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ETT VÄCKT INTRESSE för att bli medlem hos oss 
Försvarsutbildare kan komma från olika håll, även 
om själva ansökan alltid går in via vår hemsida 
www.forsvarsutbildarna.se. Intresset kan ha uppstått 
vid en av våra många genomföranden av Military 
Weekend, som är en prova-på-aktivitet för de med 
intresse för Försvarsmakten, via informations-
tillfällena För din säkerhet! som vänder sig till en 
bred allmänhet som vill veta mer om hur man som 
enskild och med sin nära omgivning kan hantera en 
svår samhällskris. Men mångas nyfikenhet väcks 
också via särskilda rekryteringsevent som bland  
annat syftar till att väcka nyfikenhet och intresse  
för utbildning mot frivilligavtal inom totalförsvaret.  
Gemensamt för nya medlemmar är att alla har tagit 

ett aktivt ställningstagande. De har med sitt medlemskap visat en vilja att bli en 
del av svenskt totalförsvar och krisberedskap. Sedan gör alla sina egna över-
väganden om vilket engagemangsdjup man strävar med sitt medlemskap. 

För att vi som Försvarsutbildare mer enhetligt ska kunna möta den nya 
medlemmen och dennes nyfikenhet behöver vi ett forum där vi kan svara på 
vad ett medlemskap erbjuder, vilka värden vi försvarar, vad vi representerar och 
grunderna för svensk säkerhetspolitik. För att stödja förbund och föreningar, 
stimulera de nya medlemmarna till fördjupade engagemang men också för att 
ensa de budskap vi ger som Försvarsutbildare har vi utvecklat en särskild infor-
matörsutbildning. Utbildningen, som finns i vår kurskatalog, smygstartade redan 
i år och kommer fullt ut att genomföras under 2021. Förbund och föreningar 
kommer därmed, med egna utbildade funktionärer, att kunna erbjuda samtliga  
nya medlemmar ett samordnat introduktionspaket, med fysiskt närvaro, digitalt 
och/eller regionalt samordnat mellan olika förbund och föreningar. Medlemmen är  
vår viktigaste tillgång och det är genom medlemskapet vi skapar förutsättningar 
för att nå en bred folkförankring av totalförsvaret, den civila och militära delen. 

Vårt samhälle och vår solidaritet människor emellan har, sedan vi lärde 
oss sjukdomsbeteckningen Covid 19, stått inför en svår prövning. Pandemin 
fortsätter i skrivande stund att snabbt breda ut sig och lägger sig som en våt filt 
över vårt invanda sätt att leva och röra oss. Men förutom att vi som enskilda 
begränsas så ställs också samhällssektor efter samhällssektor under hård press.  
Att vi tillsammans tar till oss och efterlever Folkhälsomyndighetens rekommen - 
dationer är nu helt avgörande för om och hur vi kommer att fira jul och nyår, 
men även långt efter det. Det efter årsskiftet annonserade vaccinationsprogram - 
met kommer inte att erbjuda ett ”quick fix”. Alla måste vi känna ansvar och i 
synnerhet som Försvarsutbildare, både som organisation och som enskild. 

Åtskilliga är ni medlemmar som i ett sent skede fått erfara inställda kurser 
och vidareutbildningar. I detta är jag den förste att beklaga. Under sommaren 
och en bit in på hösten lyckades vi ändock under ett par månader genomföra  
ett flertal aktiviteter och kurser. Vi gjorde det också på ett Corona-säkert sätt. 
Nu har vi att invänta återstart av verksamheten 2021. Om det innebär i tid  
förskjutna kursstarter mot bakgrund av rådande smittspridningssituation så  
ha tålamod. Utbildningsinnehållet oaktat kursnamn är fortsatt alltid lika  
inspirerande, utvecklande och nyttigt.

Jag önskar er alla en riktigt (säker) God Jul och ett (smittfritt) Gott Nytt År! 
Varmt välkomna in i Försvarsutbildaråret 2021 ☺ 

BENGT SANDSTRÖM, generalsekreterare

INFÖR ETT NYTT OCH OVISST 2021

Mailto:Kristoffer.Backstrom@forsvarsutbildarna.se
https://www.forsvarsutbildarna.se/
https://www.cleardesign.se
Mailto:adressandring@forsvarsutbildarna.se
Mailto:forsvarsutbildaren@forsvarsutbildarna.se
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DIGITALISERINGEN GÅR 
mycket snabbt. Under corona-
pandemin har vi blivit vana vid 
möten via nätet och de första 
nätbaserade kurserna i Försvars-
utbildarnas regi har genomförts. 
Om vi beaktar att omställningen 
från det fysiska till det digitala 
rummet har skett på kort tid får 
resultaten från såväl möten som 
kurser anses som fullt godtag-
bara. 

Inom Försvarsutbildarna har  
vi, för att underlätta och effek-
tivisera administrationen, under 

de senaste åren tagit bort blanketterna för medlemsansökan 
och kursansökan och byggt ut IT-systemet som hanterar 
våra kurser så att det blivit väl fungerande och ett stöd som 
alla vi Försvarsutbildare kan och ska använda. På Mina sidor 
så gör man numera sin kursansökan både som elev och som 
instruktör. Där kan man även söka medlemskap i andra för-
bund inom Försvarsutbildarna. Under första halvåret 2021  
tar vi bort reseräkningsblanketten och blanketten för inkomst-
uppgift för att räkna ut sjukpenninggrundande inkomst, SGI. 
Då kommer elever och instruktörer att göra det via datorn 
på Mina sidor. Det blir enklare och utbetalningarna kommer 
att gå fortare. Dessutom är det bättre för miljön. Vi inför 
också ett system för digital fakturahantering som berör 
kurschefer och förbunden.

Samtidigt har vår förmåga att ersätta fysiska möten med 
digitala motsvarigheter successivt utvecklats och gör så 
fortfarande. Samma sak gäller för de nätbaserade kurserna, 
vilka ingen hade planerat för innan pandemin bröt ut. Såväl 
digitala möten liksom digitala kurser har således snabbt 
blivit ett viktigt komplement till de fysiska. 

En sak som vi däremot inte kan digitalisera är den individu-
ella sociala kontakten mellan människor i vår verksamhet. Den 
är mycket betydelsefull och ska betonas. Här kan det räcka 
med att nämna den personkännedomen som krävs då det 
gäller medlemmar som ska teckna civila eller militära avtal. 

I frivilligförordningens 2 § (Förordning (1994:524) om 
frivillig försvarsverksamhet) står det: 

En myndighet med uppgifter inom totalförsvaret får ingå ett 
skriftligt avtal med en person som tillhör en frivillig försvarsorgani-
sation (en frivillig) om att denne skall tjänstgöra inom totalförsvaret. 
Personer som har ingått sådana avtal benämns avtalspersonal.

Innan ett avtal enligt första stycket ingås, skall myndigheten  
kontrollera med den frivilliga försvarsorganisationen att den frivillige 
är lämplig för tjänstgöringen.

Det här ansvaret är entydigt och ställer krav på oss som vi 
inte får glömma skyldigheten att uppfylla. Under en digital 
kurs går det sannolikt bra att klara sig även för en person 
som inte är lämplig. Helt annorlunda förhåller det sig i  
samband med en kurs där fysisk närvaro gäller. Här märks 
det, dels i undervisningen, men sannolikt ännu mer under 
raster och måltider, eller när man slappnar av, om det finns 
något som inte fullt ut är acceptabelt i individens upp-
trädande. Till det ska läggas de positiva effekter som erhålls  
när människor fysiskt samarbetar och bidrar med den egna 
kunskapen till att övriga gruppmedlemmars individuella 
kompetensnivå höjs. Det är våra enskilda medlemmars 
kompetens som utgör grunden för att vi är efterfrågade civilt 
lika väl som militärt och det är kvalitéer som grundläggs 
och utvecklas framförallt i samband med utbildningar som 
kräver fysisk närvaro. 

Ivern att digitalisera får inte äventyra slutmålet, ett 
totalförsvar som är bemannat av lämpliga kvinnor och män 
som vi varit med och utbildat.

KRISTOFFER BÄCKSTRÖM, kommunikationschef

ALLT KAN INTE DIGITALISERAS

DET HANDLAR OM landets största mötesplats i frågor 
som rör samhällssäkerhet. Mellan 23-24 mars 2021 
kommer mötesplatsen att genomföras som en helt 
digital konferens och utställning.

Två huvudteman är aktuella i år: Krisberedskap  
och samhällets motståndskraft: Här kommer de  
erfarenheter om samhällets styrkor och svagheter vid 
hanteringen av Covid-19 tas upp i en vidare diskussion 

om hur samhällets förmåga ytterligare kan öka för att 
stärka samhällets krisberedskap och motståndskraft. 
Samhället i gråzon och krig: tar sin utgångspunkt i 
utvecklingen av totalförsvaret, med särskilt fokus vid 
de civila komponenterna.

Vi Försvarsutbildare kommer eventuellt att deltaga 
i mötesplats samhällssäkerhet.

MÖTESPLATS SAMHÄLLSSÄKERHET 
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UNDER HÖSTLOVET HAR 11 ungdomar i åldern 15-
20 år genomfört ungdomskurs med ”tema armén” i 
Bodens garnison. Kursen anordnades av Försvarsutbild-
arna med kursledning ur Hemvärnet i Västerbotten och 
med stöd av instruktörer ur Norrbottens regemente.

Under en intensiv och händelserik vecka har del tag-
arna fått en inblick i vad som sker på arméförbanden och  
vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. De har  
bland annat fått bo på logement, prova på olika militära 
aktiviteter, genomfört studiebesök och fått yrkesinfor-
mation. Under onsdagen fick de besöka pansargaraget 
och titta närmare på stridsvagn 122, bärgningsband-
vagn 120 och stridsfordon 90-familjens olika fordon.

18-åriga tjejerna Jonna Lundh och Fanny Englund 
från Hälsingland var två av de elva deltagarna på kursen.

– Det har varit en väldigt lärorik vecka, vi har fått 
uppleva så många olika saker. Det här har verkligen gett  
mig en större och tydligare bild av vad det innebär att  
göra värnplikten vid ett arméförband, säger Jonna Lundh.

– En bra vecka där vi fått ”lite av mycket”, det har 
gett en oss en bra inblick i verksamheten. Jag har alltid 
varit intresserad av Försvarsmakten och efter den här 
veckan är jag ännu mer intresserad och övertygad om 
att göra värnplikten, säger Fanny Englund.

– Den här kursen skulle vi ha genomfört i juni men 
vi var tvungen att flytta den på grund av pandemin. 
När vi nu genomförde den har vi fått anpassa oss på 
olika sätt. Deltagarna har till exempel inte övernattat 
i tält och vi har i övrigt försökt hålla avstånd så långt 
det har varit möjligt. Även om de inte fått sova i fält 
har de ändå fått upprätta tältförläggning. Några andra 
exempel av allt vi gjort under veckan är att de fått lära 
sig åtgärder vid lång och kort rast, enklare sjukvårds-
utbildning, exercis och en kortare orienterande över-
levnadsutbildning, berättar Johan Wahlgren, kurschef.

– Grundidén med kursen att deltagarna ska gå från 
jaget till laget. Under veckan har vi gett dem olika  

EN INBLICK I ARMÉNS VERKSAMHET
uppgifter de ska lösa inom en viss tid, sedan har de  
tillsammans fått resonera fram lösningar för att klara 
det. Genom att förstå vikten av att jobba i lag istället  
för självständigt blir de bättre förberedda inför  
mönstringen och i förlängningen värnpliktsutbild-
ningen, avslutar kurschefen Johan Wahlgren.

TEXT OCH FOTO: MATS CARLSSON

NIO FÖRVÄNTANSFULLA DELTAGARE från hela landet 
samlades under söndagen på natursköna Camp Ånn i 
västra Jämtland. Under kursveckan har gruppen disku - 
terat och arbetat med totalförsvarsinformation under 
kompetent ledning av kurschef  Tommy Jeppsson 
samt instruktörerna Lars Björk, Lars Holmqvist och 
Ulla Reimers. Syftet med kursen är att kunna biträda 
vid försvarsinformationstillfällen och själva kunna 
genomföra information till nya medlemmar. Kurs-
veckan har varit intensiv, informativ, lärorik och som 
alltid oerhört givande.

TEXT: ÅSA HALÉN

TOTALFÖRSVARSINFORMATION  
FÖRDJUPNINGSKURS  
CAMP ÅNN 18-23/10

Kursen samlad för gruppfoto inför avslutningen. Foto: Ulf Olofsson

18-åriga tjejerna Jonna Lundh och Fanny Englund är laddade för att 
mönstra och göra värnplikten.

Kapten Anders Möller visade stridsvagn 122.
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Utbildningen i sjukvård är ett viktigt inslag i ungdomsverksamheten.

LÖRDAGEN DEN 12 SEPTEMBER genomfördes  
förbundsmästerskap i pistol, duell- och fältskytte.  
Arbetsgruppen (AG) Falköping fick i uppdrag av 
förbundet att anordna denna tävling som skulle ha 
genomförts under maj månad. Coronapandemin 
gjorde att tävlingen sköts på framtiden.

I september meddelade AG Falköping att det var 
möjligt att genomföra tävlingen på ett säkert sätt ur 
smittskyddssynpunkt. De tog kontakt med Falköpings 

MITT NAMN ÄR Hampus Carlsson, jag är 20 år och 
kommer från Lysekil. Jag började som ungdom och  
jobbar nu som skolinformatör på Försvarsmedicin- 
centrum i Göteborg. Ungdomsverksamheten gav mig  
väldigt mycket som jag kunde ta med mig och sprida till 
kamraterna under grundutbildningen men också något 
jag pratade om hemma och i skolan. Det var allt ifrån att  
faktiskt kunna ta hand om mig själv och kamrater, till 
att representera vår förening på HvSS Ungdomstävling.

FÖRBUNDSMÄSTERSKAP I PISTOLSKYTTE 2020 I SKARABORG

UNGDOMSVERKSAMHETEN ÄR SAMHÄLLSVIKTIG

sportskytteklubb, som åtog sig att leda detta. Ansvarig 
skjutledare var Bengt Larsson. Ansvarig från förbundet 
var Magnus Ingvarsson.

AG Falköping bistod med två medhjälpare för att 
sätta upp mål, föra skjutprotokoll m m. Tävlingen 
genomfördes i två skjutlag med sammanlagt nio  
skyttar.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS INGVARSSON

Fullt fokus på målet.Poängräkningen är alltid spännande.

Ungdomsverksamheten är viktig för framtida 
rekrytering till Försvarsmakten då jag tror att det är 
många som får ett intresse för militär verksamhet 
genom denna. I mitt jobb som skolinformatör märker 
jag att kunskapsnivån och intresset för grundutbild-
ningen är relativt låg bland elever i både högstadiet 
och gymnasiet, då det inte är så många som vet vad det 
innebär. Där kommer ungdomsverksamheten in och 
jag anser att det vi håller på med runt om i Sverige är 
bra verksamhet som förbereder ungdomar för grund-
utbildning och sprider information, vilket bidrar till en 
högre kunskapsnivå i samhället. Den utbildning som 
vi genomför kan även användas i det civila livet och 
därmed kan fler hjälpa till inom totalförsvaret som nu 
är, och har alltid varit, en viktig funktion i samhället. Det 
kan vara insatser som ”För din säkerhet!” till enstaka 
sjukvårdsmoment. Är man osäker bör man söka till 
verksamheten och man kan alltid ändra sig, men att 
ta det första steget in, kan vara ett av de bästa stegen 
man tar. Det var det i alla fall för mig, så sprid informa-
tionen, sök kurserna och genomför utbildningen!

TEXT OCH FOTO: HAMPUS CARLSSON
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SKARABORG VAR VÄL representerat då Försvarsutbild-
arnas första kurs ”Informatör – introduktionsutbildning  
för ny medlem” i en frivillig försvarsorganisation 
genomfördes 11-13 september.

Deltagare från flera olika frivilliga försvarsorganisa-
tioner lärde sig hur man introducerar nya medlemmar. 
Bertil Garpland från Göteborg var kurschef  och såg till 
att målsättningarna nåddes. Kursen genomfördes på 
Tylebäck kursgård i Halmstad.

Från Skaraborg deltog såväl FAK:s rikskårchef,  
Curt-Ove Jakobsson och Försvarsutbildarnas styrelse-
ordförande, Hans Ingbert. Både konstaterade att kursen 
varit givande och att redan under året, eller i början  
av nästa år, kommer kunskaperna till nytta i respektive 
frivillig försvarsorganisations verksamhets program.

Kursens syfte är att genomföra informationstillfällen  
för nya medlemmar vid två till fyra tillfällen per verk-
samhetsår. Innehållet består av fyra delar; vilka värden 
försvarar vi, information om Försvarsmakten, infor-
mation om det civila försvaret samt information om de 
18 frivilligorganisationerna.

Introduktionsutbildningarna genomförs av de  
nyutbildade informatörerna under cirka två timmar.

TEXT OCH FOTO: HANS INGBERT

SKARABORGARE NYBLIVNA INFORMATÖRER

Förbundsstyrelseordföranden informerar om det militära försvaret.

UNDER HÖSTEN HADE Försvarsungdom Skaraborg, 
en del av Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet, 
sin traditionella helgövning Vristulven runt. Efter att 
gemensamt lastat den nödvändiga utrustningen vid 
förrådet åkte de tiotalet ungdomar med sina ledare till 
byn Århult vid den vackra sjön Vristulven. 

Innan marschstart gick ledarna igenom hur man  
förbereder sina fötter och deltagarna testade sina  
kunskaper genom att hjälpa varandra att tejpa fötterna.

Efter att ha noga studerat kartan kunde gruppchefen 
Edwin Johansson ge order packning på. Efter en dryg 
timme nådde man badet där lunchen tillagades. Efter 
lunchen fortsatte marschen med diverse små stopp och 
genomgångar i form av sjukvård, gradbeteckningar och 
liknande.

När det började skymma kom man fram till läger-
platsen och då stod tältslagning på programmet. I storm - 
byarna sattes tältet upp med stora svårigheter. Hela 
Vristulven blåste in med sina vita gäss och helt plötsligt  
kom ledarna med överraskningen att tältet skulle tas 
ned och marschen skulle fortsätta i mörkret. Efter ytter - 
ligare några kilometrar kunde gruppen komma fram 
till ett hus och där iordningställdes nattlägret.

Efter den tidiga frukosten fick ungdomarna ett rejält 
pass i exercisens grunder och träning på hur man sätter 
ihop en bår. Vid lunchtid rullade fordonen tillbaka till 
Skövde för materielvård och tillagning av den tradi-
tionella lunchen i form av köttbullar och makaroner.

VRISTULVEN RUNT

Montering av sjukbår 2 är ett ständigt återkommande moment. 
Foto: Sara Hardingz

Ledarna genomförde som avslutning utvärdering 
med nöjda men trötta ungdomar.

TEXT: BENGT ANDERSSON
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Karlskrona i söder ”ryckte” in på P4 på måndags-
förmiddagen vecka 44 och möttes av kurschefen  
löjtnant Magnus Lundell.

Efter att fått ut sin utrustning kom uniformerna på  
och logementsängarna bäddades enligt alla konstens 
regler. Därefter blev det genomgångar av värdegrund och 
information om Försvarsmakten och dess uppbyggnad.  
Efter mycket teori avslutades dagen, efter en god middag, 
med exercis på kaserngården.

Kursen var indelad i fyra grupper som leddes av fyra 
yrkesinformatörer från Trängregementet i Skövde och 
K3 i Karlsborg.

 Varje morgon väcktes ungdomarna 06.00 och sedan 
var det full fart hela dagen. Tisdagen startades upp med 
ett stationssystem där man fick träna på sjukvård, se 
hundar i aktion och studera stridsfordon av olika typer. 

SKARABORGS Försvarsutbildningsförbund har 
genomfört kombattantutbildning för civilanställd  
personal vid Skövde garnison. Totalt deltog cirka  
30 elever. Syftet med kursen är att ge deltagarna grund - 
läggande färdigheter i militärt uppträdande och skydd. 
I kursen som omfattade tre arbetsdagar ingick; försvars-
information, militärt uppträdande, grundläggande 
exercis, skydd mot CBRN-stridsmedel samt första 
hjälpen vid skada.

Kurschef  var Peter Stenfeldt, vilken bl a biträddes 
av Sara Hardingz. För Skaraborgsförbundet var detta 
tredje året i rad som förbundet åtnjöt förtroendet att 
planera och genomföra uppdraget.

Kursdeltatagarnas utvärdering bekräftade att de var 
mycket nöjda med kursen.

TEXT: HANS INGBERT

ARMÉKURS UNGDOM

KOMBATTANTUTBILDNING I SKARABORG

På tisdagseftermiddagen blev det studiebesök vid K3 i  
Karlsborg där det lärdes ut hur man kan göra upp eld på 
olika sätt under ledning av Försvarets överlevnadsskola. 
Vidare fick eleverna en genomgång av Fallskärmsjägar-
skolan i hur man lär sig att hoppa fallskärm. Alla fick 
sedan göra ett träningshopp från det 17 meter höga 
träningstornet, en av veckans höjdpunkter. Dagen som 
nu övergått till kväll avslutades i en lektionsal inne i den 
vackra fästningen med en genomgång av fästningen 
och dess historia.

Programmet under resten av veckan bestod av  
iordningsställande av förläggningsplats, uppsättning 
av olika typer av tält m m. Tyvärr kunde eleverna p g a  
pandemin inte få sova i tälten, till mångas besvikelse. 
Vid förläggningsplatsen fick man prova på jägar tjänst 
och spaning. Helt plötsligt dök det upp en Hemvärns-
grupp som förevisade ett stridmoment.

Under onsdagen bjöds föräldrar in för att besöka 
ungdomarna och se vad de fick göra under veckan.  
De fick också information om Försvarsmakten och 
frivilligrörelsen innan de gick ut till sina ungdomar 
och det serverades lunch. Det noterades att ingen av 
ungdomarna ville följa med sina föräldrar hem!

En längre fotmarsch hanns också med, med ett stopp 
där eleverna fick testa att laga sin lunch i form av ”påse”.  
Här fick man också fixa fötterna för att slippa skavsår. 

På fredagsmorgonen lämnades sedan utrustningen  
in och ungdomarna fick lyssna på en intressant före-
läsning om utlandstjänst i Kosovo och Afghanistan.

Efter lunch samlades hela gruppen i kasernen och en 
mycket nöjd kurschef  kunde dela ut trettio kursintyg till 
mycket duktiga och intresserade ungdomar. Han tackade 
de fyra gruppcheferna och sin övriga kursledning.

 Kursen avslutades sedan med gemensam marsch ut 
till grindarna där föräldrarna väntade.

TEXT: BENGT ANDERSSONTräning fallskärmshoppning. Foto: Magnus Lundell

Rätt tillpassad hjälm är en förutsättning för överlevnad i stridsmiljö. 
Foto: Camilla Lyckebäck
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FÖRSVARSUTBILDARNA BEHÖVER ta ett ännu större 
ansvar för den enskilde medlemmens utveckling och 
det gäller på såväl central nivå som i förbunden och 
föreningarna. Det var den viktigaste slutsatsen som 
kom fram i svaren från den enkät som skickades ut till 
alla förbund förra året.

 – Vi måste sätta medlemmen i centrum i ännu högre 
grad. Och det gäller allt från hur vi tar emot medlems-
ansökningar, välkomnar nya medlemmar och berättar 
om möjligheter och förväntningar på hur vi tar hand 
om de medlemmar vi redan har och stimulerar fler att 
engagera sig på olika sätt, säger Bernt-Åke Nensén, 
ledamot i Försvarsutbildarnas överstyrelse och projekt-
ledare för arbetsgruppen Framtid som arbetat fram ett 
antal förslag kopplade till ”Medlemmen i centrum”.

VILL FÅ FLER AKTIVA
I dagsläget är ungefär en tiondel av Försvarsutbildarnas 
drygt 27 500 medlemmar aktivt engagerade i för-
bundens och föreningarnas styrelser, arbetsgrupper 
och utbildningsverksamhet eller som avtalspersonal 
kopplade till Hemvärnet eller civila myndigheter.  
Intresset för att bli medlem i Försvarsutbildarna är 

SÄTTER MEDLEMMARNA  
I CENTRUM

Försvarsutbildarna har en viktig roll att fylla i totalförsvaret och 
det är medlemmarnas engagemang och kunskap som utgör 

grunden för hela verksamheten. Nu planeras en rad aktiviteter 
som ska bidra till att utveckla och rusta med lemmarna  

för framtiden.

TEMA: MEDLEMMEN I CENTRUM

stort. Totalt ligger tillskottet av nya medlemmar på 
ungefär tio procent per år och nettot handlar om en 
medlemstillväxt på cirka 3,5 procent per år. 

– Det vi ser är att vi behöver ge våra nya medlemmar 
fördjupad information om vilka olika möjligheter som 
finns, men också vara tydliga med vilka förväntningar 
vi har på dem. Syftet är att öka den andel på tio procent 
som aktivt engagerar sig i verksamheten, säger Bengt 
Sandström, generalsekreterare för Försvars utbildarna. 

ALLA MEDLEMMAR VIKTIGA
Han påpekar att det samtidigt är viktigt att inte glömma  
bort de medlemmar som inte planerar att bli funktio-
närer eller siktar på avtalsbefattningar inom Hemvärnet 
eller hos civila myndigheter. En del kanske är intres-
serade av att delta i olika lokala eller ämnesinriktade 
aktiviteter och event, medan andra ser medlemskapet 
som ett sätt att hålla sig uppdaterade på området, bland 
annat genom Försvarsutbildarnas tidning och olika 
nyhetsbrev.

– Allt detta bidrar till en ökad allmän kunskap och 
förankring av totalförsvaret som har stor betydelse. Vi 
skulle gärna se att vi får förutsättningar att göra ännu 
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TEMA: MEDLEMMEN I CENTRUM

JOHANNA JOHANSSON, GÄLLIVARE
Försvarsutbildarna Norrbotten och  
CBRN-förbundet.

”Jag är utbildad civilingenjör 
inom bioteknik, därav mitt 
intresse för CBRN. Jag blev 
medlem i Försvarsutbildarna 
och det rikstäckande förbundet  
CBRN år 2016. Det finns många 
olika möjligheter som medlem 
i Försvarsutbildarna. Från att 
vara stödjande medlem till att 
bli en aktiv medlem, exempel  - 
vis genom att utbilda sig till 

specia list, instruktör, kurschef  eller jobba med  
rekrytering och styrelsearbete. Jag ser positivt på en 
kommande regionalisering. Förhoppningsvis kommer 
den att ge oss medlemmar ett större utbud lokalt samt 
regionalt.”

GUSTAV VESTERLUND, HÄRNÖSAND
Försvarsutbildarna Västernorrland.

”Jag har varit med i Försvars-
utbildarna i snart två år. Min 
kompis mamma kände ung-
domsledaren, så vi provade 
på och bestämde oss för att 
fortsätta. Jag ville ta reda på hur 
det här med försvaret och  
Försvarsmakten fungerar på 
någon slags grundnivå. Det  
roligaste är helgövningarna när 
vi ligger ute i skogen. Nu är jag 

fast besluten att göra lumpen när det är dags och sedan 
vill jag gärna fortsätta jobba inom Försvarsmakten 
några år. Jag har ännu inte tänkt så mycket på om jag 
kommer att fortsätta inom Försvarsutbildarna. Men 
det vore kul att bli instruktör och själv kunna lära  
andra ungdomar när jag blir äldre.”

TVÅ RÖSTER OM MEDLEMSKAPET I FÖRSVARSUTBILDARNA

Foto: Privat

Foto: Privat

– En annan åtgärd för att bättre ta hand om våra 
medlemmar är att lägga in ”medlemsutveckling” som 
en punkt i våra befintliga funktionärsutbildningar. På 
sikt planerar vi också att utveckla en separat kurs om 
medlemsutveckling, berättar Bernt-Åke Nensén.

mer för att öka det allmänna medvetandet och därmed 
robustheten i samhället. I dagsläget får vi bara organi-
sationsstöd för de 9 000 första medlemmarna. Med  
ett stöd som omfattar alla medlemmar skulle vi få 
ännu bättre förutsättningar att kunna bidra till 
ett starkt och växande totalförsvar, säger Bengt 
Sandström.

INRIKTNING PÅ TOTALFÖRSVARET
I arbetsgruppen Framtid som består av över-
styrelseledamöterna Anders Gummesson, Johan 
Nydén, Lars Åhlander, Yana Mangi och Bernt-Åke 
Nensén har man identifierat ett antal åtgärder som 
skulle kunna bidra till att utveckla medlemmarna  
och verksamheten. Under höstkonferensen har  
några av dem samlats för att konkretisera förslagen 
som ska införlivas i Överstyrelsens anvisningar för  
de kommande två åren. Överstyrelsens ordförande  
Johan René är också på plats och med i diskussionen.

– En sak som är viktig att trycka på är vår inriktning 
på totalförsvaret och att den civila delen av vår verk-
samhet är lika viktig som den gröna. Vi har tre ledord 
och det är information, rekrytering och utbildning för 
hela totalförsvaret, säger Johan René.

MEDLEMSUTVECKLING
För att kunna ge en tydligare, bättre och gemensam 
bild till nya medlemmar har en ny utbildning precis 
introducerats. Denna går ut på att utbilda informatörer 
som ska informera nya medlemmar inom respektive 
frivillig försvarsorganisation.

Uppifrån och ner: Johan Nydén, Bernt-Åke Nensén, Anders Gummesson 
(t h) och Johan René. Foto: Sara Bergqvist och Thomas Eckered



TEMA: MEDLEMMEN I CENTRUM

SVAR INOM 48 TIMMAR
Hur man tar hand om och håller kontakten med sina 
nya medlemmar varierar stort mellan förbunden. 
Johan Nydén påpekar att det kan vara bra att göra en 
översiktlig kommunikationsplan för hur man vill 
kommunicera med sina medlemmar, till exempel via 
nyhetsbrev eller Facebook. 

– När man kommer ny som medlem är det också bra 
att direkt få veta hur den framtida kommunikationen 
kommer att se ut och vad man kan förvänta sig. I vårt 
förbund är det förbundssekreteraren som registrerar 
nya medlemmar och skickar ut välkomstbrev. Vi har ett 
koncept som säger att alla som söker ska få svar inom 
48 timmar, berättar Johan Nydén, som förutom sin  
roll i Överstyrelsen också är förbundssekreterare i 
Försvarsutbildarna Östergötland.

SAMVERKAN MELLAN FÖRBUNDEN
Samverkan mellan förbunden, bland annat mellan de 
rikstäckande och de regionala förbunden är en annan 
del som skulle kunna utvecklas ytterligare. 

– Om man bor på en ort där man är ensam medlem  
i till exempel Criscom eller CBRN-förbundet men  
har nära till det regionala förbundet kan man också 
vara med på deras lokala aktiviteter, säger Anders  
Gummesson, som är förbundsordförande i Criscom. 

– CRM-systemet är en stor tillgång när det gäller att 
hålla kontakten med medlemmarna på olika sätt. De 
regionala förbunden kan även använda systemet för att 
göra utskick till medlemmarna i rikstäckande förbund 
som bor i närheten om medlemmen har godkänt det, 
inflikar Bernt-Åke Nensén.

VAD KAN GÖRAS NU 
Det här kan vi göra direkt:
• Förbättra omhändertagandet av nya medlemmar, 

gärna med personligt välkomnande.
• Var tydliga med vilka förväntningar vi har på de som 

vill bli medlemmar.
• Presentera och intressera medlemmarna för olika 

delar av verksamheten, visa hela bredden som  
Försvarsutbildarna har.

• Använda flera olika kanaler för att hålla en  
kontinuerlig kontakt.

• Inkludera medlemsutveckling som en punkt i 
pågående funktionärskurser.

• Samverkan mellan förbunden när det gäller  
aktiviteter för medlemmarna.

VAD KAN GÖRAS PÅ SIKT
Det här kan vi göra på sikt:
• Utveckla en ny funktionärskurs som handlar om 

medlemsutveckling.
• Utveckla kompletterande utbildningar på lokal och  

regional nivå för medlemmar med avtalsbefattningar.
• Skapa en informationsbank med tänkbara kort-

kurser för medlemmar på lokal och regional nivå.
• Utbildning i samhällets krisberedskap för vissa 

befattningar inom Hemvärnet.

TEXT: SARA BERGQVIST

Kontinuerliga aktiviteter i förbund 
och föreningar sätter medlemmen i 
centrum. Foto: Kristoffer Bäckström
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GENOM ATT VARA MED på höstkonferensen får  
För svarsutbildarnas förbund ovärderlig information  
och de senaste uppdateringarna på utbildnings-
området. Årets konferens fokuserade speciellt på 
förändringar kopplade till regionaliseringen och lyfte 
flera goda exempel.

Hur skapar man en bra uppdragsprocess, på vilket 
sätt kan CRM-systemet vara ett bra stöd i verksamheten, 
vilken tilldelning av medel är att vänta under kommande 
år och vilka vägar finns för att hitta fler duktiga instruk - 
törer? Det var några av de teman som lyftes under 
höstkonferensens föreläsningar och workshops.

– Från att ha börjat som en utbildningskonferens 
med militär inriktning, har vi nu med hela bredden 
där även de civila bitarna ingår och är lika viktiga. I 
det ligger också att vi har likriktat processerna för de 
militära och civila uppdragen, säger Ulf  Hammarlund, 
utbildningschef  för Försvarsutbildarna och ansvarig 
för konferensen.

SAMARBETE MELLAN FÖRBUNDEN
Vanligtvis brukar konferensen samla runt 80 deltagare. 
Men på grund av pandemin var deltagarantalet begränsat  
till en person per förbund, vilket gjorde att det var 
ungefär hälften så många medverkande i år. En av 
dem var Susanne Samuelsson, utbildningsansvarig i 
Försvars utbildarna Norra Småland.

– Det bästa med att vara med här är nätverkandet 
och att få ta del av alla nyheter. Några av de viktigaste 
frågorna för mig handlade om det nya ekonomisystemet 
och hur vi kan använda stödsystemen för att ta hand 
om våra medlemmar. Under den workshop jag höll i 
om hur vi driver uppdragen hade jag bland annat fyra 
rikstäckande förbund vid min station, CBRN, Psyops, 
Sverof  och Sjukvårdsförbundet. Det blev jättebra 
diskussioner kring hur vi skulle kunna hjälpa varandra 
framöver.

SÄTT ATT FÅ NYA UPPDRAG
Emelie Hassel Broo, styrelseordförande för  

NYHETER OCH  
NÄTVERKANDE VIKTIGT  

UNDER HÖSTKONFERENSEN
Bohuslän-Dal, hade nyligen varit på samordningsmöte 
för region väst och kände igen några av frågeställ-
ningarna därifrån.

– Instruktörsfrågorna är viktiga. Bland annat behöver 
vi uppdatera våra register så att de är aktuella. Och 
valideringsmöjligheten kan vara ett bra sätt att värva 
fler duktiga instruktörer, påpekar hon.

Paolo Bruno som är förbundssekreterare för Kavalleri- 
och Jägarförbundet visar sitt block som är fullt med 
anteckningar.

– Här finns jättemånga intressanta punkter som jag 
ska sammanfatta och ta med till styrelsen. Bland annat 
att det är viktigt att vi som riksförbund ser till att vara 
med på något av de regionala samordningsmötena. 
Som det är nu hjälper vi visserligen till att utbilda 
underrättelseförbanden i Hemvärnet med egna medel, 
men har inga officiella utbildningsuppdrag. Att delta 
på samordningsmötena skulle kunna öppna upp nya 
möjligheter för oss och göra att vi kommer med i 
matchen, påpekar Paolo Bruno.

NÅGRA VIKTIGA PUNKTER  
UNDER HÖSTKONFERENSEN
• Instruktörsregistret håller på att uppdateras. När det 

är färdigt ska man enkelt kunna identifiera vilka 
instruktörer som kan hålla olika specifika utbild-
ningsmoment.

• Viktigt att alla förbund deltar i de regionala samord-
ningsmötena och den centrala höstkonferensen. 
Riksförbunden kan välja vilket regionalt samord-
ningsmöte de vill vara med på, eller delta i alla fyra 
regioners möten. 

• Goda exempel är viktiga. Under den här höst-
konferensen höll förbunden i Norra Småland och 
Halland i varsin workshop. Även det rikstäckande 
förbundet Criscom hade en station som visade på 
goda exempel. Fler förbund är välkomna att delta 
med sina goda exempel nästa år.

TEXT: SARA BERGQVIST

Kreativiteten var hög bland deltagarna på höstkonferensen. Foto: Kristoffer Bäckström



12 – FÖRSVARSUTBILDAREN 5-2020

TILL SLUT KUNDE DELAR av årets funktionärsvecka 
genomföras, men i oktober och inte under vecka 32, 
som vanligt, på grund av pandemin. I samband med 
höstkonferensen anordnades två parallella funktionärs-
kurser, en allmän för styrelseledamöter och en för funk - 
tionärer som är verksamma inom utbildningsområdet. 

Funktionärsveckan är till för både nya och mer 
erfarna funktionärer. Vanligtvis innehåller veckan fem 
olika linjer eller kurser. Två av dem, den allmänna linjen 
och utbildningslinjen arrangerades i samband med 
årets höstkonferens i Tylebäck.

ALLMÄN LINJE OCH UTBILDNINGSLINJE 
– Den allmänna linjen riktar sig framför allt till sekre-
terare, kassörer, ordföranden och styrelseledamöter 
i förbunden och föreningarna och tar upp det man 
behöver känna till för att känna sig trygg i en styrelse. 
Bland annat handlar det om processer, valberedningen,  
hur man jobbar och fördelar uppgifter i styrelsen och  
våra digitala stödsystem. Eftersom det hela tiden händer 
mycket nytt på området är det bra att gå utbildningen 
igen efter ett tag, kanske inte vartannat år, men gärna 
vart tredje, säger Ulf  Hammarlund, utbildningschef  
för Försvarsutbildarna och ansvarig för Funktionärs-
veckan.

INKLUDERAR FAMILJERNA
Sedan flera år tillbaka brukar Funktionärsveckan 
anordnas på kursgården i Tylebäck vecka 32. Eftersom 
det är mitt under semesterperioden innebär det att 
funktionärernas familjer har möjlighet att följa med 
och veckan är ordnad så att det finns många roliga 
aktiviteter också för dem.

– Inramningen med grillkvällar, Sveriges bästa 
badstrand 300 meter bort och roliga aktiviteter brukar 
vara mycket uppskattad och stärker bilden av att det är 
något trevligt man har valt att engagera sig i. Det här är 
ett koncept vi vill fortsätta att behålla, men om Corona-
restriktionerna håller i sig kanske vi kompletterar med 
tillfälliga regionala alternativ, säger Ulf  Hammarlund.

TRE DELTAGARE OM ÅRETS FUNKTIONÄRSVECKA 
Dragana Trivic, ny styrelseordförande  
i Criscom sedan maj
– Jag har varit med på funktionärsveckan för att få en 
bättre förståelse för min roll i styrelsen. Så här långt har  
vi bland annat pratat om verksamhetsprocessen under  
året, det konstituerande mötet i mars och om ekonomin.  
Det har varit jättebra att diskutera med andra som sitter i 

andra styrelser och se hur de gör. Rollerna ser lite olika 
ut och det är inte alltid självklart hur man ska göra.

Ulrika Börjesson, ny revisorsuppleant  
i Försvarsutbildarna Halmstad
– Några av oss sitter i förbundsstyrelser och några i 
föreningsstyrelser. Under veckan här har jag fått bättre 
grepp om arbetet på de olika nivåerna. Jag började  
som revisorsuppleant i våras och är adjungerad på 
föreningens möten. Men pandemin har inneburit att 
jag än så länge bara hunnit vara med på ett möte.

Patrik Åslund, styrelseledamot i Försvars
utbildarna Halmstad sedan ett år
– Jag har varit med i flera olika styrelser genom åren, 
bland annat Fredsbaskrarna i Halland. Men det händer 
mycket nytt hela tiden och det har också varit jättebra 
att få fördjupa sig ordentligt i juridiska frågor som jag 
inte kände till innan. Det är också värdefullt att träffa 
alla andra och höra hur de jobbar. Jag har antecknat 
massor som jag kommer att ta med mig hem.

TEXT: SARA  
BERGQVIST

UPPSKATTAD  
FUNKTIONÄRSVECKA  

FLYTTADES TILL OKTOBER

Ulrika Börjesson (t hö), Dragana 
Trivic (nedan t vä) och Patrik 
Åslund. Foto: Sara Bergqvist
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NY STOR INSATS PÅ  
CORONAFRONTEN

– Några av dem har hjälpt oss att rekrytera genom 
att uppmana sina sjukvårdare att söka till oss, vilket vi 
är väldigt glada för. Snart har vi nog anställt alla hem-
värnssjukvårdare som finns i landet, skrattar Per.

I dagsläget handlar det främst om att dela ut själv-
tester eller genomföra PCR-tester på plats. Vid ett 
sådant test stoppar man ner stickan i svalget genom 
näsan och snurrar runt i 20 sekunder. 

– De här testerna är väldigt tillförlitliga. Vi har blivit 
validerade och utbildar själva våra sjukvårdare i att 
göra testerna. Inom kort kan det också bli aktuellt med 
ven- och kapillärtester för att kolla antikroppar. Och 
på sikt blir det troligtvis också fråga om vaccinationer. 
I de här fallen kommer vi även att behöva rekrytera 
sjuksköterskor och flera har redan hört av sig och sagt 
att de är intresserade, berättar Per Karlsson.

VILL ANSTÄLLA FLER
Redan nu är det runt 1 100 personer som jobbar med 
testerna. Men Per tror att siffran snabbt kommer att 
öka. Allt fler regioner vill både ha fler testenheter och 
utöka öppettiderna till kvällstid. 

– Medlemmar i Försvarsutbildarna som är intres-
serade får jättegärna höra av sig. Det är förstås bra om 
man är sjukvårdsutbildad, men vi behöver även personer 
som kan administrera och transportera testerna till 
labben, säger Per Karlsson.

Parallellt med det står han och hans kollegor redo att 
dra igång CoronaExpressen igen om det skulle behövas. 

– På sex timmar kan vi vara startklara med 100 
utrustade sjuktransportfordon och utbildad personal, 
säger Per Karlsson.

TEXT: SARA BERGQVIST

CORONAEXPRESSEN HAR ÖVERGÅTT till corona-
testning. Nu hjälper medlemmar hos Försvarsutbildarna  
och Hemvärnet till med masstestning över hela landet. 
Redan nu är mer än tusen personer involverade i test - 
verksamheten och på sikt kan det bli mer än det dubbla.

När pandemiläget var som allra värst i våras tog 
Försvarsutbildarna på sig flera viktiga uppgifter. Inte 
minst handlade det om CoronaExpressen som hjälpte 
till att avlasta ambulansensenheten i Stockholm med 
tusentals sjuktransporter. Nu har delvis samma team, 
med Per Karlsson från Försvarsutbildarna i spetsen, tagit 
itu med masstestning av misstänkta Covidpatienter. 

– Behovet är helt enormt och det rasar in nya upp-
drag hela tiden. Just nu håller jag på att rekrytera 20-25 
personer till bara här i Linköping, berättar Per Karlsson. 

EN SKARP SITUATION
Sedan augusti är han anställd som affärsområdesansvarig 
för sjuktransporterna vid Samtrans, som ansvarade för 
fordonen under CoronaExpressen. Huvuduppgiften är 
att bygga upp ett landsomfattande nätverk för Covid-
testning. På kort tid har Per hunnit anställa cirka 1 100 
personer som ska dela ut självtester, själva utföra tester 
och skicka proverna till labben. Testerna görs både via 
mobila enheter och små fasta teststationer.

– Merparten av de vi rekryterat är sjukvårdare som 
är medlemmar i Försvarsutbildarna och Hemvärnet. 
Och så har vi anställt kabinpersonal från SAS som var 
med under CoronaExpressen. Det känns roligt att vi 
ännu en gång kunnat bidra med riktiga anställningar 
till många som blivit arbetslösa under pandemin, säger 
Per Karlsson.

GÖR COVIDTESTER
Många hemvärnsförband ser också en stor nytta med 
att deras personal nu får tillfälle att använda sina  
kunskaper i ett skarpt läge. 

Per Karlsson framför testbussen som 
används i Östergötland och som har två 
separata testrum. Utöver det används 
närmare hundra mindre bussar och 120 
små fasta teststationer för att kunna 
genomföra testerna runtom i landet.  
Foto: Nathalie Nilsson 
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FÖRSVARSUTBILDARNA UTBILDAR inte bara egna 
medlemmar, utan har uppdraget att utbilda samtliga fri- 
villiga försvarsorganisationer i totalförsvarsinforma tion.  
Omvärldsläget och ett ökat intresse för totalförsvars - 
frågor hos såväl myndigheter, företag, organisationer 
och samhället i stort, har gjort att det finns ett växande 
behov av att utbilda ännu fler intresserade av ämnet. 

– I och med att pandemin begränsat möjligheterna till 
fysiska utbildningar har det här blivit ett bra komple-
ment, som vi kommer att fortsätta att utveckla vid sidan 
av ordinarie utbildningar, säger Tommy Jeppsson, 
ansvarig för den utbildning i totalförsvarsinformation 
som finansieras av Försvarsmakten och genomförs av 
Försvarsutbildarna. 

SKA GÖRA RESERVLISTA
Tillsammans med Lars Björk, som är regional företrädare 
för totalförsvarsinformation i region väst, genomförde 
han den första distansutbildningen i slutet på augusti. 
På plats framför sina skärmar fanns då 14 deltagare 
från Kiruna till Ystad, medan Lars och Tommy utgick 
från kursgården i Tylebäck.

Utbildningen pågick från fredag till söndag, med 
tider som anpassats för det digitala formatet. Bland  
annat började man inte förrän klockan tio på lördagen  
och söndagen, samt hade tätare raster. Över 100  
personer hade anmält sitt intresse för kursen, där max 
antal deltagare var satt till 25.

– Tyvärr fick vi ett antal avhopp precis innan vi skulle  
börja, så nästa gång kommer vi att göra en reservlista 

eftersom intresset är så stort. Men eftersom det var 
första gången och vi är lite ovana med det här formatet  
var det bara bra att vi inte var så många. Den här gången 
använde vi Skype, men tyckte inte att det fungerade så 
bra, säger Lars Björk. 

ANVÄNDER CHATTEN PARALLELLT
En fördel med att vara två lärare på kursen, är att den 
som för tillfället inte föreläser kan svara på frågor i  
chatten samtidigt som föreläsningen pågår.

– På slutet märkte vi också hur deltagarna började 
knyta kontakt med varandra och fråga saker via chatten. 
Så det är bra att det går att få med vissa nätverksbitar i 
utbildningen, även om den är digital, säger Lars Björk.

KAN BLI FLER DISTANSUTBILDNINGAR
Sedan dess har ytterligare en distansutbildning hållits i  
november. Två till är planerade, en i december och en i 
januari.

– På sikt tittar vi på att även kunna hålla vissa 
fördjupningsutbildningar på distans. Men det handlar 
absolut inte om att ersätta våra fysiska utbildningar. 
Det finns ett oerhört stort värde i att träffas på plats. 
Även om det till exempel går att göra gruppövningar 
och presentationer digitalt blir det en helt annan  
dynamik om man befinner sig i samma fysiska rum, 
säger Tommy Jeppsson. 

TEXT: SARA BERGQVIST

Lars Björk (t v), Ulf Hammarlund och Tommy Jeppsson (t h) tror på den nätbaserade utbildningen som ett reservalternativ till fysisk närvaro. Foto: Lars Björk

TOTALFÖRSVARSINFORMATION  
PÅ DISTANS

Det finns ett stort behov av att utbilda fler totalförsvarsinformatörer. 
När pandemin satte stopp för fysiska utbildningar beslutade  

Försvarsutbildarna att genomföra grundutbildningen på distans. 
Intresset är stort. Fler än 100 ville gå den första kursen. 
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INFORMATÖRSUTBILDNINGARNA är regionala och 
målet är att hålla minst en informatörsutbildning per 
region och år. Under september-oktober hölls de första 
två utbildningarna i Ånn och Tylebäck.

– Det är viktigt att alla får en gemensam bild. Genom 
att utbilda informatörer som kan informera nya 
medlemmar i sin egen frivilliga försvarsorganisation 
bygger vi en bra grund för detta, säger Tommy Jeppson.

SKAPAR AKTIVA MEDLEMMAR
När man går med i en frivillig försvarsorganisation  
behöver man information om vad medlemskapet inne-
bär. Dels handlar det om hur totalförsvaret är uppbyggt, 
vad det innebär att vara frivillig och vilka demokratiska 
värden man är med och försvarar, dels om vilka frivilliga 
försvarsorganisationer som finns och vad de gör.  
Informationsträffarna för nya medlemmar blir också 
ett bra tillfälle att berätta om vilka möjligheter som finns.

– På så vis kan vi få fler att engagera sig aktivt och inte 
bara vara med som medlemmar. Det är också ett bra 
tillfälle att presentera Försvarsmaktens värdegrund 
som vi delar med dem. Vi välkomnar alla och vi står för 
grundläggande värden som demokrati och rättvisa,  
yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet, säger Thommy 
Göransson, utbildningsledare för region syd hos  
Försvarsutbildarna och kvalitetsansvarig för kursen.

ROLIGA PRESENTATIONSÖVNINGAR
Utbildningen lägger stor vikt på pedagogiken och hur man  
snabbt kan få ut sitt budskap på ett intresse väckande sätt.

– Inför kursen hade alla fått i hemuppgift att läsa in 
sig på två dokument, som handlade om vilka värden 
vi försvarar och vad det innebär att vara frivillig. Det 
gjorde att alla direkt kunde ställa sig upp och berätta 
om detta utan bilder, vilket fungerade över förväntan,  
berättar Bertil Garpland, förbundsordförande för 
Försvarsutbildarna Göteborg som höll i kursen i 
Tylebäck tillsammans med Lars Holmqvist, regional 
företrädare för totalförsvarsinformation i region mitt. 

FLER UPPDRAG OCH MEDLEMMAR
Det förändrade omvärldsläget har inneburit ett växande 
medlemsantal hos många av de frivilliga försvars-
organisationerna, inte minst hos Försvarsutbildarna. 

– Vi ser också att vi kommer att få ännu fler uppdrag 
från Försvarsmakten och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. Det betyder att vi behöver 
stimulera ännu fler medlemmar att engagera sig aktivt, 
säger Thommy Göransson. 

TEXT: SARA BERGQVIST

BRA INFORMATÖRER GER 
AKTIVA MEDLEMMAR

Försvarsutbildarnas nya informatörskurs riktar sig till de som ska  
informera nya medlemmar. Syftet är att alla nya medlemmar i samtliga 

frivilliga försvarsorganisationer ska få samma information, oavsett vilken 
organisation man tillhör. Under hösten hölls de första två utbildningarna.

T v Utbildningsledaren i Syd, Thommy Göransson, är kvalitetssäkrare  
för utbildningen. T h Bertil Garpland har positiva erfarenheter av kurs-
deltagarnas insatser.Foto: Privat resp. Per Klingvall

SKA INFORMERA ALLA NYA MEDLEMMAR
Per-David Wennberg, vice rikskårchef för FAK.

”En stor nytta med kursen 
var att få ett bra och struk-
tu rerat upp lägg att ta med 
oss när vi själva ska ut och  
informera. Sedan var det 
bra att de som höll i kursen 
var så insatta och kunde 
bidra med fördjupad infor-
mation. Vi hann köra två 
workshops själva innan 
pandemin satte stopp. 

Förhoppningsvis kan vi köra igång nästa år igen. 
Vi tittar också på att kunna genomföra digitala 
workshops, vilket finns bra stöd för i materialet.”

Per-David Wennberg är en av två medlemmar 
från Frivilliga Automobilkåren (FAK) som gick 
kursen i Ånn. Organisationen med cirka 4 000 
medlemmar har lokala kårer över hela landet. 
Målet är nu att åka ut och hålla workshops i  
samtliga kårer så fort det är möjligt.

Foto: Privat
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DE SOM UTBILDATS tillhör den nya räddnings- och 
röjningsstyrka som utbildas för Länsstyrelsen i Uppsala 
län. Under de senaste åren har antalet skogsbränder ökat 
och det finns ett behov av att utbilda frivilliga som kan 
hjälpa till i släckningsarbetet. Försvarsutbildarna utbildar 
därför personal till räddnings- och röjningsstyrkor som  
ska nyttjas vid samhällsstörningar så som skogsbrands - 
bekämpning, översvämningar och svåra väderförhål-
landen. Styrkan ska verka under räddningsledares 
ledning. Vid höjd beredskap ska styrkorna utgöra en del 
av befolkningsskyddets räddning- och röjningsstyrkor. 
Styrkan för Uppsala län ska även utbildas för att nyttjas 
vid kärnteknisk olycka.

I början av september utbildades instruktörerna till 
utbildningarna i skogsbrandsbekämpning där Markus 
Ingstedt och Simon Uppgren var två av de som genom-
förde den första utbildningen av frivilliga. 

TEORI VARVAS MED PRAKTIK
Grundkursen i skogsbrandsbekämpning genomfördes 
under en tredagarsutbildning. Här varvades teori med  
praktik där deltagarna erhöll baskunskaperna i skogs-
brandsbekämpning. MSB (Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap) hade lånat ut en container 
innehållande utrustning som motsvarar en av MSB:s 

25-27 september genomfördes den första utbildningen av frivilliga  
i skogsbrandsbekämpning vid Camp Ånn i Jämtland. 

24 skogsbrandsdepåer som finns runt om i landet. Den 
innehåller en mängd olika verktyg som deltagarna fick  
bekanta sig med för att få förståelse för vad denna mängd 
materiel används till, samt vad de olika sakerna heter.

– Vi har en helt underbar natur att arbeta i här uppe, 
det är kuperat och det är snårigt. Idag regnar och snöar 
det vilket är en del av verkligheten när man är ute på 
fältet och arbetar. Vilket är bra, för det kommer att vara 
skitigt och bökigt när man väl är på plats, säger Markus 
Ingstedt. 

I grundkunskaperna ingår bl a att lära sig de teore-
tiska kunskaperna om hur man släcker en skogsbrand, 
säkerhet, sjukvårdstjänst, bygga slangsystem med 
de olika storlekarna på brandslangarna, liksom de 
olika benämningarna på verktygen som ska användas. 
Dessutom hur de olika typerna av pumpar som ingår i 
skogsbrandsdepåerna ska användas. 

SAMARBETE OCH ANSVAR 
Johan Vadner är en av deltagarna som har varit medlem 
sedan i somras. Då han är skogsägare i trakten av Kårböle  
passade denna utbildning alldeles utmärkt.

– Skogsbränder har ju alltid funnits men jag tror också 
att vi ska tänka om som skogsägare, kanske börja titta 
på brandgator innan elden startar, framförallt över  

UTBILDNING FÖR  
SKOGSBRANDSBEKÄMPNING

Utbildning för skogsbrandsbekämpning. Foto: Maria Swanström
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terräng som inte håller så bra kvalité och över krön 
plus att skapa naturliga hinder, säger Johan Vadner.

Johan ser det som en möjlighet att hjälpa andra 
skogsägare. 

TVÅ ENGAGERADE INSTRUKTÖRER 
Simon Uppgren arbetar som flygplatsbrandman på 
Uppsala/Ärna flygplats och håller i tekniska utbildningar 
för brandutrustning och räddningsfordon. Att utbilda 
sig till instruktör blev en utveckling för honom själv 
plus att han kan hjälpa till att utveckla andra. 

Hans förhoppning är att kursdeltagarna ska lära sig 
så mycket som möjligt och att han kan bidra med sin 
kunskap. 

Markus Ingstedt driver ett åkeri tillsammans med 
sin bror och han är även deltidsbrandman sedan många  
år. Han arbetar mycket i skogen liksom vistas där på sin 
fritid. För honom föll det sig naturligt att utbilda sig till 
instruktör då han tycker att skogsbränder är viktigt att 
bekämpa. Under kursen får han även ta del av andras 
kunskaper.

– Jag tycker om att vara instruktör och har gjort 
detta tidigare. Även om man träffar på människor som 
aldrig hållit på med detta så får man alltid nya impulser 
från andra plus att man delar med sig av sina kunskaper.  
Alla här är oerhört engagerade och det är väldigt kul att 
se, säger Markus Ingstedt. 

 FLERA FÖRSTÄRKNINGSDELAR
Det finns 16 000 brandmän i Sverige som har en grund - 
beredskap och är dimensionerade för att hantera  
vardagsolyckor, villabränder, trafikolyckor m m. När 
det blir större händelser, som en omfattande skogs-
brand vilken blir utdragna över flera dygn blir det svårt 
att få personalen att räcka till.

Det finns flera komponenter i arbetet med skogs-
bränder. Den ena som handlar om att upptäcka bränder 

innebär att MSB använder Frivilliga Flygkåren som 
flyger skogsbrandsflyg. Den andra delen utgörs av avtal 
med olika helikopterbolag för att snabbt kunna sätta in  
luftburna resurser när det brinner på otillgängliga platser. 

– Nu är detta ett nationellt avtal som alla Räddnings-
tjänster i Sverige kan avropa. Så båda dom komponen-
terna är jätteviktiga. Men om vi inte klarar av att verka 
med luftburna resurser, då blir det ju otroligt betungande, 
säger Henrik Larsson, Enhetschef  vid MSB.

När bränder inträffar behövs personal på marken, 
exempelvis i de nya räddnings- och röjningsstyrkorna 
som är bemannade med utbildade frivilliga, något som 
ger systemet uthållighet. 

FLEXIBLA RESURSER
Länsstyrelsen i Uppsala satsar på den här region-
resursen med frivilliga som är utbildade. De kommer 
också att genomföra en kontinuerlig övningsverksamhet 
inom områdena skogsbrand, olyckor m m.

Länsstyrelsen har ett litet dilemma i egenskap av 
markägare. Efter räddningsinsatsen i samband med en 
skogsbrand återstår eftersläckning och efterbevakning. 
Det är markägarens ansvar, vilket per definition även 
blir länsstyrelsens. 

– Då kommer ju dessa frivilliga människor otroligt 
väl till pass för just det ändamålet. Vi ser även att den här 
resursen ska kunna användas i den kommunala rädd-
ningstjänsten som en förstärkningsresurs, säger Göran 
Cederholm, handläggare vid Länsstyrelsen i Uppsala. 

Göran hoppas även på att andra länsstyrelser ska 
kunna ta efter Uppsala och beställa egna räddnings- 
och röjningsstyrkor eftersom styrkorna även är tänkta 
att hjälpa till i andra län vid större skogsbränder vilket 
skapar ett robustare samhälle.

TEXT: MARIA SWANSTRÖM  
OCH KRISTOFFER BÄCKSTRÖM

En grundläggande sjukvårdsberedskap finns alltid på plats. / I grundkunskaperna ingår att lära sig att bygga slangsystem. Foto: Maria Swanström
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VÄDRET HAR INTE VISAT SIG från sin bästa sida. När 
jag träffar ungdomarna ute i skogen efter sju intensiva 
övningsdagar har det regnat mer eller mindre varje dag.  
Trots det är alla fortfarande vid gott mod och engage-
manget är stort. Under förmiddagen har de tagit sig 
från förläggningen i Skedalabaracken till slutmålet sex 
kilometer längre bort, på Bastuberget. De tre grupperna 
befinner sig nu alla mer eller mindre i närheten av den 
grusväg som de har vandrat på större delen av sträckan.

– Vi måste bort från vägen, ifall B-styrkan (fiende-
styrka) kommer igen. Och vi måste skynda oss. Klockan 
är redan halv tre och nu kämpar vi mot mörkret om 
vi ska hinna bygga två bivacker (tillfällig förläggning 
under vindskydd. Vintertid även i snögrotta) och resa 
tältet, säger Agnes Abelsson som är gruppchef  för 
gruppen med de äldsta och mest erfarna ungdomarna.

BLEV BESKJUTNA PÅ VÄGEN
På vägen till förläggningsplatsen har de blivit beskjutna 
två gånger, ett spännande och högst uppskattat övnings-
inslag. I samband med det fick de också passa på att 
testa sina sjukvårdskunskaper eftersom två av instruk-
törerna blev ”skottskadade”. Sjuttonåriga Linus Irehed 
ledde omhändertagandet av den ene som blivit skadad.

– Jag tycker att vi klarade det bra. Det var en skott-
skada med kraftig blödning under armhålan och där 
den skadade hade svårt att andas. Vi lade förband och 
gjorde det lättare att andas genom att knäppa upp 
hjälmen. Sedan kontrollerade vi att den skadade hade 
fria luftvägar och la filtar och regnställ över och under 
honom för att skydda från kylan och regnet, berättar 
han.

ORDNING PÅ VERKTYGEN
Vincent Rydström som är Agnes ställföreträdande grupp - 
chef  kommer gående med en yxa och spade i högsta hugg. 

– Jag ska leda arbetet med att resa förläggningen, 
medan Agnes och de andra gruppcheferna gör listorna  
för oplats (observationsplats) och eldposter, säger Vincent. 

Alla börjar troppa av upp mot höjden på andra sidan 
vägen där de bestämt att förläggningsplatsen ska ligga. 
Vincent tar fyra grenar och lägger i en fyrkant.

– Här ska vi ha vår materialhög med spadar, yxor och  
annat när vi inte använder dem och under natten så att  
vi har koll. Annars är det lätt att slarva bort dem, förklarar 
han, innan han börjar delar ut uppgifter till sin grupp. 

SMART UTFORMAD BIVACK
Jaka Kosmac ställer sig framför ungdomsledaren Jonas 
Gullstrand som är huvudansvarig för övningen och 
frågar hur länge övningen ska hålla på.

– Ja, hela övningen pågår ju till söndag, säger Jonas.
– Vad bra! Då ska vi bygga ett lyxhus, säger Jaka och 

går iväg för att fälla träd.
Efter flera dagars fältövning har gruppen fått in en 

bra rutin när det gäller att bygga bivacker. Efter att de 
första träden är fällda och efter att ha sett ut en lämplig 
bivackplats mellan två björkar börjar Linus Irehed och 
Elin Johansson binda fast trädslanor vid stammarna.

– Om man lägger på presenningen utan slanor under 
så slakar den och sovsäckarna blir blöta. Det här tar lite 
längre tid, men är väl värt det, säger Elin. 

Ungdomsledaren Daniel, som också är sjukvårds-
gruppchef  inom Hemvärnet stannar upp framför den 
välbyggda bivacken.

LÅNG, ROLIG HÖSTÖVNING  
FÖR UNGDOMAR

Roligt, spännande, utmanande och lite jobbigt, fast på ett bra sätt. Ungefär så lyder 
omdömet från de drygt 40 ungdomar som deltog i den nio dagar långa höstlovs-
övningen som Försvarsutbildarna Norra Småland anordnade för sina ungdomar.

Bivacken under byggnad.
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– Wow, jag måste ta en bild. Det här är ju hard core, 
utbrister han imponerad.

TÄLTRESNING MED FÖRHINDER
Lite längre nerför backen håller gruppen med de nyaste 
Försvarsungdomarna på att resa tältet. Det går så där. 
En del till skorstensröret på kaminen som ska hålla 
uppe tältet saknas och tältet slakar betänkligt. 

– Det här är det fulaste tält jag har varit med och 
rest, säger Lillemor Käck och ser bekymrad ut. 

Hon är helt ny gruppchef  för den yngsta gruppen  
och sitter och väntar på Jonas Gullstrand som åkt 
tillbaka till Skedalabaracken för att hämta den saknade 
delen till tältet. Under tiden passar hon på att skriva eld-
postlistor för natten. Efter en liten stund kommer Elias 
Björkdahl förbi med radion på ryggen, som han skämt-
samt kallar för Marie-Louise. Igår hette den Bernt. 

– Hej, här tittar ni på er nya plutonchef, säger Elias 
glatt.

ROMBSYSTEM FÖR UNGDOMARNA
Jonas Gullstrand som hunnit komma tillbaka med 
delarna till tältet berättar att man först valt en modell 
med bara gruppchefer och utan plutonchef. Men på 
begäran av ungdomarna som tyckt att det har varit 
svårt att samordna arbetet mellan de tre grupperna har 
ledarna nu utsett Elias till plutonchef.

– Det känns jättekul att få bli plutonchef. Om det är 
en befattning som följer med mig sedan? Jo, jag tror 
det, bara jag inte gör något dumt, säger Elias och ler.

Jonas förklarar att man använder ett rombsystem 
inom ungdomsverksamheten, som uttrycker såväl 
utbildningstid som kunskaper, engagemang och ledar-
egenskaper. Som ny har man ingen romb alls. För att få 
första romben krävs 80 utbildningstimmar och för den 
andra lika mycket tid till.

– Men när man börjar komma upp mot den tredje 
och fjärde romben måste man göra lite extra. För att  
få den fjärde romben måste man ha gjort 320 utbild-
ningstimmar och även ha varit med på vissa sommar- 
och vinterkurser. Man ska också kunna alla moment 
som att hantera radion och sätta upp tält och dessutom 
kunna leda andra, säger Jonas.

KOMMER VARANDRA NÄRA
När jag lämnar ungdomarna strax efter klockan fem 
har det börjat mörkna. Efter att ha ätit sin middag ska 
alla som inte har något vaktpass gå och lägga sig för att 
orka med sina pass senare under natten. Alla är trötta, 
men glada och nöjda med dagen.

– Det bästa är den goda gemenskapen. Efter andra 
dagen snackade alla med varandra, säger Amanda 
Bjarnehall. 

Gruppkompisen Laila Salam håller med.
– Alla hjälper varandra och man kommer varandra 

väldigt nära. Det är en häftig upplevelse. Trots regnet, 
säger hon.

TEXT OCH FOTO: SARA BERGQVIST

HÖSTLOVSÖVNING FÖRSVARSUTBILDARNA 
NORRA SMÅLAND 
Deltagare: Drygt 40 ungdomar i åldrarna 15-18 år 
från Norra Småland, inklusive ungdomar som var 
inbjudna från Göteborg, Markaryd och Växjö. 
Instruktörer: Nio stycken.
Övningsplats: Skillingaryd och Ränneslätt (Eksjö).
Antal övningsdagar: Nio.

Cecilia Möller och Tilda Nyrell vilar ut en liten stund på förläggningen  
i Skedalabaracken. Men snart ska de ut i skogen igen. / Samarbete ger 
resultat. / Jonas Gullstrand visar dagens orienteringsetapp på kartan.
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DET LIGGER FÖRVÄNTAN i luften på Fårö kursgård. 
Alla är glada över att utbildningarna är igång igen, efter  
ett halvårs pandemistopp. När utbildningarna nu kör i 
gång är det med en verksamhet som är strängt anpassad  
efter omständigheterna. Alla sover i enkelrum, i lektions-
salar och matsal har bord och stolar placerats ut med 
avstånd mellan deltagarna, noggranna hygienrutiner 
med handsprit gäller och vid de fåtaliga transporterna 
används flera minibussar samtidigt, så att rekommen-
derade avstånd kan hållas.

– Det här är årets höjdpunkt, så här långt. Eftersom  
vår säsong brukar börja i april blir det här första kurs-
erna på Fårö i år. Och allt har fungerat jättebra med de 
anpassningar vi gjort, säger Janne Engström som är 
förbundsordförande för Försvarsutbildarna Gotland 
och platschef  på kursgården.

VILL HÖJA KUNSKAPEN
De båda veckokurserna som går nu skulle egentligen 
hållits under sommaren. Flytten till september och efter  
terminsstart har därför medfört en del avhopp. Trots 
det har ändå 15 deltagare från olika frivilliga försvars-
organisationer slutit upp för att lära sig arrangera 
föreläsningar och själva kunna arrangera event i ämnet 
totalförsvarsinformation. En av dem som är här för 
att gå fördjupningskursen i totalförsvarsinformation 
är Lisa Daram, som tillhör Svenska Lottakåren och 
numera även Försvarsutbildarna.

– Det känns roligt och viktigt att vara här. Många av 
frågorna som rör totalförsvarsinformation är ganska 
komplexa och jag tror att många svenskar generellt sett 
har ganska låg kunskap på området. Därför känns det 
bra att kunna bidra med att sprida kunskap i lite större 
sammanhang, säger Lisa Daram.

FÅR ÖVA I TRYGG MILJÖ
Under utbildningen varvas föreläsningar och grupp-
arbeten, teori och praktik. Tommy Jeppsson och Lars 
Björk står för faktabitarna när det gäller omvärldsläge 
och totalförsvar och Ulla Reimers för kunskaper i  
presentationsteknik.

– Jag tror att jag har lärt mig att vara mer tydlig, både 
i grupparbeten och vid presentationer. Det har varit ett 
bra gäng och det känns otroligt värdefullt att få pröva 
sina kunskaper och träna i en trygg miljö, säger Lisa 
Daram.

ANVÄNDBAR UTBILDNING
En av de andra kursdeltagarna, Georg Schwarz, har 
anmält sig av dubbla anledningar. Dels har han fått 
i uppdrag av Civilförsvarsförbundet att ordna total-
försvarsevent för medlemmar och allmänheten, dels är 
han anställd som säkerhetsstrateg hos region Halland 
som fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, att höja kunskapsnivån på  
området.

– Utbildningen här har gett flera aha-upplevelser. 
Den genomgång vi precis haft med vad man ska tänka 
på innan, under och efter ett event har varit jättebra. 

PROBLEMLÖSNING PÅ HÖG NIVÅ
Lite längre bort på kursgården pågår gruppchefsutbild-
ningen för CBRN-personal (CBRN står för kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära händelser). Lars 
Björk har precis gjort ett inhopp och hållit en timmes 
totalförsvarsinformation. Nu samlas alla kring kartorna 
som ligger framme på bordet. Enligt scenariot har 
någon form av kemiskt utsläpp skett på en annan del 
av Fårö och det är osäkert vem som ligger bakom. Nu är 
det upp till gruppcheferna att planera och genomföra 
de åtgärder som behövs. 

– Karttjänst är A och O. Man måste klara både det 
och ha koll på vädret, eftersom ämnen kan bete sig på 
olika sätt under olika förutsättningar. Tanken är också 
att man ska få tillfälle att reflektera och dra slutsatser 
gemensamt, säger Nalle Johansson, som är vice ord-
förande och utbildningsansvarig för CBRN-förbundet. 

– Eftersom det finns så otroligt många parametrar 
att väga in handlar det verkligen om problemlösning på 
hög nivå – vilket är väldigt roligt, säger kursdeltagaren 
Henrik Gustafsson.

CBRN OCH  
TOTALFÖRSVARSINFORMATION  

PÅ FÅRÖ 
I början på september hölls de första utbildningarna efter Coronastoppet. På 

Fårö kursgård blev det en intensiv vecka med två utbildningar samtidigt, fördjup-
ningskurs i totalförsvarsinformation och gruppchefskurs för CBRN-personal.
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SPRINGA MED SKYDDSMASK
Nästa dag är det dags för konditionstest. Kravet är att  
man ska kunna springa två kilometer på max 11 minuter  
och 35 sekunder, motsvarande kraven för att bli godkänd  
på en Grundläggande soldatutbildning för frivillig-
personal, GU-F. Skillnaden är bara att här ska man göra 
det med skyddsmask.

– Man måste verkligen andas ordentligt hela tiden, för  
att få in friskt syre. Annars orkar man inte fullfölja, säger  
Henrik Gustafsson, som klarade tiden med god marginal.

INGMAR BERGMANS GRAV
Även totalförsvarsinformationskursen får ägna sig åt  
fysisk aktivitet, dock under lite lugnare former. Varje 
dag avslutas med en tipspromenad, där frågorna 
baseras på dagens föreläsningar. Jag slår följe med Lisa 
Daram. Vi går genom de fina omgivningarna, förbi 
kyrkogården med Ingmar Bergmans grav och den 
närliggande stranden med vita stenar. Innan vi viker av 
mot kursgården passerar vi ett lambgift, ett av fårhusen 

som är så typiska för Gotland och Fårö. En fråga sitter 
upphängd alldeles i närheten. Lisa funderar.

– Det gäller att tänka till. På några av frågorna känns 
det som om alla svaren skulle kunna vara rätt, säger 
hon.

GUIDAD TUR
För att alla ska få se ännu lite mer av Fårö har Janne 
Engström arrangerat en guidad tur. De båda kurserna  
får varsin kväll med besök på engelska kolera-
kyrkogården, Ingmar Bergmans inspelningsplatser, 
biografen och några av öns fina stränder. Som avslutning 
ser vi solen gå ner över raukarna vid Langhammar och 
när vi når det lilla fiskelägret Helgumannen har det 
redan börjat skymma.

– När vi nu befinner oss i de här vackra omgiv-
ningarna måste man ju få se lite av dessa också, säger 
Janne Engström. 

TEXT: SARA BERGQVIST

Stränderna på Fårö tillhör de finaste i Sverige. Foto: Sara Bergqvist / Engelska kolera-kyrkogården är en rest från Krimkriget. Foto: Sara Bergqvist / 
Lisa Daram deltog i fördjupningskursen i totalförsvarsinformation. Foto: Sara Bergqvist / Löpning med skyddsmask för CBRN-gruppcheferna.  
Foto: Alice Carlsohn / Nalle Johansson dricker ur Helgumannens färskvattenkälla, som sägs ge evig ungdom. Foto: Sara Bergqvist
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MER ÄN EN FEMTEDEL av Militärpolisförbundets 
medlemmar ställer varje år upp som instruktörer och 
figuranter vid Försvarsmaktens utbildningar och  
övningar. Nu börjar man också med utbildningar på 
den civila sidan.

För att bli militärpolis behöver man gå den cirka tre 
månader långa militärpolisutbildningen vid Polis-
högskolan i Växjö. Om man är civil polis räcker det dock  
att komplettera med samma veckolånga repetitions-
kurs som militärpoliserna går vartannat år för att  
upprätthålla sin kompetens. 

– Det går alltså inte att utbilda sig till militärpolis 
här hos oss vid Militärpolisförbundet. Däremot hjälper 
vi Försvarsmakten med repetitionsutbildningar, 
skyddsvaktsutbildningar och utbildningar inom till 
exempel skytte och närkamp. Vi har en stor pool med 
instruktörer som Försvarsmakten använder sig av  
ganska frekvent. Och så bidrar vi med figuranter vid 
olika övningar, berättar John Sigurdsson som är utbild-
ningsansvarig i Militärpolisförbundet.

SKA UTBILDA SKYDDSVAKTER
Utöver det arrangerar förbundet föreläsningar och 
föredrag kopplade till polisiär verksamhet, säkerhets-
tjänst och totalförsvarsinformation. 

– Vi brukar till exempel bjuda in föreläsare från 
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och författare som 
skrivit något på området. I första hand riktar vi oss till  
våra egna medlemmar, men bjuder även in andra med-
lemmar i Försvarsutbildarna i mån av plats, berättar 
John Sigurdsson.

Från och med i år har förbundet dessutom fått ett nytt  
utbildningsuppdrag, som går ut på att utbilda skydds-
vakter för krigsplacering hos olika civila myndigheter. 

– För att få gå utbildningen ska man vara förordnad  
ordningsvakt. De första instruktörerna skulle ha utbild - 
ats nu under hösten och planen var att hålla den första 
skyddsvaktsutbildningen under våren. Dessvärre har 
utbildningen ställts in på grund av Covid-19 och flyttats 

fram till nästa år, berättar Henrik Lindén, förbunds-
styrelseordförande för Militärpolisförbundet.

MILITÄRPOLISENS BEFOGENHETER
En militärpolis har samma befogenheter som en vanlig 
polis i ärenden som berör Försvarmakten, antingen geo - 
grafiskt, personellt, materiellt eller verksamhetsmässigt.

– Det kan till exempel handla om en civil person 
som begår brott på militär mark, en soldat på stan som 
är full och beter sig illa eller en misshandel inne på 
kasernen. Vanligaste ärendet i fredstid är obehörigt 
tillträde till skyddsobjekt, där någon tagit sig in på 
militärt område, säger John Sigurdsson.

De flesta i Militärpolisförbundet är militärpoliser, 
civila poliser eller före detta beredskapspoliser. Men 
det finns inget krav på att vara det för att få bli medlem.

TEXT: SARA BERGQVIST

MILITÄRPOLISFÖRBUNDET
Är ett av Försvarsutbildarnas 16 rikstäckande förbund.
Antal medlemmar: 223.
Grundades: 1954 som förening inom Stockholms-
förbundet. Eget riksförbund sedan 2014.
Verksamhet: Hjälper Försvarsmakten med instruk-
törer vid militärpolisutbildningen, skyddsvaktsutbild-
ningar och utbildningar i till exempel skytte och 
närkamp. Bidrar också med figuranter vid olika 
övningar inom Försvarsmakten.
På gång: Civil skyddsvaktsutbildning för myndigheters 
räkning med start nästa år. Utbildningen av instruk-
törer skulle ha skett nu under hösten men flyttas till 
2021.

BRA AKTIVITET HOS  
MILITÄRPOLISFÖRBUNDET

Militärpoliserna har samma befogenheter som civila poliser i ärenden som berör Försvarsmakten. Foto: Militärpolisförbundet 

VÅRA FÖRBUND
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KURSGÅRDEN PÅ FÅRÖ är hjärtat i Försvarsutbildarna 
Gotlands verksamhet. Här hålls alla utbildningar som 
förbundet ansvarar för. Och det gemensamma engage-
manget är stort för att hålla kursgården i fint skick.

När Janne Engström tog över som förbunds-
ordförande för Försvarsutbildarna Gotland 2011 var 
det ett kraftigt decimerat förbund. De flesta hade nog 
trott att frivillig verksamheten skulle blomstra när 
Försvarsmakten i princip lade ner verksamheten på 
Gotland 2006. Men så blev det inte. För Försvarsutbild - 
arna Gotland inne bar det att beställningarna på kurser 
uteblev och kursgården var hotad. Skulle den behöva 
säljas?

– Det första jag gjorde som ny ordförande var att åka 
till kansliet, vilket ledde till att vi fick ansvaret för en 
GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilliga, 
14 dagar) och en Military Weekend. När jag kom hem 
fick jag tag på en bra platschef  och så kunde vi starta 
upp igen, berättar Janne Engström.

RUSTADE UPP KURSGÅRDEN
Under en period hade det bara varit Frivilliga Radio-
organisationen (FRO) som hållit återkommande kurser 
på kursgården. Nu började man också ta in beställningar 
från bl a konfirmationsläger. Pengarna som kom in 
användes till upprustning.

– Till att börja med bytte vi tak och investe rade i wifi. 
Sedan dess har vi också målat om, bytt kranar och fönster, 
asfalterat vägarna och byggt terrasser. Men utan våra 
medlemmar hade det aldrig gått. Vi har ett riktigt 
järngäng på runt 60 personer som hjälper till att hålla 
gården i fint skick, bland annat under trivselhelgen i 
april, där vi fixar allt som behövs inför säsongen, säger 
Janne Engström.

FÖRSVARSUTBILDARNA KOMMER FÖRST
Vanligtvis arrangerar Försvarsutbildarna Gotland 
två Military Weekend och en GU-F per år. Man ställer 
också upp med skolledning till de kurser i försvars-
medicin, totalförsvarsinformation och CBRN som 
hålls här varje år. 

– Inriktningen för kursgården är att Försvarsutbild-
arnas kurser är prioriterade. Om vi har ledig kapacitet 
kommer Försvarsmakten och andra frivilligorganisa-
tioner i andra hand. I tredje hand kommer andra som 
vill ha läger eller kurser hos oss och om det fortfarande 
finns plats fyller vi på med turister.

FÅRÖMARSCHEN GER NYA MEDLEMMAR
En annan viktig aktivitet för Gotlandsförbundet är 
Fårö marschen som arrangeras varje höst. Den avslutas 
med kaffe och middag på kvällen för de som vill.  
Marschen är gratis för medlemmar och kostar  
150 kronor för andra.

– Eftersom det bara kostar 100 kronor att bli medlem 
brukar det vara en bra rekryteringsbas för oss, säger 
Janne Engström med ett leende.

FINT FÖR INSTRUKTÖRERNA
En av Gotlandsförbundets många engagerade medlem-
mar är Simona Malmros som sitter som suppleant i 
styrelsen och som ofta brukar ställa upp som instruk-
tör på kurserna.

VÅRA FÖRBUND

Janne Engström är förbundsordförande och platschef på Fårö kursgård.  
Foto: Sara Bergqvist. / Simona Malmros är suppleant i styrelsen. Foto: Privat

FÖRSVARSUTBILDARNA 
GOTLAND

FÖRSVARSUTBILDARNA GOTLAND
Antal medlemmar: 200.
Utbildningar: Håller själva i GU-F och Military 
Weekend samt föreläsningarna För din säkerhet! och 
Försvarsinformation. Dessutom skolchefsuppdrag 
för flera andra kurser, bland annat i försvarsmedicin.
Ungdomsverksamhet: Nej, men planerar för en 
Military Day under nästa år.

– Som yngst i styrelsen har jag kanske lite andra 
perspektiv och försöker komma med idéer kring hur vi 
kan utveckla kursgården ytterligare. Bland annat göra 
den ännu bättre för instruktörerna och deras familjer, 
så att det ska vara roligt för dem att följa med. Nu har vi 
ordnat med en bättre lekplats, fotbollsplan och bod att 
förvara prylarna i, berättar Simona Malmros.

TEXT: SARA BERGQVIST
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VÅRA FUNKTIONÄRER

SÅVÄL FÖRBUNDET KUSTJÄGARNA som Befäls-
föreningen Militärtolkar sätter trivsel och samman-
hållning högt och då är olika event som samlar 
medlemmarna en viktig del. Båda förbunden anordnar 
föreläsningar och studiebesök inom ämnesområden 
som ligger nära deras verksamhet. After work, helg-
kurser för militärtolkarna samt friluftsaktiviteter för 
kustjägarna är andra saker på programmet.

FÖRELÄSTE OM MISSIONER I AFRIKA
– Vi har några stående event varje år, bland annat i sam - 
band med stämman då vi brukar ha föreläsningar och  
språkkurser. Våra föreläsningar 
har nästan alltid någon form av 
språklig koppling. En av våra  
senaste föreläsare var en sam-
verkans officer som tjänstgjort i 
Mali, vilken haft ett nära sam-
arbete med flera tolkar, berättar 
Rebecka Carlström, som varit 
event ansva rig för Militärtolkarna i 
två omgångar, men som nu blivit 
förbundsstyrelseordförande 
istället.

– I år har vi ju inte kunnat hålla 
några föreläsningar, men förra 
året hade vi till exempel besök av 
Patrik Gardesten som är chef  för 
Amfibieregemente 1 i Berga (AMF 
1) som berättade om framtidens 
amfibie förband. Tidigare samma 
år föreläste kustjägar veteranen 
Ingemar Wemmenhög om Kongo-
krisen och de psykiska stress-
reaktioner som många av sol daterna där drabbades 
av, berättar Vojkan Bekeris som är eventansvarig för 
Förbundet Kustjägarna (FKJ) och Kust jägarveteranerna 
(KJV) som är nära förbundna med varandra.

VARIERAR EVENTEN
Själv har Vojkan Bekeris varit eventansvarig i FKJ och 
KJV sedan 2005, då han drog igång kustjägarträffar och 
senare också föreläsningar ute på restaurang en gång i 
månaden. Numera håller han också i planeringen och 
all förplägnad vid deras övriga träffar, vilket passar bra 
med tanke på hans civila yrke som kock. 

EVENTANSVARIGA BIDRAR  
TILL TRIVSEL OCH AKTIVITET

– För att passa i rollen behöver man kunna fungera 
lite som bollplank och se vad som funkar rent praktiskt 
och som inte blir för dyrt. Jag tycker att det är jättekul 
och har hållit i många event i andra sammanhang 
också, säger Vojkan Bekeris.

– Jag tror att det är viktigt att man gillar administra-
tion och kan hålla många bollar i luften eftersom rollen 
innebär en hel del logistik. Man ska hantera anmäl - 
ningar, boka lokaler och föreläsare, se till att det finns 
mat inklusive alternativ för allergiker o s v. Sedan 
gäller det att vara kreativ så att det blir lite variation på 
eventen, säger Rebecka Carlström.

CORONAANPASSADE AKTIVITETER
Restriktionerna i år har inneburit att båda förbunden 
bara hållit ett par mindre event med begränsat antal 
deltagare. Hos Militärtolkarna har en liten, väl utspridd 
grupp besökt Armémuseum och utställningen I rikets 
hemliga tjänst. Och FKJ har anordnat ett par utomhus-
aktiviteter, bland annat en paddling i somras.

– Nu tittar vi på om vi kan genomföra en vinter-
paddling också under helgen vecka sex, innan isen 
lägger sig i skärgården, säger Vojkan Bekeris.

TEXT: SARA BERGQVIST

Rebecka Carlström. Foto: Privat Vojkan Bekeris. Foto: Katarina Nithamre-Bekeris

Roliga och intressanta event bidrar både till nya kunskaper och skapar 
trivsel och sammanhållning i förbunden. Rebecka Carlström från Befäls-
föreningen Militärtolkar och Vojkan Bekeris från Förbundet Kustjägarna 

berättar om rollen som eventansvarig – och vad de gör för event i sina förbund.



Sedan bör man ha varit med på de utbildningar man 
rekryterar till, så man vet vad man pratar om. 

Vilken är den största utmaningen med rollen?
Irma:
– Det är lättare att hitta sjukvårdare än fältkockar. Men 
nu har vi hittat en bra form, där vi kan lotsa om en del 
som anmält sitt intresse för sjukvård, där behovet av 
dessa är täckt, till att bli fältkockar istället.
 Jonny:
– Att få alla att fullfölja. Jag vill att alla ska känna sig väl 
omhändertagna så att det blir ett långvarigt engagemang. 
Jag är lite orolig för de som börjat nu under pandemin och 
inte kunnat genomföra alla utbildningar som planerat.

Och vad är roligast?
Irma:
– Rent generellt handlar det om kamratskapen, alla 
olika människor man lär känna och den insats vi gör 
tillsammans. Därför är det jättekul att kunna lotsa in 
nya som kan jobba vidare.
Jonny:
– Att se engagemanget och entusiasmen hos alla, även 
om det kan innebära långa, fysiskt krävande dagar med 
högt tempo!

TEXT: SARA 
BERGQVIST

Irma Palm.  
Foto: Sara Bergqvist

VÅRA FUNKTIONÄRER

HALLÅ DÄR...
... Jonny Pettersson, avtalsansvarig för Försvarsutbildarna 

Uppland och Irma Palm, avtalsansvarig för Försvars-
utbildarna Stockholm-Södermanland.

Vilka avtal hanterar ni hos er?
Irma:
– Vi rekryterar sjukvårdare till tre utbildningsgrupper  
inom Hemvärnet med vardera fyra bataljoner. Totalt 
handlar det om cirka 110 befattningar. De två utbild-
ningsgrupperna i Stockholm är fullrekryterade, men 
i Södermanland finns några vakanser. Utöver det 
rekryterar vi fältkockar till cirka 40 befattningar. Vi  
har inte hand om några civila avtal hos oss.
Jonny:
– För Försvarsmaktens räkning handlar det om fem fält-
kockar och 24 sjukvårdare inklusive gruppchefer. På 
sjukvårdssidan är det ganska fullt och vi har många till 
på ingående. Vi vill ha några extra eftersom det alltid är 
en viss rörlighet och det tar tid att utbilda. Utöver det  
rekryterar vi personer som ska ingå i läns styre lsernas 
räddnings- och röj ningsstyrkor. Vi har precis rekry-
terat 17 personer där och det ska bli 13 till. 

Hur ser din roll som avtalsansvarig ut?
Irma:
– Efter att någon anmält sitt intresse tar jag kontakt med  
dem, intervjuar och inleder samverkan med Hemvärnet.  
Samtidigt presenterar jag personen för ett förband där 
jag tror att det finns en ledig plats. Om personen klarar 
säkerhetsprövningen och den fördjupade intervju som  
Hemvärnet gör tecknar den intresserade ett utbild-
nings avtal med Försvarsmakten och fort sätter med 
kursansökan. Varje månad håller vi också en informa-
tionskväll, där nya medlemmar kan få reda på mer om 
vad det innebär och vad som förväntas av dem. 
Jonny:
– När vi har fått en intresse anmälan ringer jag upp 
och berättar vad det innebär och vad som krävs för att 
utbilda sig till en viss befattning. Om den sökande  
fortfarande är intresserad blir han eller hon medlem i 
en av våra föreningar. Eftersom jag är kompanichef  i  
Hemvärnet är det ofta jag som sedan gör den fördjupade 
intervjun. Därefter hjälper jag till med kursansökan 
och har en kontinuerlig dialog med medlemmen under 
de olika utbildningsstegen. 

Vad krävs för att göra ett bra jobb som  
avtals ansvarig?
Irma:
– Man måste kunna det man ska rekrytera till och ha 
bra kontakt med hemvärnsförbanden. Och så måste 
man ha ett genuint intresse för människor.
Jonny:
– Social kompetens. Och att man verkligen ligger i och 
ringer de här samtalen, det tar inte många minuter. 
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DET HAR VARIT ett annorlunda år även för Frivilliga 
Motorcykelkåren (FMCK) under rådande Coronatider. 

Trots pandemin hann FMCK ändå genomföra vinter - 
kurserna i februari i år. Dessa är viktiga eftersom en 
deltagare inte är färdigutbildad förrän denne kan köra 
MC i vinterväglag. FMCK har även hunnit med grund-
kurserna i Eksjö under september. Planerna framöver är 
att bedriva full verksamhet och organisationen för håller 
sig till Försvarsmaktens och Folkhälsomyndighetens 
direktiv. FMCK har planerat för fyra grundkurser under 
2021 avsedda för blivande MC-ordonnanser till  
Hemvärnet. 

INNEHÅLLSRIK GRUNDKURS
Grundutbildningen för att bli ordonnans tar två veckor. 
Varje kurs tar in 24 deltagare. 

– Idag är det tyvärr brist på kvinnor i verksamheten. 
Det var fler förr. Cirka 95 procent är män som går  
kurs erna och vi jobbar för att få in fler kvinnor i orga-
nisationen. På kurserna som vi genomförde i våras var 
det ungefär tre kvinnor på 40 deltagare, det är alldeles 
för dåligt, säger Fredrik Blomdahl, rikskårchef.

Under kursen får deltagarna lära sig att köra motor-
cykel i terräng och på väg samt ges kunskap om de mili-
tära och civila trafikreglerna. Deltagarna lär sig således 
att hantera sin motorcykel. I kursen igår även utbildning 
i hur fel på motorcykeln lagas och hur den ska vårdas. En 
viktig del i kursen är givetvis vad det innebär att vara 
ordonnans och vilka uppdrag som ska kunna utföras.

De som utbildats till ordonnanser skriver avtal med 
och placeras i Hemvärnet där de ges komplettering 
inom eget förband. 

UNGDOMSUTBILDNING I TRE STEG
För ungdomar finns tre olika kurser. I den första  
ingår att ta förarbevis på Elmoped. Den andra kursen  
inne håller likheter med ordonnansutbildningen, där 
del tagarna bl a får åka runt på moped och pröva på hur 
det är att arbeta som ordonnans. 

EN AKTIV  
FRIVILLIGORGANISATION

FMCK har mycket att erbjuda MC-intresserade ungdomar. Foto: Ben Faist / Pixabay

Under den tredje kursen kan deltagarna ta körkort 
på lätt MC. Detta för att senare, om intresse finns, 
kunna gå grundkursen för att utbilda sig till ordonnans 
i Hemvärnet. 

INTRESSE LEDDE TILL VIDAREUTBILDNING
– I början blev det en fascination av att pröva på hur 
man använder den där fina gamla MC:n. Sen har jag 
succesivt växt in i detta, vad det innebär och vilken  
viktig funktion vi har i samhället. Och nu har man lärt 
sig och vill mera, säger Thomas Tengvall, medlem i 
FMCK sedan 2017. 

Thomas fungerar sedan några år som mc-ordonnans 
och planerna är att vidareutbilda sig till instruktör för att  
ytterligare stödja verksamheten. Idag finns en fin  
samhörighet kårerna emellan och man anordnar bl a 
träningsläger där man ses ”över gränserna”. Han stortrivs  
och tycker det är fantastiskt att se alla människor som 
söker sig till verksamheten och får vara med och bidra. 

TEXT: MARIA SWANSTRÖM

Därmed är presentationerna av samtliga frivilliga försvars
organisationer slutförd.

FMCK: FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN 
Antal medlemmar: Ca 4 500. 
Verksamhet: Rekrytera och utbilda MC-ordonnanser 
till Hemvärnets krigsförband.
Vart: Det finns kårer i hela Sverige.
Ungdomsverksamhet: Bedriver ungdomsutbild-
ningar med mopedkörkort och på lätt motorcykel. 
På gång: Fyra kurser som börjar i vår.

FRIVILLIGORGANISATIONERNA: FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN 
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I BÖRJAN AV MARS i år hade jag förmånen att till-
sammans med generaldirektören för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap delta när riksdagen 
övade i kammaren som del av Totalförsvarsövning 
2020. Då visste ingen att vi en kort tid därefter skulle 
befinna oss i en kris som saknar motstycke i modern 
tid. Det nya coronaviruset prövar vårt samhälle, vår 
beredskap och omställningsförmåga.

I rådande läge har det varit en självklarhet för 
Försvarsmakten att ge allt det stöd till samhället vi kan. 
Utöver skydds- och sjukvårdsutrustning och transporter 
har vi bidragit med specialistkompetens, arbetskraft 
och samordning av resurser. Jag är stolt över alla de  
insatser som gjorts och fortsatt görs där det finns 
behov. 

I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla  
värdet av frivilligengagemanget som fyller en oum-
bärlig funktion i vårt gemensamma arbete. Här finns 
det kompetens och erfarenhet som utgör centrala för-
stärkningsresurser och som också spelar en viktig roll i 
den fortsatta utvecklingen av vårt samlade totalförsvar. 
Årets alla dagar och landet runt finns beredskapen att 
ställa upp och ge stöd där det behövs. Vid flertalet  
tidigare kriser av olika slag har frivilligorganisationerna 
visat prov på styrka, handlingskraft och uthållighet.  
Så även nu. 

I arbetet med att bygga ett motståndskraftigt sam-
hälle kan betydelsen av att nå ut med information om 
försvaret av vårt land inte nog betonas. Informations- 
och utbildningsverksamheten är dessutom ett viktigt 
bidrag för att öka försvarsviljan hos allmänheten. 

Den verksamhet som engagerar våra ungdomar är av 
särskild vikt och väcker intresse för ett fortsatt engage-
mang för försvaret och dess olika verksamheter. 

Jag brukar ofta säga att försvarsviljan är total-
försvarets viktigaste resurs. Den kan inte beordras 
eller beställas utan bygger på självklarheten att värdet 
av frihet, demokrati och mänskliga rättigheter måste 
försvaras. Läget i världen visar tyvärr att vi inte kan ta 
dessa värden för givna. 

När samhället är sårbart och utsatt för stor påfrest-
ning är det viktigare än någonsin att upprätthålla 
Sveriges beredskap och säkerhet. Försvarsmakten ska 
fortsätta att lösa alla våra uppdrag samtidigt som vi 
stödjer samhället där det efterfrågas. Detta gör vi med 
ert ovärderliga stöd. Vi har olika roller och verktyg men 
vi har gemensamma mål. I grunden handlar det om 
Sveriges säkerhet och trygghet. 

När året nu går mot sitt slut konstaterar jag, och 
säkert andra med mig, att 2020 inte blev som vi tänkt. 
Samtidigt är det min bedömning att vi kommer att 
kunna använda de viktiga erfarenheter och kunskaper 
vi fått i det fortsatta arbetet med att stärka det samlade 
totalförsvaret. När det är som tuffast ska vi stå som 
stadigast och vår sammanhållning vara som starkast. 
Genom samverkan och lagarbete vinner vi insikter och 
skapar rutiner för samarbete i skarpt läge. Så bygger vi 
tillsammans ett starkare försvar. 

TEXT: MICAEL BYDÉN,  
General och Överbefälhavare

VI STÅR STARKA

KRÖNIKAN
Micael Bydén. Foto: Försvarsmakten



28 – FÖRSVARSUTBILDAREN 5-2020

Stor marinövning utmed Östkusten 
MELLAN DEN 24 och 27 
augusti genomförde marinen 
övningar till sjöss på kust-
sträckan mellan Västervik och 
Nynäshamn. Fyra svenska  
korvetter, ett finskt marinfartyg 
och flyg deltog i övningen.  
Totalt omfattade övningen  
cirka 250 personer. Under 

stora delar av övningen  
befann man sig även långt ut 
till sjöss och Försvarsmakten  
uppmanade fiskare och civil  
sjöfart att hålla avstånd. 
Allmänheten bads innan 
övningen om varsamhet i hur 
de förtöjde båtar i farleder på 
Östkusten.

Försvarsmakten övar på Gotland
PÅ FÖRSVARSMAKTENS 
hemsida uppges att det under 
augusti genomfördes en stor 
övning utanför militärt område 
på Gotland. 

”Vi visar att vi kan verka på 
hela Gotland med kort varsel, 

det är en del av vårt uppdrag 
och då måste vi öva på det, 
säger Tomas Ängshammar, 
kommunikatör vid Gotlands 
regemente.”

Övningen pågick under en 
vecka.

MSB:s helikoptrar och mindre  
skopande flygplan har ryckt ut  
till mer än 60 bränder

Viktiga satsningar på civilt försvar  
i försvarspolitisk inriktning

Säpo: Västsverige mål för storskaligt kinesiskt spionage

DEN MEST KRITISKA skogs-
brandsäsongen är nu över. 
Under perioden 23 april till 
20 september har MSB enligt 
myndighetens hemsida fått 
begäran om önskat luftburet 
stöd till mer än 60 bränder i 
skog och mark.

– Jag är otroligt glad och 
stolt över hur Sverige hanterat 
situationen efter bränderna 
2018. Det är så tryggt för oss  
inom räddningstjänsten att 
denna resurs finns, säger 
Joakim Jansson, räddnings-  
och säkerhetschef vid 
räddnings tjänsten i Västerviks 
kommun.

REGERINGENS FÖRSLAG 
till försvarspolitisk inriktning 
för 2021–2025 lämnades till 
riksdagen den 15 oktober. Av 
förslaget framgår regeringens 
inriktning för militärt försvar 
och för civilt försvar. 

– MSB välkomnar sats-
ningarna på det civila försvaret  
som anges i den försvars-
politiska inriktningen. Vi ska 
nu analysera förslaget och 
det är angeläget att fortsätta 
arbetet i oförminskad takt, 
säger Camilla Asp, avdelnings-
chef för krisberedskap och 
civilt försvar vid MSB.

CYBERSPIONAGET mot 
Sverige har ökat och beskrivs 
av Säkerhetspolisen som 
närmast industriellt enligt 
en artikel i Göteborsposten. 
Tekniksektorer som fordon, 
telekom och miljö hackas och 
utländska underrättelsetjänster 
rekryterar agenter på insidan.

Västsverige är en av mål-
tavlorna, enligt myndigheten.

– Framför allt har det kine-
siska hotet varit det drivande, 
säger Kennet Alexandersson,  
senior analytiker inom kontra-
spionage. Senaste veckan 
avslöjades att över 1000 

Brandriskprognoserna 
styrde antalet beredskaps-
lagda helikoptrar och mindre 
skopande flygplan, och var 
dessa placerades i landet. 
Den proaktiva taktiken, att 
tidigt gå in offensivt och 
fälla vatten från luften innan 
skogsbränderna hunnit växa 
sig stora, har varit avgörande 
faktorer enligt flera räddnings
tjänster. Dels har man kunnat 
få kontroll på flera bränder i 
ett tidigt skede och dels har 
man sparat på den operativa 
personalens krafter.

Försvarsbeslutet ger förut - 
sättningar för vad som ska 
utvecklas och med vilka 
resurser. Regeringen ger sedan  
styrning i planeringsanvisningar,  
i myndigheternas reglerings-
brev i december 2020 eller i 
särskilda rege ringsuppdrag. 

– Nu kommer vi fortsätta 
med att jobba för att få en 
sammanhållen planering som 
leder till ett motståndskraftigt 
och robust samhälle, säger 
Camilla Asp, avdelningschef 
för krisberedskap och civilt 
försvar i en intervju på  
myndighetens hemsida.

svenskar kartlagts av ett kine-
siskt företag som uppges ha 
kopplingar till landets under-
rättelsetjänst. Men enligt Säpo 
är det bara ett exempel på en 
”massiv apparat” som arbetar 
hela tiden. 

– Det här är en pågående 
verksamhet som är närmast 
industriell, alltså väldigt, 
väldigt storskalig verksamhet 
som pågår, säger Kennet 
Alexandersson på Säkerhets-
polisen. 

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) övar nationellt försvar på 
Gotland. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Släckningsarbetet vid branden i Gnösjö. Foto: MSB bildbank

En illustration av cybersäkerhet. Foto: Flickr / Christopher Cook
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Officerare återvänder till försvaret Beredskapskontroll av sjöminering 
FÖRSVARSMAKTEN UPPGER  
via sin hemsida att officierare 
som en gång lämnat Försvars-
makten och tagit civila jobb, 
nu börjat återvända till yrket.

Vid exempelvis Tredje 
sjöstridsflottiljen i Karlskrona 
har under det senaste året 
välkomnats tillbaka runt tio 

ENLIGT FÖRSVARMAKTENS 
hemsida har insatschefen 
genomfört en oanmäld bered-
skapskontroll av förband ur 
samtliga försvarsgrenar och 
Hemvärnet.

Insatschefen, general-
löjtnant Michael Claesson, 
som besökte de deltagande 
förbanden under kontrollen 

officerare och sjömän. ”Det 
här är ju personer som redan 
är utbildade och dessutom  
kommer med erfarenheter 
från det civila” säger Per 
Edling som är chef på Tredje 
Sjöstridsflottiljen. 

förklarar varför den gjordes:
– Syftet med kontrollen är 

att stärka försvaret av Sverige 
och är en del av Försvars-
maktens ambition att höja vår 
operativa förmåga. Den här 
typen av kontroller är viktiga 
för att se att våra krigsförband 
kan lösa de uppgifter de är 
satta att göra i kris och krig.

EU:s sjukvårdslager ska  
byggas i Sverige

Miljöarbetet stärker vår  
militära förmåga

Försvarsmaktens nya höstkampanj

USA tränar navigering i  
Karlskrona skärgård

Nu ska inventeringen av  
skyddsrummen bli mer effektiv

SVERIGE HAR FÅTT i upp - 
drag att bygga upp ett av EU:s  
nya sjukvårdslager, enligt 
uppgifter till Ekot. Det ska 
handla om ett större bered-
skapslager för bland annat 
skyddsutrustning.

Bland annat rör det sig om  
andningsskydd och skydds - 
kläder, men också medicin-
teknisk utrustning så som 
respiratorer som alltså ska 
köpas in och lagerhållas i 

OM DET BLIR KRIG då behöver 
man inte tänka på miljön väl? 

– Jo, för det handlar om 
överlevnad. Inte ens i en krigs-
situation kan man grisa ner 
sitt område, för då har man 
sågat av grenen man sitter 
på. Ta till exempel rent vatten, 
det behöver vi oavsett om det 
är krig eller inte. Stridsvärdet 
försvinner ganska fort om vi 
inte har tillgång till rent vatten. 

Det är miljöhandläggare 
Rose-Marie Karlsson som 
besvarar sin egen, något 
förenklande, retoriska fråga. 
Även om det kring rent-vatten-
frågan finns exempel på kort-
tidslösningar för vattenrening 
så är hennes slutsats ändå 
tydlig, miljöarbetet är botten-

ÅRETS varumärkesbyggande 
kampanj fokuserar på att visa 
vad Försvarsmakten gör just 
nu för att säkra fred och frihet 
och försvara Sverige på land, i 
luften och till sjöss. Kampanjen 
kommer att synas i utomhus-
reklam, i tidningar, på tv och 
digitalt fram till årsskiftet. I 

UNDER OKTOBER MÅNAD 
deltog personal och båtar från  
USA:s försvarsmakt i en svensk  
övning i Karlskronas skärgård 
där målet var att träna navi - 
ge  ring i skärgårdsmiljö 
tillsam mans. Den svenska 
skärgården är både komplex 
och utma nande att navigera 
i och utbild ningen var upp-
delad i olika faser där både 
skydd och anfall ingick.

GENOM ETT FÖRÄNDRAT  
arbetssätt kommer MSB nu att  
kunna inventera skyddsrums-
beståendet mer effektivt på 
sikt. Samtidigt har regeringen 
föreslagit en utredning som 
ska se över hur ett modernt 
befolkningsskydd ska vara ut-
format i Sverige. Det kommer 
att göra att MSB får en bättre 
bild av skyddsrumsbeståndet. 

– Genom att endast använda  
oss av tillsyner från och med 
hösten 2020 och tills vidare så  
genomför vi fler antal fysiska 
besök vid skyddsrum och får 
på så vis en bättre helhetssyn. 
Beslutet är fattat som ett led 
i många diskussioner under 
några år hur MSB ska få en 
bättre bild av skyddsrums-

större skala i Sverige, enligt 
vad Ekot erfar.

Det handlar om ett uppdrag 
för att stärka EU:s gemen-
samma beredskap. Tanken 
är att medlemsländer vid en 
akut kris ska kunna ansöka 
om stöd. Ytterligare lager ska 
också byggas upp i andra 
europeiska länder. Den totala 
budgeten uppges vara på 
närmare 40 miljoner euro, och 
finansieras med EUmedel.

beståndet. Detta är ingen  
ambitionsminskning utan 
frågan är prioriterad för MSB 
inför 2021 och hänger ihop 
med utvecklingen av vårt 
totalförsvar, uppger Anders 
Johannesson, enhetschef på 
MSB.

Utmärkningen av skyddsrum. Foto: MSBplattan och en förutsättning 
för att verksamheten ska  
kunna fortgå. Utan miljöfunk-
tion, ingen militär leverans. 
Rose-Marie arbetar tillsam-
mans med miljösamordnare  
Anna Bäckman med miljöfrågor 
vid Livgardets regementsstab 
i Kungsängen. Tillsammans är 
de ett sammansvetsat team  
som dagligen jobbar mot 
Försvarsmaktens mål, en 
ökad och trovärdig militär för - 
måga och att bygga förtroende 
både internt och externt. De  
arbetar samtidigt för ett 
hållbart försvar i de övningar 
och insatser som Livgardet 
genomför. Allt enligt en 
intervju på myndighetens 
hemsida.

Sverige övar och genomför 
regelbundet utbildningar till-
sammans med USA. Sveriges 
bilaterala samarbete med 
USA är av stor betydelse. De 
prioriterade områdena för  
det fördjupade samarbetet  
är bland annat förmåge-
utveckling, övningar och 
utbildning.

och med kampanjen kommer 
allmänheten att få en inblick 
i hur det är att arbeta på en 
ubåt, som cybersoldat och 
i ett specialförband och hur 
det går att kombinera med ett 
familjeliv.

– Målet är att ge en ökad 
förståelse för både kända och 

okända militära förmågor och 
de människor i Försvarsmakten  
som tillsammans bidrar till 
Sveriges säkerhet, säger Johan  
Landeström, marknadschef 
vid ledningsstabens kommu-
nikationsavdelning.

Målgruppen för kampanjen 
är den breda allmänheten och 

syftet är att fortsätta bidra 
till den positiva utvecklingen 
av allmänhetens förtroende 
och intresse för vad Försvars-
makten gör. Budskapet är 
att medborgarna ska kunna 
känna sig trygga trots att situ-
ationen i omvärlden är osäker.
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Effektivare kommunal räddningstjänst 
ENLIGT ETT pressmedelande 
på regeringens hemsida ska 
landets kommunala räddnings - 
tjänster bli mer effektiva för 
att kunna hantera framtida 
utmaningar såsom skogs-
bränder. Försvarsutskottet 
föreslår att riksdagen säger ja 
till regeringens förslag om en 
effektivare räddningstjänst. 
Utskottet vill samtidigt att 
riksdagen riktar ett tillkänna-

givande, en uppmaning, till 
regeringen om att se över 
möjligheten att införa undan-
tag i a-kassereglerna för del-
tidsbrandmän. För att stärka 
kommunernas förmåga att 
likvärdigt och effektivt kunna 
förebygga och hantera stora 
allvarliga olyckor föreslår 
regeringen ett flertal nya 
bestämmelser på området.
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Brandman efter släckningsarbete. Foto: MSB bildbank

Välskyddat, snabbt och rörligt
FÖRSVARSMAKTEN UPPGER 
via sin hemsida att armén har 
fått ett tillskott i fordonsflottan  
i form av Granatkastarpansar-
bandvagn 90. Ett av de för - 
band som tilldelats vagnen 
är Norrbottens regemente 
och nu utbildas den första 
plutonen vid pansarbataljonen 
på fordonet.

– Det känns som en ära att 
få vara en del av något nytt. 
Det här är inget som har  
funnits innan så det känns  
väldigt unikt att få vara med 
under det första utbildnings-
året med vagnarna, säger  
William Vinter från Tyresö 
som är en av gruppcheferna.

Eftersom systemet med 
stridsfordonsburen granat-

kastare är nytt finns det 
förstås mycket att upptäcka 
och lära. Det handlar om stora 
skillnader jämfört med hur 
granatkastarplutoner tidigare 
har löst sina uppgifter. 

– Den största skillnaden  
är skyddsnivån. Tidigare stod 
vi utomhus vid pjäsen. Nu  
sitter besättningen tryggare i  
vagnen med skydd. Vi får även  
en helt annan manövrerings-
förmåga. Nu kan vi följa det 
mekaniserade förbandet på 
ett helt annat sätt eftersom 
vi har samma typ av fordon, 
säger översergeant Mikael 
Sandling som är plutonchef.

Förare på en Granat kastarpansar bandvagn 90. Foto: Försvarsmakten

Försvaret kan gå miste om kunskap
1 400 OFFICERARE kommer 
att ha gått i pension under 
den kommande femårs-
perioden, samtidigt som fler 
unga officerare utexamineras, 
rapporterar SR Ekot.

Konsekvensen kan bli att 
Försvarsmakten tappar  
mycket av den kunskap och 
rutin som man byggt upp 

under decennier, säger  
Johan Österberg, forskare vid  
För svarshögskolan, till Ekot.

Nu vill man systematisera 
kunskapsöverföringen och 
de som närmar sig pensions-
åldern uppmanas att stanna 
några år till.
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REGION SYD
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 22-24 jan Skillingaryd Norra Småland
Introduktion nya 24 jan Skillingaryd Norra Småland 
ungdomar
Ungdomsövning 26-28 febr  Eksjö Norra Småland 
Instruktörskurs  19-27 febr  Höllviksnäs Försvars- 
– tillämpning ungdom   utbildarna
Ungdomsskola – vår 20-27 febr  Höllviksnäs Försvars- 
   utbildarna
Försvarsmedicin  27 febr – Höllviksnäs Försvars- 
– grundkurs 1 08 mars  utbildarna

REGION VÄST
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
För din säkerhet! 27 jan Partille Göteborg
Lufthot och motåtgärder  17 febr  Kviberg  Göteborg
Grundläggande  20 febr –  Göteborg Göteborg 
soldatutbildning för  05 mars 
frivilliga (GU-F)
För din säkerhet!  24 febr  Kviberg  Göteborg

DET HÄNDER I FÖRBUNDEN
16/12-28/2

Foto: Pixabay
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För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

REGION MITT
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
Ungdomsövning 12 jan Norrtjälje Luftvärns- 
   förbundet
Ungdomsövning 22-24 jan Kungsängen Luftvärns- 
   förbundet
Försvarsmedicin  28-31 jan HvSS, Vällinge Försvars- 
– instruktör GU-F   utbildarna
Instruktör – CBRN 05-07 februari HvSS, Vällinge Försvars- 
fortbildning    utbildarna
Ungdomsövning 09 febr Norrtälje Luftvärns- 
   förbundet
Grundkurs om lufthot 13 febr Stockholm Luftvärns- 
och motgångar    förbundet
Ungdomsövning 19-21 febr Väddö Luftvärns- 
   förbundet

REGION NORR
Aktivitet Datum Plats Arrangerande  
   förbund
CBRN – operatör 24-29 jan Boden CBRN
Ungdom – tema 14-19 febr  Camp Ånn Försvars- 
vinter grunder    utbildarna
Ungdom – tema 21-26 febr  Camp Ånn Försvars- 
vinter grunder    utbildarna
Vintertjänst – grunder 28 febr –  Camp Ånn Försvars- 
 05 mars   utbildarna
Ungdom – tema 28 febr –  Camp Ånn Försvars- 
vinter grunder  05 mars  utbildarna

OBS! På grund av pandemin pågår ett arbete med att flytta huvuddelen av alla kurser i januari-februari  
till senare tillfällen under 2021.



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

FÖRSVARSUTBILDARNA  
TILLÖNSKAR EN  

God Jul och ett  
Gott Nytt År!

Glöm inte att hålla avstånd och 
följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer när du  
firar jul och nyår!

https://www.forsvarsutbildarna.se/

