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ledare

Jag vill börJa med att tacka Försvarsutbildarnas 
riksstämma som har utsett mig att som ordförande 
företräda denna fina och viktiga organisation som 
medlemmarna i Försvarsutbildarna utgör. Inte sär
skilt svår att övertala till den uppgiften, ser jag nu 
fram emot att bättre få lära känna den verksamhet 
som ni bedriver runt om i landet.

Jag kan glädjande konstatera att organisationen 
står väl rustad för att möta nuvarande och kommande 
utmaningar. Inte desto mindre finns det en rad 
principiella aspekter på frivilligverksamheten som 
jag gärna redan nu vill lyfta fram:

Kan vi försvara Sverige utan frivilliga? Svaret 
är givet: Utan frivilliga, inget försvar och inget 

samhällsskydd. Kanske något tillspetsat, men utan tvekan bygger en överväg
ande del av vårt försvar och säkerhet på frivilliga insatser. Frivillighet kräver 
kunskap. Försvarsutbildarna har därför en unik ställning inom det frivilliga 
försvaret. Detta är en självklarhet för er medlemmar, för mig blir det en uppgift 
att förmedla detta till andra, beslutsfattare och allmänhet.

Utbildningsuppdraget kräver av oss att ständigt kunna anpassa till för
svarets och övriga samhällets utveckling och behov. Det kräver flexibilitet och 
kompetens. Det innebär oftast förändring i något avseende. Försvarsutbildarna 
måste därför kunna rekrytera och utveckla nya kompetenser för att klara av 
förändringar. Detta samtidigt som medlemmar ges möjlighet till engagemang 
och personlig utveckling. En förutsättning är emellertid att vi har tillräckligt 
med funktionärer/instruktörer. Alla medlemmar borde pröva på att någon gång 
ikläda sig en funktionärsroll. Det vore bra för organisationen och medlemmens 
personliga utveckling.

Alla organisationer behöver kontinuerligt rekrytera, inte bara nya kompet
enser i allmänhet, utan yngre medlemmar som efterhand kan ta över och driva 
organisationen vidare. Vi behöver därför engagera ungdomar. Detta kan vi göra 
genom att ge dem kunskap om totalförsvaret, genom att låta dem utmana sig 
själva och lära känna sina gränser samt genom att låta dem uppleva värdefull 
gemenskap. De kommer alla genom detta att stå bättre rustade som medborgare  
att möta påfrestningar på samhället och många kommer att engagera sig i fri
villigverksamhet.

Sedan värnplikten lagts i malpåse är de frivilliga försvarsorganisationerna 
den viktigaste komponenten för det som kommit att kallas för folkförankring.  
Med denna förankring i ryggen kan våra politiker avdela icke oväsentliga 
resurser till försvar och säkerhet, Försvarsmakten och andra myndigheter kan 
rekrytera rätt personal samt allmänheten acceptera begränsningar i den indi
viduella friheten och stödja totalförsvaret vid insatser. Med folklig förankring 
följer också stöd från företag och organisationer.

Den folkliga förankringens betydelse för vårt lands försvar och säkerhet 
kan inte övervärderas. Därmed kan också frivilliga försvarsorganisationer 
och givetvis Försvarsutbildarna framhållas som utomordentligt viktiga och 
grundläggande för försvaret av nationen och samhället.

Frivilliga Försvarsutbildare gör skillnad.

lars Frisk, nyvald Ordförande för Försvarsutbildarna 
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chefredaktören

2012 så beslutade Riks
stämman på sitt 100årsjubileum  
om en ny vision och verksamhets 
idé. Arbetet grundade sig på att  
rörelsen såg att en hel del för 
ändringar hade skett och att vi 
hade nya utmaningar framför 
oss. 2010 lades värnplikten vil 
ande och tiden före det så hade 
den stora krigsorganisation för 
invasionsförsvaret krympt ihop 
och övergått till ett insatsför
svar som skulle säkra freden 
utomlands. Visserligen så hade 
en del av detta diskuterats i sam 

band med namnbytet till Försvarsutbildarna och en övergång  
till att som huvuduppgift stärka hemvärnet med utbildning 
men någon riktig fart på krisstödsutbildningen var det inte. 

Efter beslutet 2012 så har verksamheten ökat väsentligt. 
Vi har vidareutvecklat våra koncept Grundläggande soldat
utbildning för frivilliga (GUF) och Military Weekend och 
har blivit en avtalsorganisation genom cirka 1 000 specialist
befattningar till hemvärnet och drygt 300 till olika aktörer  
till krisberedskapssystemet. Vi har även tagit fram en infor 
mationsaktivitet till allmänheten och ungdomar i gymnasie 
åldern kallad ”För din säkerhet!” Förutom detta ligger 
många förfrågningar som vi kan relatera till vår kompetens 
i sjukvård, kommunikation och försvarsinformation som 
vi ännu inte riktigt kunna säga ok till. Det är visserligen ett 
tufft och engagerat arbete som behövs bland funktionärer, 

informatörer, rekryterare och instruktörer ute i landet för 
att vi ska kunna fullfölja all verksamhet men det finns en 
efterfrågan på oss ute i landet som gör att vi inte behöver 
vara overksamma de närmaste åren.

Här får vi dock inte slå oss till ro utan nu gäller det att se 
runt hörnet och väga av det som vi vet är på gång, det vi tror 
är på gång och det vi kan gissa är på gång och naturligtvis 
det vi inte har en aning om. Just nu håller vi på och ställer 
oss ett antal frågor som berör hela rörelsen.
• Hur säkerställer vi att vi har en organisation och enga

gerade funktionärer och instruktörer som kan ta hand om 
både de uppgifter som vi har och de som finns framför oss?

• Hur påverkar det sannolikt kommande beslutet om ett 
återtagande av värnplikten oss?

• Hur skapar vi engagemang bland alla medlemmar så att de  
vill vara en del av vår och våra uppdragsgivares verksamhet?

• Vilka vill bli medlemmar hos oss de närmaste åren?
• Vad kommer det framtida totalförsvaret och det civila 

försvaret att innebära för oss?
Sammantaget så är det här något i ett kontinuerligt arbete 

med att utveckla oss och vår verksamhetsidé. Har ni några 
idéer och svar på de här frågorna och sådana vi ännu inte 
definierat så får ni gärna höra av er till era förbundsansvariga  
eller till oss på kansliet. Glöm inte bort att även om vi plan
erar för morgondagen så är det alltid i dag det händer så 
kom ihåg att även delta i det som sker i nuet.

Njut nu av en riktigt bra sommar och hoppas att ni fått 
chansen att delta på några av våra sommarkurser.

Per klingvall, kommunikationschef

Vad ska Vi göra imorgon?

vi i Försvarsutbildarna är duktiga på att rekrytera medlemmar 
till våra föreningar och förbund men samtidigt har vi svårt att 
behålla dem en längre tid.
2014 nyrekryterade vi 2 978 men vi minskade totalt med  
704 medlemmar.
2015 nyrekryterade vi 3 868 men vi minskade totalt med  
525 medlemmar.
det innebär att trots den starka rekryteringen så har vi ett 
nettounderskott. i syfte att ta reda på vad vi kan göra åt det så 
skickade vi ut en enkät till de som blev medlemmar 2015 för att 
se vad de vill göra och till de som slutat åren 2014-2015 för att 
framförallt ta reda på varför de slutade.
här är några av slutsatserna som vi dragit och kommer att 
jobba med:

Vi är bra på att rekrytera men tappar medlemmar
•	 vi behöver förbättra medlemsvården avseende bland annat 

information/kontakt med förbund så tidigt som möjligt så 
medlemmar känner sig sedda samt genomföra rätt typ av 
medlemsaktiviteter.

•	 vi behöver förbättra administrativa rutiner så att vi inte 
”slarvar	bort”	medlemmar	vid	exempelvis	flytt	och	inbetal-
ningar.

•	 vi behöver öka förståelsen för att engagemanget i Försvars-
utbildarna kan variera över tiden.

•	 vi behöver öka möjligheten att engagera sig inom både 
Försvarsmakten och/eller krisberedskapssystemet.

•	 Vi	behöver	fler	ambassadörer	som	kan	rekrytera	från	exempel- 
vis utbildningarna, För din säkerhet! och military Weekend.
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rOJ darwich är POlis i  
gävle och han har aldrig upp - 
levt kommunikationssystemet  
rakel som ett problem. snar - 
are är msb:s kritik en mer 
teknisk aspekt som inte märks  
under tjänst, menar han.

rakel, som bland annat an - 
vänds av polis och räddnings- 
tjänst bör ersättas. det före- 
slår msb, i en utredning som  
myndigheten lämnat till reger-
ingen.

roj darwich som jobbar på 
den ingripande verksamheten 
i gävle menar dock att varken 
han eller några kollegor haft 
problem med rakel.

– det har fungerat bra, vi 
har ju haft det i 6 år, när jag 
kom fanns det två system och 
många upplevde det som en 
kraftig förbättring när vi fick 
rakel, säger han till sveriges 
radio i gävleborg.

vad skulle det innebära om 
kommunikationssystemet 
skulle bytas? roj darwich  
menar att det kan bli en stor  
omställning för många efter-
som det tar tid att lära sig nytt.

msb tycker att behovet är 

gävlepolis: rakel fungerar bra!
stort då det gäller att uppdatera 
rakel-systemet till ett nytt 4g- 
nät, således det dyraste för- 
slaget som Post- och tele-
styrelsen tagit fram i en under-
sökning.

kan du förstå kritiken som 
msb ger rakel?

– Jag har inte hört så 
mycket om kritiken, vad jag 
förstår är det mest tekniska 
detaljer, säger roj darwich.

msb vill göra mer
i sitt budgetunderlag 
visar msb ökade ambitioner. 

– sverige står inför en rad 
säkerhetspolitiska utmaningar  
– därför behöver msb ta höjd  
för att kunna ta ett samlat  
grepp om flera viktiga sam-
hällsområden. det säger msb:s  
generaldirektör på myndig-
hetens hemsida.

hon pekar ut ett antal om- 
råden: msb vill stärka samhäll- 
ets beredskap för informations- 
påverkan, ta höjd för kommande  
utbildningsbehov samt ut-
veckla it-incidentberedskapen 
och samhällets förmåga att 
snabbt och samordnat hant-
era akuta händelser, även där 
ansvarsförmågan är oklar.

den säkerhetspolitiska  
utvecklingen i svenskt när-
område och i kombination med  
ett förändrat medielandskap 
ökar behovet av att utveckla 
förmågan att identifiera, för-
stå och möta försök till inform- 
ationspåverkan som riktar sig 
mot svenska beslutsfattare 
eller svensk opinion.

behovet av att utveckla 
verksamheten är betydligt 
större än vad myndigheten 
kan hantera inom nuvarande 
ekonomiska ramar, skriver 
msb men gör en bedömning: 
För att komma upp i önskad 
omfattning behövs jämfört 
med 2016 ytterligare 20 mnkr 
2017, 25 mnkr 2018 och 30 
mnkr från och med 2019 och 
framåt.

msb har under 2015 sett 
över sin utbildningsverksam-
het inom området skydd mot 
olyckor för att fortsatt anpassa 
utbildningarna till framtida 
behov, krav på hållbarhet och 
kostnadseffektivitet.

med den återupptagna 
totalförsvarsplaneringen och 
de utbildningsbehov som 
nu uppstår, bedömer msb 
att det finns skäl att skapa 
förutsättningar för att behålla 
dagens infrastruktur, inklusive 
två verksamhetsställen. 
För att klara finansieringen 
behöver msb enligt en preli-
minär bedömning ytterligare 
35 mnkr.

msb anser även att reger-
ingen ska införa ett operativt 
anslag som kan användas 
för att underlätta hanteringen 
av en kris så att inte osäker-
heter om vem som ska betala 
försämrar hanteringen av 
krisen.

dessutom lyfter msb i 
sitt budgetunderlag idén att 
regeringen bör införa varning 
via mobil och fast telefoni 
samt att regeringen ska 
utveckla författningsregler-
ingen för det civila försvaret i 
enlighet med statsmakternas 
uttalade inriktning och ambi-
tion. därutöver pekar msb på 
ytterligare finansieringsbehov 
för bland annat civilt försvar, 
it-incidentrapportering och 
kärnenergiberedskap.

en röst för rakel. Foto: msb

nationella risker & förmågor
den natiOnella risk- och 
förmågebedömningen som 
msb analyserar ska ge 
grunden för berörda svenska 
myndigheter att förstå vilka 
risker och oönskade händ-
elser som kan inträffa och, att 
förbereda sig.

analysen har direkt bäring 
på civilt försvar och kan rätt 
använd bli en del av utveck-
lingen av det totalförsvar som 
regeringen i december förra 
året gav startskott för.

sedan msb tog över efter  
räddningsverket och kris-
beredskapsmyndigheten har 
myndigheten årligen i ett 
regleringsbrev fått uppdrag att 
redovisa en nationell bedöm-
ning av samhällets förmågor 
eller oförmågor, risker, sårbar-
heter och identifierade och 
genomförda åtgärder i svensk 
krisberedskap.

bedömningen grundar sig 

främst på statliga myndig-
heters risk och sårbarhets-
analyser. sedan 2011 har 
uppdraget kompletterats 
med scenarioanalyser enligt 
eu-kommissionens riktlinjer. 
arbetet kallas nationell risk 
och förmågebedömning. det 
är ett arbete som knyter ihop 
sveriges nationella system för 
krisberedskap och eu:s nya 
civilskyddslagstiftning som 
började gälla i januari 2014. 
baserat på medlemsstater-
nas nationella risk och 
förmågebedömningar har 
eu-kommissionen tagit fram 
en övergripande analys av de 
risker som europa kan stå 
inför.

läs årets rapport 
den nationella risk- och 
förmågebedömningen 2016, 
via msb:s hemsida.

military Weekend som gav mersmak
Flera av de 27 deltagarna 
på military weekend som ny-
ligen genomfördes i halmstad 
visade intresse för att gå vid-
are till Försvarsmakten. andra 
ser en naturlig fortsättning i 
hemvärnet. alla var nöjda med 
att ha fått prova på militärlivet 
under en helg. det skriver luft-
värnsregementet på Försvars-
maktens hemsida.

det var många elever med 
i halmstad och syftet var att 
väcka intresse för Försvars-
makten eller att skapa enga-
gemang för hemvärnet, eller 
att eleverna skulle engagera 
sig i en frivilligorganisation.

– I helgen fick vi prova på 
att samarbeta med varandra 
i olika situationer. Vi fick 
springa hinderbana, prova 
skjuta automatkarbin, prova 
Försvarsmaktens fysiska 

tester och vi fick marschera 
i takt, säger sarah renström 
kern, 27 år och från göteborg 
på forsvarsmakten.se.

linda sjö, 34 år och från 
laholm, är ensamstående 
mamma och har länge velat 
gå med i hemvärnet.

– det passade jättebra att 
komma hit en helg för att se 
vad det egentligen handlar om.  
kul att testa på lite av mycket. 
det väckte stort intresse hos 
mig och jag kommer definitivt 
att söka mig vidare, säger hon.

rebecka leanderz, 30 år, 
har rest från kolmården utan-
för norrköping för att genom-
föra sin helg i halmstad.

– En gång fick jag följa med 
min syster till regementet i 
boden där hon jobbar. redan 
där väcktes ett stort intresse 
hos mig, säger hon.

military Weekend. 
Foto: Per lunqe
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msb: Välkommen till pride
msb Och storstockholms 
brandförsvar arrangerar gemen- 
samt räddningstjänstens med- 
verkan i årets Pridefestival 
mellan den 27 och 30 juli. 
det blir också medverkan i 
Prideparaden.

msb hälsar på sin hemsida 
sveriges räddningstjänster 
varmt välkomna att vara med 
under stockholm Pride. msb:s 
medverkan i Pride är en del 
av myndighetens likabehand-
lingsarbete 
och ett sätt 
för msb att  
visa att alla  
är väl-
komna.  
Festivalen 
betyder  
mycket för 
alla som  
vill ha ett  
öppnare 
samhälle, 
skriver msb 
och fortsätter:

försvarsutbildarna på  
politikerveckan i almedalen
även i år så deltar Försvars-
utbildarna tillsammans med 
andra organisationer i pro-
jektet Försvarspolitisk arena 
under almedalsveckan i visby 
4-8/7.

Försvarsutbildarna står som  
medarrangör i sex seminarier.
Måndag kl. 11.45–12.30
tillsammans med de andra 
frivilliga försvarsorganisation-
erna genomför vi ett semi-
narium på temat:
• Hur kan de frivilliga för- 

svarsorganisationerna 
öka effekten av det nya 
totalförsvaret?

Onsdag kl. 10.30–15.00
vi genomför fyra seminarier 
inom ramen för Försvarsforum 

som syftar till att belysa deras 
framtidsstudie: 
• Kärnvapenhot mot  

sverige – en realitet!
• Staten skyddar  

inte medborgarna!
• Ryssen kommer  

– hur gör han?
• Två scenarier för ett ryskt 

angrepp mot sverige
Torsdag kl. 11.45–12.30
Försvarshögskolan (Fhs) 
genomför ett seminarium 
med oss som medarrangör:
• Näringslivet och  

försörjningen av det  
nya totalförsvaret

På följande hemsida kan du 
se alla seminarier live:  
www.forsvarspolitiskarena.se 

Jägartjänster lockar
de startade sin utbildning 
till jägarsoldat och förstärk-
ningssoldat förra hösten. nu 
är de 30 aspiranterna i slut- 
skedet av sin utbildning. då 
och då ligger kortare special-
utbildningar på schemat, en är 
strid i bebyggelse som under 
två dygn genomförts på an-
läggningen bodsjöby i boden.

– utbildningen till jägar-
soldat är verkligen kanonbra, 
jag har aldrig ångrat att jag  
sökte och tog chansen, säger  
jägaraspiranten henrik 
wiklund från haparanda på 
Försvarsmaktens hemsida.

den ettåriga utbildningen till 
jägarsoldat är uppdelad på  
tre skeden, den första är bar-
marksskedet där grundkursen 
jägartjänst barmark och patrull- 
utbildning barmark ingår. det 
andra skedet är vinterskedet 
som i sin tur består av tre delar,  
grundläggande jägartjänst 
vinter och patrullutbildning  
vinter. det avslutande skedet  
är specialistskedet där utbild- 

ningen av de specifika befatt-
ningarna sker, till sjukvårdare, 
signalister och skyttar på 
automatgevär 90 och granat-
gevär.

samtidigt med den grund-
läggande utbildningen till jägar- 
soldat, genomförs en grund- 
läggande utbildning till förstärk- 
ningssoldat. den utbildningen 
är inte lika fysiskt krävande utan  
är mer uppbyggd på de speci-
fika befattningarna inom sam- 
band, ledning och transport.

ingrid lundqvist från  
stockholm är en av de tre tjejer  
som utbildar sig till förstärk-
ningssoldat vid jägarbataljon-
erna.

– det här är helt suveränt, 
man lär sig massor och inser 
att man klarar så mycket mer 
än man tror. Jag har definitivt 
inte ångrat att jag tog den här 
chansen, det är en mycket bra  
utbildning som många skulle 
behöva gå. men man måste 
också veta att trots att vi har 
lägre fysiska krav än vad de 

som utbildar 
sig till jägar-
soldat har så 
är det ingen 
utbild ning 
man bara  
kan glida 
igenom, 
säger ingrid 
lundqvist.

målet för alla jägaraspiranter: en befattning. Foto: Jimmy 
Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Försvarspolitisk arena engagerar både försvarspolitiker och försvarsmaktsledningen. 
Foto: Per klingvall

att medverka i Pride inne-
bär kompetensutveckling, till 
exempel att verka i ett samman- 
hang man kanske vanligtvis 
inte är i, samt träna på att 
kommunicera, representera 
och förmedla kunskap om den 
egna verksamheten.

stockholm Pride vill föra 
diskussionen om vem som 
bestämmer över och sätter 
ramarna för våra liv, vår stad 
och vår festival.

Pridefestival igen. Foto: kim svensson / Combat Camera / 
Försvarsmakten

stridsgruppen på gotland, nytt förband

eFter ett antal nedlägg-
ningar har nu ett nytt förband, 
18:e stridsgruppen bildats. det  
välkomnas av många och 
hösten 2017 i samband med 
storövningen aurora där 16 000  
soldater ska delta, kommer 
stridsgruppen att vara på 
plats på gotland för att öva. 

det skriver sveriges radio.
det blir inget eget rege-

mente utan är ett detachement  
till skaraborgs regemente. 
164 soldater ska finnas på 
gotland. lika många ska 
verka i förbandet på deltid. 
tillsammans utgör de en halv 
stridsvagnsbataljon.

strv 122 blir en vanlig syn på gotland. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten
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mOderaterna vill skapa 
en ny myndighet mot spioneri 
och desinformation riktad 
mot sverige. utrikesminister 
margot wallström är inne på 
samma linje. säpos senaste 
rapport visar att ryssland 
bedriver ett psykologiskt krig 
mot sverige i syfte att mani-
pulera, splittra och påverka 
demokratiska beslut. detta vill 
margot wallström möta.

– det här är en fråga som vi  
följer sedan en lång tid, inte 
bara på ud och i regeringen 
utan också i eu-sammanhang. 
det här är något som ofta är  
uppe på eu:s dagordning, och 
vi gör också en strategisk 
kommunikationsplan, där vi 
försöker bemöta mycket av 
det som är rysk propaganda, 

ny myndighet mot desinformation?
säger margot wallström till tt.

Också inrikesminister anders 
Ygeman ser allvarligt på de 
ryska aktiviteterna.

– Jag delar säpos bedöm-
ningar. det är klart att det är 
oroande av flera skäl, men 
framförallt för att det riskerar 
att påverka sverige i fredstid 
och svenska förhållanden, 
säger han till tt.

moderaterna vill möta den 
ökande desinformationen med 
en ny myndighet.

– vi vill ha ett högre tempo 
och ser helst att en helt egen 
myndighet får ansvar för detta.  
säpos rapport visar att hoten  
är reella, säger hans wallmark,  
moderaternas försvars-
politiske talesperson till tt.

ny arméchef: karl engelbrektson
- Från den 1 Juni är general-

major karl engelbrektson 
arméchef. han efterträder 
generalmajor anders 
brännström. karl engelbrektson 
lämnar tjänsten som chef för 
Försvarsmaktens förbands-
produktion och utbildning.

karl engelbrektson har god  
internationell erfarenhet, 
bland annat som chef för 
ks09 och nbg08. i bryssel 
har han utvecklat samarbetet 
mellan eu och nato.

– karl engelbrektson är 
med sina erfarenheter inom 
produktionsledning och 
internationellt samarbete väl 
skickad att svara upp mot de 
krav som ställs på chefskapet, 
säger anders silwer, chef för 
produktionsledningsstaben på 
Försvarsmaktens hemsida. 

mediebolag och regeringen  
talar it-säkerhet
demOkratiminister alice 
bah kuhnke och inrikesminister 
anders Ygeman har dagen 
efter it-attackerna mot medie-
bolag i slutet av mars träffat 
representanter för drabbade 
mediebolag.

– regeringen och medie-
husen är överens om att ett 
utvecklat it-säkerhetsarbete 
är centralt för att skydda med-
borgarnas tillgång till det fria 
ordet, säger anders Ygeman 
på regeringens hemsida.

alice bah kuhnke fortsätter:
– Jag fick med mig många 

viktiga bidrag till arbetet med 
den nya mediepolitiken. vi 
behöver fokusera på mer än 

de ekonomiska förutsättning- 
arna för att medierna ska 
kunna verka fritt och obero-
ende. det samlade intrycket  
från dagens möte är att 
medieföretagen besitter en 
hög medvetenhet och lång 
erfarenhet av att bedriva sitt 
viktiga arbete trots försök 
från kriminella att hindra dem, 
säger hon.

bland mycket diskuterades 
behovet av bättre information  
när it-attacker sker. msb  
kommer enligt regeringen.se 
att arbeta med detta. kallade 
till mötet var såväl chef- 
redaktörer som säkerhets- 
och it-ansvariga.

anders ygeman vill utveckla it-säkerhetsarbete. Foto: Per lunqe

generalmajor karl engelbrektson ny 
arméchef. Foto: torbjörn F gustafsson 
/ Försvarsmakten

svenskt cyberkommando
Försvarsmakten bygger 
på uppdrag av regeringen ett 
cyberkommando med offensiv  
förmåga.

– det digitala stridsfältet är 
en realitet i dag, säger general- 
major gunnar karlson, chef 
för must till svt:s agenda.

must-chefen pekar på 
behovet.

– vi måste kunna försvara 
oss mot digitala angrepp. nu 
har vi dessutom fått i uppdrag 
av regeringen att titta på möjlig- 
heten att skaffa egen offensiv 
förmåga på cyberområdet.

de digitala attackerna mot 
sverige och svenska intressen 
pågår 24/7. de senaste upp-
märksammade var attackerna 
mot nyhetssajterna i slutet av 
mars. Försvarsmakten och 
även msb bygger nu offensiv 
förmåga.

– det är, som vi bedömer 
det, mycket kostnadseffektivt. 

man kan ställa till stor skada 
till liten kostnad, säger gunnar 
karlson.

kostnaden för materielen är 
försumbar.

– hårdvaran är inte det 
svåra när det gäller digitalt 
försvar eller digital angrepps-
förmåga. det svåra är att hitta 
människor med tillräcklig 
kompetens för att använda 
hårdvaran.

Frågan är vad denna 
förmåga ska användas till.

– vi är fortfarande så tidiga  
i arbetet att jag inte kan defini- 
era vilka typer av mål vi riktar  
in oss på. Och när vi väl be-
stämt oss för vilka mål vi ska 
ge oss på kan vi naturligtvis 
inte berätta det heller. vi tittar 
på ett brett spektrum av sår-
barheter som en motståndare 
skulle kunna ha, säger gunnar 
karlson.

individanpassat brandskydd
under 2016 genomförs en 
studie som ska kartlägga hur 
sveriges kommuner arbetar 
med individanpassat brand-
skydd i bostäder.

majoriteten av de personer 
som omkommer i bränder 
dör i sin bostad. det är vanligt 
att den drabbade har någon 
form av funktionsnedsättning. 
som en del i arbetet med att 
nå målen i den nationella 
strategin för stärkt brand-

skydd genom stöd till enskilda 
vill msb att kommuner arbetar 
med att identifiera särskilt  
riskutsatta och individanpassa  
brandskyddet där så behövs. 
det skriver msb på sin hem-
sida.
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överbeFälhavaren har  
fattat beslut om att 1 juni till- 
sätta överste anders callert 
som ny chef för förbands-
produktionen på produktions-
ledningen. anders callert be- 
fordras samtidigt till brigad-
general. överbefälhavaren 
har också fattat beslut om att 
från samma datum tillsätta 
överste anna eriksson som 
ny ledningssystemchef i 
Försvarsmakten och befordra 

Centralisering och samordning  
efter storbranden

den stOra skOgsbranden 
i västmanland 2014 har fått 
msb att utreda möjligheter för  
hur liknande händelser kan han- 
teras i framtiden. i en rapport 
presenterar msb sina slutsatser.

msb:s generaldirektör helena 
lindberg vill se en snabb sär- 
skild utredning rörande ledning  
av räddningsinsatser så att 
reglerna bättre stödjer hanter-
ing av stora och komplexa 
händelser. hon hoppas på en 
lagändring inom ett år och 
öppnar för att räddningstjänster  
i framtiden inte har kommun-
erna som huvudman.

– räddningstjänsterna fung- 
erar väldigt olika på olika håll. 
kanske ska det här skötas av 
landsting eller regioner, säger 
hon till tt.

I utredningen finns förslag 

på att ge msb ett tydligare 
mandat att fördela resurser vid  
större händelser, förslag om  
samordnade kartor och geo-
data för olika aktörer samt ett  
förslag om ett särskilt opera-
tivt anslag, ett utrymme i stats- 
budgeten som ska kunna 
användas vid katastrofer.

inrikesminister anders  
Ygeman är i grunden positiv 
till utredningens slutsatser, 
men mer försiktig vad gäller 
en särskild katastrofbudget.

– vid de här tillfällena, 
branden i västmanland och 
stormen gudrun, har stats-
makten varit väldigt generös 
med att hjälpa och det här är 
en fråga om hur man organ-
iserar den hjälpen på konton. 
nu får vi analysera det här 
förslaget, säger han.

släckningsarbete i västmanland. Foto: msb

försvarsministern  
besökte ledningsregementet
Försvarsminister Peter 
hultqvist besökte 11 maj led- 
ningsregementet och it-förband- 
et i enköping. under besöket 
fick försvarsministern bland 
annat en genomgång av rege- 
mentets ansvarsområde och be- 
sökte en brigadledningsplats.

ledningsregementet an- 
svarar för flera uppgifter inom  
Försvarsmakten som handlar 
om informationshantering. 
lednings- och sambands-
bataljonerna utbildas för att 
möjliggöra kommunikation 
mellan och ledning av militära 
förband. På förbandet finns 
också telekrigsbataljonen 
som inhämtar underrättelser 
och stör ut motståndarens 
kommunikation och ett  
psyopsförband som arbetar 
med psykologiska operationer.

– Förbandsbesök är viktiga 
för mig, så att jag kan ta del av  
den verksamhet som bedrivs 
och hur genomförandet av för- 
svarsbeslutet fortlöper. vid be- 
söket på ledningsregementet  
fick jag ta del av erfarenheterna  
från övningen cold response 

och utvecklingen av Försvars-
maktens brigadlednings- 
förmåga. det är centralt för att 
öka den operativa förmågan,  
säger Peter hultqvist på 
regeringens hemsida.

Försvarsmaktens it-försvars- 
förband finns bland annat på  
garnisonsområdet i enköping.  
Peter Hultqvist fick en presen- 
tation av förbandet som har  
till uppgift att skydda För-
svarsmaktens infrastruktur  
för informations- och lednings- 
system mot angrepp samt att 
upprätthålla hög it-säkerhet 
inom myndigheten.

Försvarsminister Peter hultqvist under 
förbandsbesök. Foto: Jimmy Croona / 
Försvarsmakten

Chef för blivande pansarskyttekompani på gotland
skarabOrgs regemente 
har uppgiften att sätta upp 
18:e stridsgruppen och från 
hösten 2017 ska den finnas 
på plats på gotland. gustaf af 
Petersens är chef för strids-
gruppens pansarskyttekompani  
och han ser fram emot utman- 
ingen att sätta upp och ut-
veckla kompaniet.

– att jobba i Försvarsmakten 
är väldigt omväxlande. ingen 
dag är den andra lik. man får 

vara ute i det fria tillsammans 
med människor som trivs i 
samma miljö och man får 
hantera tekniskt avancerad 
utrustning, säger han på För-
svarsmaktens hemsida.

gustaf af Petersens började  
sin karriär som kompanibefäl 
på ett pansarskyttekompani 
när han gjorde sin värnplikt på 
gotland. valet att fortsätta sin 
karriär hos Försvarsmakten är 
inget han ångrar.

– Framförallt så tycker jag 
om att samordna en verksam-
het med högt tempo. det är 
väldigt stimulerande och det 
har jag fått göra oavsett om 
jag varit gruppchef, plutonchef 
eller kompanichef.

i rollen som kompanichef 
har gustaf af Petersens ett 
stort ansvar för att utveckla 
både kompaniets förmågor 
och soldaternas skicklighet.

– Jag vill utveckla kompani-

et till att bli det slagkraftigaste 
pansarskyttekompaniet i  
sverige. vi måste vara listiga 
och utnyttja terrängen strids-
tekniskt rätt. den viktigaste 
delen i detta är att använda 
sig av uppdragstaktik på 
alla nivåer. att träna chefer 
och soldater till att våga ta 
egna initiativ, säger gustaf af 
Petersens.

två nya brigadgeneraler i produktionsledningen
henne till brigadgeneral.

– Jag ser fram emot ut- 
maningen och det som ligger  
framför mig, att få fortsätta 
det arbete som min företräd-
are karl engelbrektson på-
börjat. det är ett stort ansvar 
att leda förbandsproduktionen 
i en Försvarsmakt som ska 
leverera ett försvarsbeslut av 
den karaktär vi fått. Jag är öd-
mjuk inför uppgiften men full 
av tillförsikt med det stöd som 

Försvarsmaktens förbands-
chefer och personal kommer 
att vara, säger anders callert 
på Försvarsmaktens hemsida.

anna eriksson har haft en  
lång karriär med en rad chefs- 
befattningar på bland annat  
F10, luftstridsskolan i  
uppsala och på högkvarteret. 
hennes chefs- och verksam-
hetserfarenhet från Fmv:s 
komplexa provverksamhet är 
en bra erfarenhet nu när hon 

tar sig an ledningsområdet i 
Försvarsmakten.

– Jag ser fram emot att bli 
ansvarig för ledningssystemen 
 i Försvarsmakten och att 
fortsätta lena hallins arbete. 
det är både ett brett och 
djupt ansvarsområde med 
omfattande utveckling och 
flera utmaningar, säger Anna 
eriksson.
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störst risk för översvämning i karlstad
under de senaste 20 åren  
har en rad kraftiga och ihåll-
ande regn drabbat sverige 
med översvämningar, ras och 
skred som följder. ett forsk-
ningsprojekt har nu kartlagt 
vad som väntas av över-
svämningar i sverige.

i forskningsprojektet neder- 
börd och översvämningar i 
framtidens sverige studeras 
de tre klimatutsatta platserna 
Falkenberg, karlstad och 
haparanda.

– Det finns stora risker för  
att allt fler skyfall och över-
svämningar i vattendrag och 

sjöar kommer att öka i fram-
tiden, säger deliang chen, 
projektledare och professor 
vid göteborgs universitet till 
tidningen energi och miljö.

För att kunna förutsäga fram- 
tida översvämningar har forsk- 
arna tagit fram lokala klimat- 
scenarier med hjälp av bland 
annat globala klimatmodeller, 
regionala klimatsimuleringar 
och statistiska metoder.

– med detta som utgångs-
punkt kunde sårbarheter inom 
de översvämningshotade om-
rådena analyseras, riskerna 
kunde kartläggas och förslag 

på åtgärder tas fram, säger 
deliang chen.

arbetet har gjorts för att 
stödja och utveckla metoder för  
det klimatanpassnings arbete 
som pågår i kommuner och 
länsstyrelser. analyser visar 
att karlstad är en av de städer i  
sverige där översvämnings-
risken är som störst. staden 
ligger på ett delta vid klarälvens  
utlopp i vänern. det ger dubbla  
översvämningsrisker, dels vid 
höga flöden i älven och dels 
vid högt vattenstånd i vänern.

i ett framtida klimat kommer  
nederbördsmängden att öka 

i karlstad, framför allt på 
hösten och under vintern.  
Forskarna ser därför ökade 
risker såväl för högre vatten-
nivå i klarälven som i vättern.

resultaten visar också att 
det i Haparanda finns risk för 
att torne älv kan svämma 
över, särskilt under islossningen. 
även havsnivån kan bli ett 
problem i haparanda.

MSB har finansierat projektet 
och det är ett samarbete mellan 
smhi, göteborgs universitet 
och centrum för klimat och 
säkerhet vid karlstads univer-
sitet.

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

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

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

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

försvarsutbildarna, Careerbuilder och försvarsmakten  
samverkar om en karriärportal för deltidsanställda
Försvarsmakten sam- 
arbetar med andra arbets-
givare och aktörer för att 
kunna öka möjligheten för 
olika soldatgrupper att kunna 
kombinera soldatlivet med ett 
annat arbete. samarbetena 
syftar till att öka flödena av 
personal mellan Försvars- 
makten och andra arbets-
givare, höja meritvärdet av en 
anställning i Försvarsmakten 
samt till att öka kännedomen 
om Försvarsmakten och per-
sonalförsörjningssystemet. 

utifrån det här behovet så 
har Försvarsmakten gett oss 
i Försvarsutbildarna uppdrag 
att ta fram en hemsideportal 

för att förenkla och effekt- 
ivisera kontakten mellan fram- 
förallt individen med deltids- 
engagemang i Försvarsmakten  
och arbetsgivaren. karriärsidan  
ska fungera som en direkt länk  
mellan individen och arbets- 
givaren. Försvarsutbildarna  
kommer att skapa och driva  
själva portalen och career-
builder svarar för själva jobb- 
matchningsdelen. Försvars-
makten kommer att tillhanda- 
hålla relevant information. För 
Försvarsutbildarna ser vi det 
här som en utmärkt plats att 
marknadsföra möjligheter för 
Försvarsmaktens personal att 
bland annat tjänstgöra som 

karriärportalen ska 
förenkla kontakter 
mellan deltidssol-
dater och företag. 
Foto: mats Carlsson 
/Försvarsmakten

frivilliga instruktörer inom  
ramen för frivilligutbildning.

Försvarsutbildarnas upp-
drag har ett fokus på utbild- 
ning och rekryteringsfrämjande  
aktiviteter vilka går väl i linje 
med syftet för 
denna karriär-
portal. För- 
svarsutbild- 
arna har också  

god erfarenhet av att skapa 
och driva hemsidemiljöer på 
ett professionellt sätt, säger 
Jonas wannberg, Produktions-
staben, arbetsgivarrelationer.
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FYsisk träning, det är Försvarsmaktens hemmaplan.  
Där finns en positiv träningskultur. Tanken bakom  
appen är att den kulturen ska stärkas. Soldater och  
officerare ska fortsätta att träna. Och nu går Försvars
makten ut till människor som kanske inte vet mycket 
om livet i grön uniform. 

– Men de vill träna och vi vill dela med oss av vår 
kunskap om träning, lite som en tjänst till allmänheten.  
Vi hoppas samtidigt att det kan vara en dörröppnare 
till bättre förståelse för vår verksamhet, säger övlt Lars 
Gerhardsson som leder Försvarsmaktens idrotts och 
friskvårdsenhet.

allsidig träning
Det skulle kunna leda till att killar och tjejer som söker 
till och börjar den grundläggande militära utbildningen  
är i lite bättre fysiskt skick om de följt appen?

– Ja. Vi vill skapa förståelse för de fysiska krav som  
finns hos oss. Det är i dag ett problem att många tvingas  
avbryta den grundläggande utbildningen på grund av 
belastningsskador. Det drabbar inte bara den enskilde 
utan också Försvarsmakten.

Träningsråden på appen, är det klassisk militär 
träning?

– FMTK fokuserar på allsidig och funktionell träning  
enligt Försvarsmaktens träningsfilosofi och långa 
erfarenhet. Vi har verktygen och bjuder på dem, liksom 
på inspirationen.

Det finns gott om träningsappar, varför ska man 
ladda ner FMTK?

– Vår app utgör ett fullständigt träningsverktyg. Den 
kostar inget och kräver inga andra förutsättningar.  
Appen bygger på vår träningsfilosofi om allsidig 
träning och innehåller såväl en stor övningsbank med 

hundratals övningar och ett stort antal färdiga pass, 
säger Lars Gerhardsson.

För alla
Om man inte tränat på flera år, är det lönt att börja 
träna med FMTK?

– Det finns möjligheter med appen att dra igång. Vi 
vänder oss till alla, från soffpotatisar till människor 
som tränar regelbundet.

Om man råkar ut för en skada under träningen?
– Som med all träning handlar det om att träna ut

ifrån sina förutsättningar och sin nivå, därför finns det 
tre olika nivåer att träna på i varje pass; intro, standard 
och avancerad. Om man är relativt ovan att träna eller 
haft ett längre uppehåll i sin träning rekommenderar 
vi att man börjar på intronivån. Dessutom har vi olika 
program, bland andra ett vi kallar kom igång, som just 
syftar till att motverka skador och höja den fysiska  
statusen på en individ i en lämplig stegringstakt kopp
lat till hur vi som människor kan ta till oss träning. 

– Om man följt dessa råd och ändå får en skada 
kommer det att i anslutning till appen också finnas 
rådgivning kring vad man kan göra för att rehabilitera 
en redan uppkommen skada samt tips och råd kring 
hur man bäst undviker skador, säger Lars Gerhardsson.

Hur gör man?
– Man laddar hem appen FMTK till sin smartphone, 

öppnar den och lägger upp ett användarkonto. Sedan är 
det bara att börja träna.

Träning utan redskap, är det back to basics?
– För oss har det alltid varit grunden, välkommen till 

vår verklighet, säger Lars Gerhardsson.

text: Per lunqe

träna med  
försVarsmaktens app

träningsappen från Försvarsmakten har blivit en succé. en 
månad efter den externa lanseringen har 180 000 tränings- 
sugna laddat ner den. grunden är enkel, med lite motivation  

och appen Fmtk kan du göra mycket med din kropp.

militär fysisk träning – nu i app. Foto: Wilhelm gullbrand / Försvarsmakten
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lördagen 28 maJ och söndagen 29 maj avhölls För
svarsutbildarnas årsstämma vid Tylebäck kursgård.  
Uppslutningen var stor, vilket en fullsatt sessionssal 
vittnade om. Viktiga frågor för utskottens arbete var  
bl a rekrytering, inkluderande åtgärder som behövs 
för att behålla våra medlemmar. En annan tung fråga 
var återväxten av instruktörer. Utskottsarbetet genom
fördes med stort engagemang. Uppskattade inslag 
var föreläsningar av Magnus DybergEk från MSB 

som talade om civilt försvar, Rikshemvärnschefen, 
brigadgeneral Roland Ekenberg som redovisade de 
senaste nyheterna från Försvarsmakten och Hem
värnet samt överste Mats Klintäng från Högkvarteret 
som talade över ämnet civilmilitär samverkan med 
utgångspunkt i det civila försvar som växer fram.

text: tOmmY JePPssOn

riksstämman 2016

stefan hallén från högkvarteret och leif gyriz verkar vara 
överens. Foto: Per klingvall

mats klintäng från högkvarteret beskriver Försvarsmaktens behov av 
stöd från civila myndigheter. Foto: thomas eckered

samtal med rikshemvärnschefen roland ekenberg. Foto: Per klingvall

hemvärnets musikkår halland spelar fanfar. Foto: Per klingvall
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Försvarsutbildarnas nye förbundsordförande 
är pensionerad generalmajor. När Försvarsutbildaren 
träffar honom för ett samtal uttrycker han stor glädje 
över det förtroende som getts och starka förväntningar 
på vad uppdraget kommer att innebära. Lars Frisk har 
en lång och framgångsrik tid bakom sig i Försvars
makten. Uppvuxen i Sollefteå och med en pappa som  
var militär med T 3 som arbetsplats var det inte helt 
ologiskt att sonen Lars skulle välja samma levnadsbana.  
Efter officersexamen 1972 har han gjort en mycket 
omväxlande karriär. Generalstabsofficer med tjänst
göring vid armé och försvarsstaben, bataljonschef  vid 
hemmaregementet T 3, chef  för 6:e Arméfördelningen 
i Boden, stabschef  vid Norra Militärområdet, ställ
företrädande chef  för Högkvarterets produktions
ledning och chef  för de neutrala ländernas övervak
ningskommission i Korea representerar några nedslag 
i ett trettiofemårigt yrkesliv.

Efter pensioneringen har Lars Frisk haft uppdrag 
för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt ett 
antal styrelseuppdrag förutom att ägna familjen med 
tre barn och fem barnbarn mycket tid. 

Lars Frisk trycker i vårt samtal på betydelsen av fri 
villigrörelsen som stöd såväl för ett väl fungerande mil 
itärt som civilt försvar där en av de viktigaste upp gift  

erna sammanhänger med rekrytering till militära och  
civila befattningar i totalförsvaret. En annan roll han 
betonar är bidraget till den folkförankring som För 
svarsutbildarnas verksamhet som rikstäckande  
organisation ger.

Försvarsutbildarnas historia förpliktigar. Lars Frisk 
ser tydligt att vi ska jobba med kompetensutveckling 
för vår kundkrets som tenderar att vidgas i vilket ligger 
en ständig lyhördhet och beredskap för att anpassa sig 
till samhällets behov av frivilliga. Han återkommer 
flera gånger till vikten av att vi kan rekrytera, stimulera  
och bibehålla medlemmar där ungdomsgruppen sär
skilt lyfts fram som en förutsättning för rörelsens livs 
kraft liksom att vi därmed bidrar till sunda verksam
heter i form av fysiska och psykiskt stimulerande aktiv 
iteter som utvecklar gemenskap och bra värderingar. 

Det som fick vår nye förbundsordförande att ta upp
draget var en stark tro på den verksamhet vi bedriver 
liksom en vilja att fortsatt bidra till en positiv utveckling  
av svenskt försvar, inte minst utifrån vad ett brett kon 
taktnät inom olika samhällsområden ger för möjligheter.

Vi önskar Lars Frisk all framgång i sin roll som 
Svenska Försvarsutbildningsförbundets ordförande.

text: tOmmY JePPssOn

lars frisk ny  
förbundsordförande

lars Frisk, ny förbundsordförande. Foto: thomas eckered

nya ledamöter  
i överstyrelsen

Yana Sundgren, Norrbotten 
(till vänster)
Fredrik Rosenlind, Skåne 
( nere till vänster)
Jörgen Peters, Halland 
(nere till höger)

Foto: Per klingvall



nYe insatscheFen i Försvarsmakten, viceamiral Jan 
Thörnqvist vill öka myndighetens operativa förmåga. 
Som ytterst ansvarig för militära insatser i Sverige och 
utomlands ser Jan Thörnqvist att det kan göras på flera 
sätt, ett är att anpassa beredskap och verksamhet efter 
de underrättelser och analyser som bland andra MUST 
levererar.

– Det innebär också att vi integrerar insatser och 
övningar. Vi planerar övningsverksamhet där vi  
behöver förmåga för underrättelser eller där vi är i 
behov av övervakning, säger Jan Thörnqvist.

Den spelplan som tills nyligen gällt är mark, sjö och 
luft. Förbereds insatser på informationsarenan?

– Vi kommenterar av operativa skäl inte vilka insatser 
vi planerar. Vi har psyops och cyberförsvarsförmåga. 
Det är helt klart att det här är en domän som de senaste 
åren öppnat för hot och risker men också för aktiva möj 
ligheter. Den hänger ihop med såväl mark, sjö som luft.

Civila Försvaret
Ett kostnadseffektivt sätt att möta hot?

– Absolut och det är en sak för alla delar av Försvars
makten och även övriga myndigheter och organisationer.

MUSTchefen generalmajor Gunnar Karlson menar 
att det civila försvaret har en viktig roll att fylla för det 
samhälle som utsätts för hot?

– Ja. Och det är en roll för totalförsvaret. Det pågår 
intensivt arbete inom Försvarsmakten och i det civila 
samhället för att öka den gemensamma försvars
förmågan, säger Jan Thörnqvist.

Om det blir en ny underrättelseoperation eller ubåts 
jakt, är Försvarsmakten rustad att genomföra den?

– Vi utvecklar kontinuerligt våra förmågor, analys
erar och drar erfarenheter. Jämför vi med vad som 
hände i oktober 2014, underrättelseinhämtningsopera
tionen, vill jag påstå att det är vi. Men innan vi drar  
igång en ubåtsjakt måste vi veta att det finns något 
under vattnet att jaga, bemannat eller obemannat.

Då kommer den nya helikoptern HKP14 D att användas?
– Jag landade just med en. Den är en viktig ingredi

ens i den här typen av verksamhet.

vinner erFarenhet
Den nya helikoptern användes i svenskfinska övningen  
SWEFINEX på ostkusten och väster om Gotland. 600 
svenska soldater, sjömän och officerare deltog. Heli
koptern ger större möjligheter än tidigare att spana på 
längre avstånd. Under 2017 påbörjas utrustningen av 
den så kallade Fversionen.

I slutet av februari hade Försvarsmakten 348 män 
och kvinnor på insats utomlands, flest i Mali, 233  
personer. Vinner Försvarsmakten insatsförmåga 
genom att ha trupp utomlands?

– Ja, det gör vi. Vi får personal som har insatserfaren
het i krävande insatser och miljöer. Det betyder att sol 
daterna tar hem erfarenheter från uppgifter som genom 
förs under realistiska förhållanden, säger Jan Thörnqvist.

Vilka egenskaper sätter du främst hos svenska mil
itärer som genomför en insats?

– Våra soldater och sjömän har en bra värdegrund 
och är vana vid uppdragstaktik. De bedömer snabbt 
situationer och anpassar verksamheten därefter, de 
tänker själva. De har också god social förmåga och är 
bra på att jobba i grupp, vilket många av mina samtal 
med utländska kollegor bekräftat.

mÅngFald bra
Det är egenskaper du vill ha vid insatser i Sverige?

– Ja, det är egenskaper som behövs överallt.
Hur ser en bra grupp ut?
– Det finns bevis för att en blandad grupp med både 

kvinnor och män i ett förband är bra. Mångfald och 
olikheter gör att vi får bättre förmåga.

Det visar sig också att kompetenser dyker upp.
– När vi sätter samman grupper är det inte säkert att vi  

klart identifierat alla kompetenser som behövs. Det kan  
vara så att man får någon kompetens på köpet. En grupp  
medlem kan ha med sig en annan utbildning och er
farenhet som gör att gruppen 
blir bättre, säger Jan  
Thörnqvist. 

text: Per 
lunqe

nye insatsChefen:  
öVning oCh underrättelser  

ger bättre insatser
Försvarsmaktens insatser vässas med underrättelser från must,  
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och med övningar.

– vi ökar den operativa förmågan, 
säger insatschefen, viceamiral 
Jan thörnqvist. Foto: nicklas 
gustafsson / Combat 
Camera / För-
svarsmakten



13 – Försvarsutbildaren 3-2016

500 värnPliktiga genomförde repövningar i slutet 
av förra året. Alla verkar nöjda med det, inte minst 
jägarsoldaterna i Arvidsjaur. Försvarsminister Peter 
Hultqvist och regeringen lät Försvarsmakten delvis  
aktivera värnplikten, hotet mot Sverige motiverade detta.

Är regeringens repövningar något du har i åtanke 
när du utreder Försvarsmaktens personalförsörjning?

– Absolut. Både repövningarna och det faktum att 
man nu krigsplacerar de som genomgått grundutbild
ningen är viktiga pliktdelar som påverkar personal
försörjningsflödet, säger Annika Nordgren  
Christensen.

uPPdrag: mix
Din utredning ska redovisas senast 30 september i år. 
Kort tid att utreda mycket?

– Ja, men jag försöker tänka att tilldelad tid räcker. 
Den bakomliggande orsaken är ju att omvärldsläget 
kräver åtgärder och då måste man anpassa processerna 
till behovet och inte tvärt om.

Vilka utgångspunkter har du?
– Min uppgift är att föreslå en modell som mixar värn 

plikt och frivillighet samt andra åtgärder som stabilis
erar Försvarsmaktens personalförsörjning långsiktigt.  
Jag ska också säkerställa att modellen medger att till
växa om politiken så finner nödvändigt.

Försvarsdepartementet säger att man också tittar på 
den norska modellen för personalförsörjning, det vill 
säga anställda soldater bredvid värnpliktiga. Vad har 
du att säga om en sådan modell?

– Utredningen har varit i Danmark och Norge och 
studerat deras personalförsörjning. Mitt uppdrag är 
ju att växla in plikt då den frivilliga rekryteringen inte 
räcker till, vilket gör erfarenheterna i grannländerna 
intressanta. I Norge har man könsneutral värnplikt, 
vilket vi också har i den vilande lag jag har att hålla mig 
inom, säger Annika Nordgren Christensen.

maJoritet För
Riksdagen beslutade 2009 med knapp majoritet att 
lägga värnplikten vilande. Oavsett hur stabila major
iteter riksdagen bör ha för stora beslut som värnplikten,  
hur ser du på det parlamentariska läget i dag?

– I riksdagen råder rent mandatmässigt en majoritet 
för värnplikt, men om man ska åstadkomma en över
enskommelse som omfattar S och M och de partier som 
samverkar kring den försvarsuppgörelse som slöts för 

Värnplikten  
tillbaka?

är det dags för värnplikt igen? annika  
nordgren Christensen är regeringens  

särskilde utredare och hon bollar olika  
möjligheter, med och utan plikt.

ledningsgrupp rekognoscerar på gotland under kFö 2015. blir förbanden besatta med en kombination av plikt och frivillighet?  
Foto: mats nyström / Försvarsmakten

fortsättning på nästa sida
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den nYa grundutbildningen kommer på allvar 
igång till sommaren. Det som förut var GMU och befatt 
ningsutbildning för anställda soldater och sjömän blir 
nu en utbildning för rekryter och anställningen börjar 
först efter utbildningen. Poängerna är flera, menar  
öv. Peter Tagesson på Försvarsmaktens högkvarter.

– Vi får ett bättre tidsuttag, det är tydligare när an
ställningen börjar och med premien efter genomförd 
utbildning kommer troligen fler att fullfölja, säger 
Peter Tagesson.

rekrytFörmÅner
Det blir en längre sammanhållen utbildning och den 
ska ge bättre soldater.

– Den nya grundutbildningen möjliggör också att vi  
får ett bättre samordnat förbandsträningskoncept vilket  
skapar bättre krigsförband, säger öv. Olof  Granander 
som leder samordningen för införandet av den nya 
grundutbildningen, på Försvarsmaktens hemsida.

En stor nyhet är att rekrytförmåner, fritt boende, 
fria måltider och fria hemresor kommer att gälla under 
hela utbildningen. Ersättningen blir 4 500 kronor per  
månad och för den rekryt som når ända fram och blir  
godkänd kommer en premie på uppemot 50 000 kronor.

– Premien, ersättningen och förmånerna motsvarar 

soldat utbildar sig till jägare i arvidsjaur, nu med grundutbildning i ny tappning. Foto: kim svensson / Combat Camera / Försvarsmakten

försVarsmaktens 
nya grundutbildning

Från i år är gmu ett avslutat kapitel.  
den nya grundutbildningen ska ge mer  

tid och bättre soldater.

ett år sedan, krävs omsorg om den frivilliga rekry t 
eringen.

Vad du än kommer fram till, blir det tufft för 
regering och riksdag att komma till ett beslut som 
också blir hållbart?

– Omvärldsläget ställer krav på politisk leverans och  
insikten om behovet av att utveckla och stabilisera per 
sonalförsörjningssystemet är väl etablerat i samtliga  
partier. Sedan kan politiska strider vara ganska frikopp
lade från sådana ingångsvärden, så man vet aldrig, men 
jag bedömer att det finns goda förutsättningar att bli 
överens.

annika nordgren Christensen utreder personalförsörjningen.  
Foto: tjäderns byrå

För oCh emot
Vilken är den största poängen med värnplikt?

– Förutsägbarheten och den normerande effekten att 
alla, både kvinnor och män, kan komma ifråga för att 
vara en del av försvaret.

Med en yrkesarmé?
– Den drivkraft som frivilligheten innebär, det vill 

säga att samtliga har sökt sig av fri vilja till verksam
heten och således vill vara en del av den helt av egen 
maskin. En annan aspekt är användbarhet i samtliga 
Försvarsmaktens uppgifter, utan att politiken först, 
till exempel, måste höja beredskapen, säger Annika 
Nordgren Christensen.

text: Per lunqe

forts. värnplikten tillbaka?
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i stort den tidigare ersättningen under GMU:n och som 
anställd, säger Peter Tagesson.

reglementen
Bor man i Stockholm och gör den grundläggande ut
bildningen i Boden, blir förmånerna med hemresa 

öv. Peter tagesson jobbar med ny grundutbildning inom Försvarsmakten.  
Foto: Per lunqe

soldat utbildar sig till jägare i arvidsjaur, nu med grundutbildning i ny tappning. Foto: kim svensson / Combat Camera / Försvarsmakten

försVarsmaktens 
nya grundutbildning

varannan vecka värda mer, bor man i Kungsängen och 
utbildas på Livgardet blir reseförmånen värd mindre.

I början av april höll Försvarsmakten ett möte på  
Karlberg där frågor och nuläge låg på bordet. 150 utbild 
ningsansvariga ventilerade frågor om utbildningens 
genomförande.

Peter Tagesson, Försvarsmakten.

"i år är målet 3 200  
rekryterade."

– Vi gick igenom samordning och kvarstående 
frågor, säger Peter Tagesson.

Det var praktiska frågor, till exempel hur gör man 
med en rekryt som under utbildningen väljer att gå mot 
en annan befattning än den som gällde i början. Det var 
också information om handböcker och reglementen 
som ges ut för att samordna utbildningen.

– Det underlättar för Försvarsmakten att nå utbild
ningsmålen samtidigt som att rekryten får en mycket 
bättre utbildning, säger Peter Tagesson.

tuFF konkurrens
Rekryteringen till utbildningen har varit igång sedan 
förra hösten. Vad strävar ni mot?

– I år är målet 3 200 rekryterade, säger Peter Tagesson.
Under juni i år kommer det också att bli möjligt för  

dem som tidigare genomfört GMU att bygga på den 
med en hel grundutbildning. De rekryter som gör det 
tillgodoräknar sig den GMU de gjort, tolv veckor, och 
påbörjar grundutbildningen i samband med att befatt
ningsutbildningen börjar.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har fått 
beställningar från Försvarsmakten. För 2016 är 2 500 
testplatser vikta från maj till juni. Som vanligt krockar 
tester och inryckning med gymnasiernas studentskivor 
liksom civila utbildningar och jobb för studenterna.

– Det är en utmaning, intresset för Försvarsmakten är  
stort samtidigt som att konkurrensen om målgruppen ökat  
betydligt senaste tiden med låg ungdomsarbets löshet och  
ökade satsningar på högskole och universitetsutbild
ningar. Det är stora pensionsavgångar på arbetsmarknaden 
och en reducering av ungdomsårs kullarna med tjugo 
procent de senaste fem åren, säger Peter Tagesson.

Men fortsatt är prognosen god för Försvarsmakten 
att nå 3 200 rekryter i år.

– Vi kommer att ge dem bra utbildning, säger Peter 
Tagesson. 

text: Per lunqe
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vid FramkOmsten möts jag av ungdomsledarna  
Alexander Westman och Marcus Jonasson. Våren tvekar,  
och i stugan på kursgården eldar de med en värmefläkt. 
Johan Vallström är iväg till Älmsta och köper mat. Ung 
domarna är ute i skogen. Alexander och Marcus visar 
på en karta. Vid UPK 333 bygger ungdomarna bas och 
längre bort har en grupp startat rörlig och fast spaning. 
Samband är upprättat och flyter på bra.

Eleverna kommer från Åkersberga, Danderyd, Täby  
och så förstås Roslagen. Varför kommer de? De vill lära 
sig något, de vill vara med kompisar, känna kamratanda  
och de vill göra det i uniform. Det behövs frivilliga som 
håller ihop verksamheten. Det behövs ungdomsledare.

Ett befäl som gillar sina soldater?
– Då tar dom i, säger Alexander.

att de nÅr mÅlen
Han kollar ut genom fönstret. Knallarna hörs. Det är 
hemvärnsbataljonen som övar skjutning och på skjut
fältet.

– Eleverna gillar oss. Men jag är inte bara ute för att 
bli omtyckt. Om man ställer krav, då vet de vad vi vill, 
vad de ska åstadkomma. Och når de målen är det bra 
för deras självförtroende. 

Alexander gillar att leda. Lika länge som han varit 
ungdomsledare i Försvarsutbildarna har han tränat 

ungdomar i judo, bara att ställa upp när en elev visar 
intresse. Han gick ungdomsledarkursen för kn Gunnar 
Svärd och lärde sig mycket där.

– Vi fick lära oss att se att olika ungdomar har olika 
behov.

Gruppdynamik, mobbing?
– Skulle vi upptäcka något sådant, tar vi tag i det. I 

skogen har de bara varandra, och de ska kunna lita på 
varandra, säger Alexander.

PePPar
Johan kommer och vi åker ut till basbygget. Där jobbar  
tre ungdomar med ett kamouflagenät. De jobbar mål  
medvetet, säger inte så mycket men verkar förstå  
varandra ändå.

Hur gör du för att peppa ungdomar som inte är på topp?
– Märker jag att stridsvärdet går ner säger jag till 

gruppchefen att ordna varmt, att dricka, sockor kan 
behöva bytas, säger Alexander. 

Varför är du ungdomsledare?
– Det är roligt, meningsfullt. Jag längtar efter varje 

övning, säger Alexander.

meningsFull
En bra ungdomsledare eller instruktör är entusiastisk 
och går in för att få med sig ungdomarna. Det menar 
Fredrik Nilsson som varit aktiv i Försvarsutbildarnas 
ungdomsverksamhet i över 20 år.

Men det räcker inte för att förbundet ska kunna 
rekrytera ungdomar. 

– Vi måste erbjuda meningsfull verksamhet där 
ungdomarna också ser att de kan utvecklas, både som 
grupp och individer, säger Fredrik Nilsson.

Ungdomar i åldern 1518 år vill, det är Fredrik 

alexander Westman, ungdomsledare i luftvärnsförbundet, gillar ungdomar. Foto: Per lunqe

ungdomarna  
gillar det Vi gör

vad innebär det att vara ungdomsledare hos 
Försvarsutbildarna? vi tog en tur till roslagen 

och luftvärnsförbundet som håller en  
examen, en strapatshelg för ungdomarna.  

den genomförs på väddö skjutfält.
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ungdomar på strapats i skogarna runt väddö skjutfält. Foto: Per lunqe

Nilssons erfarenhet, pröva nya saker, tänja sin gränser 
och känna tillhörighet. Och de förväntar sig en verk
samhet som känns genomtänkt, seriös och med  
duktiga instruktörer som i många fall blir viktiga före
bilder.

– Det ska ungdomsledarna och ungdomsinstruktör
erna bidra till.

smittar av sig
Men, i ett seriöst upplägg, ska det också finnas det 
spontana.

– Det måste vara roligt. Och ledarens eller instrukt
örens förmåga att ha kul smittar av sig, att sprida glädje 
betyder mycket.

Men, glädje och entusiasm går inte att kommendera 
fram. I stället menar Fredrik Nilsson att det ska finnas 
ett klimat bland både instruktörer och ungdomar där 
detta tillåts.

– Då ska vi hitta ledare och instruktörer som har 
förmåga att väcka intresse, så enkelt och så svårt är det, 
säger Fredrik Nilsson.

Nu är inte alla skapta att ta rollen som entusiastisk 
ungdomsledare, och tur är väl det, menar Fredrik Nilsson.

– Alla behövs. Att ta hand om ungdomar handlar om 
lagarbete. Och det är laget som ska lyckas, säger han. 

Där behövs både den entusiastiske, energiske instrukt 
ören och den mer strukturerade personen som jobbar 
lite mer i bakgrunden, det är en av ungdomsledarens 
uppgifter att skapa detta lag.  

engagemang viktigt
Hur är det att bygga upp en ungdomsavdelning och vad 
krävs? 

Patrik Persson startade Försvarsungdom Kronoberg 

i Strömsnäsbruk 2012 och räknar nu in tre utbildade 
ungdomsledare och 15 ungdomar. Vägen dit gick genom 
aktiv rekrytering på event och skolor och det var inga 
problem för Patrik, han har jobbat mycket med att 
rekrytera till Försvarsmakten.

– Jag har lätt för att prata och ta olika sorters männ
iskor och det är nog en hjälp, säger han.

Vad är det viktigaste för en ungdomsledare?
– Engagerad, orädd för nya situationer och en stor 

portion sunt förnuft.
Patrik och hans kamrater som driver ungdoms

avdelningen ser att det måste finnas en struktur. Det 
ska inte bara vara ”hopp och lek”, utan också lite  
disciplin.

– Vi har de flesta övningarna i fält. Ungdomarna 
sover i tält och då blir det förstås fältdisciplin men inte 
som på kasern.

gilla viktigt
Efter det att ungdomsavdelningen kom igång för fyra 
år sedan har några av ungdomarna gjort GMU och 
GUF med placering i hemvärnet och även instruktörs 
och ungdomsledarutbildningar.  

– Jag blir riktigt glad när jag ser hur de utvecklas 
som individer och grupp. Och det är nog viktigt att man 
som ungdomsledare gillar människor. 

Hur viktigt är det?
– Det är hur viktigt som helst, säger Patrik.

text: Per lunqe
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i det senaste styrdokumentet, Försvarsbeslutet 
2015, visar riksdagen vad som önskas; ökad operativ 
förmåga, alla krigsförband ska övas, vapensystem ska 
köpas in och en stridsgrupp på Gotland ska byggas upp.

Finns det resurser att göra detta?
– Nej. Det har jag hävdat ganska länge. Ser man på 

frågan långsiktigt, sedan millennieskiftet, kan jag bara 
konstatera att Försvarsmakten varit strykpojke  
budgetmässigt, säger Peter Nordlund.

materielen minskar
2014 publicerade Svenska Dagbladet en nyhet under  
Almedalsveckan som visade att Försvarsmakten miss
gynnades av en kostnadsuppräkning, FPI, som gjorde 
att anslagsökningar åts upp av minskad kompensation 
för pris och löneökningar.

Ni skriver i en ny rapport att Försvarsmaktens  
materielstock krymper.

– Huvuddelen av den här stocken, de höga kostnad
erna för ny teknik och högre absoluta prestanda måste 
finansieras på något sätt, och då finansieras den ofta 
med en lägre kvantitet.

Svensk försvarsmateriel av hög kvalitet betalas, 
menar Peter Nordlund, i högre utsträckning än i andra 
länder, med lägre kvantitet.

– Det som var 600 Draken, blev 400 Viggen, sedan 
200 JAS och nu 70 JAS E/F.

ökar livslängden
Om du jämför med andra länder?

– Många länder har en annan finansiering utöver 
minskat antal. De har dessutom ökat livslängden på de 

hur matchas Försvarsmaktens mål och medel? överingenjör  
Peter nordlund på Foi forskar om försvar och ekonomi.

försVarsmakten  
− mål oCh medel  

går inte ihop
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system de har. I Sverige syns inte samma tendens till 
ökade livslängder. Det kan bero på att svensk försvars
industri är beroende av nya beställningar med korta 
livscykler som resultat, säger Peter Nordlund.

Han pekar på Finland.
– Finland behåller i högre utsträckning flera genera

tioner av ett materielsystem parallellt. De förband med 
de mest kvalificerade uppgifterna har den modernaste 
materielen. Vissa andra förband har en tidigare genera 
tions materiel och förband med enklare uppgifter 
kanske ännu äldre materiel. Materielen får på detta sätt 
flera liv.

Fler Förband
I stället satsar Sverige bara på det senaste.

– Vi merutnyttjar normalt inte materielen på samma 
sätt.

Har vi något att lära av Finland?
– Finland har många förband och 230 000 soldater. 

De har till exempel flera förband av samma typ där det 
finns de som har enklare materiel. Sverige har färre 
förband av samma typ, ofta bara ett, och då ett med hög 
kvalitet på materielen, säger Peter Nordlund.

Det problem som ÖB och försvarsministern har är 
att de ska leverera förmåga. 

– Ryssland prioriterar sitt försvar, men de minskade 
sina försvarssatsningar i minst samma takt som  
Sverige 1990 till 2013. Den trenden är dock vänd nu.

smÅ anslag
Finns en grundläggande konflikt i Försvarsmakten 
mellan att å ena sidan fylla kravet att leverera och att 
det saknas resurser?

– Ja. Både genom små anslag och genom att köp
kraften urholkas. Mellan 2000 och 2014 försvann ca 
20 miljarder kronor per år, tio av dessa var medvetna, 
minskade anslag, säger Peter Nordlund.

Kommer 2015 års Försvarsbeslut att vända den 
svenska trenden?

– Ja, till viss del. De inflationsjusterade anslagen 
ökar nu för första gången sedan närmare tjugo år. 
De ökade anslagen kommer dock inte att räcka till att 
uppnå alla de förmågeökningar som politikerna tror 
är möjliga med de högre anslagsnivåerna, säger Peter 
Nordlund.

text: Per lunqe

bilden till vänster: Jas 39 gripen är ett effektivt men kostsamt system. 
JAS-flottan	krymper	till	70	E/F.	Foto:	Johan	Lundahl	/	Combat	Camera	/	
Försvarsmakten

bilden till höger: – Försvarsmakten skulle kunna merutnyttja materiel, 
säger Peter nordlund, överingenjör på Foi. Foto: Per lunqe

EN UPPlevelse för 
alla åldrar!

u Flygplan från andra världskriget till    
    JAS Gripen!
u Autentiska miljöer från F 10-tiden!
u Flygsimulatorer för alla åldersgrupper, för
     besökare med och utan pilotbakgrund!     

Öppettider: lördag-söndag hela året kl 10-17, 
alla dagar under juni, juli och augusti kl 10-17
(Stängt midsommarafton, midsommardag, jul och nyårshelg)

Aktuell info på: www.engelholmsflygmuseum.se

Besöksadress GPS 
Ort: Ängelholm 
Gata: Drakenvägen 5 välkomna!
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två rYska dOkument spelar en stor roll för landets 
politiska och militära lednings syn på konflikter, den 
militära doktrinen från 2014 och den nationella säker
hetsstrategin som uppgraderades förra året. Där finns 
en stor bredd, alltfrån riktlinjer för hur Ryssland ska 
hantera ungdomar som påverkats av Västs dekadens 
till avskräckning med ickenukleära medel. Forsknings 
ledaren Gudrun Persson på Totalförsvarets forsknings
institut är expert på området.

Finns det något i doktrinen eller säkerhetsstrategin 
som visar hur Ryssland ska förhålla sig till NATO?

– Ja, utvidgningen av NATO och robotförsvaret ses 
som hot mot Ryssland. Man menar också att det pågår 
ett informationsangrepp mot Ryssland, att landet 
måste stärka sin förmåga på det här området, säger 
Gudrun Persson.

ungdomar en mÅlgruPP
I militärdoktrinen har skrivningarna vässats om mil
itära faror och hot, speciellt genom information.

– Det är Västs påstådda angrepp som uppfattas ha ett 
spektrum av saker som sker, inte minst finns skrivningar 
om informationskampanjer som riktar sig mot den 
unga befolkningen. Det anses vara en militär fara. 

Ett problem som den ryska statsledningen upplever 
sig ha är att de inte har narrativet, att de inte är i en 
position där de kan berätta vad som sker och vad som 
skett. Ryssland drunknar i desinformation, det är 
deras syn. I säkerhetsstrategin finns skrivningar om 
att historieskrivningen också är en del av Rysslands 
nationella säkerhet. Och tidigare, utanför doktrinen, 
har skolans läroböcker i historia skrivits om.

– Ja. Nu är de inne i en fas där hjältarna genom den  
ryska historien ska betonas. Det speciella i den nationella 
säkerhetsstrategin är att rätt sorts historia kommer 
ut. Det är svårt för oss att förstå. Vi kopplar inte ihop 
Sveriges nationella säkerhet med historie skrivningen.

Det finns riktlinjer för hur ryska läroböcker i  
historia ska se ut?

– I de riktlinjerna understryks att det inte får finnas 
några inbördes motsägelser, man ska lyfta fram det som  
är bra och det är ett långsiktigt arbete. Man satsar på 
den unga generationen, att de får lära sig vad som anses 
vara den riktiga historien. Ungdomarna uppfostras 

också i militärpatriotisk anda, säger Gudrun Persson.
Regimen slår ur underläge?
– Ja. De säger att de upplever det så.

agenda mot sverige?
Tror den ryska befolkningen på vad ledningen säger?

– Både ja och nej. De konservativa politikernas vilja 
att återupprätta Ryssland som stormakt är ganska 
populärt. Men det är väldigt svårt att bedöma opinions
siffror. Som exempel, när man frågar ungdomar vilken 
Rysslands störste fiende är blir svaret USA. Sedan, 
vilket land i världen skulle du helst vilja åka till blir det 
också USA.

Utrikesminister Sergej Lavrov intervjuades nyligen i 
Dagens Nyheter. Har Ryssland en agenda mot Sverige?

– Ja, mot oss som en del av Väst. Den går ut på att 
Ryssland vill få till stånd ett samarbete med Väst igen. 
Lavrov talar om detta och han vänder sig till den svenska  
regeringen och andra politiska krafter i Sverige. 
Konstantin Kosatjev, ordförande i Federationsrådets 
utrikesutskott, var i Sverige häromveckan och talade 
om samma sak, säger Gudrun Persson.

I doktrinen och strategin finns ett förhållningssätt 
till NATO och USA. Ser den ryska ledningen att efter 
Sovjets kollaps, så ska den ordning som gällde under  
Kalla kriget gälla igen, att stormakterna delar in 
världen i områden med intressesfärer?

– Det är absolut så. I militärdoktrinen står att den 
nuvarande säkerhetsordningen inte ger säkerhet för 
alla, underförstått inte för Ryssland. När Putin talar 
om hur han ser på säkerhetsordningen, säger han att 
Wienkongressen 1815 eller Jalta 1945 är eftersträvans
värda mål. Slutsatsen är att man gärna vill tala med USA  
och komma överens, men det ska vara på jämbördig  
nivå. Man vill ha bort den Euroatlantiska länken.

Vad skulle det få för konsekvenser?
– En värld som stormakterna delat in och där är det 

inte roligt för småstater.
Vi kan bli en bricka som väljs bort?
– Ja, säger Gudrun Persson.

kan inte möta
Vad innebär den ickenukleära avskräckningen?

– Den kom med i doktrinen första gången 2014. 

fokus på Väst i  
rysk militärdoktrin

i den ryska militära doktrinen har synen på informationskrig betonats 
mer	än	tidigare.	Också	säkerhetsstrategin	fick	nya	skrivningar	2015.	

vad innebär dessa centrala dokument för ryssland och för väst? 
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Grunden är en insikt om att i den strategiska avskräck
ningen har kärnvapen på sikt en begränsad möjlighet. 
Det beror på den militärtekniska utvecklingen. Det 
finns konventionella vapen som är lika skadliga som 
kärnvapen. Ryssland anser sig i dag inte ha möjlighet 
att möta dessa vapen. 

Hur förhåller sig traditionell krigföring jämfört 
med hybrid krigföring i doktrinen?

– Jag har problem med begreppet hybrid krigföring. 
Det är inget som finns i det ryska doktrinära tänkandet.  
Däremot finns det tänkande kring militära medel 
kontra icke militära medel, eller icke linjär krigföring, 
information, att presentera sin bild. Om vi ser till Krim 
var det en kombination. De icke militära delarna har 
blivit allt viktigare.

Också i strategin?
– Ja. Och frågan här är, när sätter man in militära 

enheter i en redan pågående konflikt, eller när dras de 
tillbaka?

Finns några riktlinjer?
– Inte i det här strategiska doktrindokumentet. Då är 

vi inne på operativ nivå, säger Gudrun Persson.

ingen ekonomi
I doktrinen eller strategin, finns där något om ekonomi?  
Krim drog stora resurser. En bedömning i brittiska 
Försvarskommitténs rapport (20140722) visar att 
kostnaden blev motsvarande 200 miljarder kronor för 
annekteringen.

– Ekonomiska överväganden har inte haft något som 
helst inflytande på rysk säkerhetspolitik de senaste tio 
åren. Och vad som hände när Putin kom tillbaka 2012 
var att han jagade bort alla med ekonomisk kompetens 
från presidentadministrationen.

En stat kan inte gå i konkurs men få problem med 
betalningar på lån, då tvingas statsledningen under
kasta sig kreditgivarna.

– Ryska ekonomer som kan sina saker säger att 
Ryssland klarar sig på kort sikt, upp till fem år. Det 
är i det långa perspektivet problemen kommer, säger 
Gudrun Persson.

text: Per lunqe

övre bilden: gudrun Persson, forsknings- 
ledare på Foi: ryssland vill gå tillbaka till 
Jalta 1945. Foto: Foi

mittenbilden: Jägarsoldat spanar från 
dold observationsplats på gotland som 
kan vara ett förstahandsmål för ryssland 
vid angrepp på sverige. Foto: mats 
nyström / Försvarsmakten

nedre bilden: Chefen för ryska general-
staben, förste vice försvarsminister, 
general nikolaj makarov besöker För- 
svarsmakten 2012, inbjuden av dåvarande  
öb sverker göranson. Foto: Fj Johan 
lundahl / Combat Camera / Försvars-
makten 
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i interimsstYrelsen sitter Irma Palm, Peter Hawlitzy 
och Jenny Persunger. Nu jobbar denna styrelse med 
allt det formella och med att sprida information om 
föreningen. I senaste numret av tidningen Slagfjädern 
kan läsarna få kunskap om vad som förestår. 

Föreningen kommer att inordnas under Försvars
utbildarnas Stockholmsförbund och det blir mycket 
samhällsberedskap.

– Jag märker på många som kontaktar oss på 
Stockholmsförbundet, att de inte i första hand söker 
verksamhet i gröna kläder. Då ska vår nya förening bli 
något som passar dem, säger Irma Palm.

gräsrotsnivÅ
Föreningen kommer geografiskt att täcka Stockholms
området och Södermanland.

– Det är en stor grupp människor vi vänder oss till.
Nu finns, eller kommer det att finnas, en förening 

som uteslutande sysslar med krisberedskap, samhälls
beredskap och som på gräsrotsnivå ska stötta den upp
byggnad som fått en nystart i det civila försvaret.

På 80talet fanns aktiva civilförsvarsföreningar över  
hela landet. Hemskyddet som stöttade det civila för
svaret blomstrade. Det var en folkrörelse som byggde 
på den energi som fanns hos gräsrötter.  Föreningen 
för samhällsberedskap, kommer den att bli starten på 
något liknande?

– Det finns ett stort intresse för krisberedskap. Det 
ska vi fånga upp. Sedan får vi se vad det leder till, säger 
Irma Palm.

Den satsning som nu drivs av Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap (MSB) och andra myndig
heter för att få det civila försvaret på fötter, är den 
något ni tänkt på?

– Det har vi. Den ligger som hand i handske för oss.
Nu är det mycket som ska ordnas. Stockholms

förbundet i Försvarsutbildarna och Försvarsutbildarnas  
Överstyrelse ska först godkänna föreningens stadgar 
och att verksamheten ligger i linje med den som För
svarsutbildarna driver.

Ett konstituerande årsmöte ska hållas i september, 
men verksamheten dras igång med en interimsstyrelse. 
Ett första projekt blir att driva det uppdrag Försvars
utbildarna fått från MSB, För din säkerhet!.

– Vi har en förteckning över utbildade informatörer. 
Och vi kommer med dem att genomföra utbildning för 
i första hand ungdomar om samhälls och krisberedskap.

Men det blir inte bara utbildning för ungdomar i 
skolor. Ett flertal intressanta aktiviteter ligger framför 
oss. SOS Ledningscentral kommer till exempel att få 
besök av föreningen.

Det finns plats för fler i styrelsen och framförallt 
medlemmar i föreningen. Är du intresserad anmäl dig  
till stockholm@forsvarsutbildarna.se eller till ordför
ande Irma Palm på irma.palm@forsvarsutbildarna.se 
eller på telefon 0705589353.

text: Per lunqe

irma Palm samlar gräsrötter i ny förening. Foto: agneta Cedervall

förening för  
krisberedskap
en ny förening är under bildande. den ska 
heta Föreningen för samhällsberedskap  

och ska fånga upp och dra till sig människor 
som är intresserade av och brinner för  

samhällets krisberedskap.
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det civila Försvar som många bedömare inte anser  
finns i dag, det menar Magnus DybergEk på MSB, att 
det existerar. Han pekar på krisberedskapen och att den 
ska klara samma uppgifter i fred som i höjd beredskap 
och i krig, med lite annorlunda förutsättningar. 

När Försvarsutbildaren har nått läsarna har också 
MSB och Försvarsmakten återrapporterat till regeringen 
på det uppdrag myndigheterna fick i mitten av december 
förra året. Det var två regeringsbeslut och det första 
riktar sig till de bevakningsansvariga myndigheterna, 
regionalt och centralt, och handlar om att dessa nu ska 
återuppta planeringen för civilt försvar. Det andra är 
en fråga om grundsynen för totalförsvaret. 

hotbilden
På MSB jobbar Magnus DybergEk med Försvarsmakten 
för att precisera den grundsyn som ska kunna gälla för 
totalförsvaret. Och på MSB finns det befattningshavare 
som kan de här frågorna.

– Det är samma människor som jobbar med kris
beredskap, säger Magnus DybergEk.

Finns det något att gå på, civilt försvar har inte 
existerat på 20 år?

– Vi har dokument som användes av vår föregångare 
ÖCB. 

Dessa anser Magnus DybergEk vara en bland flera 
utgångspunkter. Men mycket har ändrat sig. MSB och 
Försvarsmakten ska komma fram till en hotbild, något 
att dimensionera verksamheten emot. Sedan ska  
myndigheterna samordna och planera.

– Utgångspunkten är tydlig, det är regeringsbesluten 
som i sin tur utgår från den försvarspolitiska inriktningen 
från 2015.

Det nya är att förmågan kommer från krisberedskapen. 
– Vi har ett civilt försvar, det är samma samhälle 

i dag som det kommer att vara vid höjd beredskap, i 
krigsfara och i krig. Vi har ett civilt försvar men med 
brister, säger Magnus DybergEk.

vi klarar kriser
Han ser framför sig övningar civilt  militärt försvar 
i ett totalförsvarssammanhang. Regelverket finns, nu 
kan samhället öva, menar Magnus DybergEk.

Det som fanns för 20 år sedan, planläggning och 
organisation, det finns inte i dag. Men Sverige har visat 
förmåga att med krisberedskap möta stora händelser.

– Vi har flyktingsituationen förra året, vi har det som  
då var en hotande pandemi 2009 och vi har branden i 
Västmanland 2014.

Magnus DybergEk menar att Sverige har inbyggd 
robusthet. Landet klarar kriser. Det har en krisberedskap  
som när det bränner till blir ett civilt försvar.

I höjd beredskap, i krigsfara och krig är det många 
funktioner som ska fungera. Det är vad MSB kallar 
samhällsviktig verksamhet. Dit hör bland annat IT
infrastruktur, telekommunikationer, energi, sjukvård 
och transporter. Utan dem står Sverige stilla.

Tittar ni på hur andra länder ordnar sitt civila för
svar, benchmarking?

– Ja. Vi har främst våra grannländer, Finland och 

startskottet har gått  
för det CiVila försVaret

det civila försvaret och totalförsvaret dammas av och återuppstår  
i ny skepnad. hur planerar befattningshavare på olika nivåer?  

här är deras syn på läget.

transporter efterfrågas  
av Försvarsmakten.  
Foto: dag enander /  

Försvarsmakten



Norge med olika anslutningar till EU och Nato.
Hur ser det ut med värdlandsavtalet?
– Vi ska kunna ge och ta emot hjälp som även berör 

civilt försvar.
De utmaningar MSB jobbar mot är avtal med både 

nationella och transnationella privata företag som i 
dag sköter de verksamheter som tidigare var statliga 
angelägenheter. Avtal ska skrivas. 

Frivilligorganisationer?
– De kommer att spela en viktig roll, säger Magnus 

DybergEk.
MSB och Försvarsmakten lämnar sitt förslag till 

grundsyn den 10 juni.

möte hybrid krigFöring
Inom Försvarsmakten pågår planering för att åter sätta 
totalförsvaret och det civila försvaret i funktion. Vilka 
utmaningar ser ni?

– Vi vill komma igång snabbt, vi ska möta hybrid krig 
föring och detta kommer att kosta pengar, säger överste  
Mats Klintäng som är chef  J9 RUST Insatsstaben i 
Försvarsmakten.

behöver, så även vad vi behöver stödja övriga samhället 
med.

För att säkerställa möjligheter till avdömning och 
resursfördelning vid olika händelser där behoven skall 
fördelas krävs en tydlig hierarkisk ordning i samhället.  
Förr i tiden fanns det civilbefälhavare med tydliga 
mandat. Den ledningsstrukturen är borta.

– Men självklart tar vi nu itu att tillsammans bygga 
ett flexibelt totalförsvar med robusthet och redundans 
även om det tar sin tid att bygga upp.

Den hybrida krigföringen ställer krav på det militära  
och det civila försvaret, på vilket sätt?

– Vi ska inte bara kunna möta hot med kinetisk energi,  
utan även sådana hot som präglas av informations
attacker. Det betyder för totalförsvaret att vi måste 
säkerställa möjligheterna till informationsöverföring 
och kommunikation mellan alla aktörer.

– Idag vet vi att samhället inte har dimensionerat 
våra olika ledningssystem för några alltför stora 
påfrestningar, kom ihåg vissa bankers problem och 
receptproblem för apoteken för något är sedan. Det 
här kräver åtgärder hos alla aktörer. Det kräver också 
samordning så att vi på ett robust sätt kan kommunicera  
med varandra, säger Mats Klintäng. 

I denna utveckling verkar Försvarsmakten och resten  
av totalförsvaret i en ny miljö. Där finns EU, Nato med 
värdlandsavtalet, Nordefco, Finland och Norge. 

– Dessa avtal måste vi analysera och med stor sanno 
likhet ta hänsyn till i händelse av kriser. De är ännu 
inte analyserade fullt ut, säger Mats Klintäng.

utmaning
Det civila försvaret byggs med många aktörer. En är 
länsnivån, där länsstyrelserna åter fått en stor uppgift 
på bordet. Nu ska det byggas nytt efter den avsaknad 
av civilt försvar som tog sin början när Sovjetunionen 
kollapsade och det Kalla kriget blev historia.

Leif  Isberg är länsexpert och jobbar med regional sam 
verkan och ledning på länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Känner du att ni jobbar med piskan över er?

– Nej. Men det känns som en stor utmaning och det  
är roligt att bygga upp det civila försvaret igen, säger han.

Det är ingen liten uppgift. Västra Götaland rymmer 
49 kommuner och 1.6 miljoner människor bor där. Dess 
utom samordnar Västra Götaland med länsstyrelserna i  
Örebro, Värmland och Halland. Det blir då över 3.5 milj 
oner invånare. Här ska den 
del av totalförsvaret som 
utgörs av civilt försvar 
återupprättas.

Under de senaste 
åren har Försvars
makten stött  
kommuner och läns
styrelser vid händ 
elser som över
svämningar och 
skogsbranden i Väst
manland 2014.

Magnus Dyberg-Ek, MSB.

"Vi ska kunna ge oCh 
ta emot hJälp som äVen 
berör CiVilt försVar."

Han vill skapa ett flexibelt totalförsvar som ska fung 
era där behoven uppstår. Det stöd som Försvarsmakten  
behöver för att kunna driva verksamhet i höjd beredskap  
eller krig, det ser annorlunda ut nu än för 25 år sedan, då  
850 000 soldater med materiel utgjorde Sveriges försvar.

– I dag talar vi istället om ett antal soldater som kan 
liknas antalet människor i samband med en tävling 
med Oringen. Eller en sommarvecka i Halmstad.

Men det är ändå en organisation som kräver stöd 
från det civila samhället.

– Vid ett krig kommer det att bli en väldig belastning.  
Då måste Försvarsmaktens behov tillgodoses.

Det är stöd som kommer från myndigheter och 
andra aktörer, från bolagiserade verk och företag med 
internationellt ägande. Och produktionen av varor och  
tjänster ser annorlunda ut i dag än under Kalla kriget.

– Vi har just in time. De stora lagren är borta, säger 
Mats Klintäng.

ta oCh ge
Det är också ett ömsesidigt beroende mellan Försvars
makten och det civila samhället.

– Det är inte bara så att vi ska ha stöd, vi ska också ge 
stöd. Här är de militära regionala staberna viktiga. De 
möter olika behov och ger signaler om vad Försvarsmakten 

– utgångspunkten är tydlig, säger magnus 
dyberg-ek på msb. Foto: Per lunqe
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vi har en resa
Nu blir det en omvänd hjälp. Länsstyrelser och kommuner 
ska stödja Försvarsmakten. Det är främst genom att se 
till att det finns livsmedel, sjukvård, ett fungerande IT
nät, energi och drivmedel när beredskapsribban höjs.  
Det ska finnas diesel till stridsvagnar och andra militära  
fordon. Primärvården ska kunna ta hand om skadade  
soldater. När en stab kopplar upp sig ska sambands
utrustning gå i gång. Eposten ska fungera och det ska 
finnas mat på soldaternas tallrikar. Ett stort projekt?

– Ja. Och vi befinner oss kanske inte direkt på ruta 
noll, utan har ju en del bra verktyg och erfarenheter att 
plocka fram. Men det är ju en resa att göra gemensamt 
inom civilt försvar. Det inser vi. Det är framförallt de 
fem stödbehoven vi ska se till att de fungerar. Utman
ingen gäller att få med alla civila aktörer. Det är inte 
längre som under Kalla kriget.

Då var det ganska enkelt. Aktörerna var till största 
delen statliga. I dag är det många outsourcade verksam 
heter. Det ska skrivas avtal och det ska göras utan att  
konkurrenslagstiftningen kommer i kläm. Vissa före  
tag som behövs för det civila försvaret har i dag ut
ländska ägare. Finns det ändå utrymme?

– Vi har en förfogandelag, men den gäller enbart 
vid beredskapshöjningar. För själva planeringsarbetet 
behövs överenskommelser på nationell nivå mellan 
myndigheter och olika branscher i näringslivet. Kanske 
behöver vi någon modern form av det som kallades 
krigsviktiga företag, Kföretag.

siktar mot 2020
Leif  Isberg och Länsstyrelsen i Västra Götaland samarbetar 
tätt med Militärregion Väst. Där ligger mycket av planer 
ingen inte bara för höjd beredskap utan även för ett krig.

– Samarbetet mellan Militärregion Väst och de fyra 
länsstyrelserna har pågått en längre tid och fungerar 
alldeles utmärkt, säger Leif  Isberg. 

Utgångspunkten för Västra Götaland är det försvars 
politiska inriktningsbeslutet och de särskilda regerings 
besluten 2015. Är de tydliga nog, vet ni vad ni siktar mot?

– Riksdagen har ju uttalat mål för det civila försvaret  
för perioden 2016 till 2020 och de är tydliga och kon
kreta signaler för vårt arbete.

Totalförsvaret står på två ben, det militära 

försvaret och det civila. Tillsammans ska de antingen 
ge en sådan kostsam tröskel att en angripare avstår från  
angrepp eller möjliggöra ett framgångsrikt försvar av 
Sverige i ett krig. Vad kan det civila försvaret bidra med?

– En viktig framgångsfaktor är folkförankringen i  
det nya totalförsvaret. Kommuner, regioner, frivillig
organisationer är betydelsefullt för detta. Länsstyrelsen  
är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och vi 
bidrar med samordning och inriktning på den sidan, 
säger Leif  Isberg.

modernt totalFörsvar
Anna Granlund är säkerhetssamordnare och utredare 
i Melleruds kommun. Hon har tidigare jobbat på MSB, 
framför allt med skydd av samhällsviktig verksamhet. 
Hon ser nu att kommunen är inne i något delvis nytt.

– Vi har en resa framför oss, säger Anna Granlund.
Då ska Melleruds kommun förbereda sig för att vara 

en del av ett modernt totalförsvar som ska fungera inte 
bara vid höjd beredskap utan även i krig.

– Om till exempel Försvarsmakten i de lägena har 
behov av sjukvård, då ska den finnas.

Anna Granlund ser att hon har kommunledningen 
med sig, men finns inte risken att uppbyggnaden av 
det civila försvaret inte har lika stor prioritet som mer 
dagsaktuella frågor?

– Vi är nu alldeles i början av återstarten och har jobbat  
för kort tid för att vi ska se det. Samtidigt finns det både  
engagerade politiker och tjänstemän här i Mellerud.

Anna Granlund kan också stödja sig på det arbete 
som gjorts tidigare.

– Kommunen har jobbat med och jobbar med kris
beredskap. Vi tar med det mest relevanta därifrån och 
in i kommande arbete med civilt försvar, säger hon.

En del handlar om att bygga förståelse för gällande 
lagar, förordningar och roller i arbetet. En annan del 
handlar mycket om att samverka med Försvarsmakten.

– Att utveckla samverkan mellan våra organisationer  
ser jag som en naturlig del. Alldeles nyligen deltog 
kommunalrådet, en representant för räddningstjänsten  
och jag vid ett samverkansmöte med Försvarsmakten, 
säger Anna Granlund.

text: Per lunqe

Försvarsmakten har ett stort behov av civila resurser. 
Foto: marcus Åhlén / Combat Camera / Försvarsmakten

Försvarsmakten kommer att behöva alla tillgängliga civila sjukvårds-
resurser. Foto: mattias nurmela / Försvarsmakten
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sveriges riksdag har sedan 2014 beslutat om att 
Försvarsmakten ska skicka ett styrkebidrag till FN
insatsen i Mali, Minusma. Minusma grundas på FN:s 
säkerhetsresolution 2227 och Mali 03 är namnet på det 
underrättelseförband som Sverige bidrar med under 
perioden december 2015 till juni 2016. Huvuddelen av 
Mali 03 är grupperat i närheten av staden Timbuktu i  
Mali och har till uppgift att stödja Minusma med under 
rättelseprodukter avseende säkerhetsläget i landet.

250 Personer
Mali 03 är huvudsakligen uppsatt ur Försvarsmaktens 32.  
Underrättelsebataljon som finns vid Livregementets 
husarer, K 3, i Karlsborg. Förbandet Mali 03 är en 
mindre enhet än bataljonen och består av cirka 230 
personer. Förbandet innehåller en stab, en spanings
skvadron, en stabs och understödsskvadron och en 
nationell stödenhet. I insatsens totala numerär, cirka 
250 personer, ingår också stabsofficerare som har 
befattningar i FN:s olika staber i Mali. 

Staben består av cirka 40 personer. Den planerar  
och leder förbandets operationer och där finns för

mågan att bearbeta, analysera och delge högre chef  
inom Minusma de underrättelser som övriga delar av 
förbandet inhämtar. I staben finns också de specialister 
som leder och handlägger personaltjänst, underhåll, 
sjukvård, själavård, informationssystem, kommunika
tion, juridik, ekonomi och samverkan. Staben ska också 
kunna leda tillförda förband inom ramen för större 
operationer. 

underrättelser
Spaningsskvadronen består av cirka 90 personer.  
Det är den del av förbandet som har underrättelse 
inhämtning som sin huvuduppgift. Där finns förutom 
en ledningsdel, en spaningspluton, en UAVenhet1, en 
enhet för samverkan med flyg och enheter för teknisk 
underrättelseinhämtning och IEDD.

Stabs och understödsskvadronen består av cirka 
100 personer. Den har till huvuduppgift att stödja 
förbandet och dess verksamhet, men också att bedriva 
underrättelseinhämtning. Stabs och understöds
skvadronen, består av förutom ledningsdelen, av en 
reparationsgrupp, en sjukvårdspluton med förmåga 

underrättelser i mali
under konstant hetta utför mali 03 underrättelseuppdrag för Fn:s räkning.  

svår terräng och farliga djur är vardag för soldaterna i förbandet.

samverkan med lokalbefolkningen. Foto: gustav dahlgren, informationschef mali 03
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till kirurgi och intensivvård, en underhållspluton, 
en transporttropp, en sambands och informations
systemgrupp och en militärpolisgrupp. Dessutom finns 
en UAVtropp utrustad med UAVsystemet Örnen. 
Det är en UAV med längre räckvidd och som kan verka 
under längre tid. I troppen ingår bland andra piloter, 
klargöringspersonal och personal som tar emot och 
analyserar bilder. 

bamako
Den nationella logistikenheten, (engelska National 
Support Element, NSE), består av cirka tio personer och 
är placerad i Bamako. Enheten är navet i Mali 03:s  
logistik och leder och samordnar transporter, 
förnödenhetsförsörjning, materielförsörjning, etc.

Tillsammans arbetar förbandet med att ge svar på 
olika frågor som både militära och civila chefer inom 
Minusma ställer. Genom så kallad sensoröverlappning  
arbetar olika delar av förbandet för att skapa en så hel  
omfattande bild som möjligt avseende implement
eringen av fredsprocessen i landet. Genom att stödja 
cheferna med välbearbetat beslutsunderlag bidrar det 

svenska underrättelseförbandet till ökad säkerhet för 
det maliska folket.

Både arbetsuppgifter och levnadsförhållanden i 
insatsområdet innebär flera utmaningar för oss  
svenskar som jobbar i Timbuktu och Bamako. Öken
klimatet innebär extrem värme, låg luftfuktighet och 
emellanåt svår terräng att ta sig fram med fordonen i. 
Sjukdomar och farliga djur, såsom ormar och skorp
ioner är andra faktorer som vi måste tänka på när vi 
löser våra uppgifter. Med omfattande utbildning och 
bra utrustning hanterar vi dessa utmaningar och för
bandet kan verka i en miljö som har ytterst få likheter 
med den hemma i Sverige. 

text: gustav dahlgren,  
inFOrmatiOnscheF mali 03

Från vänster till höger, uppifrån och ner: nattbas under en fjärrspaningspatrull. / värme, blåst och torka. under maj månad är temperaturen över 60 grader 
i solen i insatsområdet. / det svenska underrättelseförbandet rör sig långt ut i malis öken. Foto: gustav dahlgren, informationschef mali 03

1 UAV står för Unmanned Aerial Vehicle och är en obemannad flygfarkost 
som i Försvarsmakten används framförallt för att skaffa underrättelser.
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Förmågan att skada, hotet att göra det och/eller  
att faktiskt göra detta är inte bara knuten till tradi
tionellt militära medel. Här ingår också att folk
förflyttning kan användas som vapen.

Sedan den internationella flyktingkonventionen 
trädde i kraft 1951 har folkförflyttning vid åtminstone 
75 olika tillfällen använts som vapen av statliga och 
ickestatliga organisationer. Syftena har varit politiska, 
militära eller ekonomiska, skriver Kelly M Greenhill i 
artikeln Demographic Bombing (Foreign Affairs, Dec 17,  
2015).

Det typiska målet för ”angreppet” är en liberal 
demokrati (70 procent) eller en grupp där en eller flera 
liberala demokratier ingår (11 procent). Och folk som 
vapen funkar. Syftena uppfylldes helt eller nästan helt i 
50 procent av fallen och i ytterligare 25 procent nåddes 
delmål. 

Innehållet i avtalet mellan EU och Turkiet ska ses i 
detta ljus, men det gäller också Rysslands krigföring i 
Syrien. Senator John McCain är en av dem som menar 
att Ryssland haft som mål att fördjupa flyktingkrisen i 
syfte att skada EU och Nato. Nato:s högsta befälhavare 
general Philip Breedlove har dragit samma slutsats.

Vi har också märkt av Putins folkarmé på nordiska 
breddgrader. I höstas ändrade ryska myndigheter 
praxis för gränsövergången Storskog i Nordnorge från 
stängd till öppen. Flyktingar och migranter strömmade 
till i tusental. Sedan hände samma sak i Finland. I både 
Oslo och Helsingfors skylldes på ekonomiska brotts
lingar – trots att det rör sig om FSBkontrollerade 
områden. 

I Finland var ett slag paniken nära. Försvarsminister 
Jussi Niinistö (Sannfinländarna) varnade för att det 
kunde bli en flodvåg. Att saken togs på största allvar  
illustreras av att han utlovade stöd från försvars
makten om gränsbevakningen skulle behöva det. 

KrönIKan

Förhandlingarna med Kreml ledde först inte någon 
vart. Från rysk sida slog man ifrån sig – och i samband 
med den säkerhetspolitiska konferensen i München 
i februari slog premiärminister Medvedev fast att ”vi 
följer bara reglerna” och varnade påpassligt nog även 
för medföljande terrorism. Men Ryssland ville gärna 
förhandla med Finland. 

Sedan uppmanade Putin FSB att skärpa kontrollen. 
Gränsen ”stängdes” (som också skett i Storskog). Men 
– och häri ligger förstås ett latent hot – den kan öppnas 
igen.

Senare har försvarsminister Niinistö beskrivit 
omslaget i den ryska politiken som en del av rysk  
hybridkrigföring (även om han samtidigt och 
motsägelsefullt sagt att Finland inte är mål för det). 

Så vad gäller saken? I en intervju i YLE 14/2 pekar 
Antti Paronen vid Försvarshögskolan i Helsingfors på  
att flykting och migrationsströmmar kan utnyttjas 
som medel för politiska påtryckningar och militära 
hot. Han knöt frågan till hybridkrigföringens så 
kallade ”grå fas”. Det är ett sätt att testa administrativ 
förmåga, beslutsfattande och folkliga stämningar. 

Estland och Lettland förebygger för sin del stängsel 
mot rysk hybridkrigföring med folk som vapen. Putin 
spelar – som vi vet – på hela klaviaturen.

text: claes arvidssOn

putins folkarmé
vad är kriget? så lyder Carl von Clausewitz klassiska fråga med det lika klassiska svaret  
att ”krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel” i syfte att tvinga igenom  

den egna viljan. men i dessa dagar måste man dessutom ställa frågan: var är kriget? 
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nTunder tiO aPrildagar pågick övningen Combined  
Joint Staff  Exercise vid Ledningsregementet i Enköping.  
Övningen samlade militärer från 27 länder som här
med fick chans att testa såväl samordningsförmåga 
som krisberedskap i ett större sammanhang.

I mediecellen som bestod av ett team av nio personer 
från Criscom gjordes TVinslag, dagstidning och en 
kontinuerlig uppdatering av sociala medier. Vår upp
gift var i denna övning framförallt att sprida spel 
ledningens konflikter och driva spelet framåt medialt. 
Arbetsspråket var på engelska.

Vår redaktion fick möjlighet att under kort tid och 
snabba deadlines jobba hårt, länge och nära varandra, i 
ett stort välregisserat spel. Vid övningens slut skapade 
vi en bildsammanfattning av vårt uppdrag. 

text: beata hanssOn

ledningsöVning med  
mediespel under CJse 2016

rekrYtering av engagerade nya medarbetare till 
Försvarsmakten, Landstinget, Räddningstjänsten och  
Polisen är avgörande för att de ska klara av sina upp 
drag; att på olika sätt rädda, hjälpa och skydda alla 
medborgare. Den 26 april genomfördes därför en sär 
skild Försvars och Blåljusdag i Växjö. Försvarsutbild
arna Kronoberg var naturligtvis med för att stödja 
Försvarsmakten och kunna rekrytera till de egna  
specialistbefattningarna och resultatet var mycket 
glädjande med 70 nya medlemmar som vill engagera 
sig i Försvarsutbildarna.

text: Per klingvall

Fredagen den 20:e maJ högtidlighölls 10. Psyops
förbandet sin årsdag vid Ledningsregementet i Enköping. 
Förbandets huvuduppgift är att genomföra psykologiska  
operationer för att påverka definierade målgruppers 
beteenden och attityder i syfte att uppnå politiska och 
militära mål. Förbandet ska verka på operativ och 
militärstrategisk nivå med nationellt fokus.

text: sara högström

blålJusdagen i VäxJö

fältartisterna på 10. psyopsförbandets årsdag 

INTERNATIONAL NEWS – WEB EDITION

E-MAIL:  INETNEWSDESK@CAXCIS.MIL.SE

–  E X E R C I S E  –  M E D I A  G A M I N G  C E L L  C J S E  1 6  –  E X E R C I S E  –

 • THURSDAY, APRIL 28TH 2016  

Skjutjärnsjournalistik 
In Progress

Peppe making interviews a blast.

The professor 
has hit the 
target with 
Lovisa. It has been a bumpy ride, Mr. President.

William and Rob preparing today’s newsbomb.

Ingela sinks commander’s submarine in 

Acebook.

Weeping woman in the middle of  the editorial war. Beata, Mimmi and Monica – the social lone wolves on 

the verge on a nervous breakdown.

Isabel cuts the boarder.

Försvars- och blåljusdagen i växjö lockade mycket folk. Foto: thomas hajas

Årsdagen avrundades med middag där linn ramstjerna och mikael  
martinsson från Fältartisterna underhöll dagen till ära. Foto: mattias burling
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militarY weekend är ett rekryteringsevenemang 
som Försvarsutbildarna genomför under helger över hela  
landet. Syftet med Military Weekend är att ge den som är  
intresserad av ett engagemang i Försvarsmakten eller 
i en frivilligorganisation möjligheten att prova på vad 
det innebär att vara soldat. Konceptet togs fram av oss i  
Försvarsutbildarna 2010 då även den första pilotutbild
ningen genomfördes. Efter det så har det rullat på och 
antalet helger har ökat genom åren. Förra året deltog 
totalt 854 individer under helgerna och av dess vara 44%  
tjejer. I år omfattar det totala uppdraget 50 Military 
Weekend och för första gången så får även Flygvapen
frivilliga och Sjövärnskåren möjlighet att arrangera 
något event där deras särskilda inriktningar visas. Sätter  

man in Military Weekend i sitt sammanhang så är det den  
bästa rekryteringsaktiviteten som finns. När Försvars
maktens marknadsaktiviteter gjort att unga killar och  
tjejer blir intresserade så kan Military Weekend bekräfta  
deras intresse alternativt få dem att se att det kanske inte  
var Försvarsmakten de skulle engagera sig i framöver.

Military Weekend genomförs av Försvarsutbildarnas  
engagerade förbundsfunktionärer och frivilliginstruk
törer till en mycket låg kostnad. Under två helger i 
maj så genomfördes Military Weekend i Villingsberg, 
Eksjö, Skövde och i Göteborg och här ser ni en del av 
vad de fick prova på.

text: Per klingvall

den bästa rekryteringsaktiViteten!

eksjö. Foto: ronny svensson eksjö. Foto: ronny svensson

göteborg. Foto: Fredrik ekskog

villingsberg. Foto: bengt Fransson

skövde. Foto: lars Westerström

skövde. Foto: lars Westerström
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region syd   
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
ungdomsövning 17-19 juni kråk skaraborg
ledarträff (ungdom) 19 juni eksjö norra småland
sjukvårdsinformation,  06 aug trollhättan bohuslän-dal 
hjärt-lungräddning 
korthållskytte 07 aug  bohuslän-dal
övningshelg (ungdom) 12-14 aug kosta kronoberg
träning inför hvss  12-14 aug eksjö norra småland 
tävling (ungdom) 
grundläggande  30 juli- revingehed skåne 
soldatutbildning för  12 aug 
frivilliga (gu-F)  
rekryteringsövning  26-28 aug halmstad halland 
(ungdom) 
rekrytering (ungdom) 26-27 aug uddevalla bohuslän-dal
totalförsvarets dag 27 aug uddevalla bohuslän-dal
Fysiskt stridsvärde 02-04 sept göteborg göteborg
rekrytering och  03 sept halmstad halland 
information (ungdom) 
Förbundsmästerskap  05 sept Falköping skaraborg 
k-pist 
Försvarsinformation 05 sept Falköping skaraborg
military weekend 09-11 sept borås älvsborg
rookie weekend  09-11 sept  bohuslän-dal 
(ungdom) 
skytte, förbunds- 10 sept  bohuslän-dal 
mästerskap bana 
military weekend 16-18 sept skövde skaraborg
rookie weekend  16-18 sept halmstad halland 
och baskurs (ungdom) 
ungdomsövning 16-18 sept eksjö norra småland
övningshelg (ungdom) 16-18 sept kosta kronoberg
Pistolskytte 17 sept  bohuslän-dal
Prova på dag för  17 sept eksjö norra småland 
nya ungdomar 
Föreläsning ”utveck- 28 sept halmstad halland  
lingen i närområdet” 
totalförsvarsinforma - 30 sept- Falsterbo skåne 
tion – grundkurs  02 okt 

region mitt
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
överlevnadskurs  21-23 juni stockholm  södermanland 
sere a 
grundläggande  02-15 juli villingsberg värmland 
soldatutbildning för  
frivilliga (gu-F) 
skjutinstruktör –  08-10 juli villingsberg värmland 
gevär 22 
introduktionskurs  24 juli strängnäs stockholm 
(ungdom)   södermanland
soldatprov 07 aug sthlm- stockholm 
  uppsala södermanland

region mitt
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
totalförsvarsinforma- 07-13 aug Fårö gotland 
tion – fördjupningskurs 
grundläggande  13-26 aug Falun dalarna 
soldatutbildning för  
frivilliga (gu-F) 
grundläggande  13-26 aug kvarn östergötland 
soldatutbildning för  
frivilliga (gu-F) 
military weekend 19-21 aug karlberg,  stockholm 
  sthlm södermanland
totalförsvarsinforma- 26-28 aug stockholm stockholm 
tion – grundkurs   södermanland
grundläggande  27 aug- gävle gävleborg 
soldatutbildning för  09 sept 
frivilliga (gu-F) 
military weekend 02-04 sept Falun dalarna
military weekend 02-04 sept livgardet,  stockholm 
  sthlm södermanland
military weekend 23-25 sept gävle gävleborg

region norr
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
military weekend 09-11 sept arvidsjaur västerbotten
military weekend 16-18 sept boden västerbotten
totalförsvarsinforma- 16-18 sept umeå västerbotten 
tion – grundkurs 
cbrn grunder 24-25 sept kiruna norrbotten

rikstäCkande förbund
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
ungdomskurs  26-30 juni tylebäck militärtolkarna 
– tema språk 
språkkurs för tolkar  26 juni- tylebäck militärtolkarna 
– repetition 01juli 
språkkurs för tolkar  03-08 juli tylebäck militärtolkarna 
– tillämpning 
ungdomsövning 08-10 juli roslagen luftvärns-  
   förbundet
Fältartist – grundkurs 07-13 aug Falsterbo Fältartisterna
Fältartist  07-13 aug Falsterbo Fältartisterna 
– fördjupningskurs 
Fältartist  07-13 aug Falsterbo Fältartisterna 
– repetitionskurs 
Fältartist  07-13 aug Falsterbo Fältartisterna 
– regissörskurs 
ungdomsrekrytering 20 aug norrtälje luftvärns-  
   förbundet
ungdomsövning 02-04 sept väddö luftvärns- 
   förbundet
civilt pistolskytte 12 sept malmö sverOF

DET hänDEr I FörBUnDEn
20/6-30/9
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vI sTärKEr saMhäLLETs säKErhET
Rekrytering, utbildning och avtal

För Försvarsmakten och krisberedskapssystemet

Ungdomsverksamhet
För att utveckla ungdomar genom kunskap, gemenskap och  

utmaningar med inriktning på försvar och krisberedskap

En del av folkförankringen
Genom kunskap och information till medlemmar och allmänhet

anmäl ändrad
 adress!

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


