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VI FÖRSVARSUTBILDARE har en särställning 
i civilsamhället. Det framgår av statsmakternas 
styrning genom förordningen för frivillig försvars-
verksamhet. Där ges vi rätten att utbilda, rekrytera 
och informera om totalförsvaret.

Gemensamt för oss är vårt grundläggande  
intresse och engagemang i totalförsvars- och kris-
beredskapsfrågor.

En av de uppgifter vi löser är att kompetens-
försörja med frivilliga för totalförsvarets och 
krisberedskapens behov. Några exempel på sådana 
befattningar är sjukvårdare, miljö och hälsa- och 
CBRN-specialister. Även om de utbildas för  
myndigheternas behov så finns de dagligdags bland 
oss. På det sättet ökar robustheten i samhället inte 
bara vid svåra påfrestningar som skogsbränder, översvämningar och allvarliga 
infrastrukturbortfall och då frivilligkontrakten aktiverats utan också vid  
vardagsolyckor, följdverkningar av grov kriminalitet och i värsta fall terrorism. 

Vi har också en omfattande ungdomsverksamhet där vi bl a utbildar i första 
hjälpen, åtgärder på trafikolycksplats men också akut omhändertagande och 
livsstabiliserande åtgärder. Lite längre fram i tidningen kan du läsa om Kamila 
och hur hon just genom sitt engagemang i Försvarsungdom bidrar till ett  
robustare samhälle.

Också för de som inte har avtal utgör viljan till stöd åt samhället att medlemmar 
deltar i olika utbildningar och medlemsaktiviteter. Det är oftast enklare utbild-
ningar än de som leder mot avtal; som hur man klarar en svår samhällsstörning  
under de första 7-10 dygnen så att myndigheterna kan koncentrera sina resurser 
på dem som mest behöver det, men kan också bestå i kunskap om påverkans-
operationer för att försvåra okritiskt spridande av ”fake news”.
1. Kännetecknande för oss frivilliga är att vi är tränade och organiserade. Det 

är därför viktigt att slå vakt om detta intresse och resurs. Varje kommun 
genomför en risk- och sårbarhetsanalys av de förutsättningar som föreligger 
i just den kommunen. Utifrån denna kan ett antal brister identifieras. Det är 
då viktigt att väva in oss frivilliga i planeringsarbetet och övningar för att vi 
ska kunna bidra med stöd men också för att få ett medborgarperspektiv på 
samhällsförsvaret. Liknande gäller för länsstyrelserna och flera bevaknings-
myndigheter.

2. Vi Försvarsutbildare består av 27 000 medlemmar. Naturligtvis utgör de 
med frivilligavtal endast en mindre del. Men intresset av vara medlem finns 
där. Att involvera alla dessa medlemmar i kunskap om totalförsvaret och 
krisberedskapen är därför viktigt. Därför anordnar vi runt om i landet olika 
former av medlemsaktiviteter, informationsträffar – som försvarsinformation, 
diskussioner, debatter eller förevisningar av olika slag.  

När jag skriver den här ledaren har årets Riksstämma nyligen slutförts. Som 
brukligt var den en bland många redovisnings- och beslutspunkter en summering  
av det gångna verksamhetsåret 2018. Det har varit ett år fyllt med frivillig-
verksamhet som till sin omfattning vi alla Försvarsutbildare kan känna stor 
stolthet inför – vårt förbund är framgångsrikt och efterfrågat!

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

VI ÄR UNIKA

http://www.cleardesign.se
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chefredaktören

SOM FRIVILLIG försvarsorga-
nisation är Försvarsutbildarna 
en del av samhället och därför  
också en spegling av det sam-
hälle vi vill värna. I Sverige  
och alla andra länder är miljö-
frågornas betydelse och påverkan 
på vardagslivet ökande. Det är  
helt naturligt eftersom en hållbar  
miljöutveckling är en avgörande 
beståndsdel för att vi ska lämna 
över en fungerande planet till 
våra barn och barnbarn. Och 
eftersom vi försvarsutbildare är 
en del av vårt svenska samhälle 

måste vi som organisation, liksom enskilt som medlem, 
tänka och arbeta miljösmart.

Man kan ha vilken klok och välformulerad miljöpolicy 
som helst, men det som betyder något är vad du och jag 
konkret gör. Därför har vi konkretiserat och reglerat ett 
antal åtgärder för att bidra med det vi kan göra för att 
förbättra miljön. Det är ett arbete som kommer att vara 
kontinuerligt pågående där utgångspunkten är att vi alltid 
kan göra mer.   

 Vi är en organisation där vi reser mycket. Vi är kurs-
intensiva och kurserna bedrivs på många platser inom vårt, 
till ytan, stora land. En miljörelaterad konsekvens av detta 
är att vi har tagit fram en resehandbok. Nu kommer vi att se 
över resebestämmelser som gäller vid kurser och under året 
kommer dessa att kommuniceras tydligare till er medlemmar. 
I resehandboken anger vi tydligt att tåg är utgångspunkten 
när du och jag planerar och genomför en resa. Flygbuss är 
förstaval vid transporter till och från flygplats och för resor 
till och från Stockholm – Arlanda ska flygbussen alternativt 

SL pendeltåg nyttjas. Av det följer att start och sluttid för 
kurser om möjligt ska anpassas efter kommunikationerna 
så att miljöhänsyn kan tas. 

Men, det är inte bara kurser som vi reser till. Möten är en  
annan orsak till resande. Här ska vi så långt som det är möjligt 
försöka att genomföra dessa på telefon och genom att utnyttja 
modern teknik som Skype. Miljövänligt och definitivt också 
billigare än att dra samman människor från olika delar av 
landet, vilket inte sällan även medför övernattningar.  

En annan åtgärd för att minska miljöpåverkan är att minska  
den mängd papper som vi använder och istället nyttja CRM-
systemet så mycket som möjligt. När vi skriver ut papper på  
kansliet skriver vi alltid dubbelsidigt om vi verkligen behöver 
skriva ut. För mig som inte är uppvuxen med mobiler och 
läsplattor så är det en omställning och en utmaning att 
minska mängden papper som jag skriver ut och istället bara 
läsa på skärmen.

Tidningen Försvarsutbildaren utges som papperstidning 
men vi vet att det finns personer som vill läsa den i digital 
form. Därför kan du nu anmäla på Mina sidor om du inte vill 
ha tidningen i pappersform. Vi skickar då ut ett mejl med 
länken till den digitala versionen. Inriktningen är att de som 
önskar tidningen digitalt ska få den ett par dagar före pappers-
utgåvan som bonus. 

Sammantaget är det här åtgärder som påverkar miljön 
positivt och efterhand kommer vi att se över andra områden 
där vi från miljösynpunkt behöver vidta åtgärder. Men 
någonstans ska man börja och det har vi gjort och precis 
som i allt annat förändringsarbete krävs att alla vi Försvars-
utbildare hjälper till, var och en på sitt håll. Som vanligt 
gäller att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Således 
många medlemmars små insatser som gör stor skillnad. 

KRISTOFFER BÄCKSTRÖM, kommunikationschef

VI TÄNKER OCH ARBETAR HÅLLBART 

I år är det många som gillar att utmana sig själv eller att genomföra utmaningar tillsammans 
med andra. Nijmegen marschen i Holland som i år genomförs 16-19 juli är fulltecknad. Marschen 
erbjuder en fysisk utmaning och trevlig kamratskap i en internationell miljö. Del tagarna går cirka 
4 mil per dag i fyra dagar, om - 
växlande i bebyggda områden 
och ute på den holländska 
lands bygden. Evenemanget har 
karaktären av folkfest och lockar 
mängder av åskådare vars glädje, 
sång och glada tillrop gör vand-
ringen lättare. Ett evenemang som 
kombinerar härliga upplevelser och 
fysisk ansträngning. 

Årets Nijmegenmarsch

Till vä: Det gäller att ta hand om  
fötterna. Foto: Jörgen Fagerström 
Till hö: En utmaning och en  
folkfest. Foto: Jörgen Fagerström
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Bakre raden: Jan Mörtberg, Jonny Lindfors,  
Niklas Granholm, Eivy Blomdahl, Göran Honkamaa, 
Gunhild Rosqvist.
Främre raden: Mashal Molod, Ulla Fält Zetterlund, 
Margith Dyrander, Astrid Sundström-Lindström,  
Harry Hannu. Foto: Harry Hannu

KLIMATET FÖRÄNDRAS och ett betydelsefullare Arktis 
träder fram. Vad betyder det för säkerheten på Nord-
kalotten, vad krävs för att behålla samarbete och stödja 
en fredlig utveckling och vad hotar? 

Föreningen Nordens lokalavdelning i Boden och 
Försvarsutbildarna Norrbotten m fl genomförde 23 mars 
ett säkerhetspolitiskt seminarium med föreläsningar 
och paneldiskussioner under temat ”Nordens framtid 
med fokus på Nordkalotten – hot eller möjligheter?” 

Det säkerhetspolitiska seminariet inleddes med 
välkomsttal av Eivy Blomdahl, ordförande i lokal-
avdelning Boden och av kommunalrådet Johan Gröhn.  

Moderator Jan Mörtberg tog därefter över och ledde  
dagens föreläsningar. Ordet lämnades över till Göran  
Honkamaa, f  d garnisonschef  som berättade om 
försvarets historiska betydelse för Boden och försvaret 
av Nordkalotten. 

Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi vid 
Stockholms universitet, redogjorde om de klimat-
förändringar som pågår med smältande glaciärer och 
stigande havsnivåer och vilka konsekvenser det kan 
leda till för alla världens länder och Nordkalotten. 

Niklas Granholm, säkerhetspolitisk analytiker vid 
FOI, föreläste om det nya Arktis som träder fram och 
det ökade intresset från omvärlden för naturresurserna  
i området. Fler intressenter kommer sannolikt att vilja 
verka och nyttja området vilket kan leda till säkerhets-
politiska spänningar mellan nationer kring Arktis.

Jonny Lindfors, överste och chef  för Norrbottens 
regemente, belyste Nordkalottens strategiska betydelse, 
där risken finns att svenskt territorium kan komma att 
utgöra en bricka i den pågående kampen om tillgången 
till resurser och områden. Under dagen fick publiken 
möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och panelen. 

Eivy Blomdahl avslutade seminariet med att tacka 
alla föreläsare, moderator och alla åhörare.

Målsättningen med dagen var att ge våra medborgare  
i Boden och länet kunskap, insikt och förståelse om 
Nordkalottens betydelse för Nordens framtid. Temat 
för seminariet är i allra högsta grad aktuellt och många 
fick en tankeställare om vad vi står inför avseende pågå- 
ende klimatförändringar i Arktis och vilka hot och 
möjligheter detta kan leda till för oss som lever här uppe.  
Seminariet visar hur viktigt Föreningen Nordens ledord, 

Samarbete, Fred och Demokrati, är i det 
fortsatta arbetet.

Seminariet var ett delarrangemang 
i Boden kommuns 100-årsfirande och 
genomfördes i samarbete med Bodens 
Kommun, Försvarsutbildarna Norrbotten,  
Folketshusföreningen och Arbetarnas 
bildningsförbund. Arrange manget var 
kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

TEXT: HARRY HANNU OCH  
MARGITH DYRANDER

SÄKERHETSPOLITISKT SEMINARIUM I BODEN

LEDNINGSFORDON  
TILL HEMVÄRNET

UNDER KRISBEREDSKAPSVECKAN på Försvars-
gården i Sollentuna förevisades bl a Hemvärnets nya  
ledningsfordon. Undertecknad som är ledamot i 
Hemvärnsföreningen, HBR Stockholm, var där både 
måndag och onsdag vecka 19 för att visa upp fordonet.  
Det var många från de frivilliga försvarsorganisationerna  
som förevisade sina verksamheter för intresserade 
besökare, bl a kommunens politiker.

TEXT: KALLE FRIMAN Hemvärnets nya ledningsfordon. Foto: Christer Rydén
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ARMÉNS INSATSORGANISATION
ARMÉNS OPERATIVE CHEF, överste Rickard Johansson,  
orienterade ett 60-tal intresserade åhörare från Försvars-
utbildarna med flera organisationer.

Rickard Johansson tog sin utgångspunkt i det histo-
riska skeendet från avveckling till utveckling i takt med  
Sveriges position i det föränderliga strategiska land - 
skapet. Sverige har en liten armé, men det kan konsta-
teras att även omvärlden har genomgått motsvarande 
avveckling av stridskrafter. Det som delvis skiljer Sverige 
från omvärlden är att landet bevarat en stor förmåge-
bredd (exempelvis luftvärn, artilleri och ubåtsvapen), 
vilket kommer att underlätta ett återtagande och en 
utvecklad förmåga. I framtidskonceptet ingår vidare att 
återskapa beredskap över ytan, vilket kan komma att 
innebära grupperingar på fler orter än dagens. Sverige 
deltar i flera stora samverkansövningar inom ramen 
för devisen: ”Inte förlora enskilt – vinna tillsammans 
med andra”.

Som ett led i det pågående förändringsarbetet har bl a   
de centrala staberna utlokaliserats från Stockholm till 
andra orter. För arméns del till Enköping. En grund i 
den nya armén kommer att utgöras av totalförsvars-
pliktiga (värnpliktiga)  
soldater och befäl. 
Återtagandet kräver 
stora utbildningsinsatser. 
En begränsning i möjlig-
heterna till snabb om-
ställning är den rådande 
officersbristen, vilket 
dessutom ska ses i  
perspektivet att pågå-
ende internationella  
insatser ytterligare 
bidrar till bristen på 
officerare för utbildning 
på hemmaplan.

Den nya armén ska 
kunna hantera väpnad 

UNGDOMSHELG MED FÖRSVARSUNGDOM HALLAND
UNDER HELGEN 12-14 APRIL, har vi varit i fält och 
övat framryckningsformer, tecken och patrulltjänst.

Ungdomarna fick även lära sig hur man gör upp eld,  
både med tändstickor och tändstål, samt prova på 
personlig maskering och hur man maskerar sin för-
läggningsplats.

Vi fick även en förevisning av hundtjänst, där vi  
fick se ett hundekipage som indikerade vind och ljud- 
markering och spårade upp två figuranter i terrängen.

Lördagen avslutades med en mörkerorientering på 
Galgberget, där tidigare utbildning i karttjänst testades.

TEXT: THIMMY EKLUND
Hallandsungdomar övar i fält. Foto: Moa Gulin

Stor publik hade samlats i Skövde garnisons Soldathem.

strid på hög teknisk nivå. Motståndarförband ska 
kunna nedkämpas. Stridsvagnar och artilleri ska kunna 
samordnas. Den tekniska utvecklingen kräver också 
moderna skyddsåtgärder i syfte att bl a  kunna undgå  
att bli upptäckt. Strålning från exempelvis radio-
sändare och mobiltelefoner kan detekteras på stora 
avstånd.

De traditionellt viktiga områdena i Sverige är allt- 
jämt; nordkalotten, Stockholm-Mälardalen, Västsverige,  
Gotland och Sydsverige. Avsikten är att armén i fram-
tiden ska utvecklas mot en divisionsled ning (leder 
och samordnar brigader), två stridsgrupper (Gotland 
och Stockholm) samt tre brigader. Syftet är att med 
alla funktioner kunna uppta strid mot kvalificerad 
motståndare. Som exempel kan nämnas att robot 70/90 
återvänder som brigadluftvärn. 

Avslutningsvis behandlade Rickard Johansson 
gråzonsproblematiken och de metoder som kan antas 
föregå rent militära operationer samt det pågående 
svensk-finska samarbetet.

TEXT OCH FOTO: HANS INGBERT
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PROVA-PÅ-HELG  
I HALMSTAD 12-14 APRIL

TIO DELTAGARE ryckte in för att delta i en prova på 
helg (Military Weekend).

Deltagarna erhöll bl a försvarsinformation samt 
övade exercis och sjukvård. Fysisk träning ingick där 
deltagarna fick tips om egen träning. Försvarsmaktens 
värdegrund var ett viktigt inslag i utbildningen.

Många roliga och svåra moment testades under 
helgen.

TEXT OCH FOTO: CHRISTER NILSSON

Spänstig kille.

Marsch övades.

KURSEN GENOMFÖRDES i Härnösand den 17-19/5 
med deltagare från 18 till 50 år. Det blev en varm helg 
och bra förutsättningar för deltagarna att bekanta sig 
med livet i uniform. Kurschef  var Christer Jonasson.

– Solen gav energi och det var gott humör hos alla 
elever och instruktörer, säger Kerstin Melander som 
var adjutant under helgen.

Eleverna var nöjda. Utrustade med uniform, sovsäck 
och liggunderlag sov de en natt i fält. Kerstin Melander  
såg till att utrustningen plockades fram från Väster-
norrlandsgruppen som huserar på gamla KA5 i 
Härnösand. Helgen tillbringades på gruppens område. 
Det började med Försvarsmaktens värdegrund.

– Då vet alla var vi står.
Deltagarna fick träffa representanter från Frivilliga 

Motorcykelkåren (FMCK) och Försvars utbildarna som 
informerade om sjukvård. FMCK visade sina motor-
cyklar och berättade vad en motorcykelförare kan 
göra. Där var också befäl från 15.e och 16.e hemvärns-
bataljonerna. Det blev information om värnplikt och 
anställning i Försvarsmakten.

BRAK, som står för ben, rygg, armar, knän var 
kroppsdelar som deltagarna fick träna. Eleverna åkte 
bandvagn och provade på att skjuta med AK4. Skyttet 
leddes av instruktörer från Försvarsutbildarna. 

– Många talade om att söka vidare, till antingen  
anställd soldat eller till en specialistbefattning i Hem-
värnet, säger Kerstin Melander.

TEXT: PER LUNQE

MILITARY WEEKEND I SOL

Träning av ben, rygg, armar och knän. Foto: Christer Jonasson
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ÅRETS RIKSSTÄMMA GENOMFÖRDES under helgen 
25-26 maj Tylebäck kursgård med 110 deltagare. Stämman 
är ett uttryck för rörelsens demokratiska förankring 
och därmed den enskilde medlemmens möjlighet att 
göra sin röst hörd. 

KALLA FAKTA
Förbundsordföranden Lars Frisk tog i sitt hälsningsord 
upp behovet av att försvaret får en kraftig förstärkning  
där han betonade betydelsen av frivillighet för total-
försvarets uppbyggnad och vikten av rekryteringsarbetet 
för att klara framtida uppdrag. 

Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy 
Åkesson gav många budskap och redogjorde för försvars-
beredningens förslag. Omvärldsläget oroar och Sverige  
kan inte stå vid sidan och se på om något händer. 
Försvarsmakten har en begränsad förmåga att möta 
ett väpnat angrepp. Områdena ledning, understöd och 
logistik behöver förstärkas. Tre brigader, en halvbrigad 
för försvaret av Stockholm och en bataljonsstridsgrupp  
för Gotland samt fler jägar- och artilleriförband 
organiseras. Visbykorvetterna uppgraderas och får ett  
kvalificerat luftvärn, ubåtarna blir fem till antalet plus  
att ett amfibieregemente sätts upp i Göteborg. Sex flyg- 
stridsdivisioner organiseras och C/D versionen av Jas 39  
bibehålls. En stor satsning görs på Hemvärnets materiel.  
Upp till 8 000 värnpliktiga utbildas inklu derande värn-
pliktigt befäl vilket sannolikt får positiva konsekvenser 
för vår utbildningsverksamhet. Frivilligförsvarets 
betydelse och verksamhet kommer att öka. Ungdoms- 
verksamhetens betydelse underströks. 

Charlott Thyrén, enhetschef  vid Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB, underströk det 
goda samarbetet med Försvarsutbildarna och pekade 
på de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse för 
att bygga ett robust samhälle. Här berörs alla, där såväl  
enskilda som myndigheter har ansvar. Totalförsvars-
övningen 2020 kommer att involvera frivilligorganisa-
tionerna. Personalförsörjningen är ett fokusområde 
liksom utrustningsfrågorna. Utbildning av allmänheten 

för att klara krisen och kriget där vi Försvarsutbildare 
är engagerade är viktigt. 

Försvarsmaktens representant Stefan Hallén berättade 
att nio befattningar tillsätts som frivillighandläggare, 
två per Militärregion plus en på Gotland, vilka ska 
stötta frivilligorganisationerna med bl a utbildningen. 
Vi fick beröm för arbetet med att bemanna våra avtal 
till Hemvärnet samt för hur vi hanterar huvudmanna-
skap för den grundläggande soldatutbildningen för 
frivilliga, GU-F.

FRAMTIDEN SKAPAS NU
Våra uppdrag; utbildning, rekrytering och försvars-
information utgör bottenplattan för vår förnyelse, något 
som pågår ständigt. Ett faktum som ligger till grund för 
pågående process med att föra ut verksamheten till de 
regionala och rikstäckande förbunden, det vi i dagligt 
tal benämner regionalisering. En förändring som syftar  
till högre kvalitet, aktivitet och engagemang. Detta hade 
tydliga kopplingar till ett engagerat arbete i utskotten.

Det var positiva deltagare på stämman. 
– Föreläsningarna, diskussionerna och grupparbetena  

var bra, sa Johan Nydén som är förbundsstyrelse-
ordförande i Östergötland.

Sonja Sandberg som är vice styrelseordförande i 
Västernorrland.

– Utskottsarbetet var givande, var hennes kommentar.
Om årets riksstämma ska sammanfattas i ett ord så 

blir det – framåtblickande!

TEXT: TOMMY JEPPSSON

FÖRSVARSUTBILDARNAS 
RIKSSTÄMMA

Det var fullsatt på årets Riksstämma. Foto: Kristoffer Bäckström  

FAKTA:
Vid stämman valdes Johan René till ny ordförande i  
Överstyrelsen. Arasteh Heinemann, Västmanland och  
Kristoffer Hellström, Jämtland valdes till ersättare. 
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I FÖRRA NUMRET av Försvarsutbildaren intervjuades 
Örjan Johansson som är kursansvarig för den fältkock-
utbildning på Väddö som Försvarsutbildaren besökte 
i mitten av maj. Örjan berättade om allt som en kock 
i Hemvärnet ska kunna. Reportern pratade också med 
Klas Ljungberg, kurs chef  på Väddö. Det finns inga gen-
vägar, sa han då. Nu har vi besökt Försvarsutbildarnas 
första kockutbildning.

SATSNING
Eleverna har med hjälp av instruktioner satt upp två 
kokvagnar. Det finns också ett förrådstält och ett tält 
för disk. Eleverna på Väddö får efter godkänd kurs en 
befattning i några av Hemvärnets kokgrupper. De är 
efterlängtade. Fältkockar i Hemvärnet är en brist och 
det satsas på att rekrytera fler. Försvarsutbildarna har 
i år fått uppdraget att rekrytera och utbilda kockar till 
bevakningskompanierna. Det är också Försvarsutbild-
arna som genomför den två veckor långa kursen på 
Väddö.

Flera kurser går samtidigt på kursgården. 100 elever 
från Försvarsmakten är där. De genomför kombattant-
utbildning samt planering och utspisas under två dagar 
av kockeleverna. 

HELHETEN
Kurschefen Klas Ljungberg är hängiven och erfaren 
och har drivit flera kurser för kockar. Han har haft flera 
befattningar i Hemvärnets fältkokgrupper. Vad lär du ut?

– Vi började med teori, näringslära, livsmedelssäker-
het och hygien. Sedan praktik där eleverna omsätter  
teorin. Det är 50/50 teori och praktik, säger Klas  
Ljungberg.

Det viktigaste, menar han, är att eleverna förstår 
helheten. De ska fungera i ett litet arbetslag, fyra till 
fem personer, och då ska de kunna rycka in överallt. 
Samarbetsförmåga och initiativkraft är A och O.

Niklas Brodin är adjutant på en av dem andra kurs-
erna. Han kommer fram till kantinerna som kockeleverna 
fyllt med pasta och köttfärssås. När Försvarsutbildarens 
reporter smakar på maten visar det sig att köttfärssåsen 
är tillagad med oxfond, vitlök och dragon och den smakar 
riktigt bra. 

MATINTRESSERADE
Eleverna har fullt schema, från åtta på morgonen till 
åtta på kvällen. De stressar inte, utan allt går lugnt och 
ordnat till. Markus Jensen är en av eleverna och kommer 
från Linköping där han jobbar som systemutvecklare 
inom IT. Hur är det här jämfört med dina datorer?

FÄLTKOCKAR –  
EFTERLÄNGTADE I HEMVÄRNET

Att vara fältkock eller förplägnadssoldat är i ropet. Försvarsutbildaren besökte 
Försvarsutbildarnas första grundkurs för blivande fältkockar till Hemvärnet. 

– Det jag gör som systemutvecklare går alltid att 
ändra efteråt. Men här, när soldaten ätit upp maten går 
den inte att ändra på, säger han.

Markus är intresserad av matlagning, det är alla 
elever jag pratar med. Hemma blir det mycket balj- 
växter som Markus gör grytor på. Han har bekanta 
som är kockar i Hemvärnet, han pratade med dom och 
tänkte att det här är kanske något för honom också. Han 
började med den grundläggande soldatutbildningen 
för frivilliga, således en GU-F. Därefter tog han kontakt 
med närmaste utbildningsgrupp. Där fick han kännedom  
om Väddökursen, sökte och blev antagen. 

Lunchen serveras också för kockeleverna, instruk-
törerna och Klas Ljungberg. Matutdelarna börjar med 
att tala om vad som serveras och sedan får alla 3 dl 
pastaskruvar och 2 dl köttfärssås. Om man vill får man 
vitkål, bröd och en frukt.

VÄXLA MILJÖ
Niklas Brodin kommer tillbaka och påpekar att det 
saknas tätförslutande packningar på två av kantinerna, 
vilket åtgärdas. Samtidigt kommer personal ur general - 
läkarens stab på besök. De är intresserade av kursens 
uppläggning och hur ett fältkok jobbar. 

Tobias Ferm är instruktör. Vad tycker han är viktigast 
under de här två veckorna?

– Flödesschemat, att maten ska hålla rätt temperatur, 
svarar han.

Det drar ihop sig till middag. 78 portioner ska tillagas  
för Högkvarterets elever. Åtta har avvikande kost, de 
är vegetarianer. Men det ska bli 70 portioner stekt korv 
med potatismos. Tryckpannorna i kokvagnarna går 
igång. Eleven Jimmy Andersson skär korv och snittar. 
Mitt emot honom står Ulf  Hallén och river morötter. 
Middagsgästerna ska få råkost till korven.

En elev heter Joel Handstedt. Han kommer från 
Örbyhus och var värnpliktig kock på Lv 7, 1994. Efter 
muck lagade han mat hemma, men det stannade vid 
det. Nu fick han ett utskick från Försvarsutbildarna och 
tänkte genast att detta vore något.

– Bra att växla miljö. Jag jobbar civilt med e-handel, 
säger han.

Nu har han nio nya kompisar. På åttonde dagen av 
kursen, säger han:

– Det känns som om vi känt varandra mycket längre.
Joel Handstedt siktar nu på en befattning som 

fältkock i Hemvärnets upplandsbataljon. Han är ett 
välkommet tillskott till Hemvärnets fältkockgrupper.

TEXT OCH FOTO: PER LUNQE



Stora bilden: Adjutanten Niklas Brodin kollar vad hans 
elever ska få.
Bilderna nedan, från vä till hö: Kurschefen Klas  
Ljungberg (t v) förklarar elementa för eleverna. / Jimmy  
Andersson (t v) och Ulf Hallén förbereder middagen. 
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TOTALFÖRSVAR PÅ SCHEMAT

FÖR NILS GUSTAFSSON var det premiär. Hur gick det?
– Jag tycker det gick bra. Vi hade inga problem. Det 

var full fart, säger Nils Gustafsson.
Deltagarna gav efter kursen höga betyg på såväl 

genomförande som innehåll.
– Det blev positiva reaktioner på de enskildas skrift-

liga kursutvärderingar.

BRA GRUNDER
Nils Gustafsson har bra förutsättningar att vara med 
och leda en kurs som ska ge deltagarna översiktliga 
kunskaper i säkerhetspolitik. Som yrkesofficer har 
han hållit sig ajour med såväl försvars- som säkerhets-
politik. Han har dessutom varit verkställande direktör 
för ett stort företag och är van vid att framträda inför 
grupp. Något du tar med till totalinformationskursen?

– Ja. Och när jag står inför människor ska det höras 
vad som sägs.

Skulle mikrofonen fallera i en aula är det inga problem 
för Nils Gustafsson. Men på Sidsjöns konferensanläg g - 
ning och i de grupprum som adjutanten Kerstin Melander 
bokat räckte det med samtalston. 

FRÅGOR FICK SVAR
Deltagarna fick en innehållsrik helg. Det började med 
svensk säkerhets- och försvarspolitik. Nästa steg blev 
en omvärldsanalys, Nato, EU, FN, följt av Norden och 
nordiskt samarbete. Vad händer i Estland, Lettland, 
Litauen och Polen? Vad händer i Ukraina och Syrien? 
Det var frågor som fick svar under helgen. 

Under söndag förmiddag behandlades civilt försvar 
med erfarenheter från igår, idag och vad som kan behövas 
i framtiden. Det krävs omfattande åtgärder från många 
olika myndigheter och organisationer för att Sverige 
ska få ett modernt totalförsvar. 

Ett pass handlade om terrorism. 

Försvarsutbildarna har genomfört en grundkurs i totalförsvarsinformation 
vid Sidsjöns konferensanläggning i Sundsvall den 26–28 april. Elva kurs-

deltagare under ledning av läraren Nils Gustafsson och kurschefen Lars Björk. 

Totalförsvarets effekt bygger på ett nära samarbete civilt-militärt. Foto: Mattias Nurmela, Försvarsmakten.
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Nils Gustafsson informerar om Försvarsmakten. Foto: Lars Björk

SKAPA EVENT
Deltagarna gjorde grupparbeten som syftade till ett skapa 
ett event med totalförsvarsinformation, militärt och/eller  
civilt försvar. De ska kunna arrangera med allt vad det 
innebär, från bokning av talare och en moderator, lokal 
ska finnas och eventet ska marknadsföras. Vad är  
viktigt vid ett totalförsvars event?

– Det är marknadsföringen och ett intressant ämne 
samt gärna en kunnig och känd föreläsare säger Lars 
Björk.

Det gäller förstås också inför och under en kurs att 
kvalitén på utbildningen är på topp. Det är mycket som 
ska gås igenom. Kursdeltagarna är där frivilligt för att 
lära sig och då kan de också förvänta sig att lärarna 
håller engagerande pass.

MYCKET FAKTA
Kursen är faktaspäckad och kursdeltagarna fick inblickar 
i flera områden. De hade före kursen fått programmet 
och kunde förbereda sig genom att gå in på nätet och 
skaffa sig information.

Under kursen genomfördes flera grupparbeten, bland 
annat att genomföra introduktion av nya medlemmar. 
De var lite ovana men duktiga, säger Nils Gustafsson.

Kurschefen Lars Björk är nöjd med helgen.
– Den var välarrangerad och det stod kursadjutanten 

Kerstin Melander för, säger han.
Lars Björk och Nils Gustafsson hade också bra och 

intresserade kursdeltagare.
Vad tryckte du på?
– Vi kom tidigt in på omvärldsanalys och det i en 

värld som nu är mer oförutsägbar 
än för bara några år sedan, säger 
Lars Björk. 

TOPPEN TYCKER STINA
Viktigt hur ni genomförde kursen?

– Förr var det biografsittning 
med en föreläsare framför kurs-
deltagarna. 

Nu jobbade vi med både före- 
läsningar, diskussioner och grupp-
arbeten. Hur ska deltagarna 
genomföra ett event i sin hemstad? 
De ska kunna biträda och hjälpa 
till att planera, säger Lars Björk.

En av kursdeltagarna, Stina 
Näslund från Försvars kvinnor i 
Västernorrland, är nöjd.

– Det var toppen. Riktigt bra, säger hon.
Stina kommer nu att omsätta sina nya kunskaper 

med att introducera nya medlemmar. Och en vecka efter 
att denna intervju görs, står Stina Näslund och infor-
merar om frivilligorganisationer under Krisberedskaps- 
veckan.

Nästa steg är fördjupningskursen på Fårö kursgård 
den 6–12 juli eller Camp Ånn under april nästa år, som 
flera kursdeltagare önskar att genomföra.

TEXT: PER LUNQE



UNGDOMS WEEKEND SKA 
VISA MÖJLIGHETERNA

Ungdoms Weekend riktar sig till ungdomar från 15 till 17 år  
som inte sedan tidigare är engagerad i någon frivillig försvars-

organisations ungdomsverksamhet. Till Ungdoms Weekend 
inbjuds alla frivilliga försvarsorganisationer för att presentera  

sin ungdomsverksamhet. 

Inför Ungdoms Weekend 
genomförde Bohuslän-Dals 
Försvarsungdom ett testevent. 
Foto: Lars Ålander
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UNDER EN UNGDOMS WEEKEND får deltagarna 
information om mönstring och vad den innebär.  
Därutöver information om Försvarsmakten och 
total försvarets civila delar inklusive krisberedskap. 
Syftet med Ungdoms Weekend (UW) är att förbereda 
ungdomarna inför en kommande mönstring och öka 
kunskapen om totalförsvaret och att bjuda in dem till 
frivilliga försvars organisationers ungdomsverksamhet.

20 HELGER
Försvarsutbildarna har fått i uppdrag av Försvars-
makten att genomföra UW. I år är 20 sådana helger 
inplanerade, nio i Försvarsutbildarnas södra region, 
sju i mittregionen och fyra i norr. 

Uppdraget från Försvarsmakten kom när värnplikten  
återstartade. Värnpliktsvolymerna ökar, från i år och 
förra året på 4 000 män och kvinnor till 5 000 nästa år.  
Det betyder att Försvarsmakten vill att så många ung-
domar som möjligt får information om dess verksamhet. 
Men en UW ska inte bara ge deltagarna en uppfattning 
om Försvarsmakten, den ska också visa på möjligheterna 
i frivilligverksamhet, vad gör Försvars utbildarna och 
de andra 17 frivilligorganisationerna? Och vad gör man 
i Hemvärnet?

– Vi vill väcka intresse. Det här är ett bra sätt att se om  
man gillar verksamheten, säger Anders Gustafsson 
som är Försvarsutbildarnas utbildningschef.

BRA SÄTT 
Medvetenheten om försvaret ska öka bland ungdom-
arna. Då är en Ungdoms Weekend ett bra sätt för 
Försvars utbildarna att nå ungdomar som annars inte 
har kontakt med försvaret. 

– Det är ett bra tillfälle att bland annat få informa-
tion om vad den kommande mönstringen innebär, 
säger Anders Gustafsson.

En UW innebär inte att deltagarna är uniformerade, 
däremot bör de bära oömma kläder. I huvudsak planeras 
UW:s att genomföras över en dag.

I det uppdrag som Försvarsutbildarna fått anges att  
syftet är att informera om och väcka intresset för total- 

försvaret, militär grund utbildning, svensk säkerhets-
politik och de frivilliga försvarsorganisationernas  

ungdomsverksamheter. Det är en hel del på  
en dag.

Andra frivilliga försvarsorganisationer 
ska bjudas in att delta för att berätta 

om vad de gör. Målet är 30 deltagare. 

INFORMATION
Programmet omfattar total försvars- 
upplysning under två timmar. Det är  
informa tion om Försvarsmakten och 
frivillig försvarsverksamhet, plikt, 

antagningsprövning, mönstring 
och grundutbildning. Här ges också 
information om ungdomsverksamhet. 

Sedan följer ett stationssystem med  
förevisningar och prova på för del tag-

arna, till exempel sjukvård, samband, förläggning 
och överlevnad.
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Under dagen ska det vara temautvecklande övningar  
och allt avslutas med svar på frågan, vad händer efter 
en Ungdoms Weekend? Ett alternativ är också att utöka 
tillfället till två dagar och då ges det möjlighet till ett 
utökat stationssystem och ytterligare tema utvecklande 
övningar.

En UW kan genomföras i samband med aktiviteter 
inom ordinarie ungdomsutbildning och då för att 
väcka intresse för denna, till exempel som öppet hus, 
introduktionsdag, totalförsvarets dag eller liknande.

De ungdomar som är intressanta för en UW är i 
första hand de som går på gymnasiet, i årskurserna 
1 till 3, men även ungdomar på högstadiet, årskurs 9. 
Med fördel läggs en UW under en period då rekrytering 
till ordinarie ungdomsutbildning sker.

ENDAGSEVENT
Lars Ålander, som är aktiv i Försvarsungdom Bohuslän-
Dal inom Försvarsutbildarna, har varit med om att, i 
augusti förra året, genomföra ett pilotprojekt, en upp-
laddning inför årets UW:s.

Det var ett endagsevent med Försvarsutbildarna, 
Frivilliga Motorcykelkåren, Svenska Lottakåren och 
Hemvärnet med kokgrupp i centrala Uddevalla.  
Försvarsutbildarna ställde upp ett rekryteringstält och 
en öppen föreläsning hölls i anslutande lokal. Försöket 
gav mersmak och från den dagens 25 ungdomar hoppas 
Lars Ålander i höst locka 100 ungdomar. Ramen för 
testet var Totalförsvarets dag och deltagande frivillig-
organisationer informerade om vad de gör, i första 
hand ungdomsverksamhet.

– När vi kommer igång med UW:s i höst kommer vi 
att förlägga dessa på P4, F 7 eller i Skredsvik, säger Lars 
Ålander.

MYCKET ATT VÄLJA PÅ
De personer som är avsatta för en UW, är välkomna.

– De betyder att vi kan utöka vår ungdomsverksamhet.
UW är en ungdomsaktivitet och pengarna kan 

användas till bussar för att transportera de ungdomar 
som anmäler sig, liksom för att arrangörerna ska 
kunna köpa in måltider samt arvodera instruktörer.

Även om de ungdomar som deltar inte direkt vill  
gå in i någon frivillig försvarsorganisations ungdoms- 
verksamhet så finns möjligheter framöver.

– Då vet de att när de fyller 18 så finns mycket att välja 
på. De kanske vill bli sjukvårdare, motorcykelförare 
eller sköta en radio i Hemvärnet, säger Lars Ålander.

Det finns också en möjlighet för deltagarna att lära 
sig vad det innebär att mönstra för att ta en plats i 
något av Försvarsmaktens förband.

TEXT: PER LUNQE

Uppifrån och ner: 
Sambandstjänst är bra-att-ha-kunskap. Foto: Lars Ålander. 
Ungdomsweekend är något för alla unga. Foto: Foto: Lars Ålander.
Marschträning svetsar samman gruppen. Foto: Hampus Carlsson.
Som försvarsungdom får man bra kompisar. Foto: Lars Ålander.
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VAD GÖR MAN när ett tåg med giftiga kemikalier 
spårat ur? Vad gör Försvarsutbildarnas medlemmar i 
CBRN-förbundet när Tjänsteman i beredskap ringer 
och begär hjälp? CBRN-förbundet har haft en grund-
kurs där de lärde sig hur lagar och förordningar ser 
ut när olyckan är ett faktum. CBRN står för kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära utsläpp.

MOT AVTAL
Eleverna går mot civila avtal med myndigheter som 
Trafikverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Men 
innan de kommit så långt måste de fortsätta med 
CBRN-förbundets fortsättningskurser.

– Vi gav eleverna kunskap om vad det innebär, säger 
Bernt-Åke Nensén på CBRN-förbundet.

Det de lärde sig på grundkursen, som genomförs en 
gång om året, var hur myndigheterna är organiserade, 
hur regelverket ser ut när olyckan inträffat och när en 
myndighet är inne i ett pågående krisarbete. Grupp-
arbeten genomfördes. Ett scenario var att ett fartyg med 
farlig last ombord hade förlist. Sjöfartsverket ska klara 
krisen och den ska de klara av med hjälp av CBRN-
förbundet.

– Vad väntar sig myndigheten av dig?
Det var en fråga som Diana Fröhler, samordnare 

för CBRNE-frågor på Sjöfartsverket gick igenom med 
kursdeltagarna. Efter att medlemmarna gått vidare i 
utbildningsstegen ska de kunna hantera en olycka.

– Vi har ännu inte tecknat avtal med specialister från 
CBRN-förbundet men kommer att göra det säger hon.

GIFTIGA KEMIKALIER
Kursen innehöll information om vad en Tjänsteman i  
beredskap på myndigheten är för något. Vad är det för  
befattning och hur ser kontakten ut med honom eller  
henne? Ett  övningsmoment handlade om hur en CBRN-
expert hanterar ett urspårat tåg med giftiga kemikalier 
ombord.  Ett annat om en brand i en industribyggnad.

Lennart Roos som är nationell samordnare för 
CBRNE-frågor på Trafikverket var med och föreläste vid  
grundkursen i CBRN. Han pratade om lagar och för-

ordningar. Han vill dock inte nu gå in på hur Trafikverket 
vill använda CBRN-förbundets civila förmågor.

– Från regeringens sida är det klart. Frågan ska  
implementeras i alla transportverk. Nu är det samverkan, 
samråd som ska tydliggöras. Det är vad myndigheterna 
gör. Fokus ligger på transporter, säger Lennart Roos.

En av eleverna, Johan Ljungberg från Uppsala, upp-
skattar kursen.

– Vi fick en bra bild över hur krisberedskapens delar 
hänger ihop bland myndigheterna, säger han.

Johan Ljungberg gillar också de scenarier som han 
och de andra eleverna jobbade med. Händelsen med 
det urspårade tåget satte fart på grupperna. Spärra av 
spår? Evakuera boende?

– Vi konstaterade att tankarna inte var skadade och 
spärrade av intilliggande spår, säger Johan Ljungberg.

SKARPT
Förra året var CBRN-förbundet med vid hanteringen av  
en brand på en soptipp. Då ringde Tjänsteman i bered-
skap på Trafikverket CBRN-förbundet. Medlemmen som 
svarade ville då ha en helhetsbild. Vad hade hänt, vad 
hände och vad kan hända? Tjänstemannen i beredskap 
liksom stabschefen på Trafikverket behövde i sin tur 
information, med tanke på förväntad vindriktning i 
aktuellt område, och efter mätningar, vilka farliga  
partiklar fanns i luften? Behövde området evakueras? 
CBRN-förbundets medlem gick in som rådgivare.

Detta var första gången CBRN-förbundet gick in i en  
skarp händelse. Nu förbereder sig förbundet för nya 
sådana. Grundkursen i CBRN var ett steg på vägen. 
Bernt-Åke Nensén på CBRN-förbundet poängterar att 
den medlem som går in i en olycka, en kris, gör detta 
som rådgivare.

– Vi åker inte ut med mätutrustning men vi analy-
serar det som mätts eller indikerats. Vi ska kunna ge en 
bild av det hot som eventuellt ligger över en skadeplats 
och vad som kan väntas, säger Bernt-Åke Nensén. 

TEXT: PER LUNQE

CBRN-KURS FÖR CIVILA
ETT STEG PÅ VÄGEN FÖR ATT KLARA STORA OLYCKOR 

I en sådan här situation kan råd från en CBRN-kunnig person vara betydelsefull för räddnings personalen. Foto: GE_4530 / Shutterstock
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HARALD ANDERSSON OCH FÖRBUNDET jobbar med  
rekrytering. För att visa att de finns, för att få in ungdomar  
och vuxna medlemmar och för att fylla avtalsbefattningar  
i Hem värnet. Rekryteringen sker på marknader där 
förbundet ställer upp ett tält, laddar med informations- 
broschyrer och pratar med intresserade. Vår- och höst-
marknaderna i Borås är bra tillfällen, liksom Potatis-
festivalen i Alingsås. Borås flygdag är också ett bra 
tillfälle. Då är Anetta Sennback med. Hon står för flera 
lyckade rekryteringar. Älvsborgsförbundet pratar med 
flera hundra människor under en lyckad dag.

KOCKAR
Vid rekryteringssatsningarna står sjukvårdare och 
kockar i fokus. Älvsborgsförbundet gör vad de kan för 
att fylla avtalsbefattningarna. Nytt för i år är kockarna. 
Hemvärnet vill fylla så många förplägnadsgrupper 
som möjligt och här drar Älvsborgsförbundet sitt strå 
till stacken. Älvsborgsförbundet har rekryterat en hel 
kokgrupp till Älvsborgsbataljonen.

I Älvsborg samarbetar Harald Andersson och de 
andra i styrelsen med de kringliggande förbunden, i  
Göteborg, Skaraborg, Norra Småland och Halland. Man 
bjuder in till varandras utbildningstillfällen och får 
också stöd från varandra.

UNGDOMAR
70 ungdomar i åldrarna 16-19 år träffas varannan vecka 
och bekantar sig med livet i uniform. Då har Älvsborgs - 

förbundet stöd av Hemvärnets utbildningsgrupp i 
Göteborg. Ungdomsinstruktörerna kommer från  
förbundets egen ungdomsverksamhet.

– Vi brukar ha 25 ungdomar på helgövningarna, 
säger Harald Andersson som är med i styrelsen för 
Älvsborgsförbundet.

GU-F:AR
Det blir två grundläggande soldatutbildningar för  
frivilliga, GU-F:ar, om året för Älvsborgsförbundet.

– Vi har upp till 30 elever på en GU-F, säger Harald 
Andersson.

Sex egna instruktörer ger eleverna, som är på väg 
mot en avtalsbefattning i Hemvärnet, grunderna. Under 
GU-F:en är också skolchef, kurschef  och kvartermästare 
med och ser till så att eleverna får en bra utbildning.

DIGITALT OCH REGIONALT
Med digitalisering har det gamla pappersvändandet 
ersatts med enkla knapptryckningar.

– Det går smidigt, från elevernas ansökningar, till 
deras beställningar av personlig utrustning och till att 
de är på plats, säger Harald Andersson.

Han uppskattar den regionala satsning som Försvars - 
utbildarna är inne i och menar att den fungerar bra i 
Älvsborg, mycket tack vare den digitala hanteringen 
genom CRM.

– Förut var det mycket papper, nu sköter vi vår  
verksamhet på nätet, säger han. 

REKRYTERING I ÄLVSBORG

Försvarsutbildarna i Älvsborg rekryterade 119  
medlemmar 2018. Nu är man 400 medlemmar.

Rekrytering i Borås. Foto: Peder Magnusson



Ungdomar på helgövning med ULv, Luft-
värnsförbundet. Foto: Luftvärnsförbundet
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UNGDOMAR I  
LUFTVÄRNSFÖRBUNDET

Luftvärnsförbundet har en framgångsrik ungdomsverksamhet.

I LUFTVÄRNSFÖRBUNDET finns en ungdomsavdelning,  
ULv. Där finns 40 ungdomar i åldrarna 15-20 och mer-
parten är med på de helgövningar som genomförs en 
gång i månaden. De äldre ungdomarna är också med på 
kvällslektioner, en i månaden. Medlemmar som inte är 
aktiva tillfrågas om de fortfarande vill vara kvar och på 
så sätt hålls medlemskadern aktiv.

Michael Reberg är vid sidan av sin tjänst som yrkes- 
officer och sektionschef  på Försvarshögskolan utbild-
ningsansvarig och förbundssekreterare i Luftvärns- 
förbundet. Han började som ungdom och har sedan 
haft flera befattningar i förbundet, den första som 
ungdomsinstruktör.

REKRYTERADE
Luftvärnsförbundet hade länge ett nära samarbete 
med Lv 3, Stockholms- och senare Roslagens luftvärns-
regemente i Norrtälje.

– Vi rekryterade ungdomsinstruktörer från Lv 3  
bland yrkesofficerarna och det var enkelt att låna 
utrustning för helgövningarna, säger Michael Reberg.

Lv 3 lades ner år 2000 och det var en nedläggning som  
slog hårt mot Luftvärnsförbundet. Möjligheten att rekry-
tera yrkesofficerare till ungdomsinstruktörer försvann.

– Det har också blivit krångligare att låna materiel. 
Nu gör vi det från Livgardet.

Ungdomsinstruktörer rekryteras i stället bland  
de som tidigare själva varit med som ungdomar i verk-
samheten.

– Ungdomsinstruktörerna är kärnan i vår verk- 
sam het. De måste uppleva att verksamheten är stimu-
lerande och rolig, och inte lastas med för mycket 
administration.

VERKSAMHETEN
Michael Reberg tar på sig mycket av administrationen 
för att avlasta ungdomsinstruktörerna. Det är allt från 
frågor som intresserade vill ha svar på till utskick och 
rapportering.

– Ungdomsinstruktörerna ska hålla i verksamheten, 
inte vara nedgrävda i administration, säger Michael 
Reberg.

Den tidigare trappan som började med grundkurs, 
fortsättningskurs och ledarkurs 1 & 2 togs bort 2014 
och ersattes av en bredare upplevelsebaserad ungdoms - 
verksamhet.

– Det innebär större möjligheter och en större  
hand lingsfrihet för oss.

INGEN DETALJSTYRNING
Det luftvärnsförband som finns kvar är Lv 6 i Halmstad.  
Dit åker ungdomarna på höstloven, för en veckas luft-
värnsutbildning.

Ungdomsutbildning?
– Vi ska inte kopiera detaljplaneringen från Försvars-

makten, av typen leverera en värnpliktig robotskytt. I 
stället ska det vara mer öppet, att leverera en medborgare 
intresserad av försvaret.

Michael Reberg vänder sig mot onödig detaljstyrning 
för ungdomsutbildningen.

– Det är självklart att regelverket ska följas och att t ex  
sjukvårdstjänst kommer före skyttet. Men i övrigt ska 
det vara friare och utan onödig micromanagement. Det 
måste finnas svängrum för att såväl funktionärer som 
ungdomar ska behålla intresset, säger Michael Reberg.

TEXT: PER LUNQE
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JANNE JOHANSSON är engagerad som utbildnings-
ansvarig och vice ordförande i styrelsen för Krisstöds-
förbundet. Det är ett förbund som jobbar mycket mot 
Länsstyrelsen i Uppsala och då med beredskap inför en  
kärnteknisk olycka i Forsmark. Förbundet med knappt 
130 medlemmar har avtal med Länsstyrelsen. Krisstöds- 
förbundet ställer sig lite avvaktande till de hjälpmedel 
som ska underlätta regionaliseringen, men vi satsar 
givetvis på att verksamheten ska fungera, säger Janne 
Johansson.

BERNT-ÅKE NENSÉN har varit med och byggt upp 
Försvarsutbildarnas CBRN-förmåga. Det är en förmåga 
som används i fyra hemvärnsbataljoner och ska kunna 
användas för att upptäcka giftiga kemikalier och bio - 
logiska ämnen som sprider smitta. Den ska också 
upptäcka radiologiska och nukleära utsläpp. Första 
kurserna höll CBRN-förbundet 2007 och då sköttes  
all hantering inför en kurs på papper. De som ansökte 
om att vara med på en kurs skickade in sin ansökan på  
papper till Försvarsutbildarnas kansli på Karlavägen. 
Det kunde ta månader innan den som sökt fick reda  
på om han eller hon var antagen. Nu är det lättare, 
Bernt-Åke Nensén och hans kamrater använder sig av 
CRM-kurs. Eleven kan i realtid se om ansökan är god-
känd. Det som vi i Försvars utbildarna benämner som  
regionalisering har ju som mål att föra ut verksamhet 
till förbunden. Vi i CBRN-förbundet har tillämpat 
detta som kallas regionali sering i flera år, verksam-
heten ligger mer hos oss, säger han. 

TEXT: PER LUNQE

FYRA RÖSTER OM  
REGIONALISERINGEN

ANDERS GUMMESSON är ledamot i Försvarsutbild-
arnas Överstyrelse. Han är också förbundsordförande i  
Criscom, ett rikstäckande förbund med kommunikatörer 
inom Försvarsutbildarna. Anders Gummesson ser 
regionaliseringen av Försvarsutbildarnas verksamhet 
som att den öppnar för möjligheter. När den fungerar  
– han anser att regionaliseringen har en bit kvar att gå –  
då kommer den att sätta medlemmarna i centrum. 
Regionalisering är ett vitt begrepp, menar Anders 
Gummesson, och när den slår igenom fullt ut då gagnar 
den medlemmarna. Verksamheten ligger närmre oss, 
säger Anders Gummesson. CRM är lovande och det är 
också ett verktyg som möjliggör regionalisering. Den 
pappers hantering som tidigare gällde för funktionärer 
vid kurser, ersätts nu av CRM-verktyget och det för-
enklar. 

SUSANNE SAMUELSSON leder en arbetsgrupp i Norra 
Smålandsförbundet som har ansvar för utbildning med  
militär vinkel. Hon och förbundet har tidigt kommit in 
 som ett pilotprojekt i regionaliseringen och tycker att 
det fungerar alldeles utmärkt och möjligheterna är stora,  
menar hon. Susanne Samuelsson, till vardags fanjunkare 
och logistikchef  för fältarbetsskolan på Ing 2, ordnar 
många grundutbildningar för frivilliga, GU-F:ar, Military 
Weekends och andra förbandsutbildningar riktade mot 
Hemvärnet. Hon har då gott stöd av Ulf  Hammarlund, 
utbildningsledare för Försvarsutbildarnas södra region. 
Susanne Samuelsson tycker att verksamheten går 
mycket smidigare med regionaliseringen, det blir färre 
mellanhänder. 

Foto: Privat

Foto: PrivatFoto: Per Lunqe

Foto: Per Lunqe

”Det är lovande.”

”Smidigare med 
regionaliseringen.”

”Regionalisering 
har CBRN-förbundet 
tillämpat i flera år.”

”Vi är lite  
avvaktande.”
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KAMILA ÖSTLUND INGREP och gjorde sjukvårds-
insatser efter en trafikolycka. De gjorde hon bara två 
dagar efter sjukvårdsutbildningen med Försvarsungdom 
Stockholm, en del av Försvarsutbildarna. 

Hon kom ihåg flödesschemat LABCDE som hon och 
hennes kamrater lärt sig och praktiserat på varandra. 
Vid busshållplatsen, före övergångsstället vid Haninge 
Centrum var hon på väg mot gymmet och lyssnade på 
musik i hörlurar.

– Plötsligt hör jag en jättesmäll, säger Kamila.

FLÖDESSCHEMAT
Hon kollade och såg en kille som låg på övergångsstället,  
bredvid honom stod en bil. Kamila blev själv först lite 
chockad, men så dök flödesschemat från Försvars-
ungdom upp på hennes näthinnor. Hon fokuserade 
nu på att ge killen som låg på övergångsstället första 
hjälpen. Det stod en grupp människor och stirrade på 
honom, Kamila bad en av dom att ringa efter ambulans. 
Sedan satte hon igång med LABCDE, helt i den ordning 
hon lärt sig för två dagar sedan.

– Jag kollade förstås puls och andning.
Killen hade smärtor och var i chock. Han var vid 

medvetande.
– Jag frågade vad han hette och hur gammal han 

var. Upprepade det några gånger, ville ha kontakt med 
honom.

Kamila la en jacka under hans nacke, ville inte rubba 
hans läge.

– Han kunde ha fått frakturer 
på nacken och ryggen, säger 
Kamila.

MED BERÖM GODKÄNT
Hon la också en jacka över 
honom, det var kallt ute. Hon  
höll koll på killen tills ambu - 
lansen kom efter en halvtimme 
och berättade för den förste 
ambulanssjukvårdaren vad  
hon gjort. Med beröm godkänt.  
En eloge ska även ges till 
instruktören på Försvars-
ungdom Stockholm som 
genomfört en sjukvårdslektion  
så bra att en av eleverna kunde 
direkt tillämpa kunskaperna i 
en verklig situation. Kamila har 
både kunskap och förmåga.

Kamila är 17 år och går på 
Bernadottegymnasiet till- 
sammans med sex kamrater 

som också är med i Försvars ungdom Stockholm. Det är 
ett gymnasium med inriktning på uniformerade yrken.

Vad satsar du på?
– Har inte bestämt mig än.
En sak är dock säker för Kamila och det är att hon 

ska mönstra nästa år när hon fyller 18 år.
– Jag söker till amfibiebataljonen på Berga och till 

Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. Man måste söka till 
det bästa, säger Kamila.

TEXT: PER LUNQE

SJUKVÅRD I VERKLIGHETEN  
FÖR KAMILA

Kamila kom ihåg vad hon lärt sig på Försvarsungdom och gjorde en sjukvårdsinsats vid en trafikolycka. 
Foto: Foto: Alicia Stojmenovic

FAKTA: L-ABCDE SKA SITTA I RYGGRADEN
L-ABCDE är ett flödesschema, en metod för att vid 
olycka eller sjukdomstillstånd på ett effektivt sätt 
bedöma vilka åtgärder som behövs och prioritera i 
vilken ordning åtgärder ska utföras. Kamila kom ihåg 
och kunde ingripa vid olyckan.
L – Livsfarligt läge  
A – Airway, öppen luftväg  
B – Breathing, andning  
C – Cirkulation och blödning  
D – Disability, medvetande, rörelse, känsel  
E – Expose, helkroppsundersökning och förhindra  
  nedkylning
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REGION SKÅNE FÖRBEREDER  
SIG FÖR HÖJD BEREDSKAP  

– SJÖFARTSVERKET HAR BÖRJAT

OM EN SAMHÄLLSSTÖRNING, en större olycka eller 
om Sverige går upp i höjd beredskap, då träder också 
Länsstyrelsen i Skåne in. Den roll som Länsstyrelsen 
har är att samordna det regionala arbetet, före under 
och efter.

I före-skedet handlar det mesta om dialog, att höra 
efter vad olika aktörer kan bidra med. En sådan dialog 
har Länsstyrelsen i Skåne genomfört som en workshop 
och inbjudit de frivilliga försvarsorganisationer som 
finns i regionen. I Länsstyrelsens samordnande roll 
handlar mycket om planering. 

– Vi försöker få aktörerna att dra åt samma håll, 
säger beredskapsdirektören vid Länsstyrelsen i Skåne, 
Marcus Björklund.

VIKTIG ROLL
Marcus Björklund och hans kollegor på enheten för 
samhällsskydd och beredskap jobbar nu för att få fram 
en robust krisberedskap, förmågor som ska ligga till 
grund för ett regionalt skånskt civilt försvar. 

När höjd beredskap är ett faktum går också Läns-
styrelserna in i en annan roll. Länsstyrelsen blir högsta 
civila totalförsvarsmyndighet i regionen och det ställer 
andra krav.

– Då ska vi prioritera resurserna, kanske ta hand om 
egendom som vi behöver  använda i det totalförsvar 
som vi leder i Skåne.

Det betyder att Länsstyrelsen jobbar utifrån vad som  
skulle kunna kallas en ”mjuk approach” i planeringen  
för att tydligare inrikta och prioritera under höjd 
beredskap.

FRIVILLIGA ÄR VIKTIGA
I vissa lägen måste vissa beslut fattas snabbt, menar 
Marcus Björklund.

– Vid höjd beredskap får debatt stå tillbaka för beslut.  
Men nu är det dialog som gäller för Länsstyrelsen i 
Skåne, inte minst med de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna. De spelar en större roll nu än för bara tio år 
sedan. De har verksamhet med många eldsjälar, som vi 
tillsammans med de andra aktörerna i länet får allt mer 
att göra med, säger han.

– Vi är i en inledande fas med frivilliga försvars-
organisationerna och vill se över hur vi kan samarbeta 
och använda de här förmågorna. 

Vad vill du med frivilliga försvarsorganisationerna?
– De har en mängd kompetens. Vi har tidigare inte 

tagit den i anspråk. Men det finns mycket, till exempel 
transporter och stabstöd. Kommunikation är en annan.  
Vi har avtal med Criscom om förstärkning med kris- 
kommunikatörer. Det är kompetenser vi har nytta av i 
vårt krisberedskapssystem. 

NYTTA
Genom möten, utbildningar och övningar innan krisen 
blir verklighet blir det lättare att samarbeta under 
krisen.

– Det är lättast att vända sig till de som har upp-
arbetade kanaler. Nu behöver vi bygga kanaler med 
frivilliga försvarsorganisationerna, säger Marcus 
Björklund.

I den terminologi som Länsstyrelsen nyttjar, handlar 
det om att känna till varandras metodik.

Skåne är en region med stor folkmängd och många samhällsviktiga resurser. Foto: David Castor / Wikipedia
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– Vi kommer att bedriva utbildning och öva till-
sammans. Vi kommer att använda frivilligresurserna 
oftare än vad vi gör i dag.

I Skåne finns många mindre kommuner med  
begränsade resurser.

– En liten kommun kanske bara har en beredskaps-
handläggare som ska hantera flera hundra frivilliga 
som kommer. Där kan frivilliga försvarsorganisationer 
stödja, säger Marcus Björklund.

Han har god kontakt med Försvarsutbildarna och 
det handlar då om utbildningar.

– Försvarsutbildarna är en av de mer aktiva  
organisationerna här.

I ett skarpt läge, vad ska din enhet på Länsstyrelsen 
göra då, vad är ni till för?

– Vårt jobb är att se till att landshövdingen som har 
ansvar för den civila delen av totalförsvaret i Skåne 
har en bemannad organisation med rätt kompetens. 
Frivilliga försvarsorganisationerna finns som ett stöd 
till Länsstyrelsen, säger Marcus Björklund.

WORKSHOP
I den workshop som Länsstyrelsen i Skåne anordnade 
var frågan vilken nytta som de frivilliga försvars-
organisationer i länet kan göra i händelse av en större 
olycka, annan samhällsstörning eller vid höjd beredskap 
då Länsstyrelsen blir ledande regional myndigheten 
inom totalförsvaret. 

Flertalet av de frivilliga försvarsorganisationerna  
fanns med. Bo Alfredsson, styrelseordförande i Skåne- 
förbundet och Kristoffer Bäckström, chef  avdelningen 
kommunikation och civila uppdrag på kansliet deltog 
för Försvarsutbildarna.

Landshövding Anneli Hultén var med på workshopen. 
Hon och Länsstyrelsen hade före workshopen fått reda 
på vilka förmågor som frivilligorganisationerna har, 
och de låg till grund då utbud mötte efterfrågan under 
den dag då workshopen genomfördes.

Från Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och 
beredskap deltog Per Lundström och Jon Andersen. De 

presenterade planeringsdokument som Länsstyrelsen 
använder vid höjd beredskap.

– Det är en checklista som täcker det mesta, säger 
Per Lundström.

– Vi har identifierat behovet för att kunna ge den 
regionala nivån ett bra stöd, säger Bo Alfredsson.

SJÖFARTSVERKET
Sjöfartsverket är i inledningen av sin totalförsvars-
planering.

– Vi har börjat så smått. Besluten är fattade, säger 
Christian Jälmestedt som är samordnare för civilt  
försvar vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har ett särskilt ansvar inför och vid 
höjd beredskap. De riksdagsbeslut som fattats om total - 
försvaret innebär att Sjöfartsverket har återupptagit 
planeringen för beredskap inom det civila försvaret. 
Stödet till Försvarsmakten är prioriterat. Sjöfartsverket 
ska kunna säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
inom Sjöfartsverkets ansvarsområde och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller 
krig i vår omvärld.

Myndigheten kommer, om regeringen fattar beslut 
om höjd beredskap, att fortsätta med sin verksamhet. 
Denna innebär att se till så att sjöfarten fungerar i Sverige, 
ett ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, 
och sjömätning. Sjökort ska tas fram, information för 
sjötrafik ska ges. Sjöfartsverket ansvarar också för sjö- 
och flygräddning.

På sjöfartsverket jobbar 1 200 personer, de flesta 
med operativa befattningar, som lotsar, utmed kusterna 
från Luleå i norr till norska gränsen.

CBRN-förbundets har avtal med Sjöfartsverket och 
medlemmar stöder med fackkunskap avseende CBRNE 
(kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva  
stridsmedel). Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafik- 
verket och Luftfartsverket arbetar tillsammans med 
dessa frågor under ordförandeskap av Sjöfartsverket.

TEXT: PER LUNQE

Sjöfartsverkets lots på väg att assistera ett fartyg. En verksamhet som fortsätter vid höjd beredskap. Foto: Sjöfartsverket
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BILKÅREN ÄR EN frivillig försvarsorganisation som 
med sina 4 500 medlemmar stödjer totalförsvaret.  
Från 2009 släpptes männen in och deltar fullt ut i 
verksamheten.

En uppgift är ansvaret för den fordonsutbildning 
som specialisterna i Hemvärnet ska få. Sjukvårdare får 
sin behörighet att köra personbil 8, en minibuss med 
eller utan släp. 

– Den utbildningen håller vi i, säger Eva Blomqvist 
som är Bilkårens generalsekreterare.

SJUKVÅRDARE
Till Bilkårens fordonsutbildningar kommer många 
sjukvårdare utbildade av Försvarsutbildarna. I 
Hemvärnets sjukvårdsgrupper finns minibussar och 
gruppens medlemmar ska kunna köra dessa. Bilkåren 
erbjuder också utbildning för instruktörer och funk-
tionärer som under kurser kommer att köra minibuss.

Bilkåren samarbetar med Försvarsutbildarna på 
central nivå och genom paraplyorganisationen FOS, 
Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté.  

– Samarbetet märks tydligt på lokal och regional 
nivå. Där kan det finnas bilkårister som också tillhör 
Försvarsutbildarna. Då handlar det om rekrytering och 
försvarsinformation. Vi har mycket gemensamt, säger 
Eva Blomqvist.

SKARPT
Försvarsinformation?

– Ja. Det finns en stark tradition av samarbete här 
mellan oss och Försvarsutbildarna som är en stor och 

BILKÅREN OCH  
SVENSKA BLÅ STJÄRNAN

SYSTERORGANISATIONER TILL FÖRSVARSUTBILDARNA

viktig organisation. Vi samarbetar också med andra 
frivilligorganisationer, säger Eva Blomqvist.

Skarpa insatser?
– Vi var senast i Färila och Särna förra sommaren. 

130 medlemmar med civila avtal deltog. Men framför 
allt var det förare som är avtalsknutna mot Trafikverket 
och Polismyndigheten som var med under bränderna, 
kommenterar Eva Blomqvist.

Bilkåren har avtal med länsstyrelser och både förare 
och annan logistikpersonal tjänstgjorde förra sommaren. 
Många av Bilkårens medlemmar har också befattningar 
i Hemvärnet.

LOKALT
Om du jämför Bilkåren med Försvarsutbildarna?

– Vi har mindre lokal anknytning än Försvarsutbild-
arna som är mer regionala. Vi har 50 kårer, säger Eva 
Blomqvist.

Kårerna samverkar i kårråd som är regionala. Kår-
råden samverkar med Hemvärnets utbildningsgrupper.

– Det är naturligt för utbildningsgruppen att tala 
med kårrådet och vice versa, om det gäller rekrytering 
eller utbildningsplaner.

Bilkåren ska bemanna 1 360 befattningar i Hemvärnet.

FOKUS PÅ DJUR
Svenska Blå Stjärnan är en systerorganisation till 
Försvarsutbildarna som utbildar sina medlemmar för 
att de ska kunna ställa upp och arbeta vid utbrott av 
djursmitta. Den utbildning de får handlar om djur-
hantering, djurskötsel, smittskydd och vaccination. 

FRIVILLIGORGANISATIONERNA: BILKÅREN OCH SVENSKA BLÅ STJÄRNAN

Bilkårist som kontrollerar oljenivån. Foto: Bilkåren / Bandvagn med förare från Bilkåren. Foto: Bilkåren
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FRIVILLIGORGANISATIONERNA: BILKÅREN OCH SVENSKA BLÅ STJÄRNAN

Medlemmarna assisterar veterinärer vid provtagning, 
smittspårning och sanering. Uppdragen kommer från 
Jordbruksverket, länsstyrelser och kommuner. Enskilda 
gårdar får också stöd av Svenska Blå Stjärnan.

Listan på insatser är lång och 2008 var det kris på 
svenska gårdar. 

– De senaste åren har vi och våra medlemmar varit 
insatta i samband med bl a Blåtunga 2008-2010. 
Blåtunga är en allvarlig virusinfektion som drabbar 
idisslare, kor, får och getter. 2008 kom smittan till 
Sverige, säger Kristin af  Malmborg, generalsekreterare 
i Svenska Blå Stjärnan. 

För att minska spridningen av sjukdomen vaccine r-
ades idisslare i det område som drabbades. 2,7 miljoner 
vaccinationsdoser gavs och Svenska Blå Stjärnan var 
med under den tre år långa insatsen med i snitt 15-30 
medlemmar per vecka.

FÅGELINFLUENSAN
En bakterie som drabbar både djur och människor är  
mjältbrand. Insatsen Mjältbrand som Svenska Blå 
Stjärnan deltog i 2016 efter att kor dött i sjukdomen 
innebar att medlemmarna assisterade veterinärer med 
vaccination av 4 500 djur. Året efter genomfördes åter 
vaccinering.  

– Sedan kom fågelinfluensan under 2016 och 2017. 
Fågelinfluensa är en sjukdom som drabbar fjäderfä. 
Den kom först till en gård med värphöns i Skåne. 

För att sjukdomen inte skulle spridas avlivades 
alla hönor på gården. Över 200 000 fåglar avlivades, 
något som Svenska Blå Stjärnans medlemmar hjälpte 

Svenska Blå Stjärnans medlemmar hjälper till vid lantbruket. Foto: Peter Ossmyr / Svenska Blå Stjärnan värnar om djuren. Foto: Peter Ossmyr 

till med. Ett halvår senare var det dags för en liknande 
insats på en gård i Nyköping.

Går era medlemmar på Försvarsutbildarnas kurser?
– Svenska Blå Stjärnans medlemmar deltar i Försvars-

utbildarnas kurser i grundläggande krisberedskap men 
också i Lottakårens stabskurser. Medlemmarna deltar 
också i de kurser som Lottakåren genomför avseende 
informationsstöd och ledarskap. 

FÖRSVARSUTBILDARNA
Den grundutbildning som Svenska Blå Stjärnan bedriver  
och som intresserade medlemmar i Försvarsutbildarna 
kan söka till, börjar med en helgkurs i risk och säkerhet 
med brandkunskap, sjukvård och situationer som kan 
uppstå inom lantbruket. Sedan följer en utbildnings-
trappa. I år kommer Svenska Blå Stjärnan att utbilda inom  
Försvarsmakten, ett uppdrag som avser Livgardets hästar.

Totalförsvaret?
– Vi deltar i återuppbyggnaden. Det innebär att våra 

medlemmar kommer att delta i flera övningar och fort-
sätta arbetet för att stärka hushållens hemberedskap, 
säger Kristin af  Malmborg. 

Livsmedelsförsörjning är ett område där övningar 
är planerade, i första hand den del där kött produceras, 
primärproduktion på gårdar, men även inom smittskydd. 
Vid höjd beredskap stödjer Svenska Blå Stjärnan läns-
styrelser då det gäller ledning liksom veterinärernas 
arbete.

TEXT: PER LUNQE



ASIATISK KRUTDURK

OMRÅDET LIGGER MELLAN Indien och Pakistan 
där båda länderna gör anspråk på överhöghet. Både 
länderna har varit i krig med varandra 1947, 1965 och 
1971. Incidenter tillhör dock vardagen i detta område. 
De båda grannarna, tidigare brittiska kolonier är fort-
farande medlemmar i Samväldet.

DEMOKRATI OCH ETT FRÅGETECKEN
Indien är världens största demokrati och valet till 
underhuset pågick från 11 april till 19 maj. Valresultatet 
blev en överlägsen seger för premiärminister Modi.

Pakistan är åtminstone på papperet demokratiskt 
men har i jämförelse med Indien en betydande utveck-
lingspotential eftersom landets försvarsmakt, speciellt 
armén har ett starkt politiskt inflytande. Inget av 
betydelse händer i landet utan att armén sagt sitt. Det 
är detta inflytande och stark kontroll som gör att risken 
för omstörtning/revolution åtminstone för närvarande 
får bedömas som liten. 

Läget inrikes är stabilare i Indien än i Pakistan där 
terrorhotet är ständigt närvarande.

NYCKELSPELAREN KINA
Den indiska ekonomin blomstrar medan Pakistan 
har problem vilket gjort landet beroende av Kina 
som starkt satsar på infrastrukturen i landet. Detta 
benämns "One belt one road", med andra ord den Nya 
sidenvägen, och är ett projekt som bland annat syftar 
till att Kina ska får tillgång till hamnar och flottbaser 
vid Indiska Oceanen.

Relationerna mellan Kina och Indien är frostiga 
och i det perspektivet är Indiens goda relationer med 
Ryssland värt att notera. Att Indien kan upprätthålla 
goda förbindelser med både Ryssland och USA samman-
hänger med att landet har seglat upp som en viktig 
strategisk aktör.

KONFLIKTEN OM KASHMIR
Två länder med några av världens största militära 
arsenaler står emot varandra i Kashmir. Motsättningarna 
mellan Kina och Indien närmar sig kokpunkten vilket 
är oroande eftersom båda länderna disponerar kärn-
vapen.

Författaren till denna artikel tjänstgjorde som chef för 
United Nations Military Observer Group in India and  

Pakistan (UNMOGIP ) under perioden början av juli 2016 
till och med slutet av juli 2018. Det var ett jobb som gav 

stor tillfredsställelse och gav många lärdomar.

Terrängen är utomordentligt bergig.  
Foto: Its Ali Ahmed, Wikimedia Commons
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Premiärminister Modi visar handlingskraft, inte 
minst mot Pakistan. Det kan sannolikt orsaka en  
pakistansk motreaktion och då är risken för upptrapp-
ning i den pågående konflikten stor.

En faktor som kan dämpa risken för krig är åter 
det kinesiska inflytandet i Pakistan. Kina är mycket 
angeläget om att behålla fred i regionen, om än den 
blir bräcklig. Den inställningen är lätt att förstå av 
flera orsaker. För det första skulle en militär konflikt 
skapa möjligheter för fundamentalistiska krafter att ta 
makten i Pakistan. Särskilt om Pakistan skulle förlora 
en väpnad kamp med Indien.

För det andra skulle en militär konflikt där kärn-
vapen används kunna få mycket svåra konsekvenser. 
Det handlar om en mycket tättbefolkad region där en  
kärnvapeninsats skulle ge stora förluster i liv plus 
förorenas stora områden med radioaktivt nedfall och 
göra dessa obeboeliga under mycket lång tid. De eko - 
logiska och ekonomiska konsekvenserna skulle bli  
stora för både Indien och Pakistan. Både skulle gå ur 
konflikten start försvagade och det är svårt att i en 
sådan situation tala om vinnare och förlorare. Indien 
skulle se sin roll som andra stormakt vid sidan av 
Kina som hotad. Och vem vill se en fundamentalistisk 
muslimsk regim i Pakistan med tillgång till nukleära 
stridsmedel. Inte Kina, inte Indien och inte USA och 
knappast något annat land i världssamfundet för den 
delen.

Själva insikten om att ett fullskaligt krig skulle  
medföra mycket stora konsekvenser såväl på kort 

som lång sikt får bedömas som en återhållande faktor. 
Förhoppningen är att den insikten ska segra.

MISSIONEN
I den mission jag var chef  över tjänstgör 45 militära 
observatörer från 10 länder. Total personalstyrka 
är cirka 120, vilket innefattar FN:s logistikpersonal, 
administratörer liksom ekonomer och personal i andra 
stödfunktioner. Här ska inflikas att min egen bild av 
FN:s administration och logistikstöd är övervägande 
positiv. Detta sägs som motvikt mot en ofta kritiserad 
verksamhet.

Vi talar således om en relativt liten mission, taget 
i beaktande att FN:s fredsoperationer idag omfattar 
cirka 100 000 personer. UNMOGIP är dock den näst 
äldsta missionen, den har funnits sedan 1949. Tyvärr 
verkar heller ingen snar lösning vara i sikte på denna 
politiskt ytterst känsliga konflikt där parternas vilja  
att gå varandra till mötes får anses som måttlig.  
Missionens uppgift är heller inte att lösa konflikten 
utan istället att observera och rapportera till Säkerhets- 
rådet. Dock är FN:s roll av högsta betydelse då världs-
organisationen representerar den enda internationella 
aktören i regionen. Vad skulle hända om inte FN var 
närvarande?

TEXT: PER LODIN, generalmajor 

Observatörerna har en viktig roll. Foto: Taseen, Wikimedia Commons
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BEFINNER VI OSS I ETT ”KRIG”? Ja, vissa påstår det. 
Vi utsätts dag ligen för angrepp från aktörer som vill 
skada Sveriges intressen, eller vinna egna fördelar, 
kanske i ett redan pågående ”hybridkrig” mot en annan 
huvudmotståndare. Tanken skrämmer men detta är 
inget nytt, bara att kampen mellan världens stormakter 
har blivit mer komplex och svårgripbar. 

Tidigare, under det kalla kriget, räknade vi kärn-
vapenspetsar och hur många stridsvagnar som fanns 
grupperade i olika länder. Utgående från det bedömde 
vi vilket hot vi kunde utsättas för och hur vi bäst skulle 
ordna vår beredskap. I dag är det andra muskler som 
räknas. Exempelvis handelskrig, desinformation, 
näthat, påtryckningar, mutor, propaganda och cyber-
attacker. 

Främmande stater genomför cyberattacker mot 
svenska system och företag. Det finns konkreta exempel  
där främmande makt lyckats stjäla information, skriver 
Försvarets radioanstalt (FRA) i sin senaste årsrapport.  
Angriparna riktar sig mot svensk utrikespolitik,  
samhällets sårbarheter samt totalförsvaret. En stor del 
av intrången rör kvalificerat industrispionage. På lång 
sikt hotar detta vår säkerhet och vårt välstånd. Tyvärr 
är vår sårbarhet stor. Vårt samhälle har gjort sig  
beroende av nätet, kanske i alltför stor utsträckning.  
Vi kan få lida för att vårt land går i täten när det gäller  
att införa och utnyttja ny teknik. Problem med elförsörj-
ningen och vad det innebär för dig är ett bra exempel på  
samhällets sårbarhet. Tidigare såg vi det som resultatet 
av fysisk bekämpning. Sabotage eller vapenbekämpning.  

I dag kan en illvillig angripare eller ombud för denne, 
genom en enkel knapptryckning via datorer i ett eller 
flera okända länder, slå ut delar av vår elförsörjning, för  
längre eller kortare tid. Detta genom att använda sig av 
internet. Vad det innebär för dig kan du läsa om i förra 
numret av Försvarsutbildaren där Tommy Jeppsson 
tecknar en skrämmande bild i sin krönika. Är det så att 
vi kanske ska stanna upp och ställa oss frågan - ”Måste 
allt finnas tillgängligt på eller via internet?”. Definitivt  
borde det inte gälla elförsörjningen! Dags att vi 
”regionaliserar” elförsörjningsystemet. D v s tydligt 
”kapslar in” sårbara områden av vårt samhälle.

Utöver detta utsätts vi militärt i dag för ovanligt  
aggressiva, eller kanske mer korrekt uttryckt, arroganta, 
handlingar utav en stormakt. Riskabla flygincidenser 
över Östersjön och modernisering av kärnvapen i det 
baltiska området är exempel på detta. 

Vad kan vi försvarsutbildare göra? Ett totalförsvar 
utan frivillighet har aldrig varit eller kommer att bli 
ett totalförsvar, d v s inte utan frivilligt engagemang av 
den enskilde medborgaren.

Det krävs kunskap och samarbete på samhällets 
olika nivåer. Detta är inget nytt för oss. Det är något 
som vi alltid har strävat efter.  Men vi vet om detta och 
vi har verktygen. Och vi har det viktigaste av allt, vi har 
26 000 (drygt) försvarsutbildare.

Vi drivs av viljan att skapa trygghet för våra med-
borgare, här och nu!

TEXT: LARS FRISK, Försvarsutbildarnas ordförande

HOTEN OCH RISKERNA ÄR MÅNGA

KRÖNIKAN
Lars Frisk. Foto: Privat
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Vi försvarar Sverige tillsammans Värnpliktskongressen  
tillbaka efter nio år

Fängelse för brott mot  
totalförsvarsplikten

Sverige bidrar med helikoptrar till EU för skogsbrandsbekämpning

ÄVEN OM SVERIGE är tryggare  
än många andra länder, finns  
det alltfler komplexa hot mot  
vår säkerhet och självständig-
het. Fred och frihet är värden 
som vi måste skydda och 
stärka varje dag. Myndigheter, 
regioner och kommuner, 
företag och organisationer 
ansvarar för att samhället 
ska fungera. Ansvaret för vårt 
lands säkerhet och trygghet är 
gemensamt för alla oss som 
bor här. Det skriver Myndig-
heten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, på sin 
webbplats.

2020 genomförs en total-
försvarsövning i Sverige –  
TFÖ 2020. Övningen ska bidra 
till att öka Sveriges motstånds-
kraft. Övningen genomförs i en 
fiktiv situation där regeringen 
beslutat om höjd beredskap, 
totalförsvaret mobiliserats 
och Sverige utsätts för ett 
väpnat angrepp. 

I totalförsvarsövningen 
kommer vi bland annat att öva 

FÖR FÖRSTA GÅNGEN sedan 
2010 arrangeras en värnplikts-
kongress i Sverige. 93 ombud, 
15 funktionärer och ett antal 
inbjudna gäster samlades 
på Elite Hotel Marina Tower i 
Nacka för att lägga grunden 
till pliktpersonalens nya med-
inflytandeorganisation.

Samtliga grundutbildnings-
förband har under vintern utsett 
sina ombud genom direkta 
val på förbanden. Erik Arroy är 
projektledare medinflytande 
för totalförsvarspliktiga vid 
Högkvarteret och har under 
vintern rest landet runt för att 
utbilda anställda och plikt-
personal om demokratifrågor 
och kongressen.

– Det har varit himla roligt. 
Det finns ett stort engagemang 
ute på förbanden och det gör 

EN 31-ÅRIG MAN har dömts 
till fängelse i 14 dagar för 
brott mot totalförsvarsplikten. 
Han ska också betala 800 kr  
till brottsofferfonden. Det 
skriver Sveriges Radio, P4 
Norrbotten. Bakgrunden är att 
mannen i mars förra året som 
totalförsvarspliktig inkallats 
till repetitionsutbildning vid 
Artilleriregementet i Boden, 
vilket varit en del av hans 
värnplikt.

Mannen ansökte om 
uppskov med att inställa sig 

REGERINGEN HAR beslutat 
om att Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
MSB, får ansöka om att delta 
i EU:s civilskyddsmekanism 
med minst tre helikoptrar för 
skogsbrandsbekämpning. 
Sveriges bidrag stärker EU:s 
totala responsförmåga att 
bekämpa stora skogsbränder i 
medlemsländerna.

– Under förra sommaren fick 
vi stöd av andra EU-länder för 
att bekämpa skogsbränder. 
Nu bidrar vi till EU:s gemen-
samma förmåga att bekämpa 
skogsbränder och därigenom 
stärks också Sveriges förmåga, 
säger Mikael Damberg, på 
regeringens webbplats.

och testa beslutskedjor på 
alla nivåer och hur samhälls-
aktörer ska samverka med 
varandra, för att samhälls-
kritiska funktioner ska kunna 
fortsätta att fungera och 
Sverige stå emot ett väpnat 
angrepp. Vi prövar hur sam-
hället ska prioritera resurser 
och fördela viktiga förnöden-
heter.

MSB och Försvarsmakten 
har regeringens uppdrag att  
genomföra totalförsvars-
övning 2020. Övningen består 
av fyra aktiviteter som vi 
tillsammans planerar, genom-
för och utvärderar. I arbetet 
utvecklar vi central, regional 
och lokal samverkan. Det 
militära och civila för svaret 
är beroende av varandra och 
behövs i det totala försvaret 
av Sverige.

Totalförsvar omfattar det 
civila och militära försvaret 
tillsammans och gäller all 
verksamhet som behövs för 
att förbereda Sverige för krig.

mig glad, säger han, på För-
svarsmaktens webbplats.

Kongressens viktigaste upp- 
gift blir att ta fram en agenda, 
policy och riktlinjer för de kom- 
mande åren. Fem leda möter 
ska väljas för att tillsammans  
med Erik Arroy, tillträdande 
generalsekreterare, utgöra det 
nya nationella rådet.

En viktig fråga under veckan  
blir att byta namn på Värnplikts-
kongressen till något som 
bättre avspeglar den samlade 
rörelsen för alla totalförsvars-
pliktiga. Det mesta tyder på 
att Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, i 
framtiden kommer att kalla in 
civila för att göra grundutbild-
ning. Kongressen ska bli ett 
gemensamt forum för både 
militär och civil pliktpersonal.

då han motsätter sig vapen-
användning och att vara en  
del av Försvarsmaktens 
verksamhet, men fick avslag. 
Trots det uteblev han från 
tjänstgöringen. Mannen 
medger att han var skyldig 
att följa kallelsen, trots över-
klagan, men förnekar brott.

För att säkra tillgången till 
resurser inför skogsbrands-
säsongen 2019 etablerar 
EU civilskyddsmekanismen 
rescEU-transition. Det är en 
beredskap för att säkerställa 
att nationella resurser hos EU:s 
medlemsstater görs tillgäng - 
liga för EU:s gemensamma 
insatser. 

För Sveriges nationella  
beredskap har MSB upphandlat  
ett 30-tal helikoptrar för skogs - 
brandsbekämpning inför 
sommaren 2019. Dagens 
regeringsbeslut innebär att  
MSB kan anmäla minst tre av  
dessa helikoptrar till rescEU-
transition. Det var genom en  
tidigare variant av den här 

MSB planerar för totalförsvarsövningen nästa år. Foto: Johan Eklund / MSB

mekanismen som Sverige fick  
stöd från övriga medlemsstater  
i samband med de många 

skogsbränder som härjade 
runt om i landet under  
sommaren 2018.

Vattenbombande helikoptrar gör nytta vid skogsbränder. Nu bidrar MSB med tre 
till EU. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten



28 – FÖRSVARSUTBILDAREN 3-2019

Alfrida och Jan-erfarenheter 
UNDER JANUARI 2019 drog 
två stormar in över Sverige. På  
nyårsdagen drabbade stormen  
främst östra Svealand och 
Gotland. Veckan därpå var det  
norra Sverige som fick känna 
av stormen Jan. Konsekven-
serna av stormarna skilde sig 
åt och MSB har nu samman-
ställt några viktiga erfarenheter 
från aktörerna som hanterade 
dessa.

– Samverkan mellan aktö - 
rerna fungerade även om det  
blev tydligt att för att sam-
verkan ska fungera från början 
behöver den snabbt startas 
upp. Flera aktörer hade inled-
ningsvis svårt att få kontakt 
med andra aktörer för att kunna  
inleda samverkan. Initialt var 
det särskilt svårt att få kontakt 
med teleoperatörerna, bland 
annat beroende på att de inte 
haft tillgång till rätt telefon-
nummer. Men på det hela  
taget funge rade hanteringen 
av stormarna bra, säger Mattias 

Strömgren, olycksutredare 
på MSB, på myndighetens 
webbplats.

Stormen Alfrida orsakade 
omfattande trädfällning som 
gav stora skador på elnätet 
med långa elavbrott som följd.  
Avbrotten i elförsörjningen 
orsakade också störningar i 
telefoni och internet, vatten och  
avlopp samt vård och omsorg.  
För den värst drabbade 
kommunen, Norrtälje, blev 
hanteringen en utmaning för 
att tillgodose invånarnas och 
särskilt sårbara gruppers 
behov. Det tog upp till tre 
veckor innan alla abonnenter 
hade el igen.

– Konsekvenserna av långa  
elavbrott, som det som 
drabbade Norrtälje behöver 
människor ha insikt om 
liksom kunskap om hur man 
kan förbereda sig för att 
kunna hantera situationen 
när det händer, säger Mattias 
Strömgren.

Ny chef för Must
1 MAJ TILLTRÄDDE Lena 
Hallin som chef för Militära 
underrättelse- och säkerhets-
tjänsten, Must, och befordrades 
i och med det till generalmajor.

– Jag är glad, ödmjuk och 
stolt över att i den här rollen 
få bidra till ett säkrare Sverige, 
säger Lena Hallin, på Försvars-
maktens webbplats.

Under hösten 2018 klev hon  
in i rollen som ställföreträdande 
chef för Must och är därmed 
redan väl insatt i Musts mång-
facetterade verksamhet och 
uppdrag.

– De frågor vi arbetar med 
är viktiga både för Försvars-
maktens förmåga och utveck - 
ling, och för Sveriges säkerhet.  
En god försvarsunderrättelse-
förmåga är en förutsättning 
både för den svenska försvars - 
förmågan och för Sveriges 
möjligheter att föra en själv-
ständig och aktiv säkerhets-, 
utrikes- och försvarspolitik, 
säger Lena Hallin och fort-
sätter: 

– Jag är stolt över att våra  
medarbetare är landets kanske 
främsta experter inom sina 
kompetensområden. Vi vet att 
det vi gör är uppskattat och 
mycket efterfrågat av våra 
uppdragsgivare.

Lena Hallin understryker 
vikten av samverkan både 

nationellt och internationellt 
för att kunna möta framtida 
utmaningar.

– Vi har under flera års tid  
kunnat se att gränserna mellan  
inre och yttre säkerhet succe s- 
sivt har suddats ut. Globali se-
ring och digitalisering medför 
såväl nytta som möjligheter 
men får också negativa effek-
ter. Vi måste kunna hantera 
både gamla och nya hotaktörer  
och ytterligare stärka vår för-
måga att identifiera aktiviteter 
i den så kallade gråzonen. Vi 
ska vara steget före, säger hon.

Försvarsmakten stödjer  
brandbekämpningen

Sverige med på Vigorous Warrior 

PÅSKHELGEN VAR start-
punkten för nya bränder 2019. 
Inom Södra militärregionen 
som omfattar länen Skåne, 
Blekinge, Kalmar, Kronoberg, 
Jönköpings- och Östergötlands 
län, uppfattade regionstaben 
i ordinarie samverkan med de 
civila myndigheterna, ett antal 
brandhärdar.

Inte mindre än ett 50-tal 
gräsbränder och cirka tio 
skogsbränder hade blossat  
upp. På kort tid agerade 
räddningstjänsten och fick ned  
antalet bränder till tre tydliga 
större områden i Tjällmo i 
Östergötlands län, Gnosjö i 
Jönköpings län och Hästveda 
i Skåne län.

När en räddningsledare upp- 
fattar att situationen kräver 
mer resurser för att hantera 

VIGOROUS WARRIOR är 
Natos största återkommande 
övning för försvarsmedicin, och 
den genomförs i år för femte 
gången. Övningen anordnas 
vartannat år i olika länder. 

Platsen för Vigorous Warrior 
2019 var övningsfältet Cincu i 
Rumänien. Våren hade precis 
anlänt till Cincu och fåren på 
området betade lugnt mellan 
de 54 medicinska enheter som  
fanns uppställda över det stora  
övningsområdet. På plats fanns 
allt mellan civila ambulanser 
till stora militära fältsjukhus. 
Ungefär 2 500 personer, från 
39 nationer deltog i övningen.

– Det har varit mycket läro-
rikt och jag har fått med mig 
mycket nya idéer från att ha 
varit runt och tittat på de  
andra enheterna, säger Marcus 
Larsson, en av deltagarna, på 
Försvarsmaktens webbplats. 

Under den tillämpade delen 
av övningen var patientflödet 
till den svenska enheten 
kontinuerlig. Många olika 
typer av traumafall kom in till 

faran, kan denne kontakta 
Försvarsmakten, exempelvis 
Södra militärregionsstaben, 
för att begära stöd enligt la-
gen om skydd vid olyckor. Det 
skriver Försvarsmakten på sin 
webbplats.

Begäran inkom och Försvars-
makten har levererat olika 
former av stöd enligt begäran.

Försvarsmakten 
har stöttat samhället  
under vecka 17 
genom exempelvis 
vattenbombning med  
helikopter 16 från 
Helikopterflottiljen i  
Linköping, vilket inklu- 
derar luftsamordning 
och logistikstöd från 
Blekinge flygflottilj i 
Ronneby.

På marken har 
cirka 150 personer, 
inklusive fordon av 

olika slag snabbt för delats på 
tre olika platser för att stödja 
räddningstjänsten med brand-
släckning, skapa begränsnings-
linjer, och dra slang i olika 
riktningar för att begränsa 
bränderna.

Personalen i detta fall 
har representerats av Göta 
ingenjörregementet i Eksjö, 
Hemvärnet från Helikopter-
flottiljen i Linköping och Södra 
skånska regementet.

den svenska enheten. Kapten 
Ingrid Hedman, som var 
enhetschef under Vigorous 
Warrior, berättar:

– Vi hade vad som på Nato-
språk kallas en Role 2 Basic.  
Det är som en mindre akut-
mottagning med operations- 
och intensivvårdsmöjligheter. 
Patienter kommer hit med 
civila eller militära ambulanser, 
och med olika typer av skador. 
De triageras, eller prioriteras  
och behandlas av våra trauma - 
team, och därefter, beroende på  
skada, skickas de till operation, 
eller in på någon av intensiv-
vårds- eller vårdavdelningarna 
i avvaktan på vidare transport.

Målet med övningen har 
för den svenska enheten varit 
att utvärdera denna typ av en 
mindre, och mer rörlig enhet.

– Vi har fått en bra grund för  
det vidare arbetet. Många del-
funktioner har testats, och vi 
har fått bra feedback på både 
mängden materiel och på 
personalsammansättningen, 
säger Ingrid Hedman.

Hemvärnssoldat släcker brand.  
Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Lena Hallin, fotograferad som 
brigadgeneral, nu generalmajor och 
chef för Försvarsmaktens militära  
underrättelse- och säkerhetstjänst. 
Foto: Niklas Ehlén / Combat Camera



29 – FÖRSVARSUTBILDAREN 3-2019

Kraftigt ökat förtroende för polisen
ALLMÄNHETENS förtroende 
för polisen har stigit till den 
högsta nivån sedan mitten av  
1990-talet. Det visar den årliga  
SOM-undersökningen.

Andelen av befolkningen 
som har mycket stort eller 
ganska stort förtroende för 
polisen ökar för andra året i 
rad. I 2016 års SOM-mätning 
minskade förtroendet från 61 
till 52 procent. I förra årets 
mätning steg förtroendet till 
58 procent, vilket har fortsatt i 
årets mätning med 67 procent 
som har stort förtroende för 
polisen.

– Det är glädjande att all - 
mänheten visar så stort förtro-
ende för det professionella  
arbete som utförs varje dag av 
polisens anställda. Vi är nu  
igenom omorganisationen och 
riktar all kraft på att anställa 
fler med arbetare och utveckla 
verksamheten. 
Det ska ge en 
starkare lokal 
närvaro och en 
utvecklad  
brottsbekämp- 
ning och brotts-
uppklaring, 
säger rikspolis-

chef Anders Thornberg, till  
Securityuser.com.

Förtroendet för polisen har 
även ökat i andra förtroende-
mätningar. I höstas ökade 
förtroendet i Nationella trygg-
hetsundersökningen. Även i 
Förtroendebarometern som 
presenterades nyligen steg 
förtroendet för polisen. En för- 
klaring som bland annat har 
lyfts fram är att polisens 
hantering av terrordådet på 
Drottninggatan ingav förtro-
ende hos allmänheten.

Den nationella SOM-under-
sökningen har gjorts årligen 
sedan 1986 av SOM-institutet 
vid Göteborgs universitet. Årets 
SOM-undersökning genom-
fördes under hösten/vintern 
2018 då 21 000 slumpvis 
utvalda personer mellan 16  
och 85 år tillfrågades.

Cyberhemvärn för att möta ökat hot
SVERIGE ÄR ETT AV världens 
mest digitaliserade länder –  
men vårt försvar mot it-attacker 
anses bristfälligt, konstatera- 
des det nyligen i en rapport från 
Totalförsvarets forsknings- 
institut. Det skriver SvT Nyheter.

Ett förslag för att stärka vår 
motståndskraft är att göra 
som Estland – där man har 
etablerat ett frivilligt cyber-
hemvärn.

– Det är inte möjligt att 
kopiera rakt av. Varje land 
måste hitta sin väg och välja 
den lösning som passar bäst. 
Vad vi kan göra är att dela 
med oss till er om vad vi gjort 
rätt och fel, säger Andrus 
Padar, befälhavare inom det 
estländska cyberhemvärnet 
till SvT Nyheter.

Hittills är Centerpartiet det 
enda riksdagsparti som aktivt 
drivit frågan om ett cyber-
hemvärn i Sverige.

– Det viktiga nu är att vi får  
med det i försvarsberedningens 

rapport som sedan kommer 
att ligga till grund för nästa 
försvarsbeslut om inriktningen  
från 2020 och framåt, säger 
Daniel Bäckström, försvars-
politisk 
talesperson för 
Centerpartiet.

Men ett  
cyberhemvärn 
ska alltså till 
största delen 
bygga på ett 
intresse från 
it-specia lister,  
som till vardags 
jobbar civilt 
inom det privata 
närings livet 
eller på andra 
myndig heter 
än Försvars-
makten. Hur 
stort intresse 
det finns för 
detta är så klart 
svårt att avgöra, 
men SvT 

”Om kriget kommer” skapade reflektion
FÖR ETT ÅR SEDAN skickade 
MSB ut broschyren Om krisen 
eller kriget kommer.

I en uppföljande undersök-
ning svarar 63 procent av 
de tillfrågade att broschyren 
fått dem att reflektera mer 
över hur de skulle klara av en 
samhällskris.

– Det är glädjande att 
broschyren har gjort ett 
sådant avtryck hos så många 
människor och särskilt bland 
yngre, säger MSB:s general-
direktör Dan Eliasson, på 
myndighetens webbplats.

I samband med Krisbered-
skapsveckan i fjol, skickade 
MSB ut broschyren Om krisen 
eller kriget kommer till 4,8 mil - 
joner hushåll. Broschyren var 
ett regeringsuppdrag som 
fick ett stort genomslag såväl 
nationellt som internationellt. 
Om krisen eller kriget kommer 
tar bland annat upp tänkbara 
hot mot vårt land och hur 
människor kan förbereda sig  
för att kunna hantera en situa- 
tion när samhället inte fungerar 
som vi är vana vid. Orsaken kan 
vara skogsbränder, stormar, 
cyberattacker eller militära 
konflikter i vårt närområde.

I januari i år genomförde 
Enkätfabriken, på uppdrag av 
MSB, en undersökning för att 
se vilka effekter broschyren haft 
på människors riskmedveten-

het och krisberedskap. Resul- 
tatet visar att en majoritet har  
börjat reflektera mer över hur 
de skulle klara vardagen vid kris  
eller krig tack vare broschyren.  
Yngre 18-34 år och äldre 65+ 
är de grupper som i störst  
utsträckning har börjat fundera 
mer över detta.

– Det är glädjande att  
broschyren har gjort ett sådant 
avtryck hos så många männi-
skor och särskilt bland yngre. 
Reflektion är ett slags mental 
beredskap som redan där gör 
oss bättre förberedda på att 
hantera ett besvärligt läge, 
säger Dan Eliasson.

Broschyren som skapar reflektion. 
Foto: Thomas Henriksson / MSB

Stort förtroende för 
polisen. Foto: Maria 
Hällqvist / Polisen

Nyheter har träffat it-säkerhets-
konsulten Anders Aro som 
visade sig positiv till idén.

– Jag tycker det låter 
intressant. Och jag tror att det 

är nödvändigt att samverka, 
säger han till SvT Nyheter.

Cyberhemvärn – ett nytänkande. Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten.
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Amfibiesoldater muckar
FREDAG 17 MAJ, solen skiner 
och 126 soldater från första 
utbildningskompaniet har  
precis muckat efter tio 
månaders grundutbildning på 
Amfibieregementet.

Under sina tio månader har 
soldaterna genomfört militär 
grundutbildning och fortsatt  
soldatutbildning samt befatt- 
ningsutbildning, där de bland 
annat har utbildats till robot-
skyttar, amfibieskyttesoldater, 
kommissarier och samband-
ledningssoldater.

– Idag muckar 126 av de 
totalt 181 soldater som ryckte 
in på Berga i augusti 2018. Av 
de 126 som nu avslutat sin 
utbildning väljer 103 personer 
att fortsätta sitt engagemang 
inom Amfibieregementet. Det  
är ett bra tillskott till våra krigs- 
förband och ett kvitto på att 
den utbildning som vi bedriver 
håller hög kvalité. I förläng-
ningen innebär det förhopp-
ningsvis att vi också får fler 
som söker till officers- och 
specialistofficersprogrammet, 

säger kapten Max Ulleberg, 
chef för första utbildnings-
kompaniet vid utbildnings-
bataljonen på Amfibierege-
mentet, på Försvarsmaktens 
webbplats.

Grundutbildningen på 
Amfibie regementet är intensiv.  
Under de tio månaderna har  
rekry terna bland annat genom- 
fört skyddsvaktsutbildning, 
tre veckors vinterutbildning, 
högvakt och olika utbildnings-
kontroller, exempelvis övning 
Thorleif och övning Amfibie. 
Båda övningarna är mycket 
krävande och testar solda-
ternas kunskap och vilja.

– Unikt för denna utbild-
ningsomgång är att samtliga 
som startade övning Thorleif 
och övning Amfibie gick i mål. 
Mig veterligen har det aldrig 
hänt förut. Soldaterna har 
arbetat hårt och vi har haft 
ett stort engagemang från 
samtliga instruktörer, vilket har 
bidragit till det goda utfallet, 
säger Max Ulleberg.

Amfibiesoldater säkrar kustremsa under övning. Nu muckar 126 soldater från på 
Amfibieregementet. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Exceptionell sommar 2018
UNDER 2018 ökade framför-
allt antalet insatser till bränder 
i skog och mark jämfört med 
2017, insatser där frivilligas 
insatser var mycket viktiga. 
Det skriver Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap, MSB, på sin webbplats.

– Skogsbrandssäsongen 
2018 var exceptionell med 
mycket höga brandriskvärden 
över en längre tid. Drygt  
24 300 hektar brann totalt 
under 2018 varav 23 000 under 
juli, säger Leif Sandahl på 
MSB.

MSB:s verktygslåda ska stärka  
jämställdhetsarbete internationellt
MYNDIGHETEN FÖR sam-
hällsskydd och beredskap, 
MSB, har lanserat en ny resurs 
för att stärka arbetet med 
jämställdhetsintegrering i den 
internationella insatsverksam-
heten. I MSB:s insatser har all 
personal ett ansvar att bidra 
till att främja jämställdhet. 
För att stödja detta arbete har 

myndigheten tagit fram MSB 
Gender Equality Toolkit som 
ska fungera som ett uppslags-
verk med praktiska tips, råd  
och exempel på hur ett  
jämställdhetsperspektiv kan 
integreras i olika arbets-
områden inom krishantering 
och fredsfrämjande arbete. Det 
skriver MSB på sin webbplats.

Våreld 19 för tolv förband

ÖVNING VÅRELD 19 genom-
fördes 13 till 23 maj. Övningen 
bidrar till att utveckla arméns 
förmåga i fält. Under Våreld 
19 samlades tolv av Försvars-
maktens förband för att träna 
och öva tillsammans. Alla 
olika delar och förmågor ska 
fungera som en helhet.

– Inför övningen har vi sett 
på de olika målsättningar man 
har inom förbanden och sen 
har vi satt ihop övningsmoment  
så att de får träna tillsammans. 
Förbandens olika förmågor 
sammansatta till en helhet är 
det som ger förutsättning för 
att kunna utföra den väpnade 
striden, säger Niklas  Blomqvist  
från övnings ledningen, på  
Försvarsmaktens webbplats.

En bild från Våreld 19:  
Helikoptern kommer över träd-
topparna, går ner mot marken, 
hovrar en kort stund och ger sig 
sen iväg. Kvar på marken ligger 
ett par kollin som tidigare 
hängde under helikoptern. 

Under övning Våreld genom- 
fördes utbildning för logistik - 
funktionen att packa och 
skicka förnödenheter hängande 
under helikopter. Förnöden-
hetsförsörjning är en av 
förmågorna som bidrar till att 
skapa anfallskraft i armén. 
Exempel på andra förmågor 
är ledning- och samband, 
teknisk tjänst, sjukvård och 
fältarbeten.

Ordergivning under Våreld 19. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

MSB har en roll i 
det internationella 
jämställdhets-
arbetet. Foto: 
Flamingo Images 
/ Shutterstock
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REGION SYD
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomskurs  24-28 juni Revingehed Skåne 
– tema armé
Grundläggande 29 juni-12 juli Villingsberg Värmland 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F)
Värdegrund 06 juli Fredriksberg Skåne
Grundläggande 06-19 juli Revingehed Skåne 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F)
Military Weekend 19-21 juli Revingehed Skåne
Slutträning inför HvSS  19-21 juli Revingehed Skåne 
ungdomstävling
Utflykt/värdegrund 27 juli Fredriksberg Skåne
Grundläggande 27 juli-09 aug Karlskrona Blekinge 
soldatutbildning för   
frivilliga (GU-F)
Kommunikatör i 28 juli-03 aug Höllviken Skåne 
Försvarsmakten
Slutträning inför HvSS  02-04 aug  Eksjö  Norra Småland 
ungdomstävling
Slutträning inför HvSS 03 aug Borås Älvsborg 
ungdomstävling
Slutträning inför HvSS 10 aug Borås Älvsborg 
ungdomstävling
Instruktörskurs intro - 16-18 aug Göteborg Göteborg 
duktion och validering
Studiebesök,  17 aug Halden Bohuslän-Dal 
Fredrikstens fästning
Introduktion (ungdom)  17 aug  Göteborg  Göteborg
Ungdomsövning  23-25 aug  Eksjö  Norra Småland
Totalförsvarets dag 24 aug Uddevalla Bohuslän-Dal
Studiebesök,  24 aug Viken Skåne 
Beredskapsmuseet
Dagssegling Öresund 24-25 aug Malmö Skåne
Studiebesök,  25 aug Ronneby Skåne 
Internationell flygdag F17
Studiebesök,  27 aug Viken Skåne 
Beredskapsmuseet
Military Weekend 30 aug-01 sept Borås Älvsborg
Överlevnadsutbildning 31 aug-01 sept  Älvsborg 
(ungdom)
Grundläggande 31 aug-13 sept Såtenäs Bohuslän-Dal 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F)
För din säkerhet! 03 sept Västra Göteborg 
  Frölunda
Studiebesök, Tiveden 03 sept Tiveden Skaraborg
Rekryteringsdag 05 sept Landskrona Skåne
Räddningstjänst,  07 sept Lysekil Bohuslän-Dal 
krisberedskap
Ungdoms Weekend 07-08 sept Halmstad Halland
Ungdoms Weekend 06-08 sept  Bohuslän-Dal
Rekrytering 12 sept Åmål Bohuslän-Dal
Fysiskt stridsvärde 13-15 sept Göteborg Göteborg
Military Weekend 13-15 sept Göteborg Göteborg
Military Weekend 13-15 sept Skövde Skaraborg

fort. REGION SYD
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 20-22 sept  Älvsborg
Vapentjänst (ungdom) 20-22 sept  Älvsborg
Ungdomsövning  20-22 sept  Eksjö  Norra Småland
Ungdomsövning  21-22 sept  Göteborg  Göteborg
Studiebesök,  26 sept Norra Åsum Skåne 
Militärmuseet
Military Weekend 27-29 sept Karlsborg Skaraborg 
(för tjejer) 

REGION MITT
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Skjutinstruktör 05-07 juli Villingsberg Värmland 
gevär 22 long
Grundläggande 10-23 aug Falun Dalarna 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F)
Military Weekend 16-18 aug Utö Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 23-25 aug Livgardet Stockholm   
   Södermanland
Soldatsprovsmarsch 24 aug Karlstad Värmland
Rekrytering 24-25 aug Lillerud Värmland
Military Weekend 30 aug-01 sept Falun Dalarna
Totalförsvarsinformation  06-08 sept Stockholm Stockholm  
– grundkurs   Södermanland
Grundläggande 07-20 sept Gävle Gävleborg 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F)

REGION NORR
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Grundläggande 15-28 sept Camp Ånn Jämtland 
soldatutbildning för  
frivilliga (GU-F)
Military Weekend 27-29 sept Boden Norrbotten

RIKSTÄCKANDE FÖRBUND
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Språkkurs för militärtolkar 23-29 juni Tylebäck Militärtolkarna
Media gaming 28 juli-03 aug Falsterbo Criscom
Ungdomsrekrytering 24 aug Norrtälje Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 03 sept Norrtälje Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 06-08 sept Väddö Luftvärns- 
   förbundet
Instruktörskurs lufthot 14-15 sept Väddö Luftvärns- 
och motåtgärder    förbundet

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
18/6-31/9

Foto: Ivars, Pexels
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