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HUR ÄR DET MED din hemberedskap? Min 
erfarenhet säger att det finns ett utvecklingsbehov. 

De brister som finns är både i kunskap om och för - 
ståelse för vad statsmakten faktiskt förväntar sig att 
vi konkret förberett oss för och vad vi ska klara av. 
Att utrymme finns för ett kunskapslyft framgick i 
våras efter att pandemin blivit ett faktum. Hyllor som  
i butiker och apotek varit välfyllda gapade tomma 
och istället för toalettpapper, pasta, ris och havregryn 
och febernedsättande preparat möttes vi av med-
delanden om nästa datum för leverans. Varubrist 
uppstod trots att företrädare för myndigheter och  
handeln med eftertryck förklarade att det inte förelåg  
någon risk för att försörjnings kedjan skulle äventyras. 
Känslan av osäkerhet skapade dock sin egen logik 

och därmed var hamstringsvågen igång. De sociala medierna översvämmades av 
besk humor, men vad hjälpte det när varorna knappt hann levereras förrän de tog 
slut. För andra och i vården viktiga artiklar – munskydd, visir, skyddsförkläden 
etc var det en akut brist på. Här stod kommuner och regioner rådvilla när de i 
upp handlingar fick se sig förbigångna av betydligt större utländska aktörer. 
Än värre var dock den bedömda bristen och begränsade uthålligheten på landets 
samlade intensivvårdsplatser; också inom sjukvården hade just-in-time-kulturen 
vunnit framgångar men utan nödvändig hänsyn till behoven av nationell  
redundans.

Brister återfanns även i myndigheters förmåga att ställa om från normal-
bild till en extraordinär situation. Vem minns inte diskussionerna om de fullt 
användbara skyddsmaskerna som saknade CE-märkning? Eller företrädare 
som avfärdade skyddsmasken som för opersonlig i samspelet med den enskilde 
patienten. Samhällets tillkortakommanden och vår egen sårbarhet när krisen 
slår till blev med ens satt i blixtbelysning.

Den insikt som pandemin gett oss behöver nu omsättas i konkreta åtgärder för 
ett mer robust samhälle. Utvecklingen behöver ske parallellt på flera plan för att 
hantera effekterna under och efter en svår och oväntad samhällskris. Här har 
flera aktörer ett tydligt ansvar men början återfinns alltid hos oss själva; att i 
sitt skafferi, i källare och på vindar förvara livsmedel, förbrukningsartiklar och 
utrustning som gör att du står dig en vecka eller två vid nästa svåra kris. Hur  
den kommer att se ut vet vi inte. Att avskriva följdverkningarna från svåra 
bränder, översvämningar, olyckor eller som nu – en pandemi eller den yttersta  
samhällspåfrestningen; ett krig kommer aldrig att kunna göras. I grunden hand - 
lar det inte om några komplicerade saker utan om att omsätta det egna lagret 
genom lite planering och att tänka igenom olika scenarion där el, vatten eller 
de digitala informationskanalerna försvinner under en vecka eller två – hur 
hanterar du det och vad har du för beredskap? 

Till stöd har Försvarsutbildarna föreläsningen För din säkerhet! Där ges 
kunskap, tips och idéer om vad du bör ha hemma för att klara dig själv och dina 
nära, hur samhällets beredskapssystem är organiserat och var du kan vända dig 
för att få aktuell information.

Som organisation eftersträvar vi att inom länsförbunden ha en särskild utsedd 
kontaktperson som en länk mellan kommun och förbund och med egna utbildade  
föreläsare sprida kunskap om För din säkerhet! Vår samlade kris kapacitet 
syftar till att avlasta samhället så att resurser vid en kris kan riktas till dem som 
bäst behöver det. Det är ett väsentligt bidrag vi Försvarsutbildare ger för ett mer 
robust samhälle.

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

FÖR DIN SÄKERHET

Mailto:Kristoffer.Backstrom@forsvarsutbildarna.se
Mailto:forsvarsutbildaren@forsvarsutbildarna.se
https://www.forsvarsutbildarna.se/
https://www.cleardesign.se
Mailto:adressandring@forsvarsutbildarna.se
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CLAES ALSTERYD kommer 
närmast från Försvarsmakten 
efter nästan 40 år i försvarets 
tjänst. Jag jobbade de sista 
dryga 10 åren med Hemvärnet, 
som utbildningsgruppchef, i 
Försvarsmaktens högkvarter på 
rikshemvärnsavdelningen och 
de sista åren vid Hemvärnets 
stridsskola.

Jag tycker det är mycket 
givande och stimulerande 
att arbeta tillsammans med 
frivilliga som ”brinner” för sina 
uppgifter. Därför blev jag glad 
när generalsekreteraren hörde 

av sig och erbjöd mig arbete hos Försvarsutbildarna, en 
anställning som nu är avtalad under ett år, sen får vi se hur 
det blir.

Som person är jag målinriktad och gillar att snabbt komma 
till beslut som för verksamheten framåt så jag hoppas jag 
kan bidra till Försvarsutbildarnas fortsatta utveckling. 
Sedan 35 år tillbaka är jag gift med samma fru, har tre vuxna 
barn och två barnbarn. Vi bor i Stockholm på Södermalm 
och har ett fritidsställe i Östergötland, vid foten av Omberg,  
där vi tillbringar mycket av vår fritid. Jag tycker om att  
bygga och snickra på huset, fiska i Vättern eller jaga vildsvin,  
rådjur eller hjort under vinterhalvåret.

Försvarsutbildarhälsningar
CLAES ALSTERYD

LARS-GUNNAR OLSSON är 
från Göteborg och har senaste 
tiden jobbat som chef  för  
Elfsborgsgruppen (EBG). 
Huvuddelen av min yrkestid 
har jag varit i Försvarsmakten i 
olika befattningar både natio-
nellt och internationellt. Min 
erfarenhet att jobba med  
frivilliga och frivilligorga-
nisationerna har jag fått god 
kunskap i under min tid som 
chef  för EBG. Jag vet vilken 
kraft det finns och hur mycket  
engagemang alla frivilliga 
bidrar med i att stärka både  

den civila och militära beredskapen. 
2011 gick jag Försvarshögskolans kurs, Högre kurs i  

Samhällets krisberedskap. Här vill jag nog påstå att min 
kunskap inom svensk krisberedskap ökade avsevärt och 
extra kul är att jag nu får jobba med min kurskollega  
Anna Torndahl som redan jobbar hos Försvarsutbildarna.

Privat bor jag i Göteborg och har en dotter på 17 år som 
heter Tyra. Jag gillar att uppleva naturen och då helst segling 
på sommaren och skidor utför på vintern. Som person är jag 
nog en social och positiv person. Jag försöker oftast bidra 
med att säga vad jag tycker i det ämne som är på bordet. Jag 
är nog mera en som utvecklar än förvaltar. Här hoppas jag 
och ser fram mot att kunna bidra ihop med er alla att utveckla 
Försvarsutbildarna. Jag tror vi har många spännande uppdrag  
att lösa både från Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap (MSB) och Försvarsmakten framför oss.

Hoppas att träffa er snart!
LARS-GUNNAR OLSSON

Claes Alsteryd har börjat som regional utbildningsledare Mitt. Claes efterträder Hans 
Klingvall som den 1 september börjar på en tjänst inom Försvarsmakten. Lars-Gunnar 

Olsson börjar den 1 oktober som regional utbildningsledare Väst. Lars-Gunnar efterträder 
Ulf Hammarlund som numera är utbildningschef och chef för utbildningsavdelningen. 

På vår webb, https://www.forsvarsutbildarna.se/om-oss/kansli-styrelse/ finns en  
aktuell förteckning över vilka regionala och rikstäckande förbund som varje  

regional utbildningsledare är kontaktperson för.

NYA UTBILDNINGSLEDARE INOM FÖRSVARSUTBILDARNA

Foto: Privat Foto: Privat

https://www.forsvarsutbildarna.se/om-oss/kansli-styrelse/
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UNDER VÅREN OCH SOMMAREN har all vår verk-
samhet präglats av den pågående Coronapandemin. 
Den 20 mars skrev vi vår första nyhet på webben om 
Corona, men inte kunde vi då tro att viruset skulle få så 
stora konsekvenser. All kursverksamhet ställdes in för 
att säkerställa att vi som frivillig försvarsorganisation 
var med och tog ansvar för att begränsa spridningen av 
smitta. 

ALLA KURSER FLYTTADES
Samtidigt beslutades det att vi skulle göra allt för att 
planera om all inställd verksamhet till hösten. Det har 
inneburit täta kontakter med våra uppdragsgivare 
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och säkerhet (MSB). Det kanske låter lätt att flytta en 
kurs från våren till hösten, men det kräver samordning 
så att olika enheter inom Försvarsmakten har möjlighet 
att ge stöd med lokaler, fordon och skjutfält.

För kurscheferna har detta inneburit en ökad  
kommunikation med alla som anmält sig till kurser 
med innebörden att om man var antagen till en kurs 
under våren som blev flyttad så var man även antagen 
till kursen på det nya datumet.

Under sommaren har planeringen fortsatt för 
kursstart på ett säkert sätt. Det har gjorts risk-
analyser, vissa moment har fått planeras om, direktiv 
skrivits för att säkerställa avstånd i lektionssalar, 
övningsmoment, boende och matsalar. Varje kurs 
och kursplats är unik och det går inte att säga att 
”gör så här” så löser sig allt, utan återigen har ett 
omfattande arbete gjorts av kurs chefer, förbund 
och regionala utbildningsledare. Trots den omfat-
tande planeringen har ett antal av Försvarsmaktens  
kurser ställts in då man bedömt risken för smitt-
spridning för stor. 

INTE BARA KURSER HAR PÅVERKATS
Även stämmor i föreningar och förbund har 
påverkats. I några fall hann man genomföra 
stämman, i andra fall har beslut fattats att skjuta 
upp stämman till nästa år. Criscom valde att först 
skjuta upp sin stämma för att sedan genomföra 
den digitalt, något som numera är möjligt. Det 
ska bli spännande att se om det blir en form för 
stämmor som anammas i fler förbund framöver, 
kanske i första hand de rikstäckande. 

En stämma som ställdes in var riksstämman som 
skulle ha genomförts på Fårö i maj. Nu blir det istället en 
dubbelstämma i Höllviksnäs 2021. För Överstyrelsen 
har det inneburit ett de personer som valberedningen 
nominerat till styrelsen har adjungerats till Över-
styrelsen och därmed får möjlighet att delta. 

VISSA SAKER HAR GENOMFÖRTS
Trots pandemin har delar av verksamheten fortsatt. 
Föreläsningarna För din säkerhet! och uppdrags-
utbildningar för Tullverket har genomförts med olika 
anpassningar för att minska smittorisken. Det visar att 
det går att genomföra verksamhet på ett säkert sätt. 

Nu har kursverksamheten startat igen och alla  
behöver vara konstruktiva, flexibla och lösnings-
fokuserade för att klara fortsatt anpassning. 

TEXT: KRISTOFFER BÄCKSTRÖM

OMPLANERING OCH  
ANPASSNINGAR

Undvik att bli smittad och att smitta andra

Stanna hemma när du är sjukStanna hemma även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du bara har snuva.Stanna hemma i två dagar
efter att du blivit helt frisk.
Då smittar du ingen annan.

Rör inte ansiktet 
med dina händer 
Många människor rör sitt ansikteutan att de tänker på det.
Då kan virus komma in i kroppengenom ögon, näsa och mun.
Ta inte i ditt ansikte och tvätta händerna ofta.

Tvätta dina händer oftaCorona-viruset fastnar lätt på händerna.Därför ska du tvätta händerna ofta.Tvätta noga med tvål och varmt vatten.Du kan använda handsprit
om det inte finns tvål och vatten i närheten.

Hosta och nys i armvecketHosta och nys i armvecket
eller i en näsduk av papper.
Då sprids inte viruset till dina händereller ut i luften till andra människor.Släng sedan näsduken och tvätta händerna.
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Folkhälsomyndigheten. 
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BESLUTET KOMMER ATT TAS under trycket av ett 
försämrat omvärldsläge, inte minst i vår del av världen, 
men också i ett läge där världssamfundet är satt under 
svår press. Länderna kämpar med vikande ekonomier 
föranledd av en pågående pandemi om vilken ingen vet 
utgången, vilket i förlängningen kan leda till social och 
politisk oro. 

Försvarsberedningen har som underlag för det  
kommande Försvarsbeslutet presenterat två väl genom - 
arbetade dokument, Motståndskraft och Värnkraft, 
vilkas innehållsmässiga realism vad gäller behövliga 
förstärkningar av det militära liksom inte minst civilt 
försvar har motsagts av få. I försvarsberedningens 
rapport från våren 2019 var partierna överens om  
ambitionsnivån och ett behov av att öka försvars-
budgeten till 1.5% av BNP.

För ett år sedan föreslog Regeringen att, utöver 
tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret 
fem miljarder kronor år 2022. Satsningen aviseras i 
budgetpropositionen för 2020 och finansieras fullt ut 
genom en bankskatt. Budgetpropositionen bygger på 
en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet 
och Liberalerna.

TURBULENT OMVÄRLD
Sedan försvarsberedningens båda rapporter presen-
terades uppvisar omvärldsläget fortsatta spänningar. 
I Sveriges närområde ger utvecklingen i Belarus och 
ökad rysk militär aktivitet i Östersjöregionen, tillsam-
mans med ett närmare försvarssamarbete mellan 
Moskva och Beijing, anledning att vara vaksam. Bilden 
förstärks av tveksamheter rörande de långsiktiga 
amerikanska försvarsåtagandena i Europa och därmed 
ett trovärdigt Nato. 

En annan faktor som talar för att innehålla försvars-
beredningens ambitioner är faktorn trovärdighet  
gentemot omvärlden. Således kopplat till vårt fördjupade 
försvarssamarbete med Finland, ett högst angeläget dito 
avseende Norge och Danmark liksom våra bilaterala avtal 
med länder som USA och Storbritannien. De slitningar 
som blottades politiskt då de gällde försvars ekonomin i  
maj i år ägnade knappast vår trovärdighet internationellt.

MÅNGA HÅL ATT STOPPA I
Försvarsmakten behöver stärka sin operativa förmåga. 
Såväl armén som marinen och flygvapnet behöver 
enligt Försvarsberedningen öka antalet krigsförband. 
Samtidigt avses antalet fredsförband öka med ett för 
utbildning av territoriella förband i Östersund, ett 
artilleriregemente i Villingsberg, arméns jägarbataljon  
blir åter regemente samt att ett amfibieregemente 
(åter-) uppsätts i Göteborg.

Om Försvarsmaktens behov är stora är dessa inte 
mindre avseende civilt försvar. Då detta helt nedmonte-
rades är behoven mycket stora. Covid-19 har avslöjat 
stora brister i lagerhållningen av sjukvårdsutrustning. 
Landets försörjningssäkerhet inom livsmedelsområdet 
är för låg liksom att samhällets uthållighet avseende 
andra viktiga förnödenheter uppvisar stora brister. Ett 
utbyggt civilt-militärt integrerat cyberförsvar liksom 
ett psykologiskt försvar är likaledes viktiga delar i 
totalförsvaret. 

Det handlar om att skapa ett robust samhälle.  
Lednings-, organisations-, personal- och materiel-
frågorna behöver tidsmässigt ske parallellt med det 
militära försvarets utveckling som avseende logistik-
försörjningen är starkt avhängigt ett väl fungerande 
civilt försvar. Här utgör de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna en mycket viktig kompetensbas i byggandet 
av civil försvarsförmåga i tillägg till deras betydelse för 
det militära försvaret.

MÅNGA FRÅGETECKEN
Att sia om utgången av försvarsbeslutet är svårt. Pande - 
min och dess negativa effekter på samhällsekonomin 
talar emot ökade försvarssatsningar. Omvärldsläget 
talar för en satsning på ett robustare totalförsvar som 
en riksdagsmajoritet i nuläget verkar stödja. Att sedan 
pandemin satt ett starkare fokus på behoven de civila 
delarna av totalförsvaret kan resultera i en ökad sats-
ning på civilt försvar i förhållande till det militära.

TEXT: TOMMY JEPPSSON

INFÖR HÖSTENS  
FÖRSVARSBESLUT

Det vilar ett stort ansvar på landets statsminister i frågan om Sverige ska få en trovärdig försvarsförmåga. Foto: Drop of Light / Shutterstock 

Ett nytt försvarsbeslut ska tas i december i år.
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HÖGA KUSTEN MARSCH 2020
DEN 25 JULI 2020 anordnade Försvarsutbildarna i Örnsköldsvik Höga 
Kusten Marsch 2020. Den anord nades som en medlemsaktivitet som 
planerades och genomfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd 
och direktiv med tanke på den rådande Covid-19 situationen.

Höga Kusten Marsch genomfördes första gången 2008 som en aktiv-
itet för våra ungdomar, berättar Mats Westin som kom med idén vid ett 
styrelsemöte. Han menade att det borde gå att väcka liv i aktiviteten och 
genomföra den under sommaren 2020. Föreningen satte igång med arbetet 
och planering, inbjudan och själva marschen genomfördes mindre än  
7 veckor efter att Mats Westin kom med förslaget. 

Marschen 2020 genomfördes med 16 deltagare där den yngste del - 
tag aren, Lukas 5 år, tog täten ifrån starten vid Höga Kusten Nationalparks 
södra entré. Därifrån gick marschen vidare via Slottdalsskrevan till den 
norra entrén där lunch utspisades.

Efter lunch fortsatte marschen till Näske hamn där en tävling i att sätta 
ihop en bår och springa en liten bana anordnades. 

Vidare gick marschen till Bredångers skjutbana där deltagarna fick prova 
på lite precisionsskytte för att sedan gå vidare till Köpmanholmen. Där 
bjöds det på glass när deltagarna passerade den lokala livsmedelsbutiken.

Marschen avslutades vid Köpmanholmens havsbad där det erbjöds 
svalkande bad i havet samt en grillad middag.

Arrangemanget var mycket uppskattat av alla deltag are som i huvudsak  
är medlemmar från Västernorrland, men även deltagare från Storuman  
och Västerås deltog. Föreningen har för avsikt att genomföra Höga Kusten 
Marsch även 2021, då kanske i en annan del av Höga Kusten.

Tack alla ni som deltog och för er som inte var med, håll utkik efter  
en inbjudan till att njuta av ett av Sveriges vackraste naturområden  
sommaren 2021.

TEXT: JOHAN PERSSON 
FOTO: JOHAN PERSSON OCH MATS WESTIN



TEMA: HEMBEREDSKAP

HEMBEREDSKAPEN ÄR EN  
VIKTIG DEL I TOTALFÖRSVARET 

− OCH FÖR FÖRSVARSUTBILDARNA
En god hemberedskap är bottenplattan i samhällets krisberedskap och en förut sätt-
ning för att man ska kunna rikta stödet till de som bäst behöver det vid kris eller krig.

att man behöver ett eget lager. Det gäller inte minst 
unga som inte upplevt kalla kriget. Nu har vi en gemen-
sam resa att göra, och där finns Försvars utbildarna 
med som en av pusselbitarna, säger Bengt Sandström.

TEXT (samtliga temaartiklar): SARA BERGQVIST

FÖRSVARSUTBILDARNAS ROLL NÄR DET 
GÄLLER HEMBEREDSKAP:

 • Utbildar informatörer.
 • Utbildar allmänheten i hemberedskap via 

föreläsningarna ”För din säkerhet!”.
 • Utbildar civila förstärkningsresurser som 

skriver avtal med myndigheter.

– VID DEN YTTERSTA av alla samhällspåfrestningar, 
det vill säga krig, är hemberedskapen helt avgörande 
för landets försvar. Om vi inte är starka när det gäller 
den civila delen av totalförsvaret kan vi inte samla de 
resurser som behövs till Försvarsmakten, säger Bengt 
Sandström, generalsekreterare för Försvarsutbildarna.

Han ser ett stort behov av att bygga upp hembered-
skapen igen efter att den i princip helt monterats ner 
under ett antal år.

– Hemberedskapen är skraltig, vilket framgår ganska 
tydligt av Försvarsberedningens rapport Motstånds-
kraft. Efter att de militära hoten avskrevs vid sekelskiftet 

och civilförsvaret i princip lades 
ner är det naturligt att  

allmänheten inte tror 
att det ska bli sådana 

samhälls påfrestningar 
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Foto: Malin af Ekström och Per Lunqe
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TEMA: HEMBEREDSKAP

I DEN HÄR TEMAARTIKELN går vi igenom hur man kan 
förbereda sig och vad som kan vara bra att tänka på.  
Förutom de fem basbehoven sömn, mat, vatten, värme 
och tillgång till information tar vi också upp hur man 
kan förbereda sig om man har husdjur och vad som kan 
vara bra att tänka på när det gäller läkemedel. Vi ger 
också tips på vad krislådan kan innehålla och berättar 
om ett par insatser som några kommuner gjort för att 
höja kunskapen och öka hemberedskapen. 

Fakta i kunskapsartiklarna kommer från Malin af  
Ekström från Försvarsutbildarna som håller föreläs-
ningar i ”För din säkerhet!”, samt överlevnadsexperten 
Harry Sepp som tidigare jobbat på Civilförsvarsförbundet  
och som var med och startade upp Svenska Överlevnads - 
sällskapet för närmare 40 år sedan. Harry Sepp föreläser 
också återkommande för Försvarsutbildarnas räkning.

HEMBEREDSKAPEN ÄR KOPPLAD 
TILL VÅRA VIKTIGASTE BEHOV

För att fungera i vardagen behöver vi få våra grundläggande behov av sömn, mat, 
vatten, värme och information tillfreds ställda. Detta blir ännu viktigare vid en kris. 

Därför är det här fokus bör ligga när man bygger upp sin hemberedskap. 

EN MÄNNISKA kan klara sig relativt 
länge utan mat. Men med vatten är 
det betydligt mer kritiskt. 

I snitt klarar man sig utan vatten  
i tre dygn, även om det förstås beror 
på hur varmt det är och hur mycket 
man rör sig. En viktig del i hem-
beredskapen handlar därför om att 
se till att ha tillräckligt med vatten i 
reserv om det skulle behövas.

SÅ MYCKET VATTEN BEHÖVS
– Man kan räkna med att varje  
person i ett hushåll behöver fem liter 
vatten per dag, som ska räcka till 
dricksvatten, matlagning och hygien. 
Det innebär att man behöver lagra 
35 liter vatten per person för att det  
ska räcka under en vecka. Om det 
märks att kranen börjar sina ska 
man fylla alla kärl man har – och 
helst ska man ha gjort det redan 
innan det händer, säger Malin af  
Ekström.

VATTEN − VIKTIGARE ÄN MAT
SÅ LÄNGE HÅLLER VATTNET
Vattnet ska förvaras mörkt och 
svalt, till exempel i en källare. För 
att det ska hålla länge behöver kärlen 
vara ordentligt rengjorda, och det  
gäller att komma ihåg korken också.  
Under rätt förutsättningar håller 
sig vattnet friskt i ett halvår, innan 
det är dags att byta ut det. 

– Jag har pratat med vatten-
experter som använt sterila flaskor 
där vattnet hållit ända upp till två 
år. Men det är inget man ska räkna 
med, säger Harry Sepp.

Om man bor trångt med begrän-
sade förvaringsutrymmen kan det 
vara smart att förvara en del av 
vattnet i pet-flaskor i frysen, som 
fylls till 3/4 för att inte spricka. 
Dessa bidrar också till att hålla 
kvar kylan längre i frysen om elen 
försvinner.

KOKA VATTNET
För att vara på den säkra sidan kan 
det vara bra att koka vattnet, det 
gäller också om man befinner sig 
utomhus och hämtar det från en sjö  
eller bäck. Vattnet ska koka med stora 
bubblor. Om det gör det innebär det 
att temperaturen är tillräckligt hög 
för att ta död på bakterier. Men om 
vattnet är grumligt och illaluktande 
ska man låta bli det, vare sig det är 
vatten som förvarats inomhus eller 
tagits utifrån. 

Utomhus ska man inte ta vatten  
från pölar, nära industrier, kron-
diken i jordbrukslandskap som kan 
vara förorenade av gödsel och vatten - 
drag där det finns bävrar, dessa är 
ofta mellanvärdar för parasiten 
giardia som kan orsaka tarminfek-
tioner och magsjuka. I de fallen 
räcker det inte att koka vattnet.

Fo
to

: C
ivi

lfö
rs

va
rfö

rb
un

de
t



9 – FÖRSVARSUTBILDAREN 4-2020

TEMA: HEMBEREDSKAP

ALTERNATIV RENING 
– Om man tar vatten ur en sjö är det 
bra om man kan göra det 3-4 meter 
från stranden, till exempel med 
ett kärl på en slana. Nära stranden 
finns ofta parasiter, speciellt om det 
är fåglar i sjön, säger Harry Sepp.

Vattenreningstabletter kan vara 
ett alternativ om man inte har möj - 
lighet att koka vattnet. Men de tar  
oftast inte bort parasiter och amöbor.

– Då kan det vara bättre att 
tillsätta ett par droppar jod, som 
finns på apoteket. Men det är inget  
som är bra att hålla på med i längden 
och man ska inte göra det om man 
är gravid eller har några problem 
med sköldkörteln, säger Harry Sepp.

Tidigare kunde man även använda 
små mängder klorin för vatten-
rening. 

– Men i och med att vi gick med i 
EU började det dyka upp andra  

kemikalier i klorinet. Därför 
avråder man från det numera, 
påpekar Harry Sepp.

TILLFÄLLIG TOALETT  
OCH HYGIENRUTINER
Om elen och vattnet försvinner så 
fungerar inte toaletten heller. När 
man behöver kissa kan man göra det 
i en burk, som försluts med lock. 
När man behöver bajsa kan man trä 
en sopsäck över toastolen och lägga 
en tidning i botten som drar åt sig 
fukten. Därefter får man knyta ihop 
säcken ordentligt och hitta ett svalt 
ställe att förvara den på.

– Om man bor i en bostadsrätts-
förening kan det vara bra att prata 
om det här, så att man vet vilket 
ställe man ska hänvisa till, säger 
Malin af  Ekström.

Bor man däremot i en villa eller 
fritidshus kan man bygga en latrin-
grop i trädgården.

Malin påpekar också att det är 
viktigt att inte glömma hygienen i 
övrigt heller. 

– Med hjälp av en fempunktsvätt 
där man tvättar ansikte, tänder, 
armhålor, underlivet och fötterna 
håller man bakterier i schack och 
minskar risken för att bli sjuk.

TIPS FÖR VATTENFÖRVARING!
 • Skaffa hellre fler men mindre 

dunkar. Det är enklare att bära 
femliters- än tjugoliters-dunkar 
om man behöver hämta vatten 
från en tankbil, speciellt om man 
bor i ett hus utan hiss. 

 • Pet-flaskor är också bra att förvara 
vatten i – inte minst i frysen.

 • Våtservetter för grundläggande 
tvätt istället för vatten.

GENOM ATT KÖPA HEM lite extra 
mat då och då när man handlar, kan 
man bygga upp ett extra matförråd 
utan att det blir alltför dyrt. Maten 
bör räcka en vecka för alla i hus-
hållet. Det bästa är om man kan ha 
lite extra av sådant som man tycker 
om och äter ändå. På så vis blir det 
enklare att rotera förrådet och man 
slipper slänga mat för att den blir 
för gammal.

– Jag brukar till exempel rekom-
mendera pasta och ris, makrill i 
tomatsås, ost på tub, svarta bönor 
och krossade tomater som man kan 
smaksätta med. Kaffe, choklad och 
nötter är också bra, säger Malin af  
Ekström.

ÄTTIKSSPRIT FÅR GRÖNSAKERNA  
ATT HÅLLA
Om elen försvinner är det bra att  
göra slut på kylvarorna först, 
eftersom de har kortast hållbarhet. 
Frysvarorna kan hålla i upp till en 
vecka, speciellt om man förvarar 
pet-flaskor med vatten i frysen och 

MAT − VÄLJ SÅDANT DU ÄTER ANNARS OCKSÅ
inte öppnar frysdörren i onödan. 

– Ättikssprit är en annan sak 
som är bra att ha hemma. Om grön - 
sakerna börjar se tråkiga ut kan man  
lägga dem i ättikssprit så håller de  
ett tag till. Men man bör koka dem 
först innan man äter dem för att  
få bort en del av ättiksspriten,  
påpekar Malin. 

LAGA MAT UTAN EL
Konserver är förkokta och kan ätas 
direkt som de är ur burken om man 
vill. För att kunna tillaga maten 
i övrigt kan det vara bra med ett 
spritkök eller gasolkök. En grill 
kan också vara bra för matlagning 
utomhus, men får absolut inte 
användas inomhus. 

– Själv föredrar jag nog gasolkök 
framför spritkök. Fördelen är att man  
kan reglera lågan och att kärlen inte 
blir sotiga på samma sätt som med 
ett spritkök. Dessutom är de mer 
brandsäkra, säger Harry Sepp.

Han påpekar att det dock är viktigt 
att välja varianten med tändsäkring 
som stänger av gasol flödet om lågan 
skulle slockna. Åtminstone om man 
ska använda gasolköket inomhus.

– Gasen känns igen på att den 
luktar lite surkål och är väldigt 
explosiv. Om den slipper ut lägger 
den sig på marken. En gnista kan 
skapa en stor explosion, vilket 
brukar hända då och då i båtar och 
husvagnar, säger Harry Sepp.

När man lagar maten bör man 
sätta gasolköket på matbordet eller 
balkongen.

– Man ska absolut inte ställa den 
på spisen under fläkten. Om det 
flammar upp kan det ta eld i det fett 
som ofta samlats i fläkten, påpekar 
han.

Malin af Ekström, Försvarsutbildarna. Foto: Privat
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I DAG ÄR VI OFTA helt beroende 
av internet för vår informations-
inhämtning. Men vad händer om 
strömmen går? Och fortfarande är 
borta efter några timmar eller till 
och med dagar?

– Den psykologiska biten är jätte - 
viktig och att inte veta vad som 
händer är oerhört påfrestande. 
Risken är stor att det snart börjar 
uppstå rykten och spekulationer 
som inte alls är bra. Därför gäller 
det att ha alternativa informations-
källor som fungerar vad som än 
händer, säger Harry Sepp.

Hans råd är därför att skaffa en  
vevradio. På det viset kan man 
alltid få korrekt information även 
om elnätet är utslaget och man inte 
har några batterier hemma. Vev-
radion fungerar precis som namnet 
antyder, genom att veva med en vev 
laddar man upp radions inbyggda 
batteri. Genom att veva tio minuter 
kan man ladda radion cirka en 
timme. 

INFORMATION − SKAFFA EN VEVRADIO 
VEVRADION ÄR NUMMER ETT  
I KRISLÅDAN
Numera är det enkelt att hitta vev-
radioapparater både på nätet och i 
hobby- och hemfixarbutiker. 

– Jag köpte min på Biltema för 
250 kronor och där kallades den för 
nödradio. Den kan laddas både via 
vev, solceller samt batteri och har 
dessutom en USB-port. Jag tar ofta 
med den till stranden och då laddas 
den via solceller. Men jag stoppar 
aldrig i batterier utan tycker att 
det är kul att visa att den fungerar 
ändå, säger Malin af  Ekström. 

Vid en kris är det extra viktigt att 
man kan lita på att informationen är  
sann. Om elen och internet fungerar 
hittar man bra information på msb.se 
(Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap), krisinformation.se 
och SVT.se. Annars är det Sveriges 
Radio P4 som gäller.

Även om elen försvinner går det 
ofta att ringa de första dagarna, 
åtminstone om man bor i en stad. 
Telemasterna där har nämligen 

reservaggregat med el som räcker 
olika länge beroende på nät och 
placering. Men man kanske inte 
kan få tag på de telefonnummer 
man behöver om internet ligger 
nere, så därför är det bra att skriva 
upp dem i förväg.

TIPS – SÅ HÄR KAN DU FÖRBEREDA DIG
 • Skaffa en vevradio.
 • Skaffa en eller flera powerbanks, 

gärna en med solceller, för att  
kunna ladda telefonen och datorn.

 • Skaffa en telefonladdare för att 
kunna ladda mobilen i bilen.

 • Ladda ner MSB:s app för kris-
information.

 • Kolla på din kommuns hemsida 
och skriv ut viktig krisinforma-
tion som gäller för din kommun.

 • Kolla var närmaste skyddsrum 
finns. På msb.se finns en karta 
med alla skyddsrum i landet.

 • Skriv ner viktiga telefonnummer.
 • Använd tillförlitliga källor för 

att skaffa information: MSB och 
andra myndigheter, SVT och SR.

EN AV FLERA viktiga faktorer för 
att kunna sova bra är att det är rätt 
temperatur i rummet. Om man  
ligger och fryser en hel natt  
kommer man inte att få den sömn 
man behöver. Därför hänger sömn 
och värme delvis ihop när man tittar  
på hur man kan bygga upp sin hem - 
beredskap på ett sådant sätt att den 
möter våra viktigaste behov.

– När vi har gjort tester på 
Svenska överlevnadssällskapet har 
vi sett att man blir mer påverkad av 
sömnbrist än av matbrist, berättar 
Harry Sepp.

VÄLJ RUM I SÖDER
Om elen försvinner under den 
kalla tiden på året tar det ungefär 
ett dygn för huset eller lägenheten 
att kylas ut. Mycket av värmen 

VÄRME OCH SÖMN − VIKTIGT FÖR ATT MÅ BRA
går ut genom fönstren, så första 
åtgärden är att dra ner persienner 
och dra för gardiner. Vid behov kan 
man även täcka för med filtar och 
textilier. Undantaget är på dagtid 
om det finns fönster där solen lyser 
igenom. 

– Sedan väljer man ett rum så 
långt in i huset och med så få ytter-
väggar som möjligt. Gärna med 
yttervägg mot söder eftersom den 
sidan har fler soltimmar, säger 
Malin af  Ekström.

BYGG EN KOJA
När man ska sova kan man minska 
utrymmet ytterligare genom att 
göra en koja, till exempel genom att 
slå ihop bord och hänga upp filtar.

– En person i vila avger ungefär 
lika mycket värme som en 75-watts 

glödlampa. Om man ligger nära 
varandra i ett litet utrymme så ger 
det en ganska bra värme, säger 
Harry Sepp.

INGEN KAMIN PÅ NATTEN
Bra saker att förbereda med för att 
kunna hålla värmen är filtar, varma 
kläder och sovsäckar. Om man vill 
ha en fotogen- eller gasolkamin 
måste man se till att det finns 
någon form av ventilation, annars 
kan det vara livsfarligt.

– Man ska heller aldrig använda 
kaminen på natten. Det har hänt att 
människor dött, till exempel när de 
glömt fylla på fotogen i kaminen 
och veken fortsatt glöda och bildat 
giftiga gaser, berättar Harry Sepp.

i
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GLÖM INTE HUSDJUREN
OM VI HAR HUSDJUR behöver 
vi även tänka på dem i vår hem-
beredskap, både när vi packar vår 
krislåda och genom att förbereda 
oss på olika sätt. 

– Först och främst måste man 
förstås ta reda på vad det egna  
husdjuret behöver. Det är stor  
skillnad på en dvärghamster och en  
grand danois, säger Eva Ladberg, 
utbildningskonsulent på frivillig-
organisationen Svenska Blå Stjärnan, 
som hjälper till vid kriser, kata-
strofer, utbrott av smitta och andra 
händelser som drabbar lantbrukets 
djur.

VÄRMA STENAR OCH  
PET-FLASKOR MED IS
Vissa djur tål inte värme eller kyla 
så bra. För djur som inte tål kyla 
kan man använda samma princip 
som för människor och minska 
utrymmet som ska värmas upp 
genom att bygga en ”koja”. Har man 
hundar kan man värma sig tillsam-
mans med dem under en filt. För 
mindre djur som marsvin kan man 
värma en sten och lägga in i buren 
och bädda in deras hus i tjocka lager 
med halm. Omvänt kan man frysa in  
pet-flaskor med vatten och använda 

som kylklampar om det blir för 
varmt. 

– Om det handlar om marsvin  
kan man lägga flaskan i en socka på  
buren. Vissa djur, som mina labra-
dorer gillar också att äta is. På zoo  
brukar man mata djur med fisk, 
frukt eller grönsaker som är infrysta  
i vatten. Då får de svalka samtidigt 
som de får jobba för maten, säger 
Eva Ladberg.

SÅ MYCKET VATTEN BEHÖVER DJURET
Hur mycket vatten olika djur 
behöver per dag och annan bra 
information hittar man bland annat 
på Jordbruksverkets, Statens vete-
rinärmedicinska anstalt (SVA) och 
försäkringsbolagens hemsidor. En 
hund behöver till exempel få i sig 
ungefär 50 milliliter vatten per kilo 
kroppsvikt och dag. Om det handlar  
om en hund som väger 30 kilo inne - 
bär det alltså att man behöver ha 
en reserv på 1,5 liter vatten per dag 
eller drygt 10 liter för en vecka. 

I husdjurets krislåda bör det också 
finnas mat för minst en vecka, gärna  

betydligt mer. Själv har Eva Ladberg  
en torrfoderreserv för sina hundar 
som räcker i sex veckor, komplet-
terat med burkmat. 

En annan sak hon tycker bör 
finnas i husdjurets krislåda – och 
även annars – är en första hjälpen-
låda. I hennes egen finns bandage, 
bomull, saltvattenlösning att spola 
sår med, fästingredskap, grund-
mediciner som avmaskningsmedel 
och kortison som hjälper vid hugg-
ormsbett.

– En viktig sak att göra i förbere-
dande syfte är också att träna sina 
djur så att de är vana vid att man 
lyfter dem och kan undersöka dem 
om det skulle behövas. Hundar ska 
komma om man kallar på dem och 
även katter går att träna upp även 
om det kräver lite mer, säger Eva 
Ladberg.

Eva Ladberg, Svenska Blå Stjärnan.  
Foto: Niklas Ladberg

Alla husdjur och fåglar kräver 
särskild planering kopplat  
till hemberedskapen.  
Foto: Ermolaev Alexander /  
Shutterstock



I DAGSLÄGET är det ingen som 
har det övergripande ansvaret 
för att livsviktiga läkemedel och 
sjukvårdsmaterial finns i Sverige. 
Beredskapslager avsedda för kris-
situationer saknas generellt och 
största delen av produktionen sker 
utanför Sveriges gränser. Det gör 
oss oerhört sårbara vid en större 
internationell kris. Regeringen har 
därför tillsatt en utredning som 
bland annat tittar på om vi ska 
återinföra beredskapslagring på 
samma sätt som vi hade på 90-talet. 

HUR LÄNGE HÅLLER LÄKEMEDLEN?
Mot bakgrund av detta innebär det  
också att det är extra viktigt att ha en  
egen hemberedskap när det gäller 
de läkemedel, hjälpmedel och 
sjukvårdsprodukter man behöver. 
Förutom ett husapotek med de 
nödvändigaste produkterna bör man 
också ha ett visst lager hemma av 
egna mediciner man behöver. Men 
hur länge håller de sig, och kan man  
använda dem även efter utgångs-
datum vid en eventuell kris?

– Vi rekommenderar att man 
håller sig till hållbarhetstiderna, 
men sedan är det ju inte så att något  
med sista oktober som utgångs-
datum är helt förstört första 
november. Speciellt när det gäller 
läkemedel i tablettform så sker 
nedbrytningen under längre tid. 

LÄKEMEDEL − SVERIGE SAKNAR BEREDSKAPSLAGER
Om det gäller en verklig kris skulle 
jag säga att det är bättre att ta en 
tablett som är lite för gammal än 
ingen alls. Det vill säga om det  
handlar om veckor eller månader, 
men om vi pratar år skulle jag säga 
nej eftersom det sker en nedbryt - 
ning, säger Magnus Rörby, apotekare 
och utredare på Läkemedelsverket.

SALVOR HÅLLER LÄNGRE ÄN KRÄMER
Hur länge olika läkemedel håller 
varierar stort. Vad som gäller för 
varje läkemedel kan man läsa i Fass 
som man hittar på nätet. Men rent 
generellt kan man säga att läkemedel  
i form av tabletter och kapslar håller 
längre än i flytande form och att 
salvor håller längre än krämer.

– Det sistnämnda beror på att 
krämer oftast innehåller vatten 
som gör att de kan mögla eller få 
tillväxt av bakterier medan en äkta 
salva bara består av fett som inte 
mögel och bakterier tycker om. Så 
om man ska ha ett kortisonpreparat  
hemma kan det vara bättre att välja 
salvan än krämen av den anled-
ningen, säger Magnus Rörby.

För att läkemedlen ska hålla fram  
till utgångsdatum gäller också att 
de förvaras i angiven temperatur.  
Rent generellt mår de flesta läke-

medel inte så bra i varma och fuktiga 
miljöer, vilket betyder att man  
kanske ska byta plats om man  
förvarar dem i badrumsskåpet. 

BRA ATT HA I HUSAPOTEKET
 • Smärtstillande och feber-

nedsättande läkemedel. 
 • Plåster, skavsårsplåster, sårtejp 

för att föra ihop glipande sår, 
sårkompresser och tejp för att 
fästa dessa. 

 • Elastisk binda, som förband och 
för stukningar.

 • Kylbalsam och hydrokortison-
kräm, för solsveda och insekts-
bett.

 • Febertermometer.
 • Pincett och sax.
 • Avsvällande nässprej eller  

näsdroppar.
 • Vätskeersättning.
 • Medicinskt kol.
 • Handsprit.

TEMA: HEMBEREDSKAP

Magnus Rörby, Läkemedelsverket. Foto: Privat

En hemmets beredskapsapotek rekommen-
deras. Foto: Ewa Urban / Pixabay
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DE SOM VARIT SVÅRAST att nå med information om  
hemberedskap är ungdomar. Och de man nått har främst  
varit de som redan är frälsta. Därför drog Arvika, Eda, 
Säffle och Årjängs kommuner igång en filmkampanj 
och tävling kring hemberedskap, ”Skulle du palla?”, som  
riktade sig till unga. I fem korta filmer på 1-2 minuter 
visar fyra ungdomar hur man kan lösa olika problem om 
el, värme och vatten försvinner. Kampanjen blev även 
en nyttig lärdom för ungdomarna som deltog i filmerna.

– Jag tror att fler har börjat tänka på sådana här 
saker nu i och med pandemin. Många blev ju väldigt 
uppjagade och började bunkra en massa saker. Genom 
att lära sig så man vet vad man ska göra blir det lättare 
att behålla lugnet, säger Emma Reuter Luthander, som 
är 22 år och bor i Karlstad.

Hennes egen hemberedskap innan filmerna bestod 
främst av ett välfyllt skafferi med torrvaror som pasta. 
Powerbank hade hon också, men ingen radio.

– Min viktigaste lärdom var nog att man behöver en 
radio som går på batterier, så att man kan få information 
om det blir en allvarlig situation och nätet ligger nere. 
Ett tips till alla är att testa att vara utan sin telefon en 
dag, så att man är mentalt förberedd om något skulle 
hända, säger hon.

En av de andra deltagarna var 17-åriga Lukas Jonsson 
från Årjäng. 

– Det jag framför allt lärt mig är vilken mat som är 
bra att ha hemma och att man kan använda ett trangia-
kök till mycket. Jag klarar mig inte utan telefon så mitt 
bästa tips är nog att skaffa en powerbank för att kunna 
ladda sin telefon. Och en radio så att man kan få viktig 
information. Något annat jag inte hade så bra koll på 
innan var skyddsrum. Men nu har jag googlat och  
hittade skydds rumskartan där man kan se var  
närmaste skyddsrum finns, berättar Lukas Jonsson.

MÅNGA VILLE GÅ DEN DIGITALA  
UTBILDNINGEN I HEMBEREDSKAP

− Samarbete mellan Huddinge kommun och Försvarsutbildarna under pandemin

 KUNSKAP OM HEMBEREDSKAP är viktigare än någon - 
sin och intresset lika stort. När det inte gick att hålla 
föreläsningarna ”För din säkerhet!” i vanliga föreläs - 
nings salar under Krisberedskapsveckan bestämde sig  
Huddinge kommun och Försvarsutbildarna för att göra 
Youtube-filmer om hemberedskap istället.

Utbildningen bestod av fyra filmer på 10-15 minuter 
vardera och textades på svenska, engelska, finska,  

arabiska och turkiska. De som ville kunde göra ett 
utbildningstest efteråt och få ett diplom.

– Det gick att nå filmerna på flera olika sätt och via 
Försvarsutbildarnas sida var det runt 500 personer 
som såg den första filmen. Så det är roligt att vi kunnat 
nå så många och känns som ett jättebra alternativ nu 
under pandemin, säger Frida Ryberg, säkerhetschef  på 
Huddinge kommun. 

SKULLE DU PALLA? 
− Kampanj i Arvika fick ungdomar intresserade av hemberedskap

Elin Fredriksson som är säkerhetssamordnare på 
Arvika kommun är nöjd med utfallet. Själva kampanj-
sidan hade runt 750 besökare och 228 ungdomar var 
med och tävlade om solcellsladdare i ett hemberedskaps- 
quiz med frågor baserade på filmerna.

– På sociala medier hade vi 700-2000 visningar på de  
olika filmerna i varje kommun. Vi tror såklart att vi hade 
kunnat nå ut i större omfattning om vi hade haft möjlig-
het att komma ut till skolorna och prata om kampanjen,  
plus att den hamnade lite i skuggan av informationsflödet 
kring Covid-19, som var svår att konkurrera med. Trots 
detta är vi nöjda med vår digitala kampanj, säger hon.

Se filmerna på skulledupalla.se

Emma och Lukas under filminspelningen. Foto: HELLO kommunikationsbyrå 
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TEMA: HEMBEREDSKAP

allmänheten heter ”För din säkerhet!” och arrangeras 
både som öppna föreläsningar och på förfrågan från 
olika föreningar och organisationer. 

– Två viktiga frågor som alltid brukar dyka upp är hur  
man får tag på vatten och hur man ska sköta sina toa-
besök om elen och vattnet försvinner. Sedan brukar det  
bli en del diskussioner kring dagens livsmedelsförsörj-
ning med lagren på vägarna och hur man gör för att 
handla utan el när allt i butikerna är digitalt, säger 
Bertil Garpland, förbundsordförande för Försvarsutbild - 
arna Göteborg och informatör för ”För din säkerhet!”.

– Jag brukar också få många frågor om vatten, till  
exempel hur länge det ska koka och hur man renar 
det om man tar det från vattendrag. Många vill också 
veta mer om vad kommunen gör och var den enskildes 
ansvar slutar och kommunens börjar, säger Amalia 
Hammarström som är informatör för ”För din säkerhet!” 
i Uppsala.

* I en undersökning som MSB gjorde i april, mitt under pandemin, 
svarade 58 procent i åldersgruppen 65-74 att de ansåg sig ha en 
bra eller mycket bra hemberedskap. I åldersgruppen 18-29 år var 
det bara 36 procent som ansåg att de hade det.

 

MEDVETENHETEN OM ATT allvarliga kriser kan  
inträffa har ökat och många säger att de planerar att  
förbereda sig – till exempel genom att skaffa en krislåda. 
Men än så länge är det inte så många som har gjort det. 
Och skillnaden är stor mellan olika grupper.

När broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” 
damp ner i brevlådan hos alla svenska hushåll för två år  
sedan fick det många att haja till. Terrordådet i Stockholm  
året innan, den stora skogsbranden i Västmanland 
och stormarna Gudrun och Per hade visserligen fått 
många att börja inse att allvarliga kriser kan inträffa 
även i Sverige. Men krig? 

– I en undersökning efter utskicket svarade  
63 procent att deras riskmedvetenhet ökat och att 
de börjat reflek tera över hur en kris kan påverka 
dem själva och deras anhöriga. En fjärdedel sva-
rade också att de kände sig oroliga. Det här var ju 
första gången på många år som någon talat öppet till 
allmänheten om krigs hot och inte bara stormar och 
elavbrott, vilket nog blev en tankeställare för många, 
säger Christina Andersson, riskkommunikatör på 
Myndigheten för samhälls  skydd och beredskap (MSB).

SKILLNAD MELLAN GRUPPER
MSB:s undersökningar visar att runt 80 procent av 
befolkningen tycker att man har ett stort eget ansvar och  
bör se till att ha en bra hemberedskap. Samtidigt är det  
knappt hälften av alla tillfrågade som anser att den egna  
beredskapen är bra och bara 15-20 procent som säger 
att de förbättrat sin hemberedskap efter broschyren. Men 
det finns en viss skillnad mellan olika grupper. Äldre är 
generellt sett bättre än yngre*, kvinnor bättre än män 
och invånare på landsbygden bättre rustade än stadsbor.

– Nivån på människors hemberedskap har ökat, 
men från en låg nivå och långsamt och där är vi på intet 
sätt nöjda. Människor behöver göra de här konkreta 
åtgärderna. Det vanligaste är att man förbättrat bered-
skapen när det gäller mat, eftersom det är en relativt 
enkel åtgärd. Sedan vet vi att många tycker att det här 
med vatten är svårt, säger Christina Andersson.

Hur ska man då göra för att människor ska gå från 
tanke till handling? 

– Jag tror att vi behöver göra det ännu enklare. Man 
kanske ska kunna köpa sin krislåda i livsmedelsbutiken.  
Och sen vet vi att copy cat-fenomenet har effekt. Om man  
ser att ens bästis eller granne har packat en krislåda vill  
man göra likadant. Så de här ambassadörerna är jätte-
viktiga. Men också det långsamma nötandet med infor-
mation som får allt fler att förstå att det här är något 
man behöver göra, säger Christina Andersson.

VANLIGASTE FRÅGORNA
Även Försvarsutbildarna utbildar ett stort antal personer 
i hemberedskap varje år. Kurserna som riktar sig till 

MÅNGA SÄGER ATT DE SKA  
FÖRBEREDA SIG − MEN FÅ GÖR DET

Bertil Garpland, Försvarsutbildarna.  
Foto: Per Klingvall
Christina Andersson, MSB.  
Foto: Thomas Henrikson / MSB
Amalia Hammarström, För din säkerhet! Foto: Privat
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– MIN EGEN SON är med i Scouterna och där fort-
satte de att ha hajker och annat under våren utifrån 
Folkhälso myndighetens restriktioner. Vi tänkte att vi  
skulle kunna göra något liknande för att se till att ung - 
domarna fortsatte att hålla sig aktiva, inte minst fysiskt,  
säger Daniel Nilsson som är biträdande ungdomsledare 
och avdel ningschef  för Försvarsutbildarna i Bromma 
och Järfälla.

Lokalföreningen har cirka 30 aktiva ungdomar som 
träffas varje torsdag. Efter ett månadslångt uppehåll bjöd  
man nu in alla ungdomar till ett digitalt pass via Teams. 

– Där hade vi överlevnadsteori och gick igenom vår 
plan framöver. Eftersom vi inte skulle göra passen i 
Försvarsutbildarnas regi och inte fick nyttja Försvars-
maktens anläggningar gällde det att hitta bra saker som 
vi kunde göra i civila kläder. Fokus låg på idrottsaktivi-
teter som marschträning, hinderbana och orientering 
och andra utomhusrelaterade aktiviteter som att göra 
upp eld på olika sätt. Dessutom hade vi två dagsövningar,  
en med en tvåmilsmarsch och en med spanings- och 
patrulltjänst där ungdomarna skulle ta och bevaka 
grejer, ungefär som en variant på röda och vita rosen, 
berättar Daniel Nilsson.

All verksamhet var noga anpassad efter att följa 
Folkhälsomyndighetens instruktioner, bland annat  
gällande avstånd samt tvättning och spritning av händer.

– Vi har förstått på ungdomarna att det här har varit 
väldigt uppskattat. De flesta går i gymnasiet och har 
haft distansutbildning, så många har verkligen längtat 
efter att kunna träffas under ordnade former, säger 
Daniel Nilsson.

UTMANINGAR VIA INSTAGRAM BRA  
SÄTT ATT HÅLLA UNGDOMARNA  
AKTIVA UNDER PANDEMIN
Hitta en ny stig och marschera en mil, springa två 
kilometer på mindre än 13 minuter och ta årets 
första dopp i mitten på maj. Det var några av de 
utmaningar som Försvarsutbildarna i Järfälla 
och Bromma gav till sina försvarsungdomar via 
föreningens Instagramsida.

– Vi skapade de här utmaningarna för att alla 
skulle fortsätta att röra på sig när ordinarie verk-
samhet låg nere på grund av Coronapandemin. 
Sedan för sökte vi hitta på olika saker som skulle 
fungera bra att göra civilt, berättar Zacharias 
Tidbeck, som är en av ungdomarna hos Försvars-
utbildarna i Järfälla.

Det var han och en av de andra ungdomarna, 
Ida Wallberg, som startade Instagramkontot i 
augusti förra året efter att ha fått klartecken från 
sina instruktörer. Och responsen har blivit bra, både 
på kontot i sig och när det gäller utmaningarna.

– Det är flera som skickat meddelanden eller  
lagt upp på sina stories när de gjort någon av 
utmaningarna. Men det är Ida som ska ha mest 
credd för det här, för det var hennes idé, säger 
Zacharias Tidbeck.

TEXT: SARA BERGQVIST

CORONA-ANPASSAD  
UNGDOMSVERKSAMHET  

I JÄRFÄLLA
För att inte tappa ungdomar när verksamheten låg nere i våras beslöt sig Försvarsutbildarnas 

ungdomsavdelning i Järfälla och Bromma att starta upp en alternativ, Corona-anpassad verksamhet. 

En grupp engagerade ungdomar med Ida Wallberg och Zacharias Tidbeck längst fram. Foto: Christoffer Hörnhagen
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GRUNDEN FÖR RS 18 beslut att inleda regionaliseringen  
finns i Försvarsutbildarnas verksamhetsidé med den  
uttalade ambitionen att vi ska finnas och verka över hela 
landet. Den kraft som vi bidrar med till totalförsvaret 
och samhällets krisberedskap återfinns ute bland med-
lemmarna och det är vid förbunden och föreningarna 
förmågan finns att samla enskildas engagemang. 

STOR AKTIVITETSBREDD
Regionaliserad uppdragsverksamhet är ett väsentligt 
tillskott i det samlade verksamhetsutbudet på regional 
och lokal nivå för att medlemmar ska uppleva en verklig 
medlemsnytta. 

Verksamhetsuppdragen tillsammans med rekrytering 
av frivilliga mot avtal, egna funktionärer och medlem-
mar, bidrag till folkförankring och debatt genom 
totalförsvarsinformation, stärkt samhällelig robusthet 
genom föreläsningar och medlemsaktiviteter samt 
försvarsungdomsverksamhet skapar en bredd av  
aktiviteter till nytta för den enskilde medlemmen plus  
sociala aktiviteter, medlemsbrev och tidningen  
Försvarsutbildaren, men också för några av förbunden 
med en egen tidning, ej att förglömma. 

FÖRBUNDSNÄRA GENOMFÖRANDE
Genom regionaliseringen har förankringen av  
Försvarsutbildarnas samlade verksamhetsuppdrag 
ökat. Förbunden har utvecklat ett tydligt ägandeansvar 
för tilldelade uppdrag och den oönskade utvecklingen 
där ett begränsat antal kursledningar rest runt i landet 
på uppdrag av kansliet i Stockholm och genomfört kurs - 
verksamheter har kunnat minimeras. Med det senare 
systemet fanns en uppenbar fara för passiviserade 
förbund och en minskande förankring över landet. 
Genom förbundsnära genomföranden av tilldelade 

verksamhets- och kursuppdrag från Försvarsmakten 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, har aktivitetsnivån vid de förbund som erhållit 
regionaliserade uppdrag kunnat främjas.

Ett regionaliserat uppdrag kan tilldelas samtliga av 
Försvarsutbildarnas förbund. Det kan ske oaktat geo-
grafisk koppling, uppdragets genomförandeplats eller 
funktionsinriktning. Normalt är dock att det förbund 
inom vars område uppdraget genomförs respektive 
funktionsinriktning kopplat till ett rikstäckande för-
bund erhåller ett specifikt uppdrag. Men ytterst är det 
respektive förbunds vilja och förmåga att genomföra 
uppdragen som är styrande.

NYA FUNKTIONÄRER KRÄVS
Av olika skäl är våra förbunds kapacitet att genomföra 
uppdragsverksamhet varierande. Men alla förbund 
har förmåga att ta ansvar för något eller några av alla 
de uppdrag Försvarsutbildarna årligen erhåller av 
MSB och Försvarsmakten. Genom viljestyrt arbete 
kan dessutom förbunden utveckla sin förmåga genom 
rekrytering av egna instruktörer och kurschefer eller 
i samverkan med närliggande och/eller rikstäckande 
förbund. För att lyckas krävs ett inflöde av nya funk-
tionärer till våra förbunds- och föreningsstyrelser.

Till stöd för förbunden att nå detta kompetenslyft 
genomförs årligen en funktionärsutbildning på  
Tylebäck kursgård. En viktig framgångsfaktor är här  
att de befintliga styrelserna och valberedningarna 
stimulerar lämpliga sökanden. Har du som läsare en 
vilja och ambition att i gemenskap fortsatt utveckla 
Försvarsutbildarna samtidigt som du får en personlig 
utveckling så uppmanar jag dig att aktivt verka för en 
plats i din förenings eller förbunds styrelse. 

REGIONALISERINGEN  
− EN KÄRNFRÅGA

Riksstämman (RS) 2018 la grunden till en verksamhetsutveckling som syftar  
till att förflytta Försvarsutbildarnas olika uppdragsverksamheter närmare 

förbunden. Konkret innebär det att utbildningsuppdrag överförs från centrala 
genomföranden till att enskilda förbund planerar, rekryterar, genomför, utvärderar 
och återredovisar uppdrag. Den här rollföränd ringen har sedan processen inletts  

skett i dialog taktat med viljan och förmågan hos de förbund som önskat ta 
ansvar för skilda verksamhets uppdrag. Delegeringen från central nivå till  

förbunden benämns av oss Försvarsutbildare som regionalisering.
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TYDLIGT ANSVARSTAGANDE
När ett förbund åtar sig ett regionaliserat verksamhets-
uppdrag innebär det också ett ansvar för att fullfölja 
uppdraget enligt den beställande myndighetens krav 
och önskemål. En typkurs genomförd av exempelvis 
Västerbottensförbundet ska till målsättning och till 
resursåtgång efterlikna en motsvarande kurs i CBRN-
förbundets regi. För att möjliggöra detta finns olika 
centrala styrande dokument. Det finns ett budget-
underlag (PKU) för varje typuppdrag – där de ekono-
miska ramarna anges i antal och stycken (antal elever, 
instruktörer, arvoden, övningsmateriel mm) och olika 
kursplaner – med målsättningar, kurslängd, in- och 
utryckning etcetera för respektive utbildning.

För att stimulera förbunden att genomföra  
regio naliserade uppdrag och fortsatt utvecklas inför  
kommande och breddade uppdrag erhåller förbunden 
en viss ersättning för fullföljda uppdrag. Ersättningen 
varierar i dagsläget från 500 kr upp till 15 000 kr  
beroende på uppdragets tidsutsträck. 

STIMULERANDE FRAMTID
Erfarenheterna från regionaliseringen är så här långt, ett 
par år efter införandet, allt igenom positivt. Utmaningen 
för framtiden – och här kommer det att krävas ett idogt 
gemensamt arbete – blir att ytterligare bredda antalet 
förbund som erhåller regionaliserade verksamhets-

uppdrag, öka volymen aktiva kursledningar och instruk - 
törer samt stimulera inflödet av nya funktionärer till våra  
styrelser. Det är ett arbete som ska ske parallellt med 
centralt initierade åtgärder för att minska den admi-
nistrativa belastningen för förbund och kurs ledningar.

Vi har gemensamt utvecklat Försvarsutbildarna till 
att bli den kanske mest framgångsrika frivilliga försvars-
organisationen men vi behöver fortsätta utvecklingen 
för att även framgent förmå locka nya medlemmar till 
engagemang i en verksamhet som är efterfrågad,  
samhällsnyttig och kvalitativ med stöd till såväl civila 
som militära uppdragsgivare i fred, kris och krig. 

TEXT: BENGT SANDSTRÖM,  
GENERALSEKRETERARE

Riksstämman 2018 lade grunden för ett aktivare och mera resultatfokuserat förbunds- och föreningsarbete. Foto: Per Klingvall 
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ÖVER 50 MILJONER MÄNNISKOR dog av spanska 
sjukan efter första världskriget. Covid-19:s dödstal måste  
också sättas in i den totala befolkningsstatistiken. Varje 
år dör fler än 50 miljoner människor i världen av olika 
orsaker – från hjärt- och kärlsjukdomar till trafikolyckor. 
Mer än 140 miljoner barn föds.

KORTVARIGA EFFEKTER
Även de indirekta effekterna bedöms av många bli kort - 
variga, om än kostsamma. Kanske kommer ekonomierna  
både i norr och söder att återgå till det normala efter 
några år. Vissa näringar som internationell turism får 
se ett mera långvarigt avbräck. Men på det stora hela 
kanske världen återhämtar sig under 2021. Förhopp-
ningsvis följer miljövinster av ett minskat resande. 
Allvarligare blir nog effekterna socialt, med mer fattig-
dom och hemlöshet. 

Men, Coronakrisen förstärker ett antal oroväckande 
tendenser, som kunnat observeras under senare år i 
Europa och världen. 

OROANDE UTVECKLING
Tilltron till globaliseringens positiva effekter har redan 
fått sig en allvarlig knäck under debatten om Brexit 
och olika populistiska rörelser. Coronakrisen har lett 
till att gränserna stängts med omedelbar verkan även 
mellan länder med mycket nära samarbete, inklusive 
de nordiska. 

Många afrikanska och andra länder i syd har valt 
att stänga sina gränser utan hänsyn till katastrofala 
sidoeffekter för de hundratals miljoner människor som 
lider av andra sjukdomar som malaria, diarré och lung-
inflammation och de mer än 800 miljoner som svälter. 
När samtidigt biståndsorganisationerna drar sig för att 
arbeta på fältet kan andra sjukdomar skörda långt fler 
offer. Detta varnar WHO för, inte minst när det gäller 
HIV. En del epidemiologer pekar visserligen på att den 
andel av befolkningen som är över 65 år är mycket lägre 
än i industrivärlden. 

INTERNATIONELLA SYSTEMET
Utrikes- och säkerhetspolitiskt bedömer många att 
krisen har bidragit till att ändra det internationella 
systemet för överskådlig tid. Respekten för den 
internationella rättsordningen och för FN-systemet 
har minskat. Oron för det som är främmande och som 
ligger långt bort från oss har ökat. Beredvilligheten att 
göra sig beroende av till exempel Kina har fått sig en 
kraftig törn. De fria marknadskrafterna har gynnats av 

en omfattande privatisering och minimal lagerhållning  
av viktiga produkter. Det blir nu mera naturligt för 
regeringar att gripa in när stora näringspolitiska beslut 
ska fattas. Det må gälla 5G eller vårt beroende av leve-
ranser från enskilda länder. 

Betydelsen av den nationella politiska nivån för 
krishantering uppfattas av många ha ökat. Det kommer 
att påverka självständiga ämbetsverks ställning liksom 
regionalt och kommunalt självstyre. Samtidigt kan  
tilltron till hur internationellt samarbete och inter-
nationella solidaritetsförpliktelser kan garantera skydd 
av den egna befolkningen komma att minska betydligt. 

USA, NATO OCH EUROPA
Den ur europeisk synpunkt kanske allvarligaste effekten 
rör förhållandet till USA. Begrepp som säkerhets-
garantier klingar sedan flera år falskt i mångas öron. 
Oavsett utgången av det amerikanska valet finns 
känslan av att europeiska länder måste göra mer för 
att trygga sin egen säkerhet i vid mening. Flera länder i 
NATO, inte bara USA utan också Turkiet, bedriver idag 
en från NATO minst sagt fristående säkerhetspolitik.

I grunden leder denna utveckling mot större europeisk 
självständighet av de stora länder som är kvar i EU 
efter Brexit, framförallt Tyskland, Frankrike, Italien 
och Spanien. Polen har mer av en särställning. Med 
undantag för Tyskland fokuseras hotföreställningarna 
söderut. Mellan dem finns olika uppfattningar om 
hur problemen i Libyen och i andra delar av det södra 
grannskapet ska tacklas. Men en gemensam nämnare 
är behovet av att mobilisera EU-resurser för att  
hantera problemen i södra Europa och i norra Afrika 
och Mellanöstern. 

Begreppet säkerhetspolitisk solidaritet får i ljuset 
av denna utveckling en delvis annan betydelse än den 
vanliga i norra Europa. I norr tänker vi mer i termer av 
motsättningarna öst-väst. 

Vi i Sverige förväntas nu ställa upp för behoven i 
söder på ett sätt som vi har allt svårare att hantera. 
Det räcker inte med att Sverige är nettobidragsgivare 
till EU-budgeten. Vi förväntas betala långt mer för att 
finansiera EU efter Brexit. Det räcker heller inte med 
att vi tagit mot långt fler flyktingar än de flesta andra 
länder i Europa. Vi förväntas också delta aktivt i en 
ambition att göra EU till en stor säkerhets- och försvars - 
politisk aktör i Afrika och Mellanöstern och gentemot 
inte bara Ryssland utan också Kina och Indien.

Mellan de stora europeiska EU-medlemmarna har 
mot denna bakgrund en ny diskussion inletts om en 

UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITISKA 
UTSIKTER I SPÅREN AV PANDEMIN
Hur Covid-19-krisen kommer att beskrivas i historieböckerna kommer sannolikt bero  

på sidoeffekterna. Även om miljontals människor avlider kommer minnet av Covid-19:s 
direkta effekter att successivt blekna. 

SÄKERHETSPOLITIK
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strategisk självständighet för Europa. Man talar om en 
strategisk autonomi inte minst i förhållande till USA 
men också i förhållande till Kina. 

Europa saknar idag kapacitet att uthålligt genom-
föra militära operationer i söder. Både vid en kris och 
i samband med ett storkrig finns ett enormt beroende 
av tillförsel av militära resurser från USA. I ljuset av att 
USA ytterligare minskar sin militära närvaro i Tyskland 
ökar sådana kostnader ytterligare. Samtidigt ställs 
frågor inte minst just i Tyskland om den fortsatta  
närvaron av amerikanska kärnvapen där och i fyra 
andra europeiska länder. 

FRÅGOR FÖR FRAMTIDEN
Men det här är mer än en militär debatt. EU:s nya led-
ning från hösten 2019 fokuserar i diskussionen om 
strategisk autonomi hittills mer på frågan om vad som 
kan kallas flödessäkerhet. Leveransvägarna av strategisk 

materiel till Europa måste kortas. Produktionskapaci-
teten på den afrikanska kontinenten med dess många 
framtida megastäder måste öka.

Men en sådan ambition att hjälpa Afrika att industri - 
alisera och kunna leverera inte bara råvaror till Europa 
utan också skapa ett industriellt samarbete med på sikt 
kraftigt expanderande afrikanska ekonomier kommer 
också att leda till konflikter. Både Kina och Ryssland 
är nu engagerade i söder på en nivå som vi inte har sett 
sedan det kalla kriget. 

Kontrollen över råvaror och produktionskapacitet kan  
skapa konfliktytor av stor betydelse för svensk säkerhets - 
politik. Den brutala kampen om att kontrollera Libyens  
olja med inhyrda legosoldater från Syrien och omfattande 
drönarkrig ger en minst sagt obehaglig försmak. 

TEXT OCH ILLUSTRATION: LARS-ERIK LUNDIN.  
FÖRFATTAREN ÄR AMBASSADÖR

Figuren illustrerar hur befolkningen hälsa kan påverka ekonomin, samarbete, oberoende men också potentialen för konflikt. 

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

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

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

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
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SAMTIDIGT, MITT I ALLA svårigheter växer en  
kreativitet fram. Människor lär sig att lösa arbets - 
uppgifter hemifrån, möten går att genomföra med 
hjälp av modern IT-teknik och även om arbetslösheten 
totalt sett stiger finns det faktiskt verksamheter som 
expanderar då behov och därmed efterfrågan delvis  
ändras i ett krissamhälle. Likaså utvecklas förmågan att  
genomföra olika utbildningar på distans och omfat-
tande samhällsinsatser görs ideellt av de frivilliga 
försvarsorganisationerna plus av alla spontanfrivilliga. 
Dessa exempel på konstruktiva lösningar bidrar till 
ökad krishanteringsförmåga. 

SKOGSBRÄNDER OCH COVID-19
Sommaren 2018 kom att präglas av omfattande skogs-
bränder. De kan avseende mediauppmärksamhet och 
skadeverkningar inte jämföras med den pågående  
pandemin, men erhöll likväl stort genomslag eftersom  
det där och då var den stora händelsen. Och nu, Covid-19 
som så genomgripande dominerar vår vardag. Vi vet 
inte hur länge pandemin kommer att vara eller dess 
skadeverkningar. Att de senare kommer att bli mycket 
omfattande står redan nu klart.

Vad har skogsbränderna och Covid-19 för gemensam 
nämnare? Jo, att efteranalys och åtgärder med en hög 
grad av sannolikhet blir likartade. Skogsbränderna 
resulterade i höjd beredskap för att möta dessa i fram-
tiden. Det aktuella fallet med Covid-19 kommer att 
innebära en välbehövlig förstärkning av beredskap och 
kapacitet inom sjukvårdsområdet. Tveklöst finns logik 
bakom synsättet samtidigt som det kan vara direkt 
farligt att ta dagens utmaningar till intäkt för hur vi ska 
förbereda oss för de som väntar i framtiden.

GENUIN OSÄKERHET
Det finns inget som indikerar att vare sig skogsbränder 
eller en pandemi kommer att vara nästa stora utmaning  
som drabbar oss, även om möjligheten inte kan avskrivas. 
En minst lika stor sannolikhet är att det som inträffar 
är något helt annat. Det kan handla om cyberattacker, 
ett terroristangrepp, höga vattenflöden, störningar 
mot vår energiförsörjning, att varuflödet till vårt land 
utsätts för avbrott eller den yttersta påfrestning ett land  
kan utsättas för – ett väpnat angrepp. Det sistnämnda är 
en möjlighet enligt försvarsberedningen. Dessutom kan  
en kombination av dessa oönskade händelser inträffa 
samtidigt. En kris i form av ett terroristangrepp kan 
sammanfalla med ett omfattande cyberangrepp eller 
att en större skogsbrand och/eller en pandemi också 

VAD KAN VI LÄRA AV PANDEMIN? 
Vårt samhälle är när detta skrivs fortsatt utsatt för svåra påfrestningar. De  

drabbade är alltifrån enskilda människor till alla statliga och privata institutioner och 
företag som finns i Sverige. Samhällsbilden domineras i hög utsträckning av Covid-19, 

en situation som delas av världssamfundet i sin helhet. 

kan inträffa under ett krigstillstånd. Sannolikheten för 
att något lika oönskat som osannolikt ska drabba det 
svenska samhället också i framtiden är något vi måste 
ha beredskap för. Vad som kommer att drabba oss, i 
vilken form detta kommer att ske och vilka skador som 
blir följden, det vet vi inte.

Vad vi däremot vet och som är erfarenhetsbaserat är, 
att när det oönskade och oväntade som drabbar sam-
hället är verklighet, behövs utbildade människor inom 
ett brett spektra av kompetenser. Dessa finns redan i 
samhället men behöver oftast förstärkas, således bli 
fler, för att under kortare eller längre tid åstadkomma 
uthållighet. Det är här Sveriges 18 frivilliga försvars-
organisationer, bestående av utbildade medlemmar 
med många kompetensområden som är beredda att göra 
en osjälvisk insats för samhällets bästa, kommer in i 
bilden. Vad är dessa människor annat än en nationell 
tillgång, en ovärderlig resurs som existerar och finns 
gripbar, just idag. Kanske är det så att denna resurs kan 
tillvaratas bättre än för närvarande!

TOTALFÖRSVAR FÖR FRED, KRIS OCH KRIG
Sverige har i dag ett civilt försvar som befinner sig  
under återuppbyggnad. Det är rimligt att detta ska  
kunna verka då det behövs, således under fred, vid 
en kris eller under ett krig. Dess insatser bygger på 
de mänskliga och materiella resurser som finns i 
samhället. Medlemmarna i våra frivilliga försvars-
organisationer utgör med sin utbildning en resurs 
som, rätt tillvaratagen, övad och organiserad, kan 
utgöra kostnadseffektiva personella nyckelresurser i 
totalförsvaret. Det gäller både civilt och militärt.

Vår försvarsmakt får ett stöd från ett antal av de 
frivilliga försvarsorganisationerna genom utbildning 
av olika specialistkompetenser. Att utveckla detta stöd 
avseende vidmakthållande av kompetens bedöms som 
angeläget inte minst nu med den återinförda värnplikten. 

Den militära organisationen präglas av ett insats-
fokus. I ett fungerande totalförsvarskoncept blir det  
lika angeläget att civilt försvar byggs upp för att på  
motsvarande sätt vara insatsberett. Det militära 
försvarets effekt förutsätter ett omfattande stöd från 
ett fungerande civilt försvar.

BEREDSKAP FÖR KOMMUNER, REGIONER OCH LÄN
Människorna och de materiella resurserna som behövs 
för ett civilt försvar finns i våra kommuner. Här bor 
också medlemmarna i de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna. Givet att varje kommun är ålagd att göra en 



beredskapsplan, representerar de frivilliga som bor 
i dessa den mänskliga resurs som skulle kunna vara 
nyckelpersoner i en kommunal insatsorganisation. Det 
handlar om ledningspersonal, förstärkningspersonal 
till äldreomsorgen liksom barnomsorgen, jordbruket 
och omhändertagandet av djur, kommunikatörer,  
personal för att förstärka transportsektorn, skydd mot  
CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära 
stridsmedel), med flera viktiga kompetensområden. 
Genom en konsekvent krigsplacering av bland annat 
nämnda behovsgrupper med personal ur de frivilliga  
försvars organisationerna skulle en robust kommunal  
organisation kunna skapas för insatser oavsett om 
dessa behövs under fred, i samband med en kris eller  
i krig. En svårare samhällspåfrestning begränsas dock  
inte till kommunen eller dess invånare utan mot - 
svarande förberedelser och krigsplaceringar av regionala  
resurs grupper behöver också genomföras på länsnivå. 
Motsvarande gäller för våra regioner, vilka utgående från  
erfarenheterna från Covid-19 behöver förstärk nings - 
personal som bland annat kommer från de frivilliga  
försvarsorganisationerna. En sådan för stärknings-
organisation borde innehålla på förhand kontrakterad 
och placerad personal för att i likhet med kommunerna 
och länen undvika ad-hoc-lösningar. En frivillig från 
någon av de 18 frivilliga försvars organisationerna  
kännetecknas att utöver att vara just frivillig ha genom - 
gått utbildning och återkommande övningar för  
placering med ett frivilligavtal. 

För den grundläggande liksom den vidare befattnings-
utbildningen av nämnd personal finns denna inom 
ramen för de frivilliga försvarsorganisationernas 
utbildningsverksamhet vilken är omfattande och hela 
tiden föremål för behovsanpassad vidareutveckling. 
Det som kopplat till civilt försvar behövs är ett åter-
tagande av beredskapsövningar liksom att övningar 
genomförs av regionerna, som inte bara övar lednings-
personalen utan all nyckelpersonal där medlemmarna i 
de frivilliga försvarsorganisationerna får anses vara en 
given målgrupp. 

Att vara förberedd i form av beredskap kostar. Att 
vara oförberedd kostar mer. Kanske kan det vara på 
plats att travestera Tage Danielssons klassiska monolog 
om sannolikhet, att det är högst sannolikt att något 
osannolikt inträffar i vår tid, vilket känns synnerligen 
sannolikt. 

TEXT: BENGT SANDSTRÖM,  
GENERALSEKRETERARE

Det finns händelser som kan påverka 
samhället ännu mer drastiskt än Covid-19. 
Foto: GeorgesDaya / Shutterstock



FÖRSVARSUTBILDARNA NORRBOTTEN är Försvars-
utbildarnas till ytan största förbund. Med avstånd på 
upp till 50 mil är det en viss utmaning att samla alla till 
gemensamma aktiviteter. Nu planerar förbundet att 
starta ett antal lokalföreningar.

För 20 år sedan bestod Försvarsutbildarna i  
Norrbotten av tre olika förbund med ett tjugotal lokal-
föreningar. För att få en livskraftig verksamhet slogs 
dessa ihop till ett enda förbund. Nu vill man väcka liv 
i lokalföreningarna igen, både på grund av de långa 
avstånden och regionaliseringen.

SAMLA NYA INSTRUKTÖRER
– Till att börja med planerar vi att starta upp en förening 
som främst riktar sig till officerare och reservofficerare 
vid I19 i Boden. Syftet är att kunna rekrytera och enga-
gera officerare med specialistkompetens som kan ställa 
upp som instruktörer och föreläsare inom Försvars-
utbildarna, säger David Pekkala, förbundssekreterare 
för Försvarsutbildarna Norrbotten.

Målet är sedan att starta ytterligare ett par lokal-
föreningar, men var och med vilken inriktning är ännu 
inte helt spikat. 

MÅNGA NYA MEDLEMMAR
Intresset för Försvarsutbildarna i länet är stort. På bara 
några år har man ökat medlemsantalet från 350 till 
drygt 500 medlemmar. 

– Förra året ökade vi med 69 nya  
medlemmar och i år har det 

blivit drygt 30 nya så här långt.  
Förut tappade vi medlemmar,  
så det har verkligen vänt. 
Till stor del beror det nog på 

utvecklingen i omvärlden 
där allt fler blivit medvetna  
om de hot och risker som 
finns och vill bidra på 
olika sätt, säger David 

Pekkala. 

”FÖR DIN SÄKERHET!” LOCKAR
En stor del av förbundets verksamhet går ut på att rekry - 
tera specialister till Hemvärnet, främst sjukvårdare. 
Utöver det rekryterar man infobefäl, fältkockar, inom 
CBRN och till pionjärplutonen i Boden. 

– De utbildningar vi brukar hålla i egen regi är en  
GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivillig-
personal) och en eller två Military Weekends per år. 
Framöver planerar vi att kunna genomföra någon  
ung domsweekend varje år. Vi har också utökat mycket 
på den civila sidan. Förra året genomförde vi sex stycken 
”För din säkerhet!” och vi märker att det finns en allt 
större efterfrågan på de här föreläsningarna, säger 
Anders Eklund, utbildningsansvarig för Försvars-
utbildarna Norrbotten. 

STUDIEBESÖK TILL FINLAND
Gemensamma medlemsaktiviteter är viktiga. Varje år 
arrangeras minst ett par aktiviteter eller studiebesök. 
Utöver det har man en årlig försvarsinformationsdag 
på F21 i Luleå.

– Förra året besökte vi polisflyget i Boden och i år hade 
vi planerat att göra en krigshistorisk medlemsresa till 
Finland. Vi skulle besöka krigsmuséer, krigshistoriska 
platser där Finland och Sovjetunionen stred 1939-44 
samt Kajanalands brigad i nordöstra Finland för att få  
aktuell försvarsinformation om Finlands försvarsmakt.  
Nu har vi flyttat resan till nästa höst. Men förhoppnings - 
vis kommer vi ändå att kunna genomföra några mindre 
aktiviteter, bland annat en utbildning i Hjärt-lung-
räddning (HLR), säger David Pekkala.

TEXT: SARA BERGQVIST

FÖRSVARSUTBILDARNA NORRBOTTEN
Antal medlemmar: 517, varav 69 nya under 2019 
och 30 nya hittills i år.
Utbildningar: Håller själva i GU-F och Military 
Weekend samt föreläsningarna För din säkerhet och 
Försvarsinformation. Rekryterar till specialistbe-
fattningarna sjukvård, fältkock, infobefäl, CBRN och 
till pionjärplutonen.
Ungdomsverksamhet: Nej, men planerar för en 
ungdomsweekend under hösten.
På gång: Startar upp ett antal lokalföreningar.

VÅRA FÖRBUND

David Pekkala är förbunds-
sekreterare i Norrbottens-

förbundet. Foto: Privat

FÖRSVARSUTBILDARNA NORRBOTTEN 
STARTAR LOKALFÖRENINGAR
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CBRN-förbanden har en viktig totalförsvarsroll. Foto: Försvarsmakten

VÅRA FÖRBUND

CBRN-FÖRBUNDET  
− ETT FÖRBUND MED EXPERTER

CBRN-FÖRBUNDET
Är ett av Försvarsutbildarnas 16 rikstäckande förbund.
Antal medlemmar: 445.
Utbildningar: Grund- och fortsättningskurser inom 
CBRN militärt och civilt. Gruppchefskurs militärt och 
instruktörsutbildning inom CBRN, både civilt och 
militärt. Utbildar också i CBRN vid GU-F:ar.
På gång: Användarutbildning skyddsmask 90 för 
myndigheter. Rekrytering mot Länsstyrelsen Väst-
manlands län. Övningsverksamhet med Trafikverket, 
vinterkurs i CBRN och skogsbrandbekämpningskurs 
både för instruktörer och frivilliga. CBRN-kurs för 
högre befäl under diskussion. Pågående diskussioner 
kring samarbete med Yrkeshögskolan Mitt.

centrum, säger Nalle Johansson, vice ordförande som 
delar utbildningsansvaret med Patric.

UTSLÄPP SOM INTE SYNS
Den militära utbildningen består av en veckolång 
grundkurs och en lika lång fortsättningskurs. Om man 
har gått en vanlig gruppchefsutbildning kan man även 
gå en specifik CBRN-gruppchefsutbildning.

TEMPERATUREN SPELAR ROLL
Till vintern planerar man för en vinterkurs, då olika 
typer av utsläpp och utrustning beter sig olika  
beroende på om det är varmt eller kallt. Förbundet 
är också med och utbildar inom CBRN vid GU-F:ar 
(Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal).

Den civila CBRN-utbildningen består av en grund- och  
en fördjupningskurs. När man är färdigutbildad skriver  
man avtal med någon av de myndigheter som söker 
CBRN-personal. Vidare genomförs en CBRN-introduk - 
tionskurs för medlemmar i frivilliga försvarsorganisa-
tioner som ska förstärka olika myndigheters staber.

TEXT: SARA BERGQVIST

VAD GÖR MAN vid en radioaktiv läcka? Hur upp  täcker 
man giftig gas om den är luktfri? Det vet medlemmarna  
i CBRN-förbundet (CBRN står för kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära händelser), Försvarsutbild-
arnas specialister på kemiska stridsmedel och smitta. 

Kunskaperna hos förbundets medlemmar är efter-
frågade. Under Covid-19 har de hjälpt till att utbilda 
civila användare av skyddsmask 90 hur den ska användas  
och saneras. Flera av förbundets medlemmar har hjälpt  
till med sjuktransporter. De stora skogbränderna på 
senare år har lett till att man fått i uppdrag av MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att  
starta kurser i skogsbrandsbekämpning. Därför 
genom fördes en instruk törsutbildning i skogsbrands-
bekämpning i början av september. Förbundets  
med lemmar är efterfrågade som föreläsare hos myndig - 
 heter, kommuner och andra frivilligorganisationer.

– Vi ser att intresset för CBRN-frågor hos myndig-
heter har ökat, i och med att flera händelser faktiskt 
inträffat. Just nu diskuterar vi ett samarbete med 
Yrkes högskolan Mitt, berättar Patric, en av förbundets 
två utbildningsansvariga. 

FYRA SPECIALPLUTONER
Förbundet utbildar militärt och civilt. Tillsammans 
med Skyddscentrum i Umeå, som är Försvarsmaktens 
kunskapscentrum, står man för merparten av landets 
kunskapsresurs på området. Militärt har förbundet i 
uppdrag att utbilda CBRN-soldater och gruppchefer till 
Hemvärnets fyra CBRN-plutoner, cirka 100 personer.

– Det finns en pluton per region och som det ser ut 
nu är alla platser tillsatta utom i norr och syd. Vi tar  
gärna in fler som vill skriva avtal i de regionerna, säger 
Arasteh Heinemann, förbunds styrelseordförande.

OLIKA KUNSKAPSKRAV 
För att utbilda sig till CBRN-soldat inom Hemvärnet 
krävs intresse och att man följer Försvarsmaktens 
värdegrund. Ämneskunskaper inom något CBRN-
område är bra men inte ett krav.

– I plutonen ingår man i ett team som tillsammans ska  
lösa en uppgift. Civilt gäller andra krav. Där måste man 
ha ämneskunskaper på högskolenivå eller via Skydds-
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KASSÖREN HAR EN CENTRAL 
ROLL I FÖRBUNDET

Planering, budgetarbete, uppföljning och rapportering är viktiga uppgifter 
för Försvarsutbildarnas förbundskassörer. Hur mycket praktiskt bokförings - 

arbete man gör varierar mellan förbunden. Kassörerna i Sverof och  
Luftvärnsförbundet berättar hur det ser ut hos dem.

VÅRA FUNKTIONÄRER

KASSÖREN ÄR LITE AV spindeln i nätet och har koll på 
det mesta som händer i förbundet. Magnus Andersson  
som är kassör för Sverof  (Sveriges reservofficerare) 
deltar i allt styrelsearbete med specialansvar för 
ekonomin. Det innebär både planering, budgetering,  
uppföljning av intäkter och kostnader, hel- och delårs-
rapporter liksom rapportering till förbundsstyrelse-
ordföranden och Försvarsutbildarna centralt. 

SMARTA IDÉER
Han hjälper också till med att hitta finansierings-
möjligheter och strävar efter att hitta smarta idéer som 
skapar så stor verksamhetsnytta som möjligt.

– Det är lätt att falla i fällan och tänka att en satsning  
måste vara liktydigt med stora kostnader. Ett bra 
exempel på hur man kan skapa värde är att facilitera 
något som någon annan är med och finansierar. Ett 
exempel på det är vår idrottsverksamhet där vi bjuder 
in medlemmarna till träning och tävlingar, men där 
Försvarsmakten hjälper till med en del kostnader, 
säger han.

SKÖTER BOKFÖRINGEN
Merparten av den löpande bokföringen hos Sverof  är 
utlagd på en separat redovisningsbyrå. 

– Men den del som berör Försvarsutbildarnas verk-
samhet bokför jag själv, berättar Magnus Andersson.

Anders Fransson som är kassör för Luftvärnsförbundet  
hanterar däremot hela bokföringen själv. För några år 
sedan då förbundet drev Väddö kursgård i egen regi 
hade man en redovisningsbyrå som skötte all bokföring. 

– Men i den vevan som jag tog över som kassör om-
bildades kursgården till aktiebolag. Då blev det inte lika 

mycket bokföring kvar, vilket 
gjorde att det blev enklare att fixa 
den själv, berättar han.

BRINNER FÖR  
UNGDOMSVERKSAMHETEN
I övrigt har han i princip samma 
uppgifter som Magnus Andersson,  
med planering, budgetering, 
uppföljning och rapportering.  
En stor del av kostnaderna i Luft-
värnsförbundet är kopplade till 
ungdomsverksamheten, med ett 
femtiotal medlemmar.

– Mitt hjärta klappar lite extra 
mycket för dem och att hjälpa till 
så att vi kan fortsätta driva en bra 
ungdomsverksamhet. Det känns 
kul att kunna bidra med något 
som jag upplever som en väldigt 
bra fritidsverksamhet. Vi är ofta 
ute på Väddö, där de får lära sig 

att slå upp tält, klara sig i fält, elda och laga mat i skogen 
och ta hand om varandra.

KUL MED SIFFROR
Civilt arbetar Anders Fransson som civilingenjör och 
Magnus Andersson som managementkonsult, men båda 
är utbildade ekonomer. De tror dock inte att man måste 
vara ekonom i grunden för att bli en bra förbunds kassör.

– Man ska nog ha ett ganska utvecklat ordningssinne  
och så måste man förstås tycka att det är kul med siffror, 
säger Anders Fransson.

– Har man bara engagemanget kan man lära sig allt. 
Om man gillar att vara med där det händer saker är 
kassörsrollen ett jättebra sätt att komma in i förbundets 
verksamhet, säger Magnus Andersson.

TEXT SARA BERGQVIST

Anders Fransson, Luftvärnsförbundet. Foto: Privat Magnus Andersson, Sverof. Foto: Matilda Karlsson
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VÅRA FUNKTIONÄRER

Hur ser din roll som kassör ut?
Yvonne:
– Jag är ansvarig för statsmedel i förbundet. Det handlar 
om ganska mycket pengar. Om man tittar på förbunds-
kortet som är vårt styrdokument så ligger omsättningen 
på 3-4 miljoner kronor. Eftersom förbundet har en så 
omfattande verksamhet är vi två kassörer. Jag har hand 
om allt som finansieras med statsmedel, till exempel 
kurser, och min kollega ansvarar för det som finansieras 
med egna medel. En stor del av jobbet handlar om att 
betala ut arvoden till funktionärer och instruktörer, 
reseersättning till kursdeltagarna och fakturor som ska 
belasta kurser. Jag är amatör i rollen men det man verk-
ligen vill fixar man. Det är skillnad på att vara ansvarig 
för stora summor och att hantera dem i praktiken.
Sven-Åke:
– Jag har ett finger med i det mesta och alla frågor brukar 
dyka upp hos mig på något sätt eftersom ekonomin 
är en så central del. Exempel på konkreta uppgifter 
är budgetering och bokföring. Jag sköter all löpande 
bokföring själv och förra året jobbade jag lite extra och 
hjälpte kansliet i Stockholm med årsbokslutet.

Vad är roligast med att vara kassör?
Yvonne:
– Som kassör har man ju en av de centrala rollerna och  
är delaktig i det mesta, vilket är roligt. Jag gillar att följa 

HALLÅ DÄR...

upp budgeten, göra avräkningar och se hur det går. Det 
där med statistik sitter i ryggmärgen. Vi är fem personer 
i arbetsutskottet och en sak som jag uppskattar mycket 
är att vi jobbar så bra ihop.
Sven-Åke:
– Det är nog att kunna presentera ett bokslut eller mots-
varande, veta att det är hög kvalitet på det och att jag 
kan svara för varenda rad.

Vad krävs för att man ska passa för rollen? 
Yvonne:
– Intresse! Om man är intres serad av ekonomi så är det 
inte speciellt svårt. Bokförings systemet i Frida under-
lättar mycket. Det är också bra att vara två kassörer, så 
att man kan bolla olika frågor och avlasta varandra vid 
behov.
Sven-Åke:
– Siffersinne. Och så är det nog bra om man är ordnings - 
människa i grunden och gillar att ha ordning och reda 
på saker och ting.

Vad har du för bakgrund inom Försvars
utbildarna?
Yvonne:
– Jag började inom Lottakåren 1982 och de senaste tio 
åren hade jag olika centrala roller. När jag slutade i 
centrala ledningen där 2005 blev jag direkt haffad av 
Försvarsutbildarna. Sedan dess har jag suttit på olika 
poster i styrelsen för vårt förbund och varit kassör 
sedan 2016. Tidigare jobbade jag på AB Volvo med 
marknadsföring, men är numera pensionär.
Sven-Åke:
– Jag har varit med i Försvarsutbildarna sedan början 
på 80-talet. I slutet på 90-talet blev jag suppleant i 
förbundsstyrelsen och höll på med utbildningsfrågor 
några år. Några år senare blev jag förbundskassör, 
samtidigt som jag var ordförande i Sundsvallsföreningen. 
Emellanåt har jag också varit kassör där och är det nu 
igen. I övrigt jobbar jag som materiel- och logistik-
handläggare vid Västernorrlandsgruppen.

TEXT: SARA BERGQVIST

... Yvonne Hansen, kassör för Försvarsutbildarna  
Stockholm-Södermanland och Sven-Åke Nordlund, kassör 

för Försvarsutbildarna Västernorrland...

Yvonne Hansen är kassör för Försvars utbildarna 
Stockholm-Södermanland. Foto: Privat
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I DAG HAR FÖRBUNDET i uppdrag att utbilda till tre 
befattningar i Hemvärnets bataljonsstaber; fältpastorer,  
chefer S1 som har hand om personalfrågorna samt  
personalvårdsbefäl. Personaltjänstförbundets ord-
förande heter Lars Olsson. Han går i spetsen för ett 
förbund med tydliga uppgifter.

– Vi rekryterar och utbildar, säger han.

REKRYTERING, UTBILDNING OCH KRISSTÖD
Hur ligger ni till med rekryteringen?

– Vi har besatt 90 procent av de befattningar som vi 
ska rekrytera till Hemvärnets 40 bataljonsstaber. 

Det låter som om ni fyller rikshemvärnschefens mål?
– Det kommer alltid att finnas omsättningsvakanser, 

men vi ligger bra till, säger Lars Olsson.
Åke Janneryd är utbildningschef. 
– För att bli fältpastor ska man först gå en kurs för 

icke kombattant, sedan Hemvärnets introduktionskurs 
följt av grundkursen krisstöd, kurs för bataljonspastorer 
avslutat med en krigsförbandsövning (KFÖ). 

Chefen S1 som leder personaltjänsten i bataljonsstaben 
genomför först en grundläggande soldatutbildning 
för frivilligpersonal (GU-F). Den följs av Hemvärnets 
introduktionskurs, varefter grundkurs personaltjänst, 
grundkurs personalbefäl, en kurs för stabsmedlem och 
slutligen en KFÖ genomförs.

Personalvårdsbefälen, en grupp som till stor del  
utgörs av socionomer eller beteendevetare går en utbild-
ningsstege som börjar med GU-F och fortsätter med 
grundkurserna personaltjänst, personalvårdsbefäl och 
krisstöd, säger Åke Janneryd.

Han fortsätter:
– För befattningen fältpastor har vi vakanser men 

satsar på att fylla dessa. Pastorerna ska jobba med kris-
stöd och ge själavård. Det är de vana vid. De är mycket 
ute bland bataljonens personal då det handlar om att 
skapa förtroende. Under de senaste åren har fler kvinnor 
än män utbildats till fältpastorer.

Åldern för pastorer, chef  S1 eller personalvårdsbefäl 
ligger mellan 40 och 50 år.

– De är erfarna och har mycket att ge. Det här är  
personer som ska stödja andra människor i stunder 
som kan upplevas som svåra, säger Åke Janneryd .

LÄRA KÄNNA
Matts Martinsson har varit medlem i Personaltjänst-
förbundet sedan 1982. Han har haft befattningar som 
pastor i bataljon, brigad och försvarsområdesstab där 
han genomfört krigsförbandsövningar. Senaste befatt-
ningen hade han i en hemvärnsbataljon. Han har del-
tagit i Försvarsmaktens insatser i länder som Cypern, 
Libanon, Nordmakedonien, Bosnien och Kosovo. Han 
har varit militärpastor vid utbildningsförband i Borås, 
Boden och Hässleholm. 

PERSONALTJÄNSTFÖRBUNDET  
REKRYTERAR OCH UTBILDAR

Vad är viktigast?
– Att lära känna soldaterna. Att skapa förtroende, 

säger Matts Martinsson.
Han har varit instruktör och kurschef  vid Personal-

tjänstförbundets kurser för blivande bataljonspastorer. 
Nämnas bör också att Personaltjänstförbundet 

rekryterar instruktörer till de egna utbildningarna 
samt sprider kunskap om totalförsvaret genom ämnet 
totalförsvarsinformation. 

TEXT: PER LUNQE

Matts Martinsson är en av förbundets erfarna medlemmar. Foto: Privat

FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRBUND
Försvarets Personaltjänstförbund bildades 1955.
Antal medlemmar: 330. 
Framtidsplaner: Förbundet satsar inför hösten på 
krisstödsutbildning och personalvårdsutbildning vid 
för Försvarsmaktens förband.

FRIVILLIGORGANISATIONERNA: PERSONALTJÄNSTFÖRBUNDET
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NU TAR FÖRSVARUTBILDARNA ett steg in i en ny era, 
”vår sjätte kursgård”, den digitala kursgården. 

I tider av Covid-19 behöver vi tänka nytt om våra ut - 
bildningar. Det är inte första gången Försvarsutbild arna 
har ett digitalt forum, men nu blir det ett nytt koncept.

ERFARENHET FINNS
Sedan januari 2019 har Lars Björk genomfört total-
försvarsinformation med Tullverkets personal. Då Lars 
är bosatt i Halmstad och Coronaläget såg ut som det 
gjorde, kunde han inte åka till Stockholm. Utbildningen  
med Tullverket fick genomföras i form av digital  
utbildning med hjälp av Skype.

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i 
Försvarsutbildarnas verksamhet och ger bland annat  
svaret på varför Sverige har ett civilt och militärt 
försvar. Tullverkets personal får bland annat svaret på 
varför de ska genomföra kombattantutbildning.

Efteråt utvärderade Lars Björk och kursdeltagarna 
utbildningen.

– Jag fick mycket god respons från kursdelagarna, 
men det blev tydligt hur viktig det är med interaktivitet. 
Att kunna se och höra hur människor reagerar och 
kommunicerar, att det ska finnas möjlighet att ställa 
frågor direkt och fånga upp frågeställningar på plats. 
Den digitala utbildningen har här en utmaning, säger 
Lars Björk.

STORT INTRESSE 
I dagsläget har drygt 145 personer anmält sig till de 
nya digitala grundkurserna i totalförsvarsinformation. 
Försvarsutbildarna planerar tre digitala kurser under 
hösten som gör det möjligt för kursdeltagarna att 
genomföra dessa från sina datorer hemifrån.

Den digitala grundkursen i totalförsvarsinformation  
innefattar tre dagar, men med färre antal timmar 

VÅR SJÄTTE KURSGÅRD

Nätbaserad utbildning blir ett viktigt komplement till Försvarsutbildarnas övriga utbildning. Foto: Lex Photography / Pexels

eftersom det blir jobbigt att under lång tid sitta framför 
datorn. Kurserna genomförs den 28-30 augusti eller 
6-8 november och slutligen 11-13 december. Läs mer 
om detta på Försvarsutbildarnas hemsida.

Huvudsyftet är att ge kursdeltagarna grundläggande 
kunskaper om vårt totalförsvar. 

Den nya digitala kursen kommer att ha kortare utbild-
ningspass, 35-40 minuter. Digitala plattformar som 
kommer att användas kan bli Skype, Zoom eller annan 
lämplig plattform. 

Även den veckolånga fördjupningskursen i total-
försvarsvarsinformation förbereds digitalt. Också 
denna kurs kommer att ha färre antal timmar per dag 
och troligen omfatta endast fem dagar. 

Ulf  Hammarlund som är utbildningschef  vid 
Försvars utbildarna säger;

– Att utbilda digitalt får inte förta huvuduppgiften 
att utbilda tillsammans och på plats. Vi ser detta som en 
möjlighet. I läroplattformen som vi använder kommu-
nicerar vi med kursdeltagarna samt att deltagarna kan 
läsa på inför sin kurs. Det enda kravet vi har är genom-
förd grundkurs i totalförsvarsinformation, antingen 
fysiskt eller nätbaserat. 

– Även om pandemin har satt sina spår så har vi 
blivit mera kommunikativa på ett sätt som jag inte upp-
levt sedan jag startade 2001. Jag känner att vi har tagit 
ett rejält kliv för att hitta andra former för utbildning  
sedan Covid-19 startade. Det känns som att vi är i 
framkant. Vi tar ansvar för medlemmarna, säger Ulf  
Hammarlund.

– En utmaning är våra mer praktiska kurser. Man kan  
inte lära sig säker vapenhantering med en Ak 4, koppla  
ihop en motorspruta och brandslangar eller omhänderta  
skadade enbart genom digital utbildning, säger Ulf.

TEXT: MARIA SWANSTRÖM
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TRETTON INTRESSANTA ÅR och vårt syfte med  
föreningen är fortfarande helt rätt. Många frivilliga 
försvarsorganisationer har genomgått stora föränd-
ringar, men vår förening är unik i mellersta Norrland. 

Varför bildas en frivillig försvarsförening? Vi var 
några från olika FFO (frivilliga försvarsorganisationer) 
i Västernorrland som hade diskuterat att undersöka 
möjligheterna att bedriva utbildningar på hemmaplan. 

Kontakt togs med Nina Åkerstedt som arbetat länge 
med olika kurser och utbildningar för bland annat 
Försvarsmakten. Nina har varit vår huvudföreläsare 
under alla år och varit en bidragande orsak till vår 
framgång. Vi ska vara en träffpunkt oavsett tillhörighet  
i frivilligverksamheten och utbilda i ”mjukare” ämnen, 
bemötande i krissituationer, ledarskap och kommuni-
kation. En stark organisation behövdes. Kontakt togs 
med Håkan Staaf  som var ordförande i Västernorrlands  
försvarsutbildarförbund. Håkan var mycket positiv.

Den 17 augusti 2007 bildades Försvarskvinnor i 
Västernorrland. Vår första ordförande var Gunilla 
Wahlen från Västernorrland som ingick i försvars-
utskottet och försvarsberedningen. Av verksamhets-
berättelsen för 2008 ser vi att föreningen hade 21 med - 
lemmar. 

Under åren har vi haft stor bredd på våra kurser, allt 
från motivationspsykologi till krishantering i ett mång-
religiöst och mångkulturellt samhälle, samt ”Våga tala 
inför publik”, således framförandeteknik med en av 
länets skådespelare.

Björn Körlof  har besökt oss 
och talade om sin utredning 
rörande frivillig försvars-
verksamhet med efterföljande 
paneldebatt. Tre år senare 
redovisade Allan Widman 
sitt arbete med Veteranutred-
ningen.

Under åren har vi gjort flera 
studiebesök i Stockholm,  
bl a på vårt centrala kansli, 
rund vandringar i riksdagen 
och träffar med ledamöter ur 
försvars utskottet. Vi har fått 
träffa försvarsministrarna  

Karin Enström och Peter Hultqvist. Båda visade intresse 
för vårt arbete. Vi är en del i folkförankringen. Efter 
våra studiebesök konstaterades att vi på regional och 
lokal nivå var viktiga aktörer för framtidens utmaningar 
när det gällde krisberedskap och försvarsförmåga.

År 2012 valdes Eva Sonidsson till ordförande. Eva 
bor i Västernorrland och var ledamot i bl a riksdagens 
försvarsutskott. Våra två ordförande har alltid försökt 
att ordna det vi önskar genom sina nätverk.

Vid varje styrelsemöte har vi avsatt tid till försvars-
information. Därigenom har vi alltid fått information 
om det som är aktuellt.

Från 2020 har Gunilla Wahlen valts till ny ordfö-
rande. Hon var med de fyra första åren och lade grunden 
till Försvarskvinnor. Styrelsen har utökats med en 
trainee och två kvalitetssäkrade instruktörer.

Vi hade för året planerat tre utbildningar varav en 
inom ett nytt ämnesområde. Dessa har vi fått flytta och 
kan förhoppningsvis genomföra i höst. En planerad 
utbildning för styrelsen kommer att ske via länk. 

Vi ser under den pågående pandemin att det är ett 
stort behov av frivillig personal. Föreningens ambi-
tion att våra medlemmar ska kunna bistå och avlasta 
samhället och få använda sina förvärvade kunskaper är 
helt rätt och vi är lyhörda för de behov som det militära 
och civila försvaret efterfrågar. 

TEXT: BRITT INGER WIKLUND

FÖRSVARSKVINNOR

Försvarskvinnor i Västernorrland möter 
Försvarsminister Peter Hultqvist.  
Foto: Per Sandström / Regeringskansliet

KRÖNIKAN
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Rykten vid kriser
VARFÖR RYKTEN SPRIDS i 
samband med kriser disku-
teras i den nya rapporten, 
”Inga kriser utan rykten: 
Nyhets rapportering, kriskom-
munikation och upplevelsen 
av informationsvacuum”. 
Rapporten bygger på aktuell 
forskning i samarbete mellan 
Mittuniversitetet, Northwestern 
University och MSB. I rapporten 
behandlas begreppet rykten, 
drivkrafter bakom ryktessprid-
ning och möjliga strategier för 
att bemöta rykten.

– Rykten har alltid före-
kommit och kommer med all  
säkerhet att finnas även i 
framtiden. Rykten går inte att 
utrota eller helt eliminera med 
någon fiffig kommunikations-
strategi, utan är i stället en 

självklar del av människors 
sociala liv, säger en av rappor-
tens författare Lars Nord, 
professor i politisk kommu-
nikation vid Mittuniversitetets 
forskningscentrum Demicom.

De senaste månadernas 
pandemi har åtföljts av en 
omfattande ryktesspridning.

Dessa rykten har bland  
annat handlat om att viruset 
av misstag sluppit ut från en 
forskningsanläggning i Wuhan  
eller att det nya 5G-nätet gjort 
människors immunförsvar 
sämre. Det har också före-
kommit rykten om hemliga 
prioriteringar i sjukvården, om 
brist på vissa läkemedel eller 
om effektiva botemedel mot 
viruset.

Skyddsutrustning till  
samhällsviktig verksamhet
MSB HAR ETT ANSVAR att  
se till befolkningens liv och  
hälsa och samhällets funk-
tionalitet. Därför lämnade 
myndigheten under juli in en 
hemställan till regeringen som 
bidrar till att förbereda sam-
hället för en fortsatt pandemi 
under hösten. 

– Hemställan gäller skydds-
utrustning för andra delar av 
samhällsviktig verksamhet än 
vård och omsorg, säger Anneli  
Bergholm Söder, chef för 
MSB:s operativa avdelning.

I dag finns en helhetsbild 
över behoven av skyddsutrust-
ning till vård och omsorg, men 
inte till övrig samhällsviktig 
verksamhet. En liten aktör kan  
dessutom ha svårt att få tag 
på skyddsutrustning, när 
leverantörer prioriterar större 
kunder. MSB har hemställt till 
regeringen att en myndighet 
blir sammanhållande för att 
köpa in utrustning till sam-
hällsviktig verksamhet.

Sverige sänder specialstyrka till Mali
SVERIGE HAR DELTAGIT i 
FN-insatsen i Mali, som går 
under namnet Minusma, sedan 
2014. I flera år var svenskarna 
baserade i Timbuktu, men 
numera har basen flyttats till 
den mer oroliga regionen Gao, 
på gränsen mot Niger. Det 
har även skett en förändring 
i verksamhetsinriktningen, 
från huvudsakligen under-
rättelseverksamhet till att nu 
genomföra säkerhetsopera-
tioner, som att stridsspana, 
skydda objekt och personer 
eller eskortera transporter.

Enligt en artikel I Dagens 
Nyheter har nu riksdagen 
även godkänt att Sverige ska 
bidra till den nya, franskledda 
insatsen ”Task Force Takuba”, 
som ska ”rådgiva, assistera 
och följa med” de maliska 
säkerhetsstyrkorna i deras 

kamp mot olika terrorist-
grupperingar. 

Sveriges bidrag kommer att 
bestå av ett specialförband 
med cirka 120 soldater och en 
helikopterstyrka, och väntas 
enligt Försvarsminister Peter 
Hultqvist kunna vara operativt 
i början av nästa år. 

Insatsen i Mali är den 
dödligaste av alla FN:s freds-
uppdrag. Inga svenskar har 
omkommit i insatsen, men i 
regeringens proposition om 
deltagande i Takuba-insatsen 
noteras att Försvarsmakten 
bedömt hotnivån för terrorism 
och väpnat våld i Gao- 
regionen som hög. 

Specialförbandet har 
mandat av riksdagen fram 
till den sista december 2021, 
och kostnaden beräknades bli 
högst 380 miljoner kronor.

Pansarterrängbil 16 ”Galten” på Camp Nobel i Mali. Foto: Mats Nyström /  
Combat Camera / Försvarsmakten

MSB:s flygande förstärkningsresurser
MSB:S HELIKOPTRAR har 
hittills i år bistått räddnings-
tjänsten med 40 insatser vid 
skogsbränder. Under hela 
2019 deltog helikoptrarna vid 
49 insatser. De två nya mindre 
skopande flygplanen har 
använts vid två tillfällen.

– Vi fick en tidig start på 
skogsbrandsäsongen i år och  
har under juni månad haft 
väldigt många insatser. Brand-
risken är stor på många platser 
i landet och i vissa områden 
är den extrem. MSB bistår 
just nu flera räddningstjänster 
med flygande resurser för 
att släcka från luften innan 
bränderna har hunnit växa till 
sig och bli stora, säger Jakob 
Wernerman, chef för enheten 
förnationella insatser och 
civilskydd på MSB.

MSB har just nu 10 heli-
koptrar med 90 minuters 
beredskap placerade runt om i 
landet där de bedöms behövas 
som bäst. Med 90 minuters  
beredskap menas att heli-
koptern då måste vara upp i 
luften på väg mot en brand. 
Flygplanen och helikoptrarna 
är anslutna till rescEU. 

En helikopter från MSB, deltar i en 
insats vid en skogsbrand I Gnosjö.  
Foto: Pavel Koubek / MSB

Handbok i kommunal krisberedskap
KOMMUNERNA HAR LÄNGE 
efterfrågat ett samlat stöd 
från myndigheter avseende 
krisberedskap.

Nu släpps de första kapitlen 
från det omfattande treåriga 
arbete som MSB genomför 
tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) 
och andra aktörer. Flera delar 
av handboken kommer att 
släppas löpande.

Stödet i handboken har efter - 
frågats länge av kommunerna. 
De upplever att det är svårt 
att få en överblick rörande 

krisberedskapsområdet och 
de stöd som myndigheter 
tillhandahåller. 

– Det här kommer att göra 
stor skillnad för beredskaps-
samordnarna i kommunerna. 
Det underlättar för kommu-
nerna att utveckla beredskaps - 
arbetet, säger Niklas Andrén, 
enhetschef vid MSB. Eftersom 
kommunerna själva har bidragit 
med skribenter till delar av 
handboken vet vi att det blir 
rätt perspektiv och att vi kan 
träffa rätt när det gäller  
kommunernas behov. 
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Två viktiga beslut för att skydda och säkra dricksvattnet
REGERINGEN FATTADE under  
juli beslut om två åtgärder för 
att trygga vårt viktigaste livs-
medel, dricksvattnet. Det ena 
beslutet rör ett kommitté - 
direktiv för en utredning om 
hur EU: s nya dricksvatten-
direktiv ska genomföras i 

Sverige. Ett direktiv som  
kommer att påverka hela 
Sveriges befolkning och sett 
till hela EU berörs närmare 
450 miljoner människor. 

Därutöver beslutade rege-
ringen att ge Livsmedelsverket 
i uppdrag att utreda nationell 
laboratorieförmåga för dricks-
vattenanalyser vid kris och 
höjd beredskap.

Syftet med regerings-
uppdraget till Livsmedelsverket 
är att säkra Sveriges förmåga 
vad gäller dricksvattenanalyser 
vid kris och höjd beredskap.

– Det här uppdraget är viktigt 
för att säkerställa en trygg 
dricksvattenförsörjning och 
för att stödja kommunerna i 
deras arbete, säger lands-
bygdsminister Jennie Nilsson.

Totalförsvarsövning omfattande ett masskadeutfall 
till följd av en sprängning. Foto: Alexander Karlsson / 
Försvarsmakten

Vatten, en livsnödvändighet.  
Foto: Matton Imagen / Sigtuna kommun

Värnpliktiga på Gotland
UNDER DE SISTA VECKORNA 
i juli tog Försvarsmaktens  
förband emot nya värnplikt - 
iga som ska genomföra sin 
utbildning. I år är det extra 
spännande för Gotlands  
regemente (P 18) då de 
återigen utbildar värnpliktiga 
på ön.

– Med undantag för de 
senaste 15 åren har värnplik-
tiga varit en naturlig del av 
samhället på Gotland och nu  
tar vi de första stegen tillbaka  
mot normalläget. För P 18 är  

det avgörande att vi nu får 
igång alla delar av personal-
försörjningen, säger rege-
mentschefen Mattias Ardin. 
För Gotlands regemente, som 
växer fram där det nyligen 
var skogs- och ängsmark, är 
infrastrukturen en begränsande 
faktor och därför är värnplikts - 
kullarna de första åren begrän - 
sade till 40. Med temporära 
lösningar ska volymen inom 
några år öka till först 80, 
sedan 120.

Värnpliktiga och kadetter under övning Våreld20. Foto: Axel Öberg / Försvarsmakten

Försvarsmakten utbildar polisens bombtekniker
UNDER NÄRMARE tjugo år 
har Försvarsmakten utbildat 
Polisens bombtekniker. Då 
antalet sprängningar ökar 
i samhället är utbildningen 
viktigare och mer prioriterad 
än någonsin. 

Utbildningen till bomb-
tekniker genomförs oftast vid 
Totalförsvarets ammunitions- 
och minröjningscentrum 
(Swedec) i Eksjö.

Till sin hjälp under utbild-
ningen har de bland annat en  
digital databas, Eodis, som  

innehåller ett stort antal kända  
ammunitionstyper. Databasen 
är sammanställd av Swedec 
och innehåller över 5 400 
olika ammunitionstyper. 
Svenska liksom ett stort antal 
utländska. Uppgifterna har 
samlats in bland annat utifrån 
erfarenheter som svensk 
militär personal har stött på i 
utlandstjänst.

Utbildningen av poliser hos 
Swedec sker årligen. I år deltar 
närmare 20 poliser. Det är 
ovanligt många. Förra året var 

de 15 och ännu  
tidigare färre än 
tio. Det växande 
antalet speglar 
polisens behov 
som i sin tur 
speglar utveck-
lingen i samhället, 
där sprängningar 
blir allt vanligare.

Bombteknikernas 
uppgift går ut på att ta hand 
om oexploderad ammunition 
men de spelar även en viktig 
roll då sprängladdningar 

Steget närmare en effektivare  
kommunal räddningstjänst
UNDER SOMMAREN lämnade 
regeringen en proposition med  
förslag på åtgärder för en mer  
likvärdig och effektiv kommu - 
nal räddningstjänst över hela  
landet. Syftet med förslagen  
är att skapa bättre förutsätt-
ningar för att förebygga 
olyckor och att minska skador 
till följd av dessa.

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) 
har en viktig roll i att förslaget 
genomförs. Ett arbete som  
redan har påbörjat men som 
nu kommer att intensifieras. 
MSB ser positivt på att lag-
förslaget nu går vidare från 
regeringen till riksdagen. 

I propositionen föreslås  
att det ska ställas krav på att  

kommunerna ska ha ett led - 
ningssystem, i vilket ständig  
förmåga till övergripande led-
ning ska kunna upprätthållas.

– Förslaget om att ge MSB 
möjligheten att prioritera och 
fördela tillgängliga resurser 
är välkommet och ligger helt 
i linje med våra operativa 
erfarenheter och hur vi upp-
fattar behovet av att utveckla 
användningen av samhällets 
samlade resurser vid omfat - 
t ande rädd nings insatser,  
säger Jakob Wernerman,  
chef för enheten för nationella  
insatser och civilskydd vid 
MSB.

Regeringens förslag är att 
ändringarna ska börja gälla  
1 januari 2021. 

Samövningar är viktiga. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

detonerat, som ett stöd i efter-
följande brottsutredningar.
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REGION SYD
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Military Weekend 09-11 okt Eksjö Norra Småland
Ungdomsövning 23 okt –  Skillingaryd Norra Småland 
 01 nov 
Military Camp 25-30 okt Karlskrona Blekinge
Ungdom – tema armé 25-30 okt Eksjö Norra Småland
Ungdom – tema sommar 25-31 okt Falsterbo Skåne
Ungdomsskola – höst 25-31 okt Falsterbo Skåne
Military Weekend 13-15 nov Karlskrona Blekinge
Totalförsvarsinformation  13-15 nov Skönstavik Blekinge 
– grunder
Ungdomsövning 13-15 nov Eksjö Norra Småland
Funktionärsutbildning 20-21 nov Eksjö Norra Småland
Military Weekend 20-22 nov Revingehed Skåne
Ungdomsövning 27-29 nov Skillingaryd Norra Småland
Ungdomsövning 11-13 dec Eksjö Norra Småland

REGION VÄST
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsutbildning 03 okt Skredsvik Bohuslän-Dal
Krisberedskap – grunder 03-04 okt Tylebäck Göteborg
Försvarsforum 05 okt Göteborg Göteborg
För din säkerhet! 07 okt Göteborg Göteborg
Hjärt-lungräddning 10 okt Orust Bohuslän-Dal
För din säkerhet! 12 nov Partille Göteborg
Rädda liv (Röda Korset) 13 okt Vänersborg Bohuslän-Dal
Vapentjänst 16-18 okt  Bohuslän-Dal
Årstävlan 17 okt Fräkne Bohuslän-Dal
Military Camp 25-30 okt Göteborg Göteborg
Ungdom – tema armé 25-30 okt Skövde Skaraborg
Ungdom – tema luftvärn 26-30 okt Halmstad Halland
Ungdom – tema språk 26-30 okt Halmstad Halland
Ungdomsutbildning 31 okt Skredsvik Bohuslän-Dal
Military Weekend 06-08 nov Skövde Skaraborg 
(för tjejer)
Höstövning 13-15 nov Skredsvik Bohuslän-Dal
Military Weekend 13-15 nov Såtenäs Bohuslän-Dal
Military Weekend 13-15 nov Halmstad Halland
Försvarsinformation 18 nov Kviberg Göteborg
Filmafton, Vänersborg förr 19 nov Vänersborg Bohuslän-Dal
Introduktion för nya 19 nov Kviberg Göteborg 
medlemmar
Military Weekend 04-06 dec Göteborg Göteborg 
(tema fältkock)
Julavslutning (ungdom) 05 dec Uddevalla Bohuslän-Dal
Soldatprov 05 dec Göteborg Göteborg

fort. REGION VÄST
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Årsavslutning 05 dec Lysekil Bohuslän-Dal
För din säkerhet! 08 dec Göteborg Göteborg 

REGION MITT
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Soldatprov 03 okt Stockholm Stockholm   
   Södermanland
Totalförsvarskväll 15 okt Västerås Västmanland
Höstövning ungdom 23-25 okt Strängnäs Stockholm  
Södermanland    Södermanland
Försvarsforum 05 nov Stockholm Stockholm   
   Södermanland
Military Weekend 06-08 nov Söderhamn Gävleborg
Totalförsvarsinformation  04-06 dec Stockholm Stockholm  
– grunder   Södermanland

REGION NORR
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
För din säkerhet! 17 okt Härnösand Västernorrland
Ledarskapsutbildning 24 okt Härnösand Västernorrland
Military Camp 25-30 okt Härnösand Västernorrland
Ungdom – tema armé 25-30 okt Boden Norrbotten
Ungdoms Weekend 30 okt –  Boden Norrbotten 
 01 nov
Military Weekend 13-15 nov Luleå Norrbotten
Totalförsvarsinformation  20-22 nov Camp Ånn Jämtland 
– grunder

RIKSTÄCKANDE FÖRBUND
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Försvarsinformation 03 okt Stockholm Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 27 okt Livgardet Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 03 nov Norrtälje Luftvärns -  
   förbundet
Ungdomsövning 06-08 nov Livgardet Luftvärns- 
   förbundet
Grundkurs om lufthot 12 dec Borås Luftvärns- 
och motgångar    förbundet
Ungdomsövning 12 dec Stockholm Luftvärns- 
   förbundet

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
3/10-31/12

Foto: Daniel Frank / Pexels
 



Anmäl ändrad
 adress!

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

POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

NY KURSKATALOG FÖR 2021
Den nya kurskatalogen innehåller kurser för hela år 2021. Kurserna kommer att 
publiceras på hemsidan och Mina sidor efterhand datum fastställs.
Nu kan du med instruktörsbehörighet även söka som instruktör till en kurs. 
Även det gör du via Mina sidor.
Läs om det rika utbud som erbjuds och sök till våra kurser som ger dig  
kvalificerad utbildning.
Sök till kurs som elev eller instruktör via www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor
 

https://crm.forsvarsutbildarna.se/pages/minasidor/onepage.aspx
https://www.forsvarsutbildarna.se

