träning i digitala hjälpmedel under
detta konstiga år, säger Bertil Garpland.
Teamsverktyget är känt för att vara lättanvänt,
åtminstone för de inbjudna som bara behöver invänta
en möteslänk som man får sig tillsänd på sin mejl av
kursledningen när man anmält sig till en kurs eller
föreläsning.
– Föreläsningarna får vi såklart anpassa lite till det
här formatet, så vi kan hantera och ta hand om upp
räckta händer och chattfrågor, säger Bertil Garpland
som är mån om att alla ska få ut så mycket som det
bara är möjligt av denna digitala satsning.
Alla föreläsningar kommer att äga rum samma
veckodag och tid. Mellan 20-21 på torsdagskvällar.
Planeringen sträcker sig mars månad ut till att

börja med. Men han hoppas och tror på en fortsättning
av de digitala mötena.

VARIERANDE ÄMNEN
– Vi kommer att variera innehållet på föreläsningarna.
Exempelvis tar vi upp vad man sagt i Försvarsbeslutet
som togs den 15 december och som ska täcka åren
2021-2025. Vi planerar även att under våren hålla
föreläsningar om etik, moral och värdegrunder. Och
vi kommer att ta upp det alltid lika aktuella ämnet
Krisberedskap, hur det militära och civila försvaret är
organiserat, men också Sveriges unika frivilliga försvarsorganisationer, hur det är att vara frivillig och vilka
frivilliga försvarsorganisationer som finns att välja på
för den som är nyfiken. Och självfallet ska vi även ha en
föreläsning om vår för
svarsdoktrin, berättar
Bertil Garpland
som är hopp
full inför den
obrutna digitala
mark man nu
stegar in på.

TEXT: BEATA
HANSSON

Bertil Garpland.
Foto: Per Klingvall

KRÖNIKAN

Camilla Asp. Foto: Friköpt

KRISEN BEHÖVER FRIVILLIGA
NÄR PANDEMIN SLOG TILL hade runt 400
organisationer, kommuner och myndigheter i kris
beredskapssystemet förberett sig inför den första
totalförsvarsövningen på trettio år. Övningen övergick
till skarp krishantering, och den systemutveckling som
gjorts kommer vi att ha nytta av i det fortsatta bygget
av ett modernt civilt försvar.
Systemet prövas i krisen. Många jobbar hårt för att
försvara alla tre målen för samhället säkerhet; liv och
hälsa, samhällets funktionalitet och även demokratiska
värden, där förtroendet för myndigheterna är en viktig
del liksom kriskommunikation, källkritik och cyber
säkerhet.
Vi identifierar brister och bygger systemet starkare
under resans gång. Och återigen bevisar civilsamhället,
inte minst de frivilliga försvarsorganisationerna, hur
viktigt det är med ett organiserat och systematiskt
frivilligstöd under allvarliga kriser. När det skorpar
till sig så finns engagemanget där, i hela landet. Jag vill
passa på att lyfta fram som exempel att Försvarsutbild
arna var snabba att ta fram en plan för pilotutbildning
av förstärkningspersonal till sjukvården, och stödet till
kommuner i hela landet för att hjälpa 70+ med inköp
och andra ärenden, från bland annat medlemmar i
frivilliga försvarsorganisationer.
Den svenska coronastrategin bygger ju på människors
förtroende och vilja att följa myndigheters råd. Vi
ställer höga krav på enskilda människors motstånds
kraft och förmåga att vara en del av lösningen – precis
som vi gör om kriget kommer. Medvetenheten och
kunskapen ökar under krisen, även när det gäller eget
ansvar för hemberedskap.

Krisen ger således erfarenheter för framtida civilt
försvar. Det är viktigt att göra utvärderingar nu, och ha
ett öppet sinne för att ta till oss lärdomar. Det behöver
också sägas: vi har all anledning att avvakta innan någon
slutlig bedömning görs av den svenska coronastrategin,
med tanke på att så många har avlidit med covid-19,
liksom de många svårt sjuka.
Däremot kan man inte vänta med att åtgärda de
utvecklingsspår som vi identifierar under krisen. På
försommaren, när läget hade lugnat sig något, passade
alla bevakningsansvariga myndigheter på att identifiera
ett antal gemensamma fokusfrågor för att stärka systemet
inför den förväntade andra vågen. Två av dessa vill jag
nämna särskilt: att utveckla förmågan att ta emot hjälp
från frivilligorganisationerna och förmågan att ta stöd
av näringslivet under en skarp händelse.
Så kom oktober-november och smittan sköt i höjden,
precis när vi anade att totalförsvarsplaneringen kunnat
återupptas ute i landet.
Det är inte enkelt på någon nivå att hålla ihop plane
ringen för civilt försvar mitt i den värsta krisen sedan
andra världskriget. Samtidigt känns det bra med det
gedigna engagemanget och det trots allt ganska robusta
utgångsläget vi har att bygga på när det gäller bered
skap för kris och för krig. I den beredskapen är den
övade frivilligheten en viktig del.

TEXT: CAMILLA ASP, vikarierande generaldirektör
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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LÄRDOMAR OCH ÖKAT
ENGAGEMANG I PANDEMINS SPÅR
Under större delen av 2020 har kurslokalerna stått tomma. Ungefär häften av de planerade kurserna har antingen flyttats fram eller ställts in. Foto: Pixabay

Det har funnits en oro för att alla uppskjutna och inställda kurser under 2020 skulle
leda till minskat intresse och kanske till och med avhopp från utbildningarna till
specialist. Istället verkar engagemanget öka.
ETT NORMALT ÅR avlöser kurserna hos Försvars
utbildarna varandra under hela året. Specialister till
Försvarsmakten och till civila myndigheter utbildas
och blir klara för tjänstgöring. År 2020 har inte varit
något normalt år.

DET MESTA STÅR STILLA
Utbildningschef Ulf Hammarlund berättar hur förut
sättningarna har förändrats från dag till dag. Hela organisationen har tvingats ta ett jättekliv när det gäller digital
mognad. Men, det är få utbildningar som går att genomföra digitalt då kurserna innehåller en stor del praktik.
– Det är bekymmersamt, förbanden väntar ju på
specialisterna som vi ska utbilda och nu står det mesta
stilla, säger Ulf Hammarlund.

MOGNAD MÅSTE BEDÖMAS
Samma sak gäller den civila sidan. Anna Torndahl, samordnare för krisberedskap, säger att det finns viktiga
skäl till att inte omvandla kurserna till digitala varianter:
– Vi har ett stort ansvar gentemot de myndigheter och
länsstyrelser som skriver avtal med våra specialister
och det ingår i vårt uppdrag att bedöma om de personer
vi skickar vidare verkligen är mogna för uppgiften. Den
bedömningen gör vi under utbildningarna, när vi träffar
personerna.

ORO FÖR AVHOPP
När detta skrivs i slutet av 2020 har smittspridningen
lett till beslutet att inte hålla några fysiska kurser under
första kvartalet 2021. På kansliet funderar man på om
de som fått sin utbildning till specialister förskjuten
kommer att tröttna på att vänta och hitta något annat
att rikta sitt engagemang mot. Men Thommy Göransson
som är utbildningsledare i region syd säger att det
snarare är tvärtom, att utbrottet av Covid-19 har gjort
de personer som är på väg mot avtal ännu mer benägna
att faktiskt genomföra sin utbildning.

– Jag tror att pandemin har gett oss alla en påminnelse
om att det faktiskt kan hända oväntade saker och då
blir viljan att bidra och hjälpa till ännu större, säger han.

FÖRÄNDRA DET SOM GÅR
För att ändå hålla uppe aktiviteten i organisationen
erbjuds en helt ny digital föreläsningsserie som går att
läsa om på sid 27. Dessutom ställer man om det som
går att ställa om. Som till exempel när den nätbaserade
grundkursen i Totalförsvarsinformation plötsligt hade
140 sökande till 30 platser.
– Då planerade vi snabbt in ytterligare ett antal
tillfällen och på så vis fick de flesta en plats, säger
Ulf Hammarlund.

TEXT: ANNA WIDERBERG

DU SOM ÄR PÅ VÄG MOT AVTAL MED
FÖRSVARSMAKTEN ELLER MED CIVILA
MYNDIGHETER

•
•

•

Alla fysiska kurser under första kvartalet 2021
har flyttats fram till senare under året. Samtliga
deltagare som redan är antagna behåller sin
plats och får information via mail.
Den som inte hinner genomföra sina kurser inom
den period som normalt gäller, kommer att få
dispens. Detta gäller till exempel sjukvårdskurs
erna där maxtiden mellan grundkurs 1 och 2 i
normala fall är 18 månader.
Har du frågor om din utbildningsplan ska du
kontakta det förbund som har rekryterat dig och
hjälpt dig att upprätta din utbildningsplan.
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Stärkt luftvärnsförmåga

Rakel firar 10 år som nationellt system

FÖRSVARSMAKTEN UPPGER
på sin hemsida att Försvarets
materielverk, FMV har tecknat
avtal med Saab om en systemlösning för ett integrerat
sensor- och ledningssystem
för luftvärnet.
– Det innebär att Försvars
maktens och arméns luftvärnsförmåga stärks ytterligare.
Vår förmåga att reagera och
agera om Sverige angrips
kommer att öka väsentligt,
säger ställföreträdande armé-

MYNDIGHETEN FÖR sam
hällsskydd och beredskap
(MSB) informerar i en nyhet
på myndighetens hemsida att
Rakel firar 10 år som nationellt
system.
1 december 2010 fick
Sverige för första gången ett
gemensamt nationellt radio
kommunikationssystem för
medarbetare med samhällsviktiga uppdrag. Det
nya systemet, Rakel (Radio
Kommunikation för Effektiv
Ledning), hade täckning över
hela landet, kommunikationen
var skyddad mot obehörig
avlyssning och de 176 organi-

chef, Laura Swaan Wrede.
Avtalet, som löper över
perioden 2020-2025, omfattar
både nya mobila radar
stationer och uppgradering
av befintliga radarsystem,
tillsammans med lednings
system och ett omfattande
integrationsarbete. Radar
stationerna kommer att
stödja med måldata till såväl
Luftvärnssystem 103 (Patriot)
som Eldenhet 98.

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen
blir samrådsmyndigheter vid försäljning
av säkerhetskänslig verksamhet
I ETT PRESSMEDDELANDE
från regeringen framgår att
Säkerhetspolisen och flera
andra myndigheter varnar för
att utländskt övertagande
av känslig infrastruktur och
teknologi i Sverige kan skada
landets säkerhet. Risken har
ökat under coronapandemin
då många företag har fått det
svårt ekonomiskt och kan bli
utsatta för oönskade uppköps
försök av utländska aktörer.
Även EU-kommissionen har
framhållit att spridningen av
coronaviruset ökat risken för
att utländska aktörer försöker
förvärva bolag, till exempel
inom hälso- och sjukvårds
sektorn.
Riksdagen sa i november
ja till regeringens förslag om
ändringar i säkerhetsskydds
lagen som gäller överlåtelser
av den här typen av säkerhets
känslig verksamhet. Det innebär att nya krav ställs på den

som bedriver sådan verksamhet och som planerar att göra
en sådan överlåtelse.
Regeringen har i dag
beslutat om en förordning
som pekar ut Försvarsmakten
och Säkerhetspolisen som
dessa samrådsmyndigheter.
De ska också samverka med
övriga tillsynsmyndigheter på
säkerhetsskyddsområdet och
med Inspektionen för strate
giska produkter (ISP).

En RAKEL-enhet i en svensk polisbil. Foto: Wikimedia Commons / Creative Commons

Uppskattade dykare på skarpa uppdrag

Bilden illustrerar mast i Estland.
Foto: Wikimedia Commons

Avancerad logistik på schemat
I AUGUSTI RYCKTE den
andra kullen av blivande
försvarsintendenter (Fint) in
vid Militärhögskolan Karlberg.
De har ett år framför sig av
fördjupad logistikutbildning
innan de kan förlänas utbildningstecknet, ”Personalkårs
tecken M/69 för Försvarets
intendentkår”, den så kallade
intendentkärven.
– Det är ganska stor
skillnad i gruppen. Vi har de
som har jobbat 30 år i för
svaret och har varit grönklädda

sationer som var anslutna
i slutet av 2010 kunde nu
samverka med varandra i ett
gemensamt system.
Före Rakels tid användes
fler än 200 analoga kommunikationssystem, som ofta
var anpassade endast efter
respektive myndighet eller
huvudmans behov. Samverkan
mellan olika krisberedskaps
instanser så som ambulans,
räddningstjänst och polis
skedde i de flesta fall genom
en larmoperatör som växlade
mellan olika frekvenser och
system för att i tur och ordning
samtala med respektive aktör.

EN INTENSIV DYKPERIOD
börjar snart lida mot sitt slut
för Undervattensenheten (UVenheten) vid Marinbasen som
i en nyhet på Försvarsmaktens
hemsida berättar om sitt upp
drag. Våren, sommaren och
hösten är den tid då många
jobb måste hinnas med efter
som man måste förhålla sig
till väder och vind. Dykarna
på UV-enheten är några av de
som dyker allra mest inom
Försvarsmakten och tillhör

Marinbasens marinverkstäder.
De gör en mängd olika jobb
åt många uppdragsgivare, är
mycket efterfrågade och utför
kvalificerade jobb på både
öst- och västkusten. Det kan
handla om byte och underhåll
av undervattenssensorer,
kabelarbeten, besiktning av
undervattensobjekt och om
dokumentation. Det kan också
vara enklare jobb som borttagning av skräp och tampar i
propellrar på marinens fartyg.

och har legat ute i skogen
och vet det mesta och så är
vi några stycken som är civila
och som inte har jobbat så
länge. Vi kan inte alla begrepp
som vi behandlar nu, så det
är ju jätteviktigt att vi alla får
samma grund att stå på. Det
blir repetition för en del och
för en del är det helt nya saker,
säger Hans Andersson från
Försvarsmakten logistik,
Boden i en intervju på
Försvarsmaktens hemsida.
Fältarbetsdykare lämnar ytan. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten
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Rekordmånga nya specialistofficerare

Sms-utskick gick enligt planerna

I DECEMBER VARJE ÅR får
Försvarsmakten ett mycket
viktigt tillskott av nya specialistofficerare. I år fler än
någonsin. Drygt 330 nyutnämnda sergeanter har nu
avslutat sin specialistofficers
utbildning. Dessa innebär ett
betydande bidrag till Försvarsmaktens tillväxt och ökade
försvarsförmåga.
– De nya specialistoffice
rarna kommer nu till en
försvarsmakt som ges förut

I OCH MED INFÖRANDET av
skärpta nationella råd skickade
Folkhälsomyndigheten och
Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB)
ut ett sms till mobiltelefon
abonnenter i Sverige. Utskicket
gick enligt planerna och inga
tekniska störningar rappor
terades i samband med
detta. Merparten av svenska
abonnenter har fått sms:et,
drygt 12 miljoner sms skickades ut.

sättningar att fortsatt utvecklas till en starkare organisation,
konstaterar ÖB Micael Bydén
via Försvarsmaktens hemsida.
I denna resa har de alla och
envar en mycket viktig roll
att fylla. De ska nu ta ett kliv
fram och leda och utbilda
delar av våra krigsförband. De
ska som goda förebilder med
djupa kunskaper, sida vid sida
med officerarna, fortsätta att
stärka och utveckla vårt ledarskap och vår organisation.

Kampanj för fler frivilliga
till civil beredskap
MYNDIGHETEN FÖR samhällsskydd och beredskap
(MSB) har initierat en kampanj
i syfte att öka antalet utbildade
frivilliga inom beredskaps
området. Detta tillsammans
med de 18 frivilliga försvars
organisationerna. En kommande satsning på området
från regeringen ligger bakom
kampanjen som framgår
av ett pressmeddelande på
MSB:s hemsida.
Kampanjen Din insats är
viktig för Sveriges beredskap,
ska öka rekryteringen till
organisationernas uppdrag för
myndigheter, kommuner och
regioner. Genom att lyfta fram
medlemmar, som i dag har

avtal med offentliga uppdrags
givare för att stärka bered
skapen, ska fler intresseras att
engagera sig. Samtidigt tydliggörs de många och viktiga
uppgifter som organisationerna
har inom civilt försvar och
krisberedskap.
I totalförsvarsbeslutet för
perioden 2021-2025 ingår
en satsning på de frivilliga
försvarsorganisationerna.
Regeringen ökar finansie
ringen till organisationernas
uppgifter inom civilt försvar
med 30 miljoner kronor
per år 2021-2023 och med
40 miljoner kronor per år 2024
och 2025.

Morgan Olofsson, kommu
nikationsdirektör på MSB
uppger på myndighetens hemsida att syftet med sms:et var
att uppmana mottagaren att
besöka krisinformation.se för
att läsa om de nya nationella
föreskrifterna och allmänna
råden, vilket många också
gjorde. Under den aktuella
dagen var det 3,5 miljoner
besök på Krisinformation.se,
att jämföra med de 54 000
besök som webbplatsen hade
måndagen före.

Googles haveri visar på
samhällets sårbarhet
I EN INTERVJU I SVD uppger
Anne-Marie Eklund Löwinder,
säkerhetschef på Internetstiftelsen, att de stora tech
aktörerna har våra digitala
liv i sina händer och när de
kraschar står vi rådvilla. Det
visade Googles haveri tydligt,
säger hon. Vi planerar våra
vardagar i kalendern, kommunicerar med kollegor på mejl,
använder sökverktyg för att
hitta information och kart
appar för att hitta rätt. Vi har
videomöten, översätter,
antecknar och streamar film.
– Vi har i väldigt stor utsträckning gjort oss beroende
av digitala tjänster. Och vi

lägger väldigt många ägg i
samma korg. Mycket av
användningen ligger hos
några få stora aktörer varav
Google är en. Den här gången
var problemet kortvarigt, men
det väcker frågor kring vad
som skulle hända om samma
sak inträffar under flera
timmar, eller kanske dagar,
påpekar hon.
– Samhället i dag är väldigt
sårbart. Vi har några så
kallade single point of failures,
det vill säga punkter som, om
de skulle fallera, innebär att
väldigt många drabbas sam
tidigt. Det här är ett exempel
på det, säger hon.

Framgångsrika försök med fossilfritt
bränsle i tankarna

Fler frivilliga med avtal behövs för att, vid svåra påfrestningar på samhället, stärka
civil beredskap, exempelvis räddningstjänsten. Foto: Johan Paulin / Sveriges
Civilförsvarsförbund

I EN ARTIKEL PÅ Försvarsmaktens hemsida framgår att
Försvarsmakten med stort
intresse följer biojetprojektet
som FMV genomför tillsammans med GKN Aerospace
Engine Systems Sweden i
Trollhättan. Nu har motor
tester gjorts för att studera
eventuella skillnader i prestanda och motorfunktion

mellan 50-procentig inbland
ning av biobränsle respektive
prestanda med 100-procentig
flygfotogen. Försöken visade
att motorn med biobränsle
hade oförändrad prestanda
vad gäller såväl dragkraft som
bränsleförbrukning jämfört
med det traditionella bränslet.

Forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19
I ETT PRESSEMEDELANDE
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskapap
(MSB) uppger myndigheten
att denna och Forskningsrådet
för hållbar utveckling, Formas,
har som en akut insats under

pandemin gått samman för
att finansiera projekt som kan
skapa kunskap inför framtida
samhällskriser.
Projekten kommer att få
dela på 20 miljoner kronor och
kommer under det närmaste

året att ta reda på hur Sveriges
förmåga att hantera kriser kan
bli bättre.
Resultaten från forsknings
projekten kommer att få stor
betydelse för många olika
samhällsaktörer och för hur
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samhället ställer om i en mer
hållbar riktning.
– Det är ganska unikt att
starta så många forsknings
projekt under en pågående
kris, säger Sara Brunnberg,
forskningschef på MSB.

Ökad radarkompetens
RADARUTBILDNINGEN för
de värnpliktiga är en del av
kadetternas utbildning där de
befäster sina egna kunskaper
genom att utbilda andra.
– Det är ett bra sätt att
själv utvecklas inom området,
genom att utbilda andra får

man repetition och nya möjlig
heter att tillgodogöra sig
kunskap från en annan vinkel,
säger Fredrik Lundqvist i en
intervju på Försvarsmaktens
hemsida. Fredrik är en av
instruktörerna som genomgår
specialistofficersutbildning

vid Artilleriets stridsskola
2020-2021.
Utbildningen sker inom
ramen för ett kompani som
består av rekognoserings
grupper, radargrupper och en
ledningsgrupp. Rekognose
ringsgrupperna har till uppgift

att i förväg hitta platser där
radarn kan grupperas, så att
den, när den kommer till rätt
plats, kan lösa en uppgift
omedelbart.

Solceller kan störa ut flygradio, Rakel,
radio och signalspaning

Helikopter under brandsläckningsarbete. Foto: Miki Peroni / Pixabay

MSB har slutit nytt avtal
för helikopterberedskapen
MYNDIGHETEN FÖR sam
hällskydd och beredskap (MSB)
uppger via sin hemsida att de
har slutit avtal med företaget
Heliair Sweden AB för upp
draget att tillhandahålla en
tjänst med helikoptrar för
bekämpning av bränder i skog
och mark.
Det tidigare avtalet med
helikoptrar för bekämpning av
denna typ av bränder går ut
vid årsskiftet. MSB har därför
genomfört en ny upphandling

för att säkra resursen och
stödet till kommunal
räddningstjänst även de
kommande två säsongerna.
Inom ramen för kontraktet
finns även möjlighet att utlösa
en option som gör att avtalet
kan förlängas ytterligare två
år. Det nya avtalet innebär
att helikoptrarna ska vara
tillgängliga för beställning
från MSB från och med skogsbrandssäsongen 2021.

Regeringen inrättar ett nationellt
cybersäkerhetscenter
SVERIGES SÄKERHET,
konkurrenskraft och välstånd
vilar i stor utsträckning på
digitala grunder. Cyberhoten
mot Sverige och svenska
intressen är omfattande. Ett
pressmedelande från rege
ringen uppger att det nationella
cybersäkerhetscentret ska
bidra till att göra Sverige
säkrare genom att höja den
samlade förmågan att möta
cyberhot och effektivt stödja
både offentliga och privata
aktörer. Detta ska bidra till att
stärka säkerheten i samhället
som helhet.
–Med inrättandet av cybersäkerhetscentret tas ett viktigt

steg för att förbättra vår
samlade förmåga att skydda
Sverige och svenska intressen
och minska sårbarheter, upp
ger försvarsminister Peter
Hultqvist.
Sammantaget beräknar
regeringen en satsning på
440 miljoner kronor för cybersäkerhetscentret fram till och
med 2025.
– Samhällsviktig verksamhet och känslig eller hemlig
information ska vara skyddad
från intrång, sabotage och
läckor säger inrikesminister
Mikael Damberg.

FÖRSVARSMAKTEN UPPGER
på sin hemsida att myndig
heten tillsammans med
Elsäkerhetsverket, på uppdrag
av regeringen, genomfört en
utredning om vilka elanlägg
ningar som kan orsaka stör
ningar och hur allvarligt dessa
kan påverka totalförsvarets
verksamhet. FMV, FOI och
Elsäkerhetsverket har gjort
mätningar och analyser av
solcellsanläggningar, elvägar
och trådlös laddning av el
fordon. Utredningen anser det
klarlagt att dessa kan störa

militära frekvenser, flygradio,
Rakel, mobiltelefoni, signalspaning, tv samt riks- och
lokalradio.
Dessa typer av störningar
kan påtagligt försvåra verksamheten vid totalförsvarets
anläggningar, men kan även
ha negativa effekter på
civila flygplatser, räddnings
tjänst och samhället i stort.
Samrådssvaren från MSB,
Luftfartsverket, Transport
styrelsen och FRA instämmer
i denna bedömning.

Delade meningar om ny myndighet
I EN ARTIKEL publicerad i
tidningen 24/7 framkommer
att 15 remissvar ifrågasätter
eller motsätter sig inrättandet
av en ny myndighet för
psykologiskt försvar. 43 av
remissvaren är däremot
positiva, medan 20 inte tar
ställning eller är tveksamma.
MSB har i sitt svar förklarat
sig stå bakom stora delar
av utredningens analys och
bedömningar. Myndigheten

motsätter sig dock inrättandet
av en ny myndighet, man ser
inte det verksamhetsmässiga
mervärdet.
14 andra svarande ifråga
sätter också en ny myndighet,
bland dem Trafikverket,
Sveriges kommuner och
regioner (SKR), Polismyndig
heten, Folkhälsomyndigheten,
Länsstyrelsen Stockholm och
Kustbevakningen.

Östersund blir utan regemente
I ETT INSLAG I P4 Jämtland
diskuteras om var Försvarsmakten ska utöka sin verksamhet de kommande åren.
Östersund var länge aktuellt
att åter få ett regemente.
Men i de politiska förhand
lingarna under hösten krympte
det till ett förband som, i
alla fall till att börja med,
kommer att sortera under
Västernorrlands regemente i
Sollefteå.
I Östersund ska det enligt
planerna utbildas ett skyttekompani per år. Grytans skjut-
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fält som Östersunds kommun
köpte tidigare i år kommer då
att komma till användning.
Det tror Östersunds kommunalråd, centerpartisten Bosse
Svensson.
”Man pekar fortfarande
ut Östersundsområdet och
vägen mot Trondheim som
strategiskt viktigt”, säger han
till P4 Jämtland.

POSTTIDNING
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DIGITALA FÖRBUNDSOCH FÖRENINGSSTÄMMOR
Som demokratisk folkrörelse är det viktigt att förbunds- och föreningsstämmor
genomförs. Förbund och föreningar har fått uppmaningen att genomföra digitala
stämmor istället för fysiska för att minska risken för smittspridning.
Som medlem är det viktigt att du deltar i stämman. Om du känner dig osäker på
tekniken, ta hjälp av familj, vänner eller andra medlemmar för att lära dig eller
kanske låna en dator eller mobil för att kunna vara med på stämman. Det här är
säkert inte den sista digitala stämman som föreningen/förbundet genomför.
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