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ledare

FÖR HUVUDDELEN AV ER är det via denna ledare 
som ni kommer att få ett första intryck av er nye 
generalsekreterare. För några kanske det därmed 
känns lite märkligt att jag valt att avvika från den 
inledning min företrädare använt i huvuddelen 
av sina ledare när han adresserat er som  
”Försvarsutbildarvänner”. För mig är det logiskt. 
Det tar tid att utveckla vänskap och även om jag 
under kommande år hoppas få möjlighet att  
utveckla en närmre relation med er alla, så vore 
det förmätet av mig att redan nu tilltala er som 
mina vänner. 

Jag vill dock redan nu tillönska er alla en god 
fortsättning på vad jag hoppas kommer bli ett 
positivt år för Försvarsutbildarna. Förhoppnings
vis kan vi under året mer och mer återgå till det som var innan pandemin.  
Med fler tillfällen att umgås, både med våra närmaste, men även med varandra  
inom ramen för vår verksamhet i Försvarsutbildarna. Samtidigt finns det inga  
garantier för att det blir så, vilket innebär att vi fortsatt får ha beredskap för  
att hitta former för att hantera aktuellt läge. 

Det kommer under året att genomföras en översyn av hur man ytterligare 
kan utveckla och förstärka de frivilliga försvarsorganisationerna. I reglerings
brevet för 2021 fick Försvarsmakten i uppgift att till hösten innevarande år  
redovisa planeringen för en sådan eventuell förstärkning. Detta är ett arbete som 
vi i kansliet kommer att följa noggrant och hoppas få möjlighet att bidra till.

Likt den beskrivning min företrädare återgav i förra numret av Försvars
utbildaren kan även jag erkänna att jag funderade ordentligt när jag blev  
kontaktad av det rekryteringsföretag som fått i uppdrag av Överstyrelsen att 
hitta en ny generalsekreterare. Inte för att jag tvekade om Försvarsutbildarna 
som organisation, eller den verksamhet som bedrivs. Snarare för att jag alltid 
trivts väldigt bra i Försvarsmakten och att det för första gången under min 
drygt 30åriga karriär genomfördes en rejäl satsning på Försvarsmakten och 
vår samlade försvarsförmåga.

Efter funderande och samtal med olika individer med insikt i frivilligrörelsen 
(inte minst med min företrädare) ersattes dock den inledande, lite avvaktande 
känslan, av nyfikenhet och ett successivt ökat intresse för befattningen. Ett  
intresse som mot slutet var så stort att jag måste erkänna att jag hade blivit 
ganska besviken om jag inte erbjudits tjänsten. 

Jag ser med spänning och tillförsikt, fram emot min nya befattning och att 
tillsammans med er få fortsätta den mycket positiva utveckling som Försvars
utbildarna påbörjat sedan ett antal år tillbaka med ökad grad av regionalisering 
i lösandet av våra uppdrag och med den enskilde medlemmen i centrum. Min 
förhoppning är att Försvarsutbildarna blir en än mer känd och respekterad 
frivilligorganisation till nytta för vårt samhälle och att vi fortsatt har ett gott 
samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer, samt med nuvarande 
och tillkommande uppdragsgivare.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla som hälsat mig välkommen in i förbundet,  
inte minst kansliet som tagit emot mig med öppna armar och hjälpt mig den 
första tiden. Jag känner mig verkligen väl mottagen! Jag vill också önska min 
företrädare lycka till i sin nya roll som nybliven pensionär och tacka för hans 
bidrag så att jag nu får möjlighet att ta över en mycket väl fungerande och  
livskraftig organisation.

Med förhoppning om ett snart, fysiskt återseende i verksamheten!

BO STENNABB, generalsekreterare
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KRISARBETE I JORDBRUKSVERKET, hur går det till  
egentligen? Den 78 december var kriskommunikatörer 
som skrivit avtal med Jordbruksverket på plats i 
Jönköping för två intressanta och lärorika utbildnings
dagar. Krisorganisation, arbetssätt, erfarenheter från 
tidigare kriser, rundvandring i lokalerna och presenta
tion av Jordbruksverkets verksamheter stod på schemat. 
På plats var även frivilliga stabsassistenter som delvis 
hade ett eget program. 

– Det har varit jättekul att få komma hit på plats, 
säger Melissa Dahlqvist. Jag har fått ett bra första intryck 
av Jordbruksverket – proffsigt, välkomnande och 
familjärt. De kurser som vi har gått genom Försvars
utbildarna och Criscom har gett en bra grund och jag 
ser fram emot att vara resurs i krisorganisationen här 
på Jordbruksverket.

TEXT: LINDA BLOM

JORDBRUKSVERKET UTBILDAR FÖR KRIS

Jordbruksverkets kriskommunikatörer får bra utbildning. Foto: Privat

DÅ DE FLESTA RESTRIKTIONER till följd av  
pandemin hade släppts kunde Försvarsutbildarna 
Skaraborg genomföra kursen Ungdom – tema armé 
under höstlovet 2021 enligt plan. Uppdraget var att 
planera och genomföra en oriente rande veckokurs för 
ungdomar över 15 år på temat armén.

Deltagarna utrustades med uniform och gavs därefter 
möjlighet att prova på olika aktiviteter som förlägg
ning på logement, exercis, besök vid olika förband i 
när området varvat med information om vilka  
möjlig heter som erbjuds inom Försvarsmakten med 
huvud inriktning mot arméförband.

Kurschefen, Magnus Lundell, kunde efteråt  
sammanfatta en mycket lyckad kurs och han var  

ARMÉKURS UNGDOM

Fler tjejer än killar deltog i kursen. Foto: Magnus Lundell

särskilt glad över att deltagande tjejer var fler än del
tagande killar denna gång. Sammanlagt genomförde 
25 ungdomar kursen och utvärderingen efteråt gav ett 
högt betyg åt såväl kursinnehåll som medverkande 
funktionärer och instruktörer. Under en dag gavs  
föräldrar och anhöriga möjlighet att besöka kursen.

Genomförandet skedde med stöd av gruppchefer 
och yrkesinformatörer från förbanden i Skaraborg. 
Samarbetet har varit mycket uppskattat från alla håll. 
Instruktörerna och funktionärerna kom från Försvars
utbildarna och Hemvärnet i Skaraborg.

TEXT: HANS INGBERT
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DEN 27-30 DECEMBER PACKADE 10 medlemmar ur 
Försvarsutbildarna Uppland självtest för covid19  
(PCR test) åt Region Uppsala under åtta timmar per 
dag. Regionen hade ett mycket ansträngt personalläge 
och frågade där för om Försvarsutbildarna kunde 
hjälpa till. Målet var att varje person skulle packa  
250 provtagningskit varje dag. 

– Det har gått bra att packa, vi nådde väl över mängd  
målet varje dag. Vi packade, om man räknar alla för   
beredelser, fixande med grejer och småraster, ca 60 test 
per timme per person. Dessa skickas sedan ut dit de  
behövs i Uppland, säger Axel Weinberg som är 
medlem i Försvarsutbildarna Upplands ungdoms
verksamhet. 

– Det känns bra att vi i de frivilliga försvarsorganisa
tionerna äntligen givits möjligheten att hjälpa till med 

VIKTIG INSATS

Medlemmar hos Försvarsutbildarna Uppland har gjort en viktig insats för att hjälpa sjukvården i pandemitider. Foto: Maja Edlen

PÅ FN-DAGEN den 24 oktober deltog Försvarsutbildarna  
Helsingborg traditionsenligt i firandet. En gudstjänst 
genomfördes i Mariakyrkan i Helsingborg och den 
lockade cirka 300 deltagare, varav merparten var  
veteraner som hade genomfört militär eller civil 
utlandstjänst. Hemvärnets Musikkår i Eslöv stod för 
musiken och ett flertal frivilliga försvarsorganisationer 
deltog i fanborgen.

TEXT OCH FOTO: TOMAS MALM

Det var en fin ceremoni som ägde rum i Mariakyrkan i Helsingborg.

FN-DAGEN FIRAS

hanteringen av pandemin inom områden där man  
annars skulle slösa bort utbildade sköterskors tid. Till 
exempel paketeringen av självtest som inte kräver 
någon sjukvårdsutbildning. Många av oss pluggar  
fortfarande på gymnasiet eller har av annan anledning  
ledigt under mellandagarna, så det är ändå ganska  
logiskt att man letar efter stöd bland ungdomarna.  
Generellt sett så tror jag att detta kan hjälpa till att 
påvisa att frivilligorganisationerna har folk och vilja 
nog för att hjälpa samhället i större utsträckning,  
säger Axel Weinberg.

TEXT: AXEL WEINBERG OCH  
KRISTOFFER BÄCKSTRÖM
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med inriktning dels mot relationen Ryssland – Kina 
– Väst, dels mot läget i Mellersta Östern har hållits 
på Soldathemmet i Skövde garnison. Föreläsarna, 
ambas sadörerna Michael Sahlin och Ingolf  Kiesow är 
ledamöter av Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Ingolf  Kiesow redogjorde för läget avseende  
Ryssland – Kina – Väst. Han konstaterade inlednings
vis att den ekonomiska tyngdpunkten i världen rör sig 
öster ut (mot Kina) från att tidigare ha legat i Europa 
och USA. Kina har också en vilja att flytta den politiska 
tyngd punkten. Ett sätt att öka det ekonomiska  
inflytandet utgörs av utlånings konkurrens med Väst. 

Ryssland är utsatt för sanktioner från Väst sedan 
2014, efter ockupationen av Krim. Väst genomför sank
tioner mot Kina till följd av situationen i Hongkong 
och Xinjiang. Ryssland och Kina har gemensamma 
intressen, bl a på bistånds området och har genomfört 
militära samövningar. Militärt noteras en kapprustning 
i Stilla havet mellan Kina, Ryssland och USA. Upprust
ningen i Stilla havet kan komma att påverka Natos, 
främst USAs närvaro i Europa och på Atlanten.

Både Ryssland och Kina begränsar individens rättig
heter under parollen att dennes rättigheter måste vägas 
mot andra medborgares gemensamma rättigheter till 
utveckling av levnadsstandard och livskvalitet. Vidare 
upprepas mantrat att inblandning i andra staters inre 
angelägenheter måste upphöra.

Europas strategiska val utgörs av en anmodan att 
hjälpa USA att bevara demokratin i världen, men också 
att hejda Kinas och Rysslands ambitioner att expandera  
i Asien och Stilla havet samt själv få stöd mot rysk 
expansion.

Ambassadör Michael Sahlin talade om situationen  
i Turkiet, Mellersta Östern och Norra Afrika. Ett antal  
orosmoln och potentiella konflikthärdar finns i området.  

FÖRSVARSFORUM I SKARABORG

En utveckling av dessa bedöms i förlängningen kunna 
påverka stabiliteten i sydöstra Europa och medelhavs
området. Härvid behandlades relationen Israel –  
Gulfstaterna, Turkiet – kurderna (folkgruppen finns i 
Syrien, Irak och Iran) samt Turkiets relation med  
Grekland och den ännu olösta Cypernfrågan. I dessa 
potentiella konflikthärdar påverkas också USAs roll 
och intressen. Men också Ryssland har intressen i 
området och en roll att spela liksom Kina. Mot den 
bakgrunden kan Europas roll och intressen inte  
heller bortses från. Europa kommer att beröras vid  
en eskalerande utveckling.

TEXT OCH FOTO: HANS INGBERT

Ambassadör Michael Sahlin talar om läget i Mellersta Östern.

Ambassadör Ingolf Kiesow redogör för relationen Kina-Ryssland-Väst.
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SKÅNE FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUND  
genomförde på uppdrag av Militärregion Syd (MR S)  
kurserna under perioden 1019 december 2021. 
Grupp chefs kursen hade 23 inryckande elever och 
plutonchefs kursen 13.

Ett antal uppskattade besök genomfördes. Utbild
ningschefen vid Hemvärnets Stridsskola (HvSS)  
överstelöjtnant Håkan Sigurdsson och Chefen J7MR S,  
överstelöjtnant Nicklas Kamperhaug var intresserade  
besökare. Från HvSS kom även 
Helen Persson, som svarar för 
personal funktionen vid skolan.  
De var mycket intresserade av  
hur utbildningen genomfördes, 
liksom av att kurserna höll den 
kvalitet som förväntades då det 
säkert är femton år sedan man 
senast gav Försvars utbildarna 
uppdraget att utbilda grupp och 
pluton chefer.

Därför var det extra trevligt  
att besökarna var väldigt nöjda 
med vad de sett och upplevt. 
De underströk också att även 
eleverna hade givit kurs innehåll, 

PLUTON- OCH GRUPPCHEFSKURSER I HÖLLVIKEN
upplägg och instruktörerna mycket positiva omdömen 
när de intervjuat dem.

Senare anslöt också förvaltare Rickard Cajerby från  
Skånska gruppen och Stefan Jönsson, civilförsvars
samordnare för Trelleborg, Svedala och Vellinge  
kommuner, som intresserat följde utbildningen vid 
kurserna. 

TEXT: JERKER ANDERSSON

Gruppchefseleverna gör sig klara för strid. 
Foto: Robert Bergqvist

SISTA HELGEN I OKTOBER, hösten är här och sen
sommaren klamrar sig fast på Höllviksnäs kursgård. 
En stark solstorm ligger i luften över oss, (klass G3 som 
bl a innebär synliga norrsken i södra Sverige ) betyder 
också att totalförsvaret ställs på ett nytt prov. Kommer  
det att bli strömavbrott och störningar på datatrafiken?  

INFORMATÖRER UTBILDAS I TOTALFÖRSVAR

En grupp nya informatörer som är redo att  
engagera sig i Folkförank ringsprojektet.

Det gick bra denna gång och verksamheten på kurs
gården var på topp.

Under ledning av Erik Pousar, projektledare för 
Folkförankringsprojektet, och kurschefen Tomas Malm  
utbildades ytterligare 12 informatörer och samtidigt  
vidareutvecklades baskursen som har namnet 

”Tillsammans försvarar vi Sverige”.
Efter den 20 november, då fjolårets 

sista informa törs utbildning gått av 
stapeln i Göteborg, står Försvars
utbildarna och de frivilliga försvars  
organisa tionerna (FFO) beredda att 
genomföra baskursen för medlem
marna i FFO. 

TEXT OCH FOTO:  
PETER LANGERBECK
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I HJÄRTAT AV INGEMAR FERNGRENS HEM står en 
vacker täljstenskamin. På husets uteplats finns en gasol  
grill med stekplattor, och om det skulle bli riktigt illa så  
har han en vedspis i förrådet. Ingemars familj är beredd, 
och alltihop började en vinterkväll för 15 år sedan.

– När vi kom hem hade pannan lagt av och det var 
svinkallt i huset, berättar Ingemar. Han fortsätter:

– Som tur var hade vi en vanlig braskamin som vi 
kunde elda i och så drog vi in alla madrasser till  
vardagsrummet.

NYA TANKAR FÖDDES
Familjen klarade den kalla natten och när pannan var 
utbytt så återgick allt till det normala. Men Ingemar 
kände att hans familj var sårbar. Vad händer om elen 
försvinner och är borta en längre tid?

– Jag läste allt jag kunde hitta om hur man kan för
bereda sig och började tänka ut en plan, berättar han.

Idag bor Ingemar i en nybyggd del av det hus där 
även hans dotter Mirelle Bergsman och hennes barn 
bor. Om något händer kan alla samlas i Ingemars del 
som värms upp av täljstenskaminen. Mat och vatten för 
ett par veckor finns lagrat. 

VÅR SÅRBARHET  
VÄCKER TANKAR

Vad krävs för att vi ska förstå att en kris kan drabba var och en av 
oss personligen och att det kan ske när som helst? Följ med på en 

resa genom en liten del av Sverige och träffa människor som på 
olika sätt höjer landets beredskap där de bor och arbetar.

TEMA: BEREDSKAP FÖR OLYCKOR OCH HÄNDELSER

FÖR DIN SÄKERHET!
För två år sedan deltog Ingemar och Mirelle på  
Försvarsutbildarnas föreläsning ”För din säkerhet!”.

– Där fick vi bekräftelse på att vi inte är tokiga utan 
att det är bra att förbereda sig som vi gör, säger Ingemar.

– Ja, en del människor blir väldigt fnissiga när jag 
berättar om hur vi gjort, säger Mirelle.

Föreläsningen gav bekräftelse på att de var på rätt 
väg, men det fanns också sådant som de saknade.

– Jag hade önskat ett mer långsiktigt perspektiv, vad 
händer om krisen eller kriget varar under lång tid? 
undrar Mirelle.

BAKTERIER I VATTNET
Maria Flink Opoku hade precis kommit hem till  
Östersund efter en utlandsresa när hon såg en upp
maning på TV om att koka vattnet. Året var 2010 och 
Östersund hade drabbats av Cryptosporidiumbaciller 
i dricksvattnet. 

– Jag började ju direkt att koka vattnet, men när jag  
fick reda på att bakterierna kom från avföring så 
kändes det inte bra att dricka, även om jag kokat 
vattnet, minns Maria.

Ingemar Ferngren och hans dotter Mirelle Bergsman vid den vackra täljstenskaminen som inte bara kan värma huset utan också har en bakugn.  
Foto: Anna Widerberg
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TEMA: BEREDSKAP FÖR OLYCKOR OCH HÄNDELSER 
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TEMA: BEREDSKAP FÖR OLYCKOR OCH HÄNDELSER

Istället köpte familjen dricksvatten under hela 
bakterieutbrottet och när vattnet i kranen var rent igen 
igen så fryste Maria vatten i PETflaskor.

– Min man tyckte att jag var larvig men när det kom 
ett nytt utbrott så fick han lov att erkänna att det inte 
var så dumt med det där vattnet i frysen, säger Maria.

BYGGDE UPP ETT LAGER
Östersund återvände till vardagen när man fått bukt 
med föroreningen men hos Maria hade erfarenheten 
väckt nya tankar. 

– Jag började samla på konserver med enkel mat och 
önskade mig ett trangiakök, säger hon.

Eftersom Maria bodde i lägenhet var hon tvungen 
att utnyttja alla utrymmen på ett smart sätt.

– Jag handlade alltid lite mer än jag behövde och  
byggde på så vis upp ett reservlager. Jag började också 
samla på mig ficklampor, ljus och tändstickor och place
rade dem på platser där de var lätta att hitta, säger Maria.

NYA INSIKTER
Idag bor Maria i hus utanför Uppsala och kan ha dunkar 
med vatten i källaren och matlager i matkällaren. I sam 
band med flytten till Uppsala gick hon på föreläsningen 
”För din säkerhet!” och den fick henne att tänka ett 
varv till.

– Var man hittar information om el och internet ligger 
nere var en sådan sak som jag inte tänkt på tidigare, 
liksom att alltid ha en lista med viktiga telefonnummer 
på papper, berättar Maria.

EN KÄNSLA AV SÅRBARHET
Ingemar Ferngren och Maria Flink Opoku har en viktig 
erfarenhet gemensamt, de upplevde något som fick 
dem att känna sig sårbara. Ulrica Gradin är länsråd 
på Länsstyrelsen i Västmanland och hon säger att det 
troligtvis är just det som behövs.

– För att ta ett exempel; när jag var liten så gick  
strömmen ibland och det var man van vid, men idag är 
vi så beroende av elförsörjningen så ett längre ström
avbrott kan utvecklas till en kris, säger Ulrica Gradin.

– Kanske måste man drabbas på något vis för att 
förstå hur sårbara vi faktiskt är, tillägger hon.

PANDEMIN FÖRÄNDRADE ALLT
Som länsråd leder Ulrica Gradin det dagliga arbetet  
direkt under landshövdingen. En länsstyrelse har många 
olika ansvarsområden men i drygt ett och ett halvt år 
har arbetet i första hand handlat om krishantering. 
Under pandemiperioden har konferensrummet på  
bottenvåningen i lokalerna på Västra Ringvägen i 
Västerås varit en sambandscentral där runt 40 personer 
varit placerade på heltid. Som mest arbetade mellan 
1520 personer under varje skift.

– Under pandemin har det blivit tydligt att läns
styrelsen verkligen är en krisberedskapsmyndighet 
och att vi har mycket kunskap, är bra förberedda och 

att vi kan ställa om snabbt. Men vi har också sett att vi 
är en ganska liten organisation och därför kan behöva 
stöd för att ha en uthållighet, säger Ulrica Gradin.

VIKTIGA FRIVILLIGKRAFTER
Länsstyrelsen  har en samordnande funktion både för 
krisberedskapen i regionen och under själva krisen. 
Systemet är uppbyggt på att  
varje kommun själva 
ansvarar för sin 
verksamhet. Läns
styrelsen kan 
inte bestämma 
vad de övriga 
aktörerna 
ska göra 
utan allt 
bygger på 
samarbete 
och eget 
ansvar.

– Hemlig
heten är att 
bygga upp 
samarbetet när 
det är vardag,  
att lära känna  
varandra och varandras 
verksamheter, säger Ulrica.

Trots en bra struktur så har 
pandemin visat områden som 
behöver utvecklas. En sådan 
sak är att organisera arbetet 
med frivilliga krafter. Ulrica 
Gradin nämner till exempel 
de människor som spontant 
dyker upp och vill hjälpa till 
vid en händelse eller kris.

– Här behöver vi ha hjälp, det 
behövs en struktur för hur de här  
personerna ska tas emot. Andra  
områden där jag ser ett stort behov av frivilliga 
krafter är samband och radiokommunikation,  
kommunikation till allmänheten och logistik, säger 
Ulrica Gradin.

ARBETA ANALOGT
Felicia Callmar började arbeta som säkerhetsstrateg 
på Sigtuna kommun i mars 2021. Sitt första halvår i 
kommunal tjänst har hon framför allt ägnat åt att lära 
känna sin organisation.

– Det jag kunnat se hittills är att vi har två stora 
utmaningar att arbeta med; vårt elberoende och vårt 
digitala beroende, säger Felicia Callmar.

Bilderna på sid 8: 
Med jämna mellanrum inventerar Ingemar Ferngren sitt  
beredskapsförråd i krypgrund och garage. Foto: Privat

Bilderna ovan: 
”En stor utmaning under pandemin har varit att fatta beslut om vilka  
av de ordinarie arbetsuppgifterna som kunnat stå tillbaka”, berättar 
Ulrica Gradin som är länsråd vid Länsstyrelsen Västmanland.  
Foto: Pia Nordlander
Maria Flink Opoku. Foto: Enock Opoku
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En viktig uppgift är därför att utöka reservkraften, 
framför allt när det gäller äldreomsorg och matleve
ranser, men en lika viktig del är att undersöka hur man 
kan arbeta utan internet, el, värme och vatten. Felicia 
Callmar säger att kunskapen finns i organisationen 
men den är inte formaliserad och det måste göras.

– Jag kan till exempel fråga registratorerna hur de 
gjorde innan de fick sina it

system och det minns de, 
så då skriver vi en rutin 

för det, berättar hon.
Och måltids  

personalen 
skriver numera 
ut menyn en 
gång i veckan, 
så att den 
finns om något 
skulle hända, 

säger Felicia 
Callmar.

FOKUS PÅ MATEN
Just nu är det extra fokus på matförsörjningen.  
Kommunens uppgift är att förse äldreomsorg, för
skola och skola, personer med försörjningsstöd samt 
räddningspersonal med mat om den inte går att få tag 
på vanligt vis. Felicia Callmar igen:

– Vårt första steg blir att sluta avtal med bönder och 
handlare och att stärka vår egen verksamhet inom  
området måltidsservice. Vi kommer även att förändra 
våra upphandlingar nu när vi vet vad vi behöver. Vi 
behöver tänka både på miljön och på beredskapen, och 
närodlat är bra ur båda aspekterna. 

Precis som Ulrica Gradin nämner Felicia Callmar 
kommunikationen till allmänheten som en viktig fråga. 
I många år har utvecklingen handlat om att samla 
all information på den egna webbplatsen, men det 
fungerar bara så länge el och internet fungerar.

– Vi behöver ha kommunikatörer som är 
uppfinnings rika och som snabbt kan ställa om från 
webbplats och sociala medier till kanske flygblad och 
megafon, säger Felicia.

– Vi har väldigt duktiga kommunikatörer men vi  
behöver ha mer fokus på invånarnas informations
behov, när saker inte fungerar som vanligt, än vad vi 
har idag, avslutar Felicia Callmar.

EN VIKTIG ROLL FÖR FRG
På en presskonferens i mars 2020 uppmanade  
Folkhälsomyndigheten personer över 70 år att begränsa 
sina kontakter med andra människor så långt det gick.  
I Västerås stadshus förstod man direkt att gruppen 
över 70 år skulle få problem med matinköp.

– Det var ett perfekt tillfälle att kalla in Frivilliga 
resursgruppen, berättar Andreas Weiborn, ansvarig 
tjänsteman för FRG hos Västerås stad.

Andreas ringde till Mikaela Vahlström i FRG:s  
ledning och arbetet satte igång direkt.

– Först var det bara jag och en medlem till. Vi tog 
emot samtal, åkte hem och hämtade handlingslista, 
handlade, åkte tillbaka och lämnade maten vid dörren, 
minns Mikaela.

SÄKERHET FÖR ALLA
Efter hand blev beställningarna så många att Andreas 
Weiborn fick hjälpa FRG att bygga ett system för 
logistiken. När efterfrågan var som störst samarbetade 
staden och FRG med två stora butiker i var sin del av  
staden. Beställningarna togs emot via telefon och 
skickades vidare till så kallade spontanfrivilliga som var 
”plockare” i butikerna. Kassarna placerades i butikernas 
kylrum tills de kunde köras ut till kunderna, i Västerås 

Felicia Callmar är Sigtuna kommuns 
säkerhetsstrateg med inriktning  
krisberedskap och civilt försvar.  
Foto: Kari Kohvakka

Under det åtta månader långa uppdraget hade FRG ett rum i Västerås stadshus. Mikaela Vahlström, Kristina Bawér och de andra FRG:arna skötte alla 
transporter i Västerås stads tydligt märkta bilar. Foto: Mikael Lagergren
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TEMA: BEREDSKAP FÖR OLYCKOR OCH HÄNDELSER

stadmärkta bilar av FRGmedlemmar med tydligt 
märkta västar och stora namnskyltar.

– Det var oerhört viktigt att allt sköttes med stor  
säkerhet, både för personalen och för de personer som 
fick hjälp, säger Andreas Weiborn.

FRG I VÄSTERÅS UTVECKLAS
Uppdraget pågick i åtta månader och avvecklades den 
första november 2020. Under den tiden hade butikerna  
kommit ikapp så att de själva kunde erbjuda både 
onlinehandling och hemkörning och dessutom hade 
smittoläget förändrats.

– Det kändes som ett väldigt viktigt uppdrag och alla 
som vi kunde hjälpa vara så tacksamma, säger Mikaela.

Västerås stad har valt en ovanlig lösning för sitt 
arbete med FRG.

– Vi vill att FRG ska vara en kommunal resurs och att 
vi arbetar tillsammans. Västerås stad har därför tagit 
ett helhetsansvar, från rekrytering till utbildning och 
förvaltning. Det är vi troligen ensamma om och vi ser 
stora fördelar med det, säger Andreas Weiborn.

Nya medlemmar rekryteras av HRavdelningen 
och får en timanställning hos kommunen. Målet är att 
Västerås ska ha mellan 120 och 150 aktiva FRG:are. Just 
nu är de runt 50. Enligt Andreas Weiborn är det inga 
problem att rekrytera, problemet har varit att behålla 
personernas intresse och att få dem att gå på alla till
fällen under grundutbildningen. Västerås stad kommer 
därför att testa en förändrad och förkortad utbildning 
så att grundutbildningen går att klara av på en månad.

NÄSTA STEG
Andreas Weiborn säger att branden 2014 innebar ett 
genombrott och var en milstolpe för frivilliga i kris
arbetet. 

– Det stora arbetet nu handlar om att strukturera 
och planera arbetet så att de frivilliga krafterna är  
väl utbildade och väl förberedda när de väl behövs, 
förklarar Andreas.

TEXT: ANNA WIDERBERG

”Den som inte har källare eller förråd kan avdela ett skåp i köket till 
sådant som kan vara viktigt att ha under en kris”, säger Maria Flink 
Opoku. Foto: Privat

”Jag vill egentligen inte kalla mig för prepper, men boken Prepping var  
viktig för mig när jag började lära mig om hemberedskap”, säger  
Ingemar Ferngren. Foto: Anna Widerberg

Särskilda västar och stora namnskyltar gjorde att FRG:s personal var 
lätta att känna igen, både i butiken och av de äldre som fick hjälp med 
sina matinköp. Här arbetar Dag Eriksson. Foto: Mikaela Vahlström

FÖR DIN SÄKERHET!
Försvarsutbildarna genomför 50-100 För din  
säkerhet! per år. Läs mer och anmäl dig på  
www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/for-din-sakerhet/

https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/for-din-sakerhet/
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MILITÄRA INSATSCHEFER (MIC) är viktiga ledare vid 
olika typer av insatser, både civila och militära. Förutom 
kunskap om den egna organisationen och vilka lagrum 
som gäller behöver man även god inblick i vad som gäller 
för Polisen och Räddningstjänsten. En annan utmaning är  
att kunna fungera som ledare för ett stort antal soldater 
som tillfälligt satts samman från olika enheter. Som 
arbetsledare behöver man dessutom kunskap om lagar 
och regler på bland annat det arbetsrättsliga området. 

– Jag är supernöjd med utbildningen och hade nog inte 
förstått innan hur komplext det är. Varje myndighet  
har ju sina lagrum och strukturer att hålla sig till, som 
kanske inte stämmer överens med varandra. Det är stor 
skillnad på insatser inom Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO), där vi stöttar andra myndigheter som Räddnings
tjänsten och Polisen och insatser enligt Försvarsmaktens 
ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium 
under fred och neutralitet. (IKFNförordningen),  
där det istället är vi som leder insatsen och begär stöd 
från andra myndigheter, säger Gro Olsen, samverkans
befäl i Göteborgs norra hemvärnsbataljon och en av  
16 deltagare på kursen.

TYDLIG MÅLGRUPP
Utbildningen till MIC riktar sig i första hand till befäl 
inom Hemvärnet, men även till reservofficerare.  
Utbildningen var beställd av Militärregion Väst och  
arrangerades av Försvarsutbildarna Skaraborg.  
Kurschefen Lars Björk har varit med och hållit kurser 
på temat ända sedan 1995.

– Man ingriper mot främmande makt vid kränk
ningar eller brott mot tillträdesförordningen, i fred eller 
neutralitet. Skillnaden mot om vi befinner oss i krig är 

att det är fredstida bestämmelser som gäller och att 
deltagandet i tillfälligt sammansatta styrkor bygger på 
frivillighet, förklarar Lars Björk. 

EXTERNA RESURSPERSONER
Till kursens andra dag hade kurschefen bjudit in en  
polisinsatschef  och en räddningsledare som fick berätta 
om sin verksamhet. Under söndagen låg fokus på  
ingripanden enligt IKFN. 

– Då fick vi prova på olika muntliga stridsövningar där  
vi skulle komma fram till hur man ska agera som MIC. 
I ett scenario var det till exempel ett främmande örlogs  
fartyg som lade till vid kajen i en svensk kuststad utan  
att vara föranmäld, något som måste ske tre veckor i 
förväg, annars är det ett brott mot Tillträdesförord
ningen, säger Gro Olsen. 

En av deltagarna, John Sigurdsson från Militärpolis
förbundet, deltog i egenskap av reservofficer.

– Eftersom jag jobbar som polis civilt känner jag 
till den delen, men det var jättebra att få en inblick i 
Räddningstjänstens ledningsstruktur. IKFNmomenten 
var också jättebra. Säkerhetsläget i Östersjöområdet 
har gjort att sannolikheten för sådana händelser ökar, 
så det var bra att få en duvning på området, säger John.

TEXT: SARA BERGQVIST
 

MILITÄRA INSATSCHEFER UTBILDAS
Stöd till polis och räddningstjänst vid civila insatser som eftersök  

och skogsbränder eller ansvarig ledare vid militära insatser i fred och  
neutralitet – rollen som militär insatschef är både viktig och komplex.

Kursdeltagarna var mycket nöjda med utbildningen. Foto: Lars Björk

Kursen är inte sökbar via Försvarsutbildarna utan 
Försvarsmakten hanterar ansökningar och avgör 
vem som får delta.
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KURSCHEF ANNIKA BENGTSSON är specialist
sjuksköterska till vardags. Hon berättar om upp
rinnelsen till kursen Instruktör – civil sjukvård. Man 
behöver utbilda fler som ska kunna instruera vid civila 
sjukvårdsutbildningar som Försvarsutbildarna anord
nar framöver. Kursdeltagarna ska lära sig att hantera 
olyckor som kan uppstå i fredstid, men särskilt vid höjd 
beredskap och krig.

– Det finns ett stort värde i att deltagarna har 
varierande bakgrunder, även om alla har en sjukvårds
utbildning. Det viktiga är att alla får en samsyn, en 
gemensam grund och samma färdighet för att kunna 
utbilda vidare, trots sina olika bakgrunder, säger  
Annika Bengtsson.

RESTRIKTIONERNA FÖLJS
Utbildningen har samlat tolv deltagare och sex  
personer utbildades i september. Det har varit en  
skakig tid med nya pandemirestriktioner som i sista 
stund ändrade förutsättningarna för deltagarna, då 
man följer Folkhälsomyndighetens rekommenda
tioner. 

Deltagarna bor i enkelrum och många åker egen bil.  
Rekommendationen till alla är såklart att de ska ha 
tagit två doser av covidvaccinet.

PEDAGOGIK PÅ SCHEMAT 
För de blivande instruktörerna står självfallet även 
pedagogik på schemat. Av de fem dagarna i skolbänken 
går hälften till själva instruktörsdelen. 

SJUKVÅRDARE BLIR INSTRUKTÖRER
Under utbildningen Instruktör – civil sjukvård blandades och byttes  

erfarenheter mellan civil och militärt sjukvård.

–Då går vi igenom lärandemål, syfte, krav, metoder 
och övningsplan. Alla elever får ansvar över en egen 
lektion i ett ämne att planera och genomföra. Några av 
kursdeltagarna kommer från civil sjukvård, vilket kan 
vara både en fördel och nackdel. 

BRED ERFARENHETSGRUND
Kursdeltagaren Andreas Elg är 26 år och jobbar till  
vardags som brandman. Han är utbildad av Hemvärnet  
till skillnad mot de flesta av kurskamraterna och ser sin  
bakgrund som fördelaktig på flera sätt. Men framför
allt att han har en större vana av och bättre koll på akuta  
händelser där snabba beslut måste tas, ofta utomhus. 

– Men nu hoppas jag att få en djupare och mer befäst 
kunskap att använda i min instruktörsroll, säger  
Andreas Elg.

Johan Månsson Christell är en av kursens yngsta 
deltagare med sina 22 år. Han arbetar till vardags som 
undersköterska i intermediärvård på Universitets
sjukhuset i Lund. Han berättar att sjukvård är något 
han velat hålla på med sedan han var liten. Men han 
gillar också känslan av att kunna göra nytta i samhället.

– Jag har ju en civil bakgrund vilket medfört att jag 
har fått lära mig en del militära termer här. Man får 
tänka lite annorlunda här än i vanlig akutsjukvård. 
Men annars har utbildningen hitintills bland annat 
gett mig lite uppfräschning av anatomi och fysiologi
kunskaper, säger Johan.

TEXT: BEATA HANSSON

INSTRUKTÖR CIVIL SJUKVÅRD
Kursen är avsedd för de som har ansökt om att bli 
civil sjukvårdsinstruktör och som har valts ut i den 
efterföljande antagningsprocessen. Utbildningen  
ska ge en grundläggande förståelse och färdighet  
i att utbilda civila sjukvårdare. 

Till vä: Kursdeltagarna lär sig bland 
annat att sätta en svalgtub.  
Foto: Andreas Elg

Till hö: Det har ett stort peda gogiskt 
värde att deltagarna har varierande 
bakgrunder, tycker kurschef Annika 
Bengtsson. Foto: Tiina Marberg
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MILJÖINSPEKTÖREN EMMA HÅRDSTEN är en av 
åtta elever som gick första delen av utbildningen våren 
2021 som en nätbaserad kurs. Hon ingår i Räddnings 
och röjningsstyrkan i Uppsala län där denna kurs ingår 
i befattningsutbildningen.

– När jag gick den första delen av utbildningen på 
distans i våras saknade jag verkligen det fysiska mötet 
med andra personer och lite mer av verklighetens 
”hands on”, säger Emma Hårdsten. 

VARA FÖRBEREDD
När vi träffas har kursen pågått i en timme och Emma  
har gott hopp om att framöver kunna bidra under en 
krissituation. Hon ser fram mot de praktiska momenten 
som inte kunde göras på distans. Lära genom att göra, att 
faktiskt få använda och testa instrumenten på riktigt är  
väldigt givande. Även de teoretiska kunskaperna 
repeterades idag. 

– Men det är aldrig fel med repetition i ett intressant 
ämne, tycker Emma Hårdsten, som personligen känner  
att det är viktigt att kunna hjälpa till. Men hon vill 
också kunna känna sig trygg i att vara förberedd på 
nästa steg om det värsta skulle inträffa. 

TYDLIGA BEFATTNINGAR
Det behövs tydlighet i utbildningen. Exempelvis är avsök
ning en teknik som behöver läras ut. I skrivande stund 
har ett 50tal frivilliga genomgått utbildningen vilken 
även tar upp vad länsstyrelsen har för roll vid en kärn
teknisk olycka. Ett tjugotal av dessa personer är ”öron  
märkta” för insats vid Forsmarks kärnkraftsanläggning. 

Kurschef  Dennis Åning berättar att nästa kurs för de  
som genomgått den teoretiska biten kommer att bli mer  

praktiskt inriktad och att nästa kurs i avsökning och 
dosimetri inte är datumsatt. Han tror att det  
kommer att bli under våren, med ungefär samma  
upplägg.

Det viktigaste instruktören Adam Rush, ingenjör 
inom reaktiv säkerhet, vill lära ut, är att deltagarna efter 
avslutad kurs ska veta vad de gör om de befinner sig inom 
ett område som är besmittat av radioaktiv strålning.

– Att bistå en kärnkraftsanläggning vid olycka är 
ett uppdrag där det behövs kunskaper om nukleära 
ämnen och hur man använder en dosmätare. Men när 
deltagarna fått en magkänsla för vad strålning är och 
kan använda avsökningsinstrumenten korrekt, vilket 
inte är så svårt, är det en låg risk för dem att själva 
bli smittade. Ofta handlar det om att de är med vid en 
tryckavlastning, det vill säga ett kontrollerat utsläpp, 
menar Adam Rush. 

Christopher Blomqvist, krisberedskapshandläggare 
vid Länsstyrelsen som också finns på plats är nöjd. Han 
tycker att innehållet i utbildningen är väl anpassad 
till Länsstyrelsen Uppsalas behov av förstärknings
förmågor för samhällsstörningar.

TEXT OCH FOTO: BEATA HANSSON

STRÅLSKYDDSUTBILDNING FÖR 
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

Under hösten gick del två av Försvarsutbildarnas kurs ”Strålskydd – avsökning  
och dosimetri” av stapeln. Utbildningen genomfördes fysiskt i Uppsala.

Länsstyrelsen i Uppsala har avtal med Försvars-
utbildarna att utbilda resurserpersoner för bered-
skapsorganisationen. Med denna utbildning får de 
frivilliga en central roll vid en utsläppssituation. 

Instruktör Adam Rush är specialist inom reaktiv säkerhet. / Emma Hårdsten arbetar till vardags som miljöinspektör. / Kurschef Dennis Åning ser fram 
emot en mer praktiskt inriktad kurs.
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FJORTON ELEVER inställde sig på Tylebäck kursgård 
i början av november förra året. En av dem var Alice 
Strömil. 

– Mina förväntningar på kursen var inte stora, jag 
hade aldrig trott att vi skulle komma så nära de vapen 
och maski ner som ska användas i krig, säger hon och 
fortsätter. 

– Jag är otroligt nöjd med vad vi har fått uppleva 
under kursen. Hon berättar att hon har fått en inblick 
i vad som sker i Försvarsmakten och säger sig ha fått 
en större förståelse för hur alla i samhället arbetar till
sammans för varandra under en kris eller ett nödläge.

– Kursen var en blandning av Military Camp och 
tidigare Tema Luftvärn, berättar kurschefen, major 
Christer Nilsson. Det har bland annat varit studiebesök 
på Luftvärnsregementet och förevisning av ett grupperat 
förband med radar och robotar. Ett besök på Försvars
maktens Tekniska Skola, FMTS, ingick också i program  
met. Här utbildas tekniker och specialistofficerare och 
eleverna fick tillfälle att provsitta JAS 39 Gripen.

NÄRA SAMARBETE KRÄVS
Mer kunskaper om militärlivet och ungdomsutbild
ningen var önskemål Mohamad Almazrli hade med sig 
till kursen. 

– Det var precis som jag tänkt mig och det var väldigt 
roligt. Jag tänker fortsätta med ungdomsutbildning så 
kursen har betytt mycket för mig, säger Mohamad och 
kan mycket väl tänka sig en framtid inom Försvars
makten efter gymnasiet och värnplikten, kanske som 
transportpilot.

Det nya totalförsvaret kräver ett nära samarbete 
mellan militärt och civilt samt frivilliga försvarsorga

UNGDOM − TEMA LUFTVÄRN

nisationer. En av dagarna besökte eleverna Räddnings
tjänsten i Halmstad och Länsstyrelsen i Halland för 
att få reda på vad de gör i händelse av en kris eller krig. 
Polisen kom till Tylebäck en dag under kursen och  
redo gjorde för sina uppgifter i totalförsvaret. De 
demonstrerade också en del av sin tekniska utrustning,  
bland annat hur drönare kan användas i Polisens arbete.

En kursvecka innebär mycket stillasittande. Då är 
fysisk aktivitet aldrig fel. Därför utrustades eleverna med  
karta och kompass och fick springa en orienterings
runda runt kursgården. En kursvecka innebär också 
möjlig het att träffa elever från andra kurser. Parallellt 
med kursen pågick också ungdomskurser inom tema 
sjukvård samt tema språk, så det fanns rika tillfällen 
att knyta kontakter.

FRIVILLIGORGANISATIONER PÅ BESÖK
Några frivilliga försvarsorganisationer besökte kursen 
under veckan för att berätta om sina verksamhets
områden, nämligen Frivilliga Motorcykelkåren, 
Bilkåren och Svenska Brukshundsklubben.

För Elin Nyberg, som har ett stort hundintresse, 
har kursen betytt mycket. För henne är det självklart 
att göra värnplikten. Efter kursen kommer hon att 
kontakta Hemvärnet med siktet inställt på att utbilda 
sig till hundförare.

Kurschefen, Christer Nilsson är nöjd efter kursen, 
inte bara med elevernas insats. Han passar också på att 
ge en eloge till Halmstad Garnison för bra stöd och till 
Tylebäck kursgård som alltid ger en bra service.

TEXT: ROLF ARSENIUS

Ungdomsverksamhet är viktig för försvaret, civilt som militärt. Försvarsutbildarnas 
kurs Ungdom – tema luftvärn ger en inblick i vad som sker på Luftvärnsregementet 

i Halmstad samt vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Den svenska flaggan är vårt lands symbol och ska behandlas korrekt även sedan den halats ned. Här viks den på rätt sätt. Foto: Christer Nilsson
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FÖRSVARSMAKTEN I SKÅNE har en lång tradition av 
samarbete med frivilligrörelserna. 

– Frivilligorganisationerna utgör en fantastisk resurs 
på mycket hög nivå, säger Bo Stennabb och tillägger att 
han är säker på att Försvarsutbildarna har slagit in på 
rätt väg, exempelvis när det gäller regionalisering och 
att ”sätta medlemmen i centrum”.

Mot bakgrund av Försvarsutbildarnas storlek och att 
alla i verksamheten deltar frivilligt redogör Försvars
utbildarnas nye generalsekreterare för några viktiga 
punkter som kommer att vara vägledande i hans arbete.

– För mig är det viktigt att säkerställa att alla föränd
ringar i organisationen är accepterade av medlemmar 
och uppdragsgivare, förklarar Bo och fortsätter med att 
betona att förändringar också måste vara förankrade 
i verksamheten innan de bedöms som genomförbara. 
Dessutom måste eventuella åtgärder vara nödvändiga 
för att de över huvud taget ska bli aktuella.

FLER LIKHETER ÄN SKILLNADER
Bo Stennabb har tidigare berättat att hans tid som  
försvarsattaché i Finland gav honom ”djupare förståelse 
för den kraft och nytta ett samhälle kan få av en livs
kraftig frivilligverksamhet”. Han beskriver hur han ska 
kunna utnyttja denna förståelse som Försvarsutbildarnas 
generalsekreterare. 

– Jag tror att man alltid har nytta av att applicera 
olika perspektiv och erfarenheter när man betraktar 
sin egen verksamhet och verklighet oavsett vilken fråga 
det gäller. Utifrån min tid i Finland hoppas jag därmed 
kunna bidra till att betrakta det mesta vi gör ur en lite 
annorlunda synvinkel, främst för att kunna identifiera 
hur vi i Sverige och inom Försvarsutbildarna bör se på 
och arbeta med frivillig försvarsverksamhet utifrån 
just våra specifika förutsättningar, förklarar Bo. Han 
betonar dock att likheterna mellan frivilligheten i 
Sverige och Finland är större än skillnaderna då vi  
historiskt hämtat och även idag hämtar inspiration  
från varandra. Bo ger som exempel Svenska Lottakåren 
som bildades med finska Lotta Svärdorganisationen 
som förebild. Han tillägger att det även finns en  
organisation med snarlikt namn och verksamhet som 
vår egen i Finland och nämner Försvarsutbildnings
föreningen.

Det finns dock avgörande olikheter mellan svensk 
och finsk frivillighet, säger Bo Stennabb och framhåller 
särskilt den, i Finland, så tydliga historiska kopplingen 
till hela nationens umbäranden under andra världs
kriget, där alla medborgares bidrag till frivilligheten 
var en förutsättning för överlevnad. Som en följd av 
detta finns idag en mycket stark koppling mellan  
frivilighet och statsmakten.

– I Sverige tror jag att frivilligheten mer är sprungen 
ur ”föreningstanken”, där medlemmar samlas inom 
olika frivilliga föreningar utifrån sina egna individuella  
intressen och där man därefter ser hur dessa frivilliga 
krafter på olika sätt, i samverkan med varandra, kan 
bidra till hela samhällets nytta, förklarar Bo. Samtidigt 
som han är noga med att påpeka att den ena varianten 
inte nödvändigtvis är bättre än den andra, bara att man 
nog behöver hantera frivilligheten och de frivilliga på 
lite olika sätt i våra två länder.

GODA ERFARENHETER AV FRIVILLIGHETEN
Som regementschef  hade Bo Stennabb goda erfaren
heter av frivilligverksamheten som han gärna ser ska 
spridas i landet. 

– Här tror jag på flera olika åtgärder, av vilka många 
redan genomförs idag, men som kanske kan utvecklas 
ytterligare. En sådan sak är att dela med sig av, och  
lyfta fram goda exempel vid olika möten och samman
komster. Att skicka ut information om lyckade  
aktiviteter och evenemang i nyhetsbrev och vår 
medlemstidning som inspiration för andra. Att bjuda 
in medlemmar från angränsande föreningar och 
förbund till aktiviteter och samtal, men framförallt 
att nyttja sina kontaktnät och våga fråga andra om råd 
och tips, framhåller Stennabb och tillägger att han tror 
mycket på den verksamhetsnära och lokala samverkan 
man får, bland annat, genom de regionaliserade  
uppdragen.

– Just nu ser vi ett ökande intresse från såväl befint
liga som nya uppdragsgivare för att i än högre grad 
kunna utnyttja den kompetensbredd och kraft som 
finns inom dagens frivilligorganisationer, berättar Bo 
och fortsätter. 

– Vi ser också ett ökat intresse för flera tjänster som 
frivilligorganisationerna idag inte erbjuder, men där 

NY GENERALSEKRETERARE  
TAR ÖVER

Försvarsutbildarnas nye generalsekreterare heter Bo Stennabb. I början var 
det dock inte självklart att han skulle tacka ja. Det som fick honom att ändra 

sig var, bland annat, hans erfarenheter som regementschef på Södra Skånska 
regementet, P7 respektive som militärattaché i Finland men, framför allt var 
det insikten om var Försvarsutbildarna, som organisation, befinner sig idag, 

som fick honom att ta det slutliga klivet.
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kompetens redan finns eller kan utvecklas på sikt. Här 
är det fortsatt viktigt att undvika en konkurrenssituation  
mellan organisationerna och att man istället som idag, 
genom nära samverkan, ser hur man tillsammans kan 
leverera det som efterfrågas.

FÖRVALTA, BEFÄSTA OCH MÖTA  
ÖKAD EFTERFRÅGAN
Det går förstås inte att summera den första tiden som 
Försvarsutbildarnas generalsekreterare efter bara några  
veckor på arbetet. Däremot blickar Bo gärna framåt:

– På kort sikt handlar det väldigt mycket om att 
kunna förvalta och befästa den inriktning Försvars
utbildarna redan slagit in på. Att fortsatt arbeta med 
och stödja regionaliseringen, att få fler förbund att åta  
sig uppdrag och säkerställa en långsiktig uthållighet 
för detta, framförallt i form av instruktörer och kurs
chefer. Vidare är det centralt att vårda och utveckla 
tanken med medlemmen i centrum så att den enskilde 
medlemmens förväntningar på medlemskapet kan 
infrias, fastslår Bo och fortsätter: 

– På medellång sikt handlar det om att kunna möta 
den ökade efterfrågan vi nu upplever inom ramen för 
totalförsvarets tillväxt. För att kunna göra detta är det 
en förutsättning att även Försvarsutbildarna växer, 

både i numerär, men även i form av ökad kompetens
bredd och ökat utbud. Rekrytering av nya medlemmar 
fungerar bra redan idag men vi behöver jobba mer för 
att behålla de som redan är medlemmar. Även här tror 
jag på att fortsatt arbeta under parollen ”medlemmen i 
centrum”.

MOTSVARA FÖRVÄNTNINGAR
Bo sammanfattar sin vision: 

– Om tio år hoppas jag att vi tillsammans kunnat 
leva upp till de förväntningar jag nu upplever finns 
på oss som organisation, både externt från våra upp
dragsgivare och samarbetspartners, men framförallt 
internt från våra medlemmar, förväntningar som redan 
tagits höjd för i den gemensamma vision som åter
finns i senaste utkastet till Överstyrelsens anvisningar: 
”Försvarsutbildarna är en känd och respekterad frivillig
organisation till nytta för samhällets robusthet och 
dess invånare. Till oss söker man sig för att få lära sig 
om och delta i intressant och utvecklande verksamhet 
med koppling till totalförsvaret. I Försvarsutbildarna 
vill och får den enskilde tillsammans med andra bidra 
med stöd till hela samhällets säkerhet i kris och krig”.

TEXT: ROLF ARSENIUS OCH BO STENNABB

Vi måste kunna möta den ökade efterfrågan vi nu upplever inom ramen för totalförsvarets tillväxt, säger Bo Stennabb. Foto: Mikael Hedlund / AKA-Film



ministern. Även Gudrun Persson, forskare vid Total
försvarets forskningsinstitut (FOI),  pekade på det  
allvarliga och hotfulla i situationen där Kreml vill utöka 
sin inflytandesfär, där små stater som Sverige skulle 
vara tydliga förlorare. Inre repression och yttre aggres
sion var den karakteristik som gavs Putinregimen. 

FÖRMÅGA AVGÖRANDE
Sverige liksom våra samarbetspartners vill slå vakt om 
rättsstaten, yttrandefriheten och mänskliga rättigheter. 
Dessa är inte självklarheter utan måste försvaras. I det  
perspektivet är den nuvarande europeiska säkerhets
ordningen av central betydelse. Således försvar  
tillsammans med andra. Inte bara militärt, också här  
är totalförsvarstanken tillämpbar.

En kaskad av hot får som konsekvens att samhällets 
sårbarheter behöver reduceras t ex inom områden som 
ITsäkerhet, drivmedel, livsmedels och elförsörjning. 
Påverkans och informationsoperationer ska kunna 
mötas. En myndighet för Psykologiskt försvar är åter 
en realitet. Den inre säkerheten behöver således  
omfattande satsningar för att kunna återställas.

I byggandet av ett nytt totalförsvar där hållbarhet är  
en ingrediens har de frivilliga försvarsorganisationerna 
sin givna plats. Det var ÖB tydlig med liksom general
direktören för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap i sina anföranden. Vi gör skillnad!

TEXT: TOMMY  
JEPPSSON

RIKSKONFERENS I OROSTID
Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning var den röda tråden för Rikskonferensen 
som genomfördes 10-11 januari digitalt. I skuggan av covid-19 behandlades den breda 

hotbild och de utmaningar som är del av våra dagliga liv. Jämfört med tidigare år 
präglades årets konferens av ett ännu tydligare allvar. Här följer ett sammandrag.

Försvarsminister Peter Hultqvist stod i sitt tal  
tydligt upp för vikten av att demokratin, rätts-
staten och de mänskliga rättig heterna hävdas. 
Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

KONFERENSEN GENOMFÖRDES SAMTIDIGT som 
Rysslands hotfulla agerande mot Ukraina riskerar en 
väpnad konflikt. Läget i Kazakstan och i Belarus är 
ytterligt oroande. Som om inte det skulle vara nog är 
de kinesiska expansionssträvandena tydliga, till del 
koordinerade med de ryska. 

KASKAD AV HOT
Klimatförändringarna utgör globala hot med en säker
hetspolitisk sprängkraft som berör de grundläggande 
förutsättningarna för liv, för människor, djur och växter.  
Innebörden av hållbarhet blir mer än ett ord för fest
talare. Händelserna vid gränsen mellan Polen och 
Belarus visar på bredden i säkerhetskomplexet med 
flyktingar som syniskt nyttjas som brickor av regimen i 
Minsk. Kina, vars ambitioner om en världsledande roll 
innefattar vår egen världsdel, möjliggörs av en stark 
ekonomi, omfattande handelsutbyte och infrastruktur
projekt som skapar beroenden som kan exploateras 
för egna syften. Omedelbara hot finns således mot den 
bestående världsordningen.

Den inre säkerheten i Sverige utmanas. Desinfor
mation och informationspåverkan är företeelser som 
vi lever med hela tiden. Cyberattacker pågår ständigt. 
Vissa hävdar att vi befinner oss i ett krig – på nätet – i 
en kamp om din och min åsikt i olika frågor. Lägg till 
maffialiknande kriminalitet, arbetslivskriminalitet  
och illegal underrättelseinhämtning, inte minst nät
baserad, där Ryssland, Kina och Iran sticker ut.

TYDLIGA BUDSKAP
Behovet att bygga ett starkare totalförsvar med fokus 
på försvaret av Sverige har främst ett aggressivare  
Ryssland som orsak. Rysk mili tär uppladdning mot 
Ukraina, militärt stöd till regimen i Kazakstan och det  
oroliga läget i Belarus påverkar oss. Lägg till att Kreml  
vill ha ett så kallat säkerhetsavtal där länder som 
Ukraina och Georgien hindras söka medlemskap 
i Nato samt att Moskva vill ha att en buffert zon skapas 
mellan Ryssland och Natos medlemsstater. Full
ständigt oacceptabelt eftersom varje stat fritt ska välja 
sin säkerhetspolitik var budskapet från försvars
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FÖR ATT FÅ VETA MER om detta har Försvarsutbildaren 
haft ett samtal med Minna Nyman, avdelningschef  för 
samhällsskydd och beredskap vid Trafikverket:

– Trafikverkets övergripande transportpolitiska mål  
är att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt och  
hållbart transportförsörjningssystem. Systemet ska 
vara hållbart i alla samhällstillstånd, det vill säga i vardag, 
kris och krig. Därmed är Trafikverkets grunduppgift att  
säkerställa att landet har en robust och tillförlitlig infra
struktur för transporter som även klarar av extrema 
påfrestningar, i värsta fall krig, säger Minna Nyman.

Beredskapsplanering är således en del av kärnverk
samheten, inte en separat sidouppgift. Samhällsviktig 
verksamhet som ska fungera i vardagen måste även 
fungera i rimlig omfattning under kris och krig. Därför 
måste beredskapsplaneringen vara sömlöst integrerad 
med vardagsverksamheten och bygga på samma  
processer och grundorganisation.

ÅTERUPPTAGET FOKUS PÅ DET CIVILA FÖRSVARET
Minna berättar vidare:

– Fokus på beredskapsplanering har ökat sedan  
riksdagen 2015 beslutade att totalförsvarsplaneringen  
skulle återupptas. Innan dess hade den politiska  
inriktningen varit att avveckla det civila försvaret. I det 
nya totalförsvarsbeslutet 2020 har detta gjorts ännu  
tydligare och det har också tilldelats ekonomiska 
resurser för att Trafikverket och andra bevaknings
ansvariga myndigheter ska kunna genomföra de 
åtgärder som krävs, vilket saknades i beslutet 2015.

– Dagens ekonomiska ramar räcker för det arbete vi 
ska göra just nu, men det måste tillföras årliga medel  
för att vi ska kunna bygga klart och komma hela vägen 
in i mål. Hur god förmåga vi kan åstadkomma är 
avhängigt av den politik som förs och de ekonomiska 
resurser vi erhåller.

TRAFIKVERKETS KRIS-  
OCH KRIGSBEREDSKAP

Liksom för övriga myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet 
åligger det Trafikverket att utföra kris- och krigsberedskapsplanering. 

Reservförbindelser i form av broar är viktiga om landet drabbas av ett angrepp. Foto: Trafikverket
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Styrkan i inriktningen för det nya civila försvaret är 
att det är en förlängning av den befintliga krisbered
skapen, det bygger inte på en uppsättning helt separata 
planer och resurser att ta fram i händelse av krig. Det 
innebär att man övar den civila försvarsorganisationen 
även när mindre kriser uppstår, den är en del av den 
ordinarie verksamheten.

STRUKTUR FÖR ÖKAD MOTSTÅNDSKRAFT
Underlaget för återupprättandet av det civila försvaret 
är den utredning som genomförts av Barbro Holmberg: 
”Struktur för ökad motståndskraft”, se Försvarsutbildaren 
nummer 3 2021 sidan 11.

Denna är i sig inte antagen i sin helhet men utgör 
riktlinjerna för de beslut som regering och riksdag har 
fattat och kommer att fatta.

Trafikverket organiseras idag i sex regioner som  
inte helt överensstämmer med den indelning som är 
föreslagen i utredningen, men man ser inga problem 
med att justera regionindelningen om detta skulle 
behövas. Samverkan gynnas givetvis om alla inblandade, 
exempelvis Försvarsmakten, Polisen och övriga  
myndigheter, har samma geografiska indelning.

SAMVERKAN ÄR VIKTIGT
Samverkan med övriga bevakningsansvariga myndig
heter är en av huvudaktiviteterna för Trafikverket.

Inom transportsektorn är Trafikverket ansvarigt  
för infrastruktur som spår, vägar, hamnar och flyg
platser men för att det ska kunna transporteras något 
behövs även samordning med transportnäringen, 
bransch organisationer samt andra myndigheter som  
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. 

– Inom transportsektorn har vi redan bra samverkans
vägar och rutiner mellan myndigheter och andra aktörer, 
fortsätter Minna. Men vi är också beroende av andra 
sektorer för att transporterna ska fungera, exempelvis  
energisektorn för att få el till tågen, vägbelysning, bränsle 
etc. Vi behöver även planera tillsammans med de som 
behöver få transporterna utförda, exempelvis Försvars
makten, livsmedelssektorn, sjukvården och så vidare.

KONKRETA AKTIVITETER 
Trafikverket har inte behövt utnyttja frivilliga förstärk
ningsresurser under pandemin eftersom den inte slagit 
direkt mot transportsystemet, men man har avtal med 
frivilligorganisationer för att kunna få stöd i exempel
vis stabsfunktionen i samband med kris och krig. Detta 
gäller både nationellt och regionalt.

– I den ordinarie planeringen för hur transportnätet 
ska byggas ut och underhållas måste vi hela tiden lägga 
in beredskapsperspektivet. Vi analyserar löpande vilka 
åtgärder som krävs för att infrastrukturen ska vara 
hållbar även vid kris och krig, säger Minna.

– Eftersom vi är beroende av andra aktörer, både 
myndigheter och näringsliv, arbetar vi mycket med 
samverkansmöten med exempelvis samhällsplanerare,  
kommuner, länsstyrelser, militärregioner etc. Dessutom 
måste vi arbeta med våra interna processer vid eventu
ella samhällsbelastningar. Pandemin har ju exempelvis 
varit en form av kris som indirekt även påverkat  
transportsystemet, säger Minna.

UTMANINGAR FINNS
En utmaning är den rivstart som skett. Regeringen 
har ambitioner om vad som ska klaras av inom denna 
totalförsvarsperiod och Trafikverket måste anpassa 
organisationen och rekrytera ytterligare personal, man 
måste springa i kapp den nya verkligheten. 

Under tiden det civila försvaret 
legat nere har det skett ett kompe   
tenstapp inom området. Dock 
har man hela tiden arbetat med 
krisberedskap, och eftersom 
krigsberedskapen är en förläng
ning av denna finns ändå en 
grundstruktur och grundkompe
tens på plats. Men det är många 
myndigheter på både lokal, 
regional och nationell nivå som 
rekryterar inom området och det 
är konkurrens om kompetensen. 

En annan utmaning jämfört 
med det ”gamla civil försvaret” är  
att man idag står inför en kraftigt 
privati serad marknad vilket  
ändrat förut sättningarna radikalt.  
Tidigare var många av de till
gångar som omfattades av civil
försvaret statliga, men denna 
gång står de i stor omfattning 

under privat kontroll. Det finns ett intresse och en 
förmåga hos de privata aktörerna, men de arbetar på 
kommersiella villkor under andra juridiska regelverk 
vilket komplicerar situationen. De kan inte tvingas att 
ta kostnader för det civila försvaret.

Den tredje utmaningen är att få till den sektors
övergripande planeringen så att de olika sektorerna inte 
jobbar med skygglappar utan skapar ett resultat som är 
optimalt ur ett helhetsperspektiv. Det finns många som 
arbetar för detta, men det är en stor utmaning.

– Sektorsövergripande samverkan och privat 
offentlig samverkan är de primära framgångsfaktorerna, 
avslutar Minna.

För framkomligheten i terräng är bandvagnen en utmärkt tillgång. Foto: Trafikverket
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TRAFIKVERKET
Med cirka 9 000 anställda ansvarar man för transport-
systemet avseende väg, järnväg, sjöfart och luftfart 
samt för byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar. 
Verket bildades 2010 och omfattar verksamheten 
vid förutvarande Banverket, Vägverket, Rikstrafiken 
och Rederinämnden samt långsiktig planering vid 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 
Huvudkontoret ligger i Borlänge med regionkontor 
i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och 
Kristianstad.

VIKTIGA FRIVILLIGRESURSER
Anders Svenson, nationell frivilligsamordnare på 
Trafikverket, berättar att man idag arbetar med följande 
typer av frivilligresurser:
• CBRN-biträden i samarbete med CBRNförbundet. 

De stödjer med kompetens i staberna och genomför 
även utbildningsinsatser i fält av exempelvis under
hållspersonal som i samband med större utsläpp 
kan behöva röja kontaminerade vägar.

• Civila skyddsvakter, där Försvarsutbildarna är 
en utbildningsresurs.

• Stabsassistenter, som för närvarande lånas ur 
Lottakårens personalpool eftersom Trafikverket inte 
har egna fast placerade tjänster.

• Flyginsatsgrupper genom avtal med Frivilliga 
Flygkåren för rekognoscering av väg och järnvägs
nät efter större påverkan, ordonnansflyg och 
liknande uppgifter.

• Bandvagnsförare och så småningom även andra 
typer av fordonsförare kopplade till krigsorganisa
tionen. Utbildas av Frivilliga Automobilkåren och 
Bilkåren.

• Signalister utbildade av Frivilliga Radioorganisa
tionen, som i nuläget främst är knutna till bandvagns
styrkan men på sikt kommer att finnas på fler ställen 
i krigsorganisationen.

Man har även ett utbildningssamarbete med Svenska  
Sjöräddningssällskapet, som också är en typ av frivillig  
 organisation. Syftet är att öka förmågan att exempelvis 
skydda vattendrag i samband med utsläpp, eller att 
skydda Trafikverkets anläggningar vid över svämning.

I dagsläget har Trafikverket 200300 frivilliga 
direkt knutna till organisationen. Antalet kommer att 
öka i takt med att det civila försvaret byggs ut. 

Brosystem som de på bilden är känsliga för bl a sabotage. Foto: Trafikverket

Deras huvudsakliga tjänstgöring består främst av  
övning och utbildning, men de kallas även in för skarpa 
insatser. Skogsbränder, eftersök och flygövervakning 
av järnvägsanläggningar är några av de insatser som 
tagit frivilliga i anspråk. Vid tjänstgöring är de anställda 
direkt av Trafikverket med så kallat RiBavtal  
(Räddningspersonal i Beredskap).

Anders får det avslutande ordet: 
– Vi ser frivillighet och samverkan med frivillig

organisationerna som en viktig del i vår beredskaps
planering. Området utvecklas kontinuerligt efter hand 
som det civila försvaret stärks. 

TEXT: JÖRGEN SJÖHOLM
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MÅNGA AV DE PROBLEM som International Security 
Assistance Force (ISAF) och Resolute Support Mission 
(RSM) stötte på under de tjugo år man var i Afghanistan  
hade Sovjetunionen bittert fått uppleva under sin insats 
i landet (19791989). Den sovjetiska 40:e armén som var 
i Afghanistan under hela insatsen bestod av 80 000 till 
109 000 man. Som jämförelse var den västerländska 
truppnärvaron som störst mellan 20092013 då man 
hade minst 60 000 soldater i landet. ISAF:s närvaro i  
Afghanistan nådde sin topp år 2011 med 110 000 soldater. 
När ISAF övergick till den NATOledda RSM 2015, 
hade NATO och dess allierade (inklusive Sverige) aldrig 
mer än 16 000 soldater i Afghanistan. 

LÅNG UTFÖRSBACKE
Vid en första anblick verkar det finnas stora skillnader 
mellan hur de två insatserna lämnade landet. Den 40:e 
armén kunde lämna Afghanistan i god ordning trots att 
Sovjetunionen gradvis höll på att implodera. RSM, som 
skulle träna, ge råd och stödja Afghan National Defence 
& Security Forces (ANDSF), upplöstes den 12 juli 2021. 
En månad senare hade talibanerna intagit Kabul. Den 
slutgiltiga evakueringen av Kabul i augusti 2021  
påminde mer om evakueringen av Saigon i april 1975 än  
en ordnad överlämning till den afghanska regeringen.

Trots detta är bilden av att kollapsen var plötslig och 
oförutsedd missvisande. För nästan omedelbart efter 
att RSM påbörjats började den afghanska regeringen 
att tappa kontrollen över distrikt runt om i landet. Det 
finns här likheter med den sovjetiska erfarenheten och 
RSM då Sovjetunionen fortsatte att stödja den afghanska 
regimen trots att man officiellt lämnat landet. 

Efter återtåget i februari 1989 kvarstannade sovjetiska 
militära specialister för att stödja den afghanska armén  
och special och spaningsförband fortsatte sina opera
tioner i olika delar av landet. Man fortsatte att ge regimen  
stora kvantiteter med mat, bränsle, ammunition och  
militär utrustning. 1988, innan den sovjetiska tillbaka  
dragningen, bedömdes de afghanska säkerhetsstyrkorna 
uppgå till nästan 300 000 man. Ett år efter tillbaka
dragningen, 1990, gav Sovjetunionen förnödenheter 
till regimen till ett värde av tre miljarder dollar. Den 
afghanska armén och flygvapnet var totalt beroende av 
dessa leveranser. 

Trots detta kontrollerade regimen inte mer än tio 
procent av landet i början av 1991, och när Ryssland 
upphävde leveranser av förnödenheter och bränsle i 

EXIT AFGHANISTAN
Väst borde lärt sig av den sovjetiska insatsen i Afghanistan. Istället upp-

repandes många av deras misstag. Vad hände egentligen när Väst lämnade 
Afghanistan, och kollapsade verkligen Afghanistans armé på elva dagar, som 

USA:s försvarschef General Milley påstod den 18 augusti 2021? 

januari 1992 accelererade kollapsen av regimen. Medan 
Mujahedin fortsatte få vapen och logistiskt stöd från 
Pakistan, var det afghanska flygvapnet fast på marken. 
I augusti 1992 imploderade regimen och landet för
sattes i ett blodigt inbördeskrig som härjade fram till 
dess att talibanerna tog kontrollen över större delen av 
landet 1996.  

Den sovjetafghanska erfarenheten är inte helt olik 
den som uppstod under perioden då RSM pågick. För 
precis som den afghanska kommunistregimens armé 
var beroende av sovjetiska leveranser, var ANDSF  
beroende av väst. Gradvis tappade den afghanska 
regeringen kontroll, och 2017 kontrollerade man 217  
av 407 distrikt. I april 2021, när President Biden  
officiellt tillkännagav USA:s tillbakadragning, var 
siffran 129, en minskning med närmare fyrtio procent.

Den 11 juli 2021, knappt en månad innan Afghanistan  
övertogs av talibanerna, påstod Pentagons pressekre
te rare John Kirby att den afghanska armén hade ”en 
betydligt större kapacitet än de någonsin tidigare haft, 
mycket större förmåga… de vet hur man försvarar sitt 
land”.

Samma månad rapporterade den amerikanska 
Special Inspector General for Afghanistan (SIGAR) att 
”Ett avgörande fel i hur operationer utvärderades var 
tendensen till överoptimism”.

När RSM avslutades i juli 2021, upphörde även det 
logistiska stödet. Den afghanske generalen Sami  
Sadat beskrev i en essä i New York Times, publicerad i 
augusti 2021, konsekvensen för den afghanska mili
tären då uppemot sjuttontusen leverantörer lämnade 
landet: ”Leverantörer underhöll våra bombplan och 
våra attack och transportflyg under hela kriget… 
tekniska problem innebar nu att våra flygande platt
formar – en Black Hawk helikopter, en C 130 och en 
UAV – inte kunde flyga”.

ETT GIVET NEDERLAG
Under 2021 blev ANDSF gradvis överkörda eller  
övertygade om att lägga ner sina vapen, och efter  
tillbakadragandet accelererade processen vars grund  
var lagd många år tidigare. ANDSF gavs inte de 
resurser som de desperat behövde för att slå tillbaka 
mot talibanerna en längre period. Logistiken brast, 
och de enheter ur ANDSF som slogs mot talibanerna 
blev till slut oförmögna att fortsätta då de fick slut på 
förnödenheter. Samtidigt genomförde talibanerna en 
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lysande kampanj som utnyttjade ANDSF svagheter, 
bland annat deras låga moral och oförmåga att försvara 
hela landet. 

Shadi Hamid konstaterade i en artikel, först  
publicerad i The Atlantic, att USA ”aldrig förstod  
Afghanistan”, och att amerikansk policy i landet  
”baserades på fantasier”. Påståendet om ANDSF plötsliga  
kollaps är en del av en berättelse där västs ansvar, och 
de reella, underliggande problemen i Afghanistan 
förminskas. Kollapsen var inte plötslig, utan tog flera 
år. Förskjutningen från ISAF till RSM kan till viss mån 
jämföras med den sovjetiska erfarenheten efter 1989. 
Den sovjettrogna regimen överlevde i nästan tre år 
efter tillbakadragandet, den väststödda i nästan sex. 

I Afghanistan översteg kostnaderna i liv och pengar tydligt vinsterna. Foto: US Army Photo by Elisabeth Frazer

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

USA:s engagemang i Afghanistan varade längre än  
deras deltagande i första världskriget, andra världs
kriget och Vietnamkriget tillsammans. Samtidigt 
spenderade USA, justerat för inflation, mer i  
Afghanistan än på Marshallplanen efter andra världs
kriget. Enligt FN:s World Food Programme befaras idag 
halva Afghanistans befolkning riskera hungersnöd 
under den kommande vintern. 

Karl Marx skrev att historien upprepar sig. Först 
som tragedi, sen som fars. I fallet Afghanistan är det 
dock svårt att se annat än den ena tragedin följd av den 
andra. 

TEXT: SIMON FRANZÈN
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FÖRBUNDSORDFÖRANDE MAGNUS DAGMYR 
förklarar utmaningen:

− JanÅke har länge varit en nyckelperson och skött 
det mesta i förbundet. Vi är tre personer som tar över 
hans arbetsuppgifter när han drar sig tillbaka. Tack 
vare drivna funktionärer är vi dock övertygade om att 
detta kommer att gå bra.

UNGDOMSMUSIKER OCH REKRYTERING
Blekingeförbundet har något så ovanligt som en egen 
ungdomsmusikkår. Den har sitt ursprung i marinen, men 
när man där drog ner på den musikaliska aktiviteten 
blev kåren husvill och hittade i stället in under  
Försvarsutbildarnas vingar.

Förbundet brukar inte ha några problem att klara 
av sitt rekryteringsuppdrag avseende specialister till 
Hemvärnet, men under större delen av 2021 satte  
pandemin stopp för all rekrytering liksom för mycket 
av den övriga verksamheten.

MEDLEMMEN I CENTRUM
Man har annars ett etablerat koncept för medlems
aktiviteter som man inte har för avsikt att göra några 
större förändringar i, Magnus sammanfattar:

− Vi brukar årligen arrangera en resa med militär
historisk anknytning. Vi genomför också ett par 
föreläsningar kring aktuella teman, senast hade vi bjudit 
in en expert på temat angrepp och hur det kan se ut. Vi 
erbjuder även utbildning i Hjärtlungräddning varje år.

TYDLIGT UPPDRAGSFOKUS
Förbundet fokuserar på uppdragen från marinbasen och  
flygflottiljen F17 i form av kombattantutbildning och 
grundläggande soldatutbildning för civilanställda (GSU)  
såväl som regionaliserade uppdrag inom Försvars

FÖRSVARSUTBILDARNA BLEKINGE
Blekingeförbundet är inne i en generationsväxling i och med att trotjänaren  

Jan-Åke Karlsson trappar ner sitt engagemang. Trots detta förutser man en rivstart  
på uppdragen om pandemin förhoppningsvis släpper sitt grepp.

utbildarna. 2022 kommer man att genomföra två GUF 
mot normalt en. 

Däremot har Blekingeförbundet ingen ungdoms
verksamhet. Detta förklaras av att Flygvapenfrivilliga, 
Sjövärnskåren och Hemvärnsungdom sedan länge 
redan sysslar med detta, och eftersom Blekinge är så 
pass litet ser Försvarsutbildarna ingen anledning att 
konkurrera om deltagarna.

Förbundsordföranden igen:
− Vi upplever att regionaliseringen fungerar väldigt 

bra. Det som ibland vållar bekymmer är att Försvars
makten ofta roterar personal och att kontakterna 
därför i många fall måste upparbetas från början inför 
varje kurs.

− På den civila sidan står flera kommuner på kö för 
att få genomföra föreläsningen För Din Säkerhet! på 
skolor och för personal, här ser vi ett uppdämt behov.

TEXT: JÖRGEN SJÖHOLM

BLEKINGEFÖRBUNDET I KORTHET
Förbundet har fyra föreningar: Karlshamns Försvars-
utbildningsförening, Ronneby Försvarsutbildnings-
förening, Försvarsutbildarna Blekinges HBR-förening 
samt Försvarsutbildarnas Musikkår Blekinge. Detta 
ger totalt 347 medlemmar.
Pågående rekryteringsuppdrag: Sjukvårdare 6, 
Infobefäl 1.
Genomförda uppdrag under 2021: 1 GU-F, 1 Military 
Camp, 2 Military Weekend, 1 Totalförsvarsinformation –  
grundkurs, 1 För Din Säkerhet!, 1 Kombattantutbildning.

VÅRA FÖRBUND

CBRN-lektion och övningspass i strid under GU-F sommaren 2021. Foto: Magnus Dagmyr
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DET FINNS FLERA grundläggande svårigheter, och i  
vissa fall rena hinder, på vägen med att bygga upp 
det civila försvaret. Här lyfts några av de mest 
framträdande svårigheterna fram i kortfattad form.

Det saknas en ledningsstruktur från central ner till 
lokal nivå med tydligt utklarat ansvar för planering, 
krigsorganisering, utbildning och övning. På central 
nivå saknas en myndighet som, under regeringen, har  
ett sammanhållet ansvar för civilt försvar. På central 
myndighetsnivå hålls inte motsvarande uppgifter 
samman av en grupp myndigheter som bör ha ett ansvar 
inom ett antal viktiga samhällssektorer. På högre  
regional nivå behövs en myndighet som inom ett större  
geografiskt område kan hålla samman planeringen och 
inte minst samverka med Försvarsmakten. Motsvarande 
gäller på lägre regional nivå (länen) och på lokal nivå.

Finansiering och budgetering av det civila försvarets 
behov sker för närvarande mycket osystematiskt och 
splittrat. Det leder till oklarhet om vart pengar bör gå över  
tiden till viktiga ändamål. Här krävs sannolikt någon 
form av programbudgetering (ev kopplat till samhälls
viktiga områden) samt långtidsbudget för sådana  
investeringar som kräver budgetmedel under flera år. 

Det krävs en stor tydlighet om hur det rättsliga 
regelverket bör vara utformat för att säkerställa att alla 
de olika delarna av civilt försvar på likartat sätt följer 
den beredskapslagstiftning som gäller under fredstid 
vad gäller planering och sedan kan tillämpa bered
skapslagar konsekvent under höjd beredskap och krig.

Det behövs en omfattande utbildnings och övnings
insats för att lyfta kunskapsnivån inom hela det civila 
försvaret. Det rör sig om flera tusen individer som på 
relativt kort tid behöver få god kunskap om det civila 
försvarets sätt att fungera i fredstid och under höjd 
beredskap. Inte minst gäller det kraven på krigsorgani
sering och övergång mellan fred och krig. Kunskap om 
den nya och skärpta säkerhetsskyddslagstiftningen 
kräver insatser.

Ett viktigt område gäller försörjningsberedskapen. 
Olika inriktningsbeslut krävs från statsmakterna för 
att knyta näringslivets förmåga att leverera varor och 
tjänster till totalförsvaret. Betydande ekonomiska 
insatser krävs för att sådana avtal ska kunna slutas. Vår 
sårbarhet är betydande varför kravet på tre månaders 
uthållighet måste hanteras snabbt.

Det är relativt bråttom med alla dessa insatser. 
Utredningen om ”Struktur för ökad motståndskraft” 
har lämnat förslag som i hög grad kan möta behoven 
som beskrevs inledningsvis. Beslut dröjer dock vad 
avser implementering av dessa förslag. Ett modernt 
rättsligt regelverk måste komma på plats så att de 
ansvariga aktörerna inom civilt försvar får tydliga 
författningar att hålla sig till. Finansiering och  
budgetering kräver på kort tid betydande insatser, 
liksom utbildnings och övningsinsatser.

TEXT: BJÖRN KÖRLOF, tidigare generaldirektör, 
riksdagsledamot och reservofficer.

SVÅRIGHETER MED ATT BYGGA  
ETT NYTT CIVILT FÖRSVAR

Björn Körlof. Foto: Sveriges riksdag

KRÖNIKAN
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DinSäkerhet.se och Säkerhetspolitik.se 
stängdes i början av december
MSB UPPGAV tidigare under hösten via myndighetens hemsida 
att sajterna dinsäkerhet.se och säkerhetspolitik.se skulle  
avvecklas. 

Det mesta materialet flyttades över till msb.se och den andra 
respektive åttonde december stängde sajterna för gott.

Den nya ingången Råd till privatpersoner lanserades 1 novem-
ber och innehåller material från Dinsäkerhet.se. Strax därefter 
flyttades material från säkerhetspolitik.se in under Ämnes
område skola. Ett arbete med att förbereda omdirigering av alla 
länkar från de gamla webbplatserna till nytt innehåll på msb.se 
pågår under hösten.

Krisberedskapsveckan angår i högsta grad barn i skolåldern. 
Foto: Creative Commons / MSB:s bildbank

Nya föreskrifter om hur kommunen 
ska planera och utföra sin tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor
MSB UPPGER via sin hemsida att Föreskrift och allmänna råd 
(MSBFS 2021:8) träder i kraft 1 juli 2022 och målet är att de ska 
leda till ökad likriktning av kommunernas tillsyn enligt lagen om 
skydd mot olyckor.

I propositionen som föregick lagändringarna framhåller 
regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna 
utför sin tillsyn. Skillnader som nämns är:
• frekvens i tillsynsbesök
• meddelande av föreläggande
• uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts

Regeringen anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhets  - 
skäl behöver utföras på liknande sätt över hela landet.

Imponerad av professionalismen  
i det svenska försvaret
NATOS GENERALSEKRETERARE Jens Stoltenberg, Sverige 
och Finlands försvarsministrar samt ambassadörer från nord
atlantiska rådet fick följa svenska och finska fartyg när de 
övade gemensam sjömålsstrid i övningen Swenex. Nyheten 
tillkännagavs i ett pressmedelande från Försvarsmakten.

Det var första gången som Jens Stoltenberg besökte den 
svenska marinen i rollen som Natos generalsekreterare. Möten 
och samtal har ägt rum tidigare men inte i den faktiska miljön 
för svensk militär verksamhet. På agendan stod, förutom före-
visningar av svenska och finska styrkors förmågor att agera, 
fördjupade samtal som ytterligare ska främja samarbete och 
relationer mellan Sverige, Finland och Nato.

Försvarsmakten testar metoder  
att slå ut drönare
DE SER UT SOM dyra leksaker, men kan i själva verket utgöra 
allvarliga hot mot riket. Nu förbereder Försvarsmakten en  
etablering av ett robust skydd mot de allt vanligare drönarna, 
allt enligt en artikel på myndighetens hemsida.

Föreställ dig en mycket lite drönare. Den ryms i handflatan 
och kontrolleras av ingen. Det vill säga den styrs inte av någon 
människa, utan av datorkraft ombord på farkosten.

Den lilla flygfarkosten rör sig hela tiden. Ryckigt och till synes 
utan att följa något mönster. 

Den är programmerad att göra så, som ett skydd mot prick-
skyttar. Det är nämligen ingen konstruktion med särskilt vänliga 
avsikter. Den bär på en sprängladdning. Trots att den är mycket 
liten, bara tre gram tung, har den tillräckligt mycket kraft för att 
penetrera skallbenet hos en människa och förstöra det som är 
innanför.

Överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar förlängs  
ytterligare ett år
KOMMUNER FÅR genom överenskommelser ersättning av 
staten för att genomföra uppgifter kopplat till civilt försvar i 
lagen om kommuner och regioners åtgärder inför och vid  
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat 
en överenskommelse för perioden 20182020 vilken förlängdes 
att gälla även 2021. Överenskommelsen förlängs nu med vissa 
juste ringar att gälla även för 2022. Anledningen till att överens
kommelsen förlängs är att den pågående pandemihanteringen 
har inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte 
har kunnat genomföras som planerat. Nyheten gick att ta del av 
via MSB:s hemsida.

Stärkt säkerhetsskyddslag
FÖRSVARSMAKTEN UPPGER via sin hemsida att myndigheten 
får ett utökat tillsynsansvar för säkerhetsskyddet i Sverige 
genom rollen som samordningsmyndighet. 

– Förändringarna av säkerhetsskyddslagen är ett viktigt led 
i att öka Sveriges säkerhet. Främmande makt inriktar sig mot 
den svagaste länken och därför behöver alla hjälpas åt att höja 
säkerhetsnivån i samhället. Det är bra att Försvarsmakten är 
med och bidrar i detta viktiga arbete, säger kommendör Jan 
Kinnander, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

I och med lagändringen blir Försvarsmakten, tillsammans 
med Säkerhetspolisen, samordningsmyndighet för de samman-
taget 13 tillsynsmyndigheter som ansvarar för att kontrollera att  
myndigheter och företag följer säkerhetsskyddsbestämmelserna.

Våra cybersoldater är viktiga kuggar i säkerhetsskyddet. Foto: Bezav Mahmod / 
Försvarsmakten
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Jas 39 Gripen E på väg  
till Försvarsmakten
– LEVERANSER ÄR VIKTIGA för vår förmågetillväxt och 
försvaret av Sverige. Med Jas 39 Gripen E kommer svensk  
försvarsförmåga att öka, och vi kan bygga ett starkare och 
taktiskt överlägset flygvapen i varje situation, säger flygvapen
chefen CarlJohan Edström via en intervju publicerad på  
Försvarsmaktens hemsida.

Saab har nu gått in i leveransfasen vad gäller Gripen E och 
har visat upp de sex första serieproducerade planen. Fyra av 
dem går till Brasilien och två till Försvarsmakten.

Skillnaden mellan Gripen C/D och Gripen E är stor. Eversionen 
har moderniserade sensorer och flygvapenchefen konstaterar 
att den sammanlagda förmågan kopplat till mjukvara, system-
integrering, sensorer, vapen och telekrigssystem kommer att 
matcha och i många fall vara bättre än dagens femte generations 
stridsflygplan.

Kustbevakningen och MSB  
får förstärkningar
REGERINGEN HAR fattat beslut om regleringsbrev för Kust
bevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Nyheten gick att ta del av via MSB:s hemsida. Kustbevak-
ningens förmågor till sjöss ska stärkas och regeringen satsar en 
halv miljard från 2022 och framåt för att stärka kommunernas 
förebyggande arbete mot naturolyckor. 

Kustbevakningen är en del av samhällets krisberedskap i 
den maritima miljön. Kustbevakningens anslag för 2022 ökas 
med sammanlagt 75,5 miljoner kronor, för att myndigheten ska 
kunna stärka sin förmåga till sjöss.

Risken för naturolyckor, så som ras, skred, översvämningar 
och skogsbränder ökar i ett förändrat klimat. Kommunerna har 
en central roll i det förebyggande arbetet mot naturolyckor men 
staten behöver stödja kommunerna i deras arbete. Från 2022 
och framåt satsar regeringen därför en halv miljard kronor för 
att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor. 
MSB, som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för 
olyckor, kriser och civilt försvar, fördelar bidragen med stöd av 
SMHI och SGI.

Kustbevakningen och Försvarsmakten i samövning under Swenex 21.  
Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Utbildningspaket ”Kallt väder”  
− inte bara för Försvarsmakten
INNAN MAN SOM soldat, blivande officer eller anställd i 
Försvarsmakten genomför praktiska utbildningar och kurser i 
vintermiljö ska man förbereda sig genom att genomföra utbild-
ningspaketet ”Kallt väder”. Det här gäller inte bara för Försvars-
makten utan även andra aktörer nu när Totalförsvaret är på väg 
att byggas upp i Sverige. Av den anledningen genomförs nu den 
första instruktörskursen för personal inom polisen, räddnings
tjänsten, regionerna, Sjöfartsverket med flera. Nyheten tillkänna
gavs i ett pressmedelande från Försvarsmakten.

Förmågan att bekämpa  
pansarfordon stärks
ARMÉN FÅR TILLBAKA en av sina trotjänare. Pansarvärnsrobot 
56 Bill återanskaffas med omgående leverans från Försvarets 
materielverk, FMV, enligt uppgifter via ett pressmeddelande från 
Försvarsmakten. En ny spränggranat till granatgevären kommer  
också att levereras 2023. Detta är ett led i arbetet med att stärka 
förmågan att försvara Sverige.

Försvarsmakten kommer att införa en modern pansarvärns
robot inom en nära framtid. Det är ett arbete som FMV bedriver 
i samarbete med Frankrike och rör systemet Missile Moyenne 
Portée, MMP. Översatt till svenska betyder det medelräckviddig 
robot. Systemet beräknas komma i tjänst 2025.

Skyddscentrums EOD-grupp  
övar för att möta terror
EN HÖGEREXTREM GRUPPERING SOM använder improvi
serade sprängladdningar och nervgasen sarin för att nå sina 
politiska mål. Polisens bombskydd kan inte hantera situationen 
och hemställer om stöd från Försvarsmakten. 

Detta var scenariot för EODgruppen (ammunitionsröjnings-
gruppen) från Totalförsvarets skyddscentrum under en tre 
veckor lång övning där scenariot var lika skrämmande som 
realistiskt. Varje nytt fynd och desarmerad sprängladdning 
gav ny information som förde scenariot vidare. Till slut kunde 
polis gripa de fiktiva gärningsmännen och lokalerna de använt 
säkrades från både sprängämnen och kemikalier. Utöver 
kunskaper i att hantera oexploderad ammunition och hemma
gjorda bomber är SkyddC:s EODgrupp utbildad i att möta även 
kemiska, biologiska och radiologiska hot, det som brukar  
förkortas CBRN.

– När explosiver blandas med biologiska eller kemiska 
vapen blir det riktigt otäckt, säger Robert Eriksson som är 
ställföreträdande chef för EODgruppen. Nyheten om övningen 
publicerades på Försvarsmaktens hemsida. 

Ny epok inledd för det svenska luftvärnet
UNDER TORSDAGEN den 18 november 2021 inleddes en ny epok 
för det svenska luftvärnet. Detta var dagen då det avancerade, 
amerikanska robotsystemet Patriot infördes som ett led i att 
öka den svenska försvarsförmågan. Ett system som nu kommer 
att benämnas luftvärnssystem 103 (LvS103) i Försvarsmakten. 
Nyheten tillkännagavs i ett pressmedelande från Försvarsmakten.

Nytt projekt ska stärka förmågan  
att samverka och leda vid  
samhällsstörningar
I JANUARI 2022 påbörjas ett projekt för att utveckla hur alla 
som blir inblandade i att hantera samhällsstörningar ska arbeta 
tillsammans för att på bästa sätt nyttja samhällets resurser. 
Projektet utgår ifrån erfarenheter från coronapandemin och 
andra händelser. Projektet ska både utveckla strukturer och 
konkreta metoder och verktyg.

Projektet ska vidareutveckla ”Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning vid samhällsstörningar” som togs fram 
tillsammans med ett 70tal aktörer 2014. Utvecklingsprojektet 
pågår till och med 2024 men målet är att redan under 2022 
ta fram några av de stöd och de inriktningar som behövs och 
är mest efterfrågade. Nyheten gick att ta del av via MSB:s 
hemsida.
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MSB:s nya generaldirektör är på plats 
DEN 30 SEPTEMBER utsåg regeringen Charlotte Petri Gornitzka 
till MSB:s nya generaldirektör.

Nu har hon gjort sin första arbetsdag på MSB vilket skedde 
den 10:e december. Dagen bestod bland annat av ett besök vid 
Räddningstjänsten i Karlstadsregionen.

Camilla Asp, som varit vikarierande generaldirektör, går nu 
över till tjänsten som överdirektör vid MSB.

– Jag ser fram emot att lära känna medarbetare, och dyka 
ner i våra frågor och uppdrag. Det ska också bli intressant att 
lära känna myndigheter, kommuner, organisationer och närings-
liv som vi arbetar tillsammans med, säger Charlotte Petri  
Gornitzka. Nyheten gick att ta del av via MSB:s hemsida.

MSB tar nästa steg i storsatsning på 
ett modernt kommunikationssystem 
MSB OCH TRAFIKVERKET har fått regeringsuppdraget att 
planera och förbereda vidareutveckling och etablering av statens 
största infrastruktursatsning för mobil datakommunikation 
genom tiderna. Polis, ambulans, räddningstjänst, och annan 
samhällsviktig verksamhet, är i stort behov av moderna kommu-
nikationsverktyg i ett statligt kontrollerat nätverk. Nyheten gick 
att ta del av via MSB:s hemsida.

Mellersta militärregionen  
övade totalförsvar
EN VIKTIG DEL i utvecklingen av ett starkare totalförsvar är 
övningar. Totalförsvarsövning 2020 fortsätter under hösten 
att genomföra moment på regional och lokal nivå. I en fiktiv 
situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat 
angrepp har regionala och lokala aktörer övat roller och ansvar 
samt användning av regelverk och arbetsformer för samverkan. 
Nyheten tillkännagavs i ett pressmedelande från Försvars
makten.

Charlotte Petri Gornitzka. Foto: Eva Dalin / MSB:s bildbank

Kungen lämnade över ny fana till  
Militärhögskolan Karlberg
DEN SVAGA HÖSTSOLEN lyste över Militärhögskolan Karlbergs  
nya fana. Framför hela personalstyrkan, kadetterna på officers
programmet och deltagarna på Särskilda officersutbildnings
programmet lämnade Hans Majestät Konungen, Carl XVI Gustaf, 
över en ny fana då den gamla gjort sitt.

Fanor har spelat stor roll i den militära historien. De användes 
ursprungligen som fälttecken och fördes av enheter inom infan-
teriet, medan kavalleriet förde standarer, en mindre variant av en 
fana. När man drog ut i fält fungerade fanorna och standarerna 
som signal och identifikationsmedel. Soldaterna stred vid sin fana 
och för sin fana. När nya soldater anslöt svor de sin trohet till 
fanan. Idag används de huvudsakligen i ceremoniella samman-
hang, fortfarande med en stor portion tradition och betydelse 
kopplade till sig. Nyheten tillkännagavs i ett pressmedelande 
från Försvarsmakten.

Marinens inre strid
FÖRSVARSMAKTEN UPPGER via en nyhet på sin hemsida att 
en besättning som kan hantera en skadesituation på fartyget har 
långt större chans att upprätthålla sin förmåga och uthållighet 
i strid. Sjöstridsskolan har sedan flera år arrangerat bransch
dagar inom det viktiga området ”inre strid”.

Även i år genomfördes marinens seminarium om inre strid, 
MISS, under två dagar i Karlskrona. Syftet med dagarna är att 
vara en mötesplats för funktionen verkanstålighet där nyheter 
och erfarenheter delas, liksom att kunskaper och färdigheter 
diskuteras. Seminariedagarna har hittills genomförts årligen, 
utom förra året då det fick ställas in på grund av pandemin.

Från värnplikt till blivande officer
DET RÅDER FEBRIL AKTIVITET vid regementet Ing 2 och under 
hösten har det märkts av att det inte bara är fler värnpliktiga som 
utbildas, utan även fler officers och specialistofficerselever vid 
Fältarbetsskolan.

Just nu läser två kullar specialistofficersutbildningen (SOU) 
och ett tjugotal elever från Officersprogrammet (OP) genom-
för sin verksamhetsförlagda utbildning i Eksjö. Det var ett tag 
sedan det fanns så många elever på Fältarbetsskolan.

– Sedan jag började i Försvarsmakten 1995 har vi befunnit 
oss i ett konstant tillstånd av neddragningar. Nu har vinden vänt, 
och det är oerhört stimulerande och utmanande att få vara med 
och utbilda framtidens yrkesofficerare. I år har vi 55 elever på 
OP och SOU. Som jämförelse hade vi hösten 2016 endast tre. 
Eleverna kommer efter examen att bli värdefulla tillskott för 
fältarbetsfunktionen, både här på Ing 2 men även på pionjär
plutonerna tillhörande manöverförbanden, uppger Marcus Lukic 
som är utbildningsförvaltare vid Fältarbetsskolan via en intervju 
publicerad på Försvarsmaktens hemsida.

Överenskommelse om regionernas 
arbete med krisberedskap och civilt 
försvar förlängs ytterligare ett år
REGIONERNA FÅR genom överenskommelser ersättning av 
staten för att genomföra uppgifter kopplat till krisberedskap och 
civilt försvar i lagen om kommuner och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Därutöver får regionerna ersättning från staten via en överens
kommelse som tecknas av regeringen (Socialdepartementet) 
om Hälso och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Nyheten 
gick att ta del av via MSB:s hemsida.
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30 nya jobb när Försvarsmedicin  
nystartar
UNDER JULHELGERNA inledde Försvarsmedicincentrum 
(FömedC) i Göteborg en omfattande rekrytering till ett 30tal 
befattningar av skilda slag. Skälet är att förbandet i och med 
återetableringen av Älvsborgs amfibieregemente Amf 4 nu 
ska fokusera på sin huvuduppgift, försvarsmedicinen. Nyheten 
tillkännagavs i ett pressmedelande från Försvarsmakten.

Hundra nya snöskotrar  
levererade till jägarna
VID EN CEREMONI på K 4 i Arvidsjaur överlämnade Försvarets 
materielverk (FMV) två nya snöskotersystem till Försvarsmakten.

– Hundra nya snöskotrar kommer att ge en enorm förmåge
ökning för jägarbataljonen och fallskärmsjägarskvadronen i 
Karlsborg, säger brigadgeneral Mikael Frisell, chef för armémateriel 
vid FMV via en nyhet publicerad på Försvarsmaktens hemsida.

Bombattack i Somalia  
− inga svenskar drabbade
UNDER NOVEMBER utlöstes en större bilburen sprängladdning  
mot en bilkonvoj i Mogadishu, cirka 5 km från den svenska 
campen. Attacken riktades mot en konvoj eskorterad av ett 
privat säkerhetsföretag. Flera dödsoffer och skadade rapporte
rades, men inga av de drabbade var från EUTM och Försvars-
makten uppger via sin hemsida att all svensk personal räknades 
in och återfanns oskadda.

Flygvapnets logistikkedjor övade 
under Luftförsvarsövning 2021
EN VÄL FUNGERANDE LOGISTIK är A och O för att flygvapnets 
krigsförband ska få den tillgänglighet, rörlighet och uthållighet 
som efterfrågas för att kunna verka fullt ut över tid i såväl fred 
som kris och krig.

– Det spelar ingen roll hur många stridsflygplan, fordon eller 
soldater vi har om inte logistiken fungerar. Får vi inte fram driv-
medel, reservdelar, ammunition, vapen, mat och andra förnöden-
heter till förbanden löpande och i rätt tid står vi oss slätt, säger 
flygvapnets logistikchef Matz Jakobsson.

Under LFÖ 21 har flygvapnet testat logistikdelarna på flera olika 
sätt. För att få fram reservdelar och annat till logistikenheterna 
vid de olika flottiljerna har man genomfört transporter med 
turbilar i de södra delarna av landet. Nyheten tillkännagavs i ett 
pressmedelande från Försvarsmakten.

Vid samövning, här mellan svenska och amerikanska flygvapnet, är logistiken av 
avgörande betydelse. Foto: Antonia Sehlstedt / Försvarsmakten

Ett unikt och explosivt forskningsprojekt
FÖRÄNDRAS EXPLOSIVA ÄMNENS doft över tid? Svaret är 
högst troligt ja. Men exakt hur förändras doften när ett ämne är 
exempelvis tre år gammalt? Svaret på den frågan kan några av 
schäferhundarna från Försvarsmakten bidra till.

Hundarna deltar nämligen i ett forskningsprojekt som studerar 
åldringsprocessen för explosiva ämnen och hur åldrandet 
påverkar tjänstehundars förmåga att detektera dem. Under 
tiden som åldrandet pågår genomförs analyser av den kemiska 
doftbilden som preparaten utsöndrar. Det är Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) som står för analyserna och Polis-
myndighetens nationella bombskydd leder projektet. Nyheten 
tillkännagavs i ett pressmedelande från Försvarsmakten.

MSB:s tillsyn visar på  
gemensamma utmaningar för  
kommunal räddningstjänst
MSB UPPGER via en nyhet på sin hemsida att myndigheten 
sedan 1 januari 2021 är ansvarig myndighet för tillsyn av kom  
munernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).  
Utifrån det arbete som genomförts under året har man identi
fierat flest brister inom det förebyggande arbetet, exempelvis  
brandskyddskontroller och den kommunala tillsynen av enskilda.

– Självklart är våra slutsatser beroende av vad vi har granskat,  
och eftersom vi hittills utgått mycket från kommunernas års
uppföljning som mestadels beskriver kommunens förebyggande  
arbete så är det inom det området vi hittills har identifierat flest 
brister. Även om vi bortser från pandemins påverkan är exempel
vis den kommunala tillsynen mot enskilda underutvecklad i 
många kommuner, säger Anders Edstam på enheten för inrikt-
ning av skydd mot olyckor på MSB.

Räddningstjänsten är en central resurs i fred, vid en samhällskris liksom vid höjd 
beredskap och krig. Foto: Creative Commons / MSB:s bildbank

Fokus på luftförsvar
UNDER NOVEMBER var det extra mycket marin verksamhet 
i Hanöbukten. Fartyg från de båda sjöstridsflottiljerna övade 
luftförsvar i alltifrån solsken och vindstilla till kulingvindar och regn. 
Omväxlande väder således, precis som verksamheten till sjöss. 

Attackflyg och sjömålsrobotar utgör verkliga hot mot örlogs-
fartyg, särskilt i ett litet hav som Östersjön där landbaserat flyg 
snabbt kan nå överallt. Besättningarna på de fyra deltagande 
Visbykorvetterna, Patrullfartyget HMS Stockholm och minröj
ningsfartyget HMS Vinga har fått slipa på sina kunskaper i 
högt tempo. Rapport från övningen publicerades i en artikel på 
Försvarsmaktens hemsida.

Nyheterna är sammanställda  
av MINOU SADEGHPOUR.
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Aktivitet Datum Plats Arrangerande förbund
Ungdomsskola – vår 2026 febr Höllviksnäs Skåne
Ungdomsövning 2527 febr Skillingaryd Norra Småland
Försvarsmedicin – grundkurs 1 27 febr – 7 mars Höllviksnäs Sjukvårdsförbundet
Ungdomsövning 1820 mars Eksjö Norra Småland
CBRN – civil introduktionskurs 1920 mars Höllviksnäs CBRNförbundet
Sjukvårdskurs – FRG, MTE och RRstyrka 2327 mars Höllviksnäs Skåne
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 25 mars – 8 april Kvarn Östergötland
Ungdomsövning 812 april Eksjö Norra Småland
Military Weekend 2224 april Eksjö Norra Småland
Military Weekend – ungdom 2224 april Eksjö Norra Småland
Military Day 23 april Eksjö Norra Småland
Totalförsvarsdag 23 april Eksjö Norra Småland

REGION VÄST    
Aktivitet Datum Plats Arrangerande förbund
Totalförsvarsinformation – grundkurs 2527 febr Örebro Örebro
Studiebesök räddningstjänsten 9 mars Brålanda BohuslänDal
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 1225 mars Såtenäs BohuslänDal
Skyddsvakt – civil 1620 mars Tylebäck Kursgård Militärpolisförbundet
För din säkerhet! 17 mars Kviberg Göteborg
Vapentjänst (ungdom) 1820 mars  BohuslänDal
Försvarsinformation 21 mars Åmål BohuslänDal
Försvarsinformation 23 mars Kviberg Göteborg
Studiebesök F7 Gårds och flottiljmuseum 23 mars Vänersborg BohuslänDal
Kombattantutbildning musikkår 2527 mars Göteborg Göteborg
Military Weekend 2527 mars Göteborg Göteborg
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga 26 mars – 8 april Skövde Skaraborg
Utbildningsdag (ungdom) 2 april Uddevalla BohuslänDal
Påskövning (ungdom) 1518 april  BohuslänDal
Rekrytering vårmarknad 16 april Åmål BohuslänDal
Pistolskytte 21 april Orust BohuslänDal
Military Weekend 2224 april Halmstad Halland
Introduktionskväll för nya medlemmar 25 april Åmål BohuslänDal
Military Weekend 29 april – 1 maj Borås Älvsborg
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Aktivitet Datum Plats Arrangerande förbund
Föreläsning – Hemvärnet i huvudstaden mars Digitalt Stockholm  
   Södermanland 
Försvarsinformation 12 mars Stockholm Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 15 mars Norrtälje Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning 2527 mars Väddö skjutfält Luftvärnsförbundet
Figuranttjänst grundkurs militärpolis 2931 mars Kungsängen Militärpolisförbundet
Föreläsning – Hemvärnet i huvudstaden april Digitalt Stockholm  
   Södermanland
Informatör – Baskurs folkförankring totalförsvar 13 april Stockholm Försvarsutbildarna
Krisberedskap – fördjupning för stabsbefattning 810 april Västerås Västmanland
Kombattantutbildning för obeväpnad personal 2529 april Väddö kursgård Stockholm  
   Södermanland
Ungdomsövning 26 april Norrtälje Luftvärnsförbundet
Försvarsforum 28 april Strängnäs Stockholm  
   Södermanland
Ungdomsövning 29 april – 1 mars Väddö skjutfält Luftvärnsförbundet

REGION NORR    
Aktivitet Datum Plats Arrangerande förbund
Ungdom – tema vinter grunder 2025 febr Camp Ånn Jämtland
Ungdom – tema vinter grunder 27 febr – 4 mars Camp Ånn Jämtland
Vintertjänst – grunder 611 mars Camp Ånn Jämtland
Vintertjänst – grunder 611 mars Camp Ånn SVEROF
Vintertjänst – fördjupning 611 mars Camp Ånn Jämtland
Military Weekend – ungdom 1113 mars Härnösand Västernorrland
Military Weekend 1820 mars Härnösand Västernorrland
Försvarsmedicin – gruppchef grundkurs 2028 mars Camp Ånn Sjukvårdsförbundet
Försvarsmedicin – grundkurs 2 2028 mars Camp Ånn Sjukvårdsförbundet
Ungdom – tema vinter fördjupning 914 april Camp Ånn Jämtland
Totalförsvarsinformation – grundkurs 2224 april Härnösand Västernorrland

NÄTBASERADE FÖRELÄSNINGAR    
Ämne Datum Arrangerande förbund
Psykologiska operationer och informationspåverkan 24 febr Försvarsutbildarna
Västs militära kapacitet i norra Europa 10 mars Försvarsutbildarna
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GUF) 7 april Försvarsutbildarna
Ryssland, del 1 28 april Försvarsutbildarna



Anmäl ändrad
 adress!

Har du flyttat eller ska du byta adress? Se till att du får ditt nummer av Försvarsutbildarna utan avbrott!  
Gå in på www.forsvarsutbildarna.se – leta upp “Mina sidor” och gör dina ändringar direkt på hemsidan. 
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LÄR DIG MER OM TOTALFÖRSVARET
RÄDD ELLER BEREDD?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har tagit fram materialet Rädd eller beredd? 
som en uppföljning till broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer”. Materialet innehåller en filmserie, 
en scenarioövning som kan användas överallt där 
man vill lära känna varandra bättre för att kunna 
hantera kriser ihop i framtiden. Till exempel i skolor, 
föreningar eller på arbetsplatser.

Läs mer här: https://www.msb.se/sv/radtill 
privatpersoner/forbereddigforkris/filmoch 
ovningraddellerberedd/

NÄR KRIGET KOMMER
Försvarsmakten har tagit fram ”När kriget kommer”  
som är en serie i fem delar som handlar om fram-
tidens hotbild. I serien förklaras hur en konflikt 
skulle påverka det svenska samhället och vilka krav 
det ställer på Sveriges framtida militära försvar.

Se serien här: https://www.forsvarsmakten.se/sv/
omforsvarsmakten/darforfinnsforsvarsmakten/
narkrigetkommer/

TOTALFÖRSVAR – ETT GEMENSAMT ANSVAR
MSB har även tagit fram Totalförsvar – ett gemen-
samt ansvar. Det är en webbutbildning som ska 
utveckla grundläggande kunskap om området 
totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt 
ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen. Det tar 
ca 4560 minuter att genomföra utbildningen.

Här hittar du webbutbildningen: https://www.msb.se/ 
sv/utbildningovning/allautbildningar/totalforsvaret
ettgemensamtansvar/

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/film-och-ovning-radd-eller-beredd/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/darfor-finns-forsvarsmakten/nar-kriget-kommer/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/totalforsvaret--ett-gemensamt-ansvar/
https://www.forsvarsutbildarna.se/



