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Manusstopp för Försvarsutbildaren nr 3/13 är
den 26 april-13. Nr 3 kommer ut den 21 juni-13.

I skrivande stund befinner vi oss mitt uppe i årsstämmosäsongen – en hektisk period inte minst för alla Er som är
engagerade i olika styrelse- och andra förtroendeuppdrag.
Det är ett viktigt arbete som utförs under de här vårveckorna och en avgörande förutsättning för att hålla ihop
rörelsen, fortsatt implementera Försvarsutbildarnas gemensamma verksamhetsidé och ge struktur och innehåll åt
verksamheten – uppdrag, budget och återredovisningar.
Om styrelsearbetet därmed kan betraktas som själva
motorn i Försvarsutbildarna så behövs det både bränsle och
färdriktning för att erhålla ett komplett verksamhetsomfång som frivillig försvarsorganisation. Den enskilde medlemmens vilja till engagemang, tilldelning av uppdragsmedel och
kunskap om Försvarsutbildarnas stöd till civil som militär krishantering är helt avgörande
för att möta vår gemensamma vision, ”Försvarsutbildarna – det naturliga valet för stöd till
samhällets förmåga att möte kris och krig”.
Av vad som framgår ovan finns det därmed många olika roller och skepnader som ett
medlemskap kan ta sig uttryck i hos Försvarsutbildarna. Det återspeglas också i den
bredd våra förbund och medlemsmatriklar uppvisar i kompetenser, ålder, kön och i
övrig bakgrund.
Vid mina besök ute bland förbund och föreningar möter jag medlemmar som under
lång tid tillhört Försvarsutbildarna. Några har valt att engagera sig redan som ungdom
medan andra blivit medlemmar som vuxen. Men jag möter också ett stort antal nya medlemmar som nyligen genomfört en Military Weekend för testa vad Försvarsmakten och
frivilligrörelsen har att erbjuda, GU-F för att ikläda sig en befattning som specialist i något
hemvärnsförband eller en grundkurs för civila förstärkningsresurser på lokal, regional och
myndighetsnivå eller någon av alla de andra utbildningarna och verksamheterna som finns
i vår utbildningskatalog. Ytterligare en kategori är de medlemmar som hörsammar kallelser
till av Försvarsutbildarna arrangerade försvarsinformationsträffar och debatt. Gemensamt
för oss är dock att vi drivs av en vilja att bidra med stöd i en eller annan form till svenskt
totalförsvar och att vi alla har en roll att fylla – som funktionär, instruktör, elev, debattör
och åhörare eller begränsat till att följa verksamheten genom vår tidning – den som Du
precis håller i handen.
Fortsatt för 2013 behöver vi nu prioritera på att rekrytera till de specialistbefattningar
som är obesatta inom hemvärnsförbanden. Försvarsutbildarnas bemanningsbeting är personal till TOLO, Pionjärer och CBRN. Målsättningen är att det vid årets slut finns en utpekad medlem till varje enskild vakant befattning – sedan kan det hända att alla inte fullt
ut är färdig/rättutbildad i år. Uppgiften tillhör de mest prioriterade Försvarsutbildarna har
– bemanningen är en trovärdighetsfråga! Ni i de regionala förbunden har ett tydligt ansvar
att knyta kontakten med hemvärnscheferna på lokal nivå för att få kunskap om var vakanserna finns och därefter gemensamt, och här kommer också utbildningsgrupperna in,
rekrytera lämpliga individer.
En annan mycket högt prioriterad verksamhet är att rekrytera nya medlemmar – här är
förtids- eller pensionsavgångna Försvarsmaktsanställda särskilt viktiga. Ska vi tillsammans
fortsatt kunna växa och stärkas så krävs det flera som kan engageras som funktionärer
och instruktörer - för våra ungdomars, medlemmars och uppdragsmyndigheters bästa.
Här finns också möjligheten till återaktivering av redan befintliga inom rörelsen vilande
funktionärer och instruktörer.
Den första fasen i Försvarsutbildarnas utvecklingsarbete, som vi nu står mitt uppe i,
startade med att den nya verksamhetsidén antogs. Nästa fas innebär utökade och växande
uppdrag mot den tidvis tjänstgörande personalen inom Försvarsmakten parallellt med att
vi utökar uppdragsleveransen till den civila krishanteringen – det finns många roller inom
Försvarsutbildarna, visst hänger Du på!

Upplaga 30 000 ex/utgivning, 5 nr under 2013.
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chefredaktören har ordet
Vi skapar plattformar för försvarsinformation
När Riksstämman förra året tog beslut om
den nya verksamhetsidén så inbegrep den
en utveckling av försvarsinformationsverksamheten. Med försvarsinformation
menas här även information om för att öka
stödet till samhällets förmåga att hantera
icke-militära kriser. En utveckling som
ansågs nödvändig då Försvarsmaktens nya
insatsorganisation, som bygger på anställning och avtal, medför att kunskapsnivån
hos den enskilde medborgaren om försvarets verksamhet sannolikt urholkas.
Utan kunskap om Försvarsmakten och dess
förutsättningar finns det stor risk att folkförankringen av försvaret upphör och att
den blir till för ett fåtal initierade. Det är
inget som gynnar vare sig demokratin eller
soldater som tjänstgör utomlands i svåra
insatser. De senare behöver en trygghet
som utgår från att svenska folket står bakom
de insatser som riksdagen beslutar om. Med
de förutsättningarna kan de känna en betydligt större trygghet i sin uppgift och insats.
För att förverkliga Riksstämmans intentioner har vi tagit flera steg framåt på både
central och regional nivå. Värmlandsförbundet anordnade förra hösten en regional
konferens om krisberedskap och har för

avsikt att fortsätta med den verksamheten,
om än inte varje år. På central nivå så
genomför vi nu planering tillsammans med
Civilförsvarsförbundet för att i höst hålla
regionala konferenser som skall fungera som
plattformar för möten mellan frivilliga försvarsorganisationer och myndigheter, i
huvudsak länsstyrelser, för att öka förståelsen för vilka behov myndigheter och
kommuner har vid kriser och vad vi frivilliga kan åstadkomma.
Tillsammans med Allmänna försvarsföreningen (AFF) och Kungl Krigsvetenskapsakademien (KVI) bildar vi också
Försvarsforum för att under hösten 2013
och hela 2014 genomföra en landsomfattande seminarieturné om försvars- och
säkerhetspolitik. Det är en turné som skall
vara både kunskapsuppbyggande och
debatterande inför försvarsberedningens
arbete och kommande försvarsbeslut 2015.
Huvuddelen av seminarierna kommer att
omfatta tre huvudblock: Säkerhetspolitisk
utveckling, Det militära och civila försvaret
och Internationellt samarbete men även
frivillighetens betydelse kommer att diskuteras.
Turnén startar i Almedalen i sommar

och just nu ser vi över var och när vi skall
vara resten av tiden. Mycket glädjande är
att huvuddelen av förbunden har svarat
positivt på förfrågan om att delta.
Avslutningsvis fullföljer vi nu deltagande
som en av initiativtagarna till försvarspolitisk arena i Almedalen. En arena som växt
betydligt sen förra året. Det finns ett starkt
sug inom det här området och det är
mycket glädjande. Ni som har möjlighet
tycker jag även skall delta i våra försvarsinformationskurser som genomförs på flera
håll ute i landet. Kurserna bedrivs som både
allmänbildande kurser och fördjupningskurser för de som även vill lära ut till andra.
Läs mer om dessa på www.frivilligutbildning.se. Där finner ni även ett enklare
utbildningspaket
särskilt riktat till
de som är nya
medlemmar.
Per Klingvall
Chefredaktör

BOKERBJUDANDE!
Den har redan kallats årets måsteläsning – nu kan du som är
medlem i Försvarsutbildarna köpa Wilhelm Agrell nya bok
“Ett krig här och nu. Sveriges väg till väpnad konflikt i
Afghanistan” till specialpris! Beställ den direkt från förlaget
Atlantis (per telefon, fax, brev eller e-post) senast 30/6
2013 och uppge namn, adress och medlemskap i Försvarsutbildarna så får du boken för endast 195 kr/st (frakt tillkommer). Ordinarie ca-pris 260 kr.
Bokförlaget Atlantis, Sturegatan 24, 114 36 Stockholm,
08-545 660 70, order@atlantisbok.se
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Arbetssökande får prova på

Försvarsministern besökte P7

Ett åttiotal arbetssökande
ungdomar med bakgrund utanför EU har fått prova på livet i
uniform i skogarna kring Klagstorp utanför Skövde.
– Vi vill väcka intresset för
Försvarsmakten som arbetsgivare, säger kompanichefen
Daniel Andersson på P4 till vgt.se.

Södra skånska regementet
har fått besök av försvarsminister
Karin Enström. GMU-rekryter
som just påbörjat sin grundläggande militära utbildning
svarade på ministerns frågor.
– Det är viktigt att vara ute i
verksamheten och se det som
görs och höra hur GMU-rekryterna tycker det är, säger Karin
Enström till skd.se.
Om de 750 soldater, sjömän
och gruppchefer som valde att
hoppa av 2012, säger försvarsministern att det är viktigt att ta
dessa siffror på allvar:
– Vi måste se till att ha en bra
verksamhet som erbjuder goda
sociala villkor, som bra boende

Ungdomarna får dels möjligheten att på skolbänken komplettera sina betyg och dels känna på
det militära. Projektet är ett samarbete mellan Försvarsmakten
och Arbetsförmedlingen. Övriga
orter där projektet genomförs är
Karlskrona, Halmstad och Boden.

Bristande mörkerträning
bakom vådaskott
Vid en stridsövning på Marma skjutfält vid Älvkarleby sköt
en soldat ett vådaskott i samband med att han gjorde patron
ur på sin AK5. Det framgår av en
rapport från Försvarsmakten.

Skottet gick i ofarlig riktning
och ingen skadades. Händelsen
orsakades med största sannolikhet av att soldaten inte fått
utbildning i momentet patron ur
i mörker.

Försvaret växer i Göteborg
– minskar i Skövde
Två sjukvårdskompanier
med totalt 274 befattningar,
varav 80 fasta tjänster, förs över
från Trängregementet i Skövde
till Försvarsmedicincentrum på
Käringberget i Göteborg.
– För oss är det extremt positivt, säger överste Mikael Åkerström som är chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs
garnison.
Skövde förlorar de två kompanierna som är under uppbyggnad.
– De här kompanierna består
av mycket kvalificerad personal.

Vi har kommit fram till att vi förmodligen har sämre förutsättningar att rekrytera den personalen här i Skövde än i Göteborg,
säger Lennart Thomsen som
är förbandschef vid Trängregementet i Skövde.
Det är närheten till stora
sjukhus som gör Göteborg till ett
bättre alternativ.
– Om Sahlgrenska hade legat i
Skövde så hade vi varit likvärdiga
med Göteborg, säger Lennart
Thomsen.

och premier för soldater som
väljer att stanna en längre tid.
Totalförsvarets forskningsinstitut
ska titta på det här och vad man
kan göra.
Rekryterna uppskattade försvarsministerns besök.
– Det är verkligen positivt att
försvarsministern kan dyka upp
så här, mitt i vår utbildning, säger
rekryten Özkan Aytuglu till mil.se.
Under sitt besök ägnade
Karin Enström en stor del av sitt
program till samtal med såväl
rekryter som anställda soldater.
Den sociala situationen, resor
till och från Revingehed och
bostadssituationen var några
frågor som dök upp.

113 13 – Sveriges nya
informationsnummer vid
allvarliga olyckor och kriser
SOS ALARM inför ett nytt nationellt informationsnummer. Till
113 13 kan man ringa om man
vill få information vid allvarliga
olyckor och kriser i samhället.

Det kan till exempel handla
om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.
Man kan också ringa och lämna
information på 113 13.

Kärnkraftsövning i Uppland
I december 2013 genomför
Länsstyrelsen i Uppland övning
Havsörn 2013, som är en regional kärnenergiberedskapsövning
öppen för aktörer på nationell,
regional och lokal nivå med ett
ansvar för kärnenergiberedskapen. Syftet med övningen är
att utveckla beredskapsplaneringen för en kärnteknisk olycka
samt stärka samverkan under

kris mellan myndigheter och
organisationer inom regionen.
Från Försvarsutbildarna så övas
vårt krisstödsförbunds förmåga
att stödja upprättandet av en
utrymningsstation samt att bemanna delar i en upplysningscentral och i länsstyrelses ledning.
Sannolikt deltar även Criscom
och CBRN-förbundet under
övningen.

Hesa Fredrik 2.0 i Kronoberg

Utbildning för sjukvårdare vid Försvarsmedicincentrum ökar i omfattning. Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
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När det inträffar en större
katastrof eller mindre kris kan
det ta dagar innan samhällets
service fungerar normalt. Hur
gör du då? Du är utan ström och
värme. Ingen mat finns i butikerna. Lita på Hesa Fredrik! Det är
en webbplats som tagits fram av
länsstyrelsen i Kronobergs län
och Krissamverkan Kronoberg,
som utgör ett brett nätverk för
samverkan.

Bakom Hesa Fredrik står kommuner och räddningstjänster,
länsstyrelsen, polisen, landstinget och SOS Alarm. Så om du
har batterikraft kvar i din iPhone,
iPad eller laptop är det bara att
surfa in säkert. (Växjö kommun)

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
Fältartisterna i Kosovo

MSB: farhågor med larmavtal

I år firar Försvarets Fältartister
60 år. Sedan 1957 har artisterna,
i uniform, deltagit i samband
med internationella insatser,
senast i Kosovo och KS16.
Under den veckolånga tjänstgöringen hos den svenska kontingenten inom KFOR besökte
och underhöll fältartisterna
både svenskarna inne på KFOR:s
huvudcamp, Film City, och de
båda samverkansteamen i Pristina och Gracanica.
Fältartisterna spelade i mässarna och höll också i ett musikquiz på den svenska logistikenheten.
Dessutom genomförde gruppen ett flertal spelningar för
lokalbefolkningen. Bland annat
besöktes SOS Barnbyars förskola

Stockholms läns landstings
avtal med Medhelp för ambulansdirigering kan äventyra en
effektiv alarmeringstjänst. Det
menar MSB.
Företaget Medhelp driver i
dag prioritering och dirigering
av ambulanser i Uppsala, Västmanland, Sörmland och Gotland.
Från 1 november ska det även
ske i Stockholm. Nu har MSB
tagit fram ett PM där myndigheten för fram vissa farhågor.
– Vi ser risken att intentionerna
med en snabb, effektiv och säker
alarmeringstjänst äventyras. Det
omfattar såväl vardagsolyckor
som förutsättningar för en effektiv och sammanhållen krisberedskap i länet, säger Jan Wisén,
MSB, på myndighetens nyhetssida tjugofyra7.
Risker som MSB ser är att
landstingets samverkan med
andra aktörer försämras.
Handläggningstider vid över-

i Pristina och Roma Education
Centre i Kosovo-polje. Barnen
sjöng med i svenska barnsånger
och fältartisterna fick lära sig nya
sånger på albanska.
I planeringen fanns också en
konsert på en skola i Gracanica
men då den blev inställd bokades fältartisterna in på en pub
i byn i stället. Spelningen blev
en succé med både lokalbefolkningen och svenskar i publiken.
– Jag har varit i Kosovo fyra
gånger tidigare med fältartisterna,
och det känns roligt att vi får
erbjuda en stunds avkoppling till
svenskarna trots att antalet soldater är mindre nu, säger kapten
Linda Grenholm som är ledare för
fältartistgruppen.

koppling, tekniska system och
fysisk lokalisering kan försämra
säkerheten.
– Vid flertalet olyckor och andra
nödlägen krävs åtgärder från
flera samhällsaktörer. Samverkan
och samordning är nödvändig
för att åstadkomma en effektiv
alarmeringstjänst. Arbetar man i
samma system kan man också se
var andras resurser finns.
MSB anser att nuvarande utförare av SOS Alarm i sin roll har
unika förutsättningar att ha en
samlad bild över skeenden i
samhället, som ligger utanför det
egentliga olycksområdet; väder,
störningar i energiförsörjning
eller mer omfattande störningar.
– Vi bedömer att man inte
enbart kan se till konsekvenserna
för krisberedskapen när man ska
beskriva konsekvenserna för val
av annan utförare av ambulansdirigering än SOS Alarm, säger
Jan Wisén.

Fältartisterna övar i Höllviken inför framträdanden i missioner. Här har
de fått besök av ÖB Sverker Göranson. Foto: Marcus Åhlén/Combat
Camera/Försvarsmakten

Hemvärnet letade
efter försvunnen kvinna
Ett hundratal personer,
polis, Hemvärnet och Missing
People letade efter en kvinna i
50-årsåldern som försvunnit från
sitt hem i Töreboda i februari.
När kvinnan försvann var
vädret inte gynnsamt för eftersök
och snöfall och hård vind försvårade sökandet.
Polisen fick larm aktuell lördag
vid 15-tiden om att kvinnan försvunnit.
– Vi skickade ett par patruller
till Töreboda för att leta efter
kvinnan, säger Gunilla Gustafsson, biträdande vakthavande
befäl vid polisen i Västra Göta-

land till gp.se.
När kvinnan efter ett par timmar ännu inte var hittad beslöt
polisen att sätta in fler patruller
och Hemvärnet och Missing
People anslöt. På grund av väderförhållande kunde inte helikoptrar användas. Polisen försökte
förgäves pejla kvinnan genom
hennes mobiltelefon.
Under kvällen deltog förutom
Hemvärnet och Missing People,
ett 20-tal poliser med hundpatruller i sökandet. Kvinnan
hittades i god kondition vid
22-tiden.

Jan Wisén har farhågor över Medhelp. Foto: Tjugofyra7/MSB

MSB förstärker Rakel
MSB förstärker nu Rakelsystemet på Gotland, i Halland
och Västernorrland för att säkra
bättre förbindelser mellan basstationerna. Det förstärkta nätet
ska bidra till högra tillgänglighet
och längre uthållighet vid strömavbrott.
Senast i juni 2013 kan Rakelanvändarna förvänta sig bättre
tillgänglighet och uthållighet i
systemet vid eventuella strömavbrott och andra påfrestningar.
Den nya utrustningen kommer
även att vara ett bättre stöd för
framtida bredbandstjänster.

– Nu har vi valt att förnya förbindelserna mellan våra basstationer med våra egna radiolänkar och vi förstärker också
reservkraften, säger Robert
Danelius som arbetar med Rakel
vid MSB, till Aktuell Säkerhet.
I dagsläget är alla basstationer
utrustade med reservkraft i form
av batterier eller dieselaggregat
som klarar strömavbrott mellan
åtta timmar och sju dygn. Men
med den nya utrustningen räknar
man med att nätet kommer att
hålla betydligt mer än så.
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”Ni är värda respekt”

Rekrytering i Piteå

En medaljceremoni har
genomförts i Arvidsjaur för
personalen ur första omgången
av den operativa reserven.
– Jag vill tacka er för ett väl
genomfört uppdrag i den multinationella fredsstyrkan, sa chefen för produktionsledningens
arméavdelning, brigadgeneral
Stefan Andersson när han talade
under ceremonin.

Fjärde sjöstridsflottiljen
var ett av de förband som var på
plats i Piteå och Nolia-mässan
för att rekrytera. För marinen var
detta första gången.
Johan Müntzing var en av
yrkesinformatörerna som berättade om hur det är att jobba i
marinen. Han genomförde GMU
2010 och har jobbat som signalmatros, men utbildar sig nu till
sonaroperatör på HMS Ven.

Försvarsmakten har sedan
hösten 2006 avdelat ett kompani
som en operativ reserv. Syftet
med reserven är att ha tillgång till
omedelbart insatsberedda förband som vid behov kan förstärka
redan pågående insatser internationellt och stödja samhället
vid svåra påfrestningar inom
ramen för Försvarsmaktens
huvuduppgifter.

– Det var mer roligt och lärorikt än vad jag hade förväntat
mig. Det är kul att jag med min
kunskap och erfarenhet kan
locka folk att söka till oss, och
om inte annat skapa ett större
intresse för Försvarsmakten och
vad vi egentligen sysslar med,
säger Johan Müntzing till mil.se.
På plats fanns också representanter från A9, I19, F21, Skyddscentrum och Hemvärnet.

Kylig utbildning
för blivande officerare
Militärhögskolans 220:e
kurs har genomfört grundläggande vinterutbildning i Arvidsjaur.
– Det känns bra att vara här,
det har börjat i lagom tempo
och nu börjar det växla med
skjutövningar och övernattning
i fält, säger Joakim Hellman som
ska bli ledningsofficer i Flygvapnet till mil.se.
De 89 kadetterna från Karlberg
har just börjat termin två i utbildningen och den startar med
vintermiljö och fokus på människan i kyla. Med i Arvidsjaur är
också åtta militärtolkar från Försvarets Tolkskola i Uppsala och

fyra soldater från Ledningsregementet som bandvagnsförare.
– Det här är en viktig utbildning och det har börjat bra med
moment som skidteknik och
förläggningstjänst. Vinterutbildningen är bra för oss alla, vi ska
ju verka i alla miljöer. Dessutom
får vi testa våra gränser och lära
känna varandra på ett bra sätt,
säger Joakim Hellman.
Under den vinter som gått har
1 000 personer utbildats i Arvidsjaur.
– Parallellt med Karlberg är ett
50-tal holländare här på vår
grundläggande Basic Winter
Warfare Course, säger
major Tony Gustafsson
som är övningsledare och
chef för vinterenhetens
utbildningsavdelning i
Arvidsjaur.
Han tycker att det är
stimulerande att träffa
unga blivande officerskollegor.
– De tar till sig vinterfriktionerna på ett bra sätt
och visar hela tiden en
Kadetter från Militärhögskolan Karlberg
positiv anda och vilja att
på vinterövning. Foto: Anna Norén/
lära sig det här.
Combat Camera/Försvarsmakten

Årsstämma i Landskrona
Försvarsutbildarna i
Landskrona har haft sin 101:a
årsstämma. Omvalda att leda
verksamheten ett år framåt blev
Hans-Arne Petersson, Carina
Paulsson, Christer Arvidsson
och Maria Hedenlund. Marika
Ekstrand valdes in i styrelsen
som ny ledamot.
Revisorn Håkan Nilsson fort-
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sätter hålla ordning på räkenskaperna. Han får hjälp av nyvalde
revisorn Lars Tygård.
Styrelsesuppleanter blev
Annika Nilsson och Ilona Petersson. I den valberedning som ska
se till att successionen fortsätter
omvaldes Olle Hansson som får
sällskap av nyvalda Rikard Pettersson och Otto Kruts Horn.

En bog på fartyg från Fjärde sjöstridsflottiljen som varit på plats i Piteå.
Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Missing People
utbildas i Blekinge
Missing People i Blekinge har
utbildat ytterligare fem eftersökare. Det är en utbildning i sökteknik och krishantering. Det
innebär att Missing People nu har
stärkt kapacitet att genomföra
eftersök i denna del av landet.
– 300 människor från Blekinge
har anmält sitt intresse att hjälpa

till vid eftersök av försvunna
personer, säger Missing Peoples
administrative blekingechef,
Anne de Limoné till sr.se.
Ledningsgruppen räknar, liksom vid Missing Peoples övriga
länsavdelningar, att gå igång
med ett eftersök sex timmar efter
klartecken av polismyndigheten.

Nya överlevnadsinstruktörer till förbanden
En andra del av instruktörskurs överlevnad har genomförts
av K3. Efter elva dygns umbäranden i vildmarken utan de faciliteter som kännetecknar normal
tillvaro; rinnande vatten, dusch,
säng och ljus, gick de 13 eleverna ut godkända och kan nu
arbeta som överlevnadsinstruktörer vid Försvarsmaktens förband.

Kursen genomfördes i Lappeasuando, fem mil söder om Kiruna.
Bland momenten som märktes
var riskanalysutbildning i kallt
väder, renslakt, islivräddning och
att göra upp eld i 25 minusgrader.
Instruktörerna ska ge kunskaper och färdigheter inom SERE
och leda utbildning inom funktionen PR, Personnel Recovery.

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
Säkert i fjällen
En grundkurs i fjällsäkerhet
har genomförts i Ånn. Kurschef
var Torbjörn Groth och han lärde
tio ungdomar hur de ska uppträda i fjällen vintertid på ett
säkert sätt.
Under tre dagar fick försvarsutbildarungdomarna ta del av
Torbjörns erfarenhet och kunskaper.
På programmet stod fjällsäkerhet i vid bemärkelse. Vad packar
man i sin dagstursäck? Hur väljer
man den säkraste vägen för att
undvika lavinterräng? Det var
några frågor som Torbjörn gav
svar på.
Tältning vintertid stod också
på programmet och när man
inte har tält, då bygger man en
snöbivack nedanför trädgränsen
under en gran, längre upp på
fjället packar man ihop snö och

Soldaterna ska skyddas bättre
bygger en snöhydda.
En viktig del av kursen handlade om vädertjänst, att man
lyssnar på eller läser prognosen
före fjällturen.
– Vi pratade också om hur man
tolkar vädertecken i skyn och hur
man ser en lufttrycksförändring
som kan tyda på kommande
nederbörd, säger Torbjörn.
Ett inte helt vanligt tecken är
halofenomenet, en ring runt
solen. Det förebådar nederbörd
inom tio till tolv timmar.
Eleverna i åldrarna 17 till 19 år
var läraktiga.
– Bra elever, många från Jämtland, säger Torbjörn.
Efter kursen kan nu ungdomarna gå ut till sina avdelningar
och förmedla sina kunskaper. De
kan också röra sig säkrare ovanför
trädgränsen.

Regeringen har fattat
beslut om att anskaffa ny personlig utrustning för skydd mot
kemiska, biologiska, radioaktiva
och nukleära ämnen. Det skriver
försvarsminister Karin Enström i
norran.se.
De nya skyddsdräkterna som
ska delas ut till soldaterna i Försvarsmaktens insatsorganisation
och delar av Hemvärnet kommer
att förbättra soldaternas skydd.
Försvarsmakten ska, enligt
Karin Enström, ha ett CBRN-skydd
som är anpassat till uppgiften

och behovet. Det handlar dels
om övervaknings- och detekteringsförmåga, men också förmåga
till kartläggning, provtagning,
analys och sanering.
Försvarsmakten samövar CBRNförband med de nordiska grannarna inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet.
De nya skyddsdräkterna
förlänger möjligheten att agera
i kontaminerad miljö i varmt klimat avsevärt, från någon timme
till upp till 30 dygn.

Skarp Hemvärnsövning i Medelpad
Medelpads Hemvärnsbataljon
har övat på Härnön. 200 soldater
övade skjutning med skarp
ammunition under aktuell helg.
Övningsplats var Härnöns skjutfält. Men övningen sträckte sig
också till angränsande områden.
Fordon, tung trafik, bandvagnar och motorcyklar rörde
sig på vägarna mellan övningsplatserna.
– Övningen sker i regi av I19
som ansvarar för de fyra nordligaste länen, säger Ronald Forsbergs, chef för Västernorrlandsgruppen till st.nu.
Tre kompanier från Medelpads
Hemvärnsbataljon deltog under
helgen och inriktade sig på olika

moment. Skjutning förekom på
flera platser samtidigt vilket
ställde krav på säkerheten.
– Säkerheten kommer i första
rummet för oss och är prioriterad
verksamhet. Skarpskjutningar och
fordonstjänst är det som kräver
mest säkerhet. Förberedelserna är
av största vikt, säger major Jens
Persson, som var en av skjutledarna.
Sundsvalls kompani med två
plutoner övade i Skärsviken.
Scenariot var döpt till Skärshamn.
Förnödenheter och soldater
skulle transporteras till hamnen
som var besatt av en fientlig
styrka. Uppgiften för kompaniet
var att återta denna hamn.
.

Soldater kommer att få bättre skydd, bl a de som ingår i CBRN-rekognoseringsgrupper. Foto: Nicklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Säkra övningar i Västerbotten
En utbildning i verksamhetssäkerhet har genomförts i Umeå.
Vid tre tillfällen utbildades 40
befattningshavare inom 13:e Hvbataljonen i Västerbotten om SäkI
och nyheter i detta reglemente.
Dessutom fick eleverna lära sig
mer om I19:s tillägg till SäkI.
– Vi gick igenom typfall på
övningar och vad som gäller när
vi ska hålla en övning, säger Sven-

David Sörensen, utbildningsledare för Försvarsutbildarna i
Västerbotten.
Övningar ska vara säkra.
– Vi planerar så att vi undviker
skador och olycksfall. Då är det
viktigt att kunskap om reglementena sitter och att vi är uppdaterade.
Lärare var Ola Johansson och
Bengt-Yngve Andersson.

Gripen till Kanada?

Bilden visar den första starten med JAS 39 Gripen från Sigonellabasen.
Är det svenska stridsflygplanet ett alternativ för Kanada? Foto: Johan
Lundahl/ Försvarsmakten

Kanadas försvarsmakt
förväntas byta ut sin åldrande
flotta av stridsflygplan. SAAB är
en av flera tillverkare av stridsflygplan som är intressanta för
Kanada. Enligt Reuters kommer
det kanadensiska flygvapnet att
börja förhandla med fem olika
tillverkare. SAAB och Gripen uppges vara bland de fem.
Totalt uppges Kanada avsätta

nio miljarder kanadensiska
dollar, motsvarande 58 miljarder
kronor. Loockheed Martin,
Dassault, Boeing och EADS står
bredvid SAAB i striden om den
kanadensiska ordern.
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Vetenskap när hundar tränas Årets taktiker i flygvapnet
Försvarsmaktens hundtjänstenhet använder forskning
som grund när verksamheten
utvecklas och kvalitetssäkras. Nu
har resultaten spridits internationellt.
Vilken metodik och testprotokoll ger bäst svar på vilken förmåga hunden har att också bli
en bra tjänstehund? Den frågan
ville Försvarsmaktens hundtjänstenhet ha svar på och arbetade
därför efter två olika undersökningsprotokoll för att sedan studera effekterna av dem. Slutsatserna visas i en forskningsrapport
som publicerats i vetenskapliga
fora och tidskrifter.
– Vi ville genomlysa vår testrutin. Hela avelsprogrammet och
tjänstehundsförsörjningen är ju
förknippade med kostnader och
då måste vi dokumentera, kvalitetssäkra och effektivisera det vi
gör på ett vetenskapligt sätt,
säger Erik Wilsson som är avelsansvarig i Försvarsmakten till
mil.se.
Resultatet av studien visar att
båda de protokoll som används
ger ungefär samma höga precision och lika tillförlitlig information om hundens lämplighet och
kvaliteter.
– Båda har sina risker men då
det inte innebär något extra

arbete för oss att fylla i ett papper
till så fortsätter vi för att få en så
bred bas som möjligt.
Flera forskningsprojekt är på
gång. Två doktorandstuderande
tittar närmare på hur man dels
kan stimulera immunförsvaret på
hundar och dels på hur miljöaspekter under valpens tidiga liv
påverkar dess framtid. Framöver
finns planer på forskning om hur
tillskott av Omega 3-fettsyror till
valpar påverkar deras mentalitet
som vuxna hundar.

Hunden har välutvecklade hörseloch luktsinnen. Försvarsmaktens
hundtjänstenhet forskar för att
se hur hunden bäst ska tränas.
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat
Camera/Försvarsmakten

Övning inför
beredskap i England
Artilleriets lokaliseringsradar,
Arthur, ingår i den EU-stridsgrupp som England leder under
2013. Tillsammans med Luftvärnsregementet Lv6 i Halmstad
pågår kontroller och övningar för
personalen och systemen som
ska övas i England.
– Inför kommande deltagande
i EUBG 13 är det av största vikt
att känna till systemets förmågor
och hur de bäst kan användas
för att ge önskat underlag till
understödd chef, i vårt fall 42:a
Commando Royal Marines, säger
kapten Niklas Hemphälä som är
chef för radarplutonen till mil.se.
Systemkontroll har gjorts med
Arthur för 911:e pjäskompaniet
och 914:e sensorkompaniet från
Artilleriregementet. Övningen
syftade till att testa olika vinklar,
avstånd och laddningar för
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skjutning med granatkastare.
Utöver det övades att variera
platsen för granaternas nedslag,
målområdet och omgruppering
av pjäsplats.
Skjutningen genomfördes på
Bodens södra skjutfält under optimala förhållanden. Efteråt vidtogs
analys av skjutningen i syfte att
taktikanpassa verksamheten.
– Skjutdagar som dessa när vi
bestämmer över skjutningarna
ger oss möjlighet att testa det vi
behöver för att få reda på systemens möjligheter och begränsningar, säger kapten Rein Pella
som är systemföreträdare för
radarsystemet Arthur.

Major Torbjörn Jönsson
och kapten Johan Bergström på
Helikopterflottiljens tredje skvadron i Ronneby har delat på utmärkelsen ”Årets taktiker inom
luftstridskrafterna” för utvecklingen av helikoptrars förmåga att
vara baserade ombord på fartyg.
– Det här är två inspiratörer,
kreatörer och problemlösare, sa
flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén när priserna
delades ut.
Den sjöoperativa förmågan är
en naturlig del av Försvarsmaktens helikopterverksamhet, men
den har fått stå tillbaka under
några år, till del beroende på bristen på helikoptrar. Nu är det meningen att den förmågan ska återtas och det med en helt ny taktik.
Tidigare har helikoptrar samarbetat med fartyg, men nu ska
de vara baserade ombord. Helikoptern och dess besättning ska
vara en integrerad del av fartyget. Eftersom de fartyg som finns i
Sverige är jämförelsevis små innebär det att det också finns mycket
begränsad plats ombord. Det kräver nya procedurer och regelverk.
Fördelarna är uppenbara, helikoptrarna finns redan på plats i

händelsernas centrum när de behövs. Sverige och Försvarsmakten
får helt nya rörliga flygplatser för
helikoptertrafik.
I dag kan helikopter 15 baseras
ombord på HMS Carlskrona och
inom en snar framtid följer ytterligare två fartyg med den möjligheten. (mil.se)

Helikopter 15B på HMS Carlskrona.
Helikoptrars förmåga att vara
fartygsbaserade har utvecklats
och belönats. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/Försvarsmakten

Uniformsyrken lockade
unga till jobbmässa
Försvarsmakten står under
press att rekrytera tusentals soldater och sjömän. En av aktiviteterna för att nå dit var närvaron på
en jobbmässa i Sundsvall. Ungdomar från hela länet gick runt
bland montrarna och många var
intresserade av jobb i försvaret.
En av officerarna som berättade om varför ungdomarna
just ska välja Försvarsmakten var

Christian Tengelien från Boden.
– Vi behöver anställa ett
hundratal, säger han till sr.se.
Han berättade för intresserade
ungdomar om yrkets särart, att
man kan ta ansvar och att man
bör ha ett intresse för att försvara
landet.
1 500 besökare trängdes i Folkets Park där jobbmässan hölls. De
flesta var arbetssökande, ditbjudna av Arbetsförmedlingen. Uniformsyrken
presenterades av Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten. 13 300 personer är arbetssökande
i Västernorrland, 3 600 i
åldrarna 18-24 år.
Underrättelsesoldat på
A9 – lockande yrke för
arbetssökande ungdomar
i Västernorrland. Foto:
Jimmy Croona/Combat
Camera/Försvarsmakten

Försvarsmakten
stödjer den civila
räddningstjänsten
i arbetet efter
stormen Per.

Regional stab
i Kungsängen
Nya staber har börjat arbeta med
sikte på att lösa både traditionella
militära uppgifter liksom kriser som
kan uppstå i kommunen eller länet.
Text: Per Lunqe
Foto: Försvarsmakten

D

en 15 januari lämnade armétaktiske
chefen över det territoriella ledningsansvaret till fyra regionala staber som
då blev operativa. Skälen till den nya organisationen är flera. Ett är att ledningen av
Hemvärnets bataljoner blir tydligare.
Vid Militärregion Mitt är överstelöjtnant
Leif Ölmeborg stabschef och grupperad
med sin stab på Livgardet utanför Kungsängen. Tillsammans med chefen Håkan
Hedlund har han 41 officerare som ska
leda Hemvärnet, genomföra regional försvarsplanering, leda regional säkerhetstjänst
och vara Försvarsmaktens organ för regional
och lokal samverkan med civila aktörer.

Nationella ansvaret prioriteras
– Med beslutet om de regionala staberna
ville regeringen åter betona det nationella
försvaret efter den strategiska “time-outen”.
Det nationella försvaret upprioriteras, säger
Leif Ölmeborg.
Han är van vid att bygga nya verksamheter. Vid sidan av tjänsten som stabschef
är Leif Ölmeborg försvarsattaché i Förenade
Arabemiraten, där han bland mycket annat
arbetar med exportfrämjande insatser. Nu
ska han leda insatser med tolv hemvärns-

bataljoner och Livbataljonen.
Bakom militärregionerna ligger en utredning som Rikshemvärnschefen lett. Planerna blev konkreta under 2012 då Thomas
Johansson, tidigare stabschef vid Rikshemvärnsavdelningen, utformade planerna.
Bemanning med befintlig personal
Behovet var klart. Sedan Militärdistrikten
lades ner 2005 visade det sig att en mer
direkt styrning av det territoriella försvaret
var önskvärt. Det gäller såväl insatsförmågan som samverkan med civila aktörer.
Bemanningen av staberna bygger på
befintlig personal inom Försvarsmakten.
Militärregion Mitt är den största, de övriga
har var och en ett 30-tal anställda men förstärkning kan ske vid behov. Dessutom har
staberna betjäningsförband, en stabspluton
som organiseras av Hemvärnet vid högre
beredskap, mobilisering eller hemvärnslarm.
Stödinsatser
Leif Ölmeborgs och de övriga staberna
följer organisatoriskt regeringens och
riksdagens beslut, utmejslade av Försvarsmaktens insatschef och den projektgrupp
där Thomas Johansson arbetade.
Cheferna för militärregionerna har detta
jobb som tillikauppgift. Vid sidan av staben
leder de sitt ordinarie förband, för Håkan
Hedlund Livgardet. Stabscheferna leder
den dagliga verksamheten och rapporterar
till förbandscheferna som i sin tur tar order
av Försvarsmaktens insatschef.
Bland typinsatserna märks följande:

Staben ska leda daglig säkerhets- och underrättelsetjänst, samverka och upprätthålla
anbefalld beredskap inom tilldelat område.
Dessutom ska staberna leda beredskapsförband, bevakningsförband och stödinsatser
till samhället.
Högre upp på skalan ligger ledning och
samverkan vid begränsad kris och större stödinsatser till samhället. Det yttersta kan bli
ledning och samverkan vid allvarlig kris eller
vid väpnat angrepp på svenskt territorium.
Staberna närmare
Vilken är fördelen jämfört med tidigare
ledning av hemvärnsbataljonerna?
– Styrningen blir mer direkt. Staberna
är närmare, säger Leif Ölmeborg.
Vid vilka situationer kan Hemvärnet
användas?
– Vid väderhändelser, stormar, snöoväder,
översvämningar. Då ställer de upp frivilligt.
Om regeringen beordrat hemvärnsberedskap går de in med plikt.
Det territoriella ansvaret innebär att
staberna genom samverkan och samordning av militära och civila resurser ska
skapa förutsättningar för att stödja insatser
av just civil och militär karaktär, det som
på militärengelska kallas Cimic.
– För att komma dit måste vi få till en
gemensam lägesbild tillsammans med
länsstyrelser, länspolis, landsting och
kommuner, säger Leif Ölmeborg.
När det händer något i Mälardalen ska
staben och de civila aktörerna prata samma
språk.
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ett trovärdigt intryck.
– Du upplevs som en bra representant
för Försvarsmakten. Du har ett fast uppträdande, säger han och det omdömet låter
trovärdigt.
Visserligen kunde Anna, det är Christers
enda negativa omdöme, istället för att fråga
om någon i truppen kände för förstärkt
klädsel, helt enkelt beordrat det.
– Anna gjorde helt rätt när hon först
berättade vad hon tänkte säga, sade det
och sedan berättade vad hon sagt, säger
Christer.
Svensk modell
Första kursen i överlevnadsteknik i den
tappning vi känner i dag gick 2002. Det
var en tillämpningsövning i överlevnadsteknik. Det var liksom nu både barmark
och vinter. Konceptet är svenskt men kallas
med en natoakronym SERE, att överleva,
överleva dolt, att motstå fångförhöret och
evakuering (de två senare för piloter och
soldater som ska utomlands).
Certifieringen ger de godkända eleverna
rätt att agera som handledare på kurser och
övningar i överlevnadsteknik inom För-

Överlevare på marsch.

Överlevare i Ånn
Vårvintern har nästan gjort entré i
Ånn där blivande handledare i överlevnad går mot certifiering. Kursveckan bjuder på flera moment som
ger dem ett kvitto på förmågan att
lära ut det mest grundläggande – att
överleva vintertid på knappa medel.
Text och foto: Per Lunqe

D

et är vinter. Du har kommit bort
från ditt förband. Din utrustning
är någon annanstans. Du frågar dig
nu hur du ska upprätthålla ditt stridsvärde.
Det vet eleverna på kursen Överlevnad
handledare vinter på Försvarsutbildarnas
kursgård i Ånn. Frågan är om de kan lära
ut det?
Genom flera moment, där eleverna
agerar övningsledare, får de pröva på handledarrollen. Eld, fiske, snöbivack, tallbarste
och manlav är några övningar som eleverna
planlägger och utbildar sina kamrater i.

En bra grund
Kurschef är Torbjörn Groth som har 45 år i
uniform varav 12 som överlevnadsinstruk-
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tör på kursen. Vid sin sida har han handledaren Fredrik Nilsson. De ger eleverna en
bra grund att gå vidare på.
Stefan Larsson från Skyllingaryd, en av
eleverna, genomför momentet bygga snöbivack. Den övade truppen skottar snö och
packar vid kanten av en myr. Anna Mickols från Stockholm bygger med lätthet den
bivack hon ska sova i när mörkret har lagt
sig över Ånn. Niklas Berglöw från Tyresö
fortsätter med att lära sina kamrater hur
man tillagar tallbarste och vitsen med att
göra det. Manlav, en del av skägglavsfamiljen, är huvudpunkt när det är Anna
Mickols ska visa sin pedagogiska förmåga.
Trovärdig
– Då är övningen slut. Jag lämnar över till
Fredrik, säger hon och nu ska denna övning utvärderas.
– Hur tycker du det gick? frågar Fredrik
Nilsson.
Anna medger att hon hade hygglig koll.
Frågan går runt till den övade truppen.
– Bra genomfört. Tycktes vara bra förberedd, säger en.
Christer Viltstig från Arvidsjaur och
Arméns jägarbataljon tycker att Anna ger

svarsmakten och frivilligorganisationerna.
Det finns en mängd kommersiella överlevnadsutbildningar. Men de skiljer sig från
Försvarsmaktens och Försvarsutbildarnas.
Där de kommersiella bjuder på sensationer
som forsränning och pinnbröd, siktar de
militära på förmågan att överleva när livet
står på spel. I Ånn finns tre elever från Estland. I deras hemland är militär överlevnadsutbildning på väg att återuppstå.
I början av 2000-talet utbildades estländska militärer av Försvarsmaktens överlevnadsskola, men de har nu gått i pension
eller på annat sätt försvunnit. Marek
Nisuma, reservofficer, Kristjan Pütsep och
Päivi-Pääsu Kreutzwald från motsvarigheten till Sveriges hemvärn, Kaitseliit, är
här för att bygga något nygammalt i Estland. Det är tredje överlevnadskursen för
dem i Sverige på ett halvår. De är unga och
ett stort ansvar vilar på dem.
– Vi känner det och ska nu få fart på
verksamheten, säger Marek Nisuma.
Vilja att överleva
Under våren kommer de att genomföra två
48-timmars överlevnadsutbildningar. Den
första teoretisk och den andra ute i skogen.

Det blir också en del teori i Ånn om
närings- och sömnbrist under överlevnadsövningar. Då visar det sig att sömn inte bara
är skönt utan också nödvändigt för att man
ska kunna fatta rationella beslut. Fem
timmar om dygnet behöver man. Annars
fungerar inte den kognitiva förmågan fullt
ut, det vill säga man förstår sämre. Och
förståelseförmågan krävs i en överlevnadssituation.
Att överleva i naturen bygger på en uppsättning kunskaper och förmågor.
– Det vi lär ut är överlevnadstekniker.
Men det viktigaste är viljan att överleva,
säger Torbjörn Groth.


Kristjan Pütsep (tv),
Marek Nisuma och PäiviPääsu Kreutzwald från
Estland är här för att lära.

Handledarutbildning i överlevnad – vinter
Den viktigaste anledningen till att jag
gick med i Försvarsutbildarna, var

möjligheten att lära mig mer om överlevnadsteknik. Den första centrala
kursen som jag deltog i var överlevnad – barmark på Väddö. Trots
mängder myggbett och en kurrande
mage blev jag såld på konceptet. Jag
ville lära mig mer, så jag bestämde
mig för att jag skulle gå alla kurser
i ämnet som erbjöds. Jag har aldrig
omprövat eller ångrat detta beslut.
TEXT OCH FOTO: Peter Forsberg

N

u många år senare, förhoppningsvis
lite klokare och erfarnare, stod jag
vid början av slutet. Jag skulle
genomföra sista steget i handledareutbildningen i överlevnad under en vintervecka
på Ånns Kursgård i Jämtland. Jag har betat
av ett antal kurser innan jag kommit till den
här punkten. Utbildningstecknet har bytt
namn från ”GRANEN” till SERE A men
innehållet är i princip detsamma som när
jag gick min första överlevnadskurs.
Ge aldrig upp
Vilka överlevnadskunskaper har jag haft
mest nytta av? Förutom att jag fått med
mig en känsla av jag klarar det mesta även
om resurserna är knappa, har mantran som
”Den förberedde överlever” och ”Ge aldrig
upp” hjälpt mig i situationer som varit
jobbiga eller svåra att bemästra.
Efter inryckningen tog kurschef Torbjörn
Groth och hans högra hand, Fredrik Nils-

son emot mig och de sex övriga handledaraspiranterna. De flesta hade jag redan träffat
i somras när vi gick sommardelen av handledarutbildningen i Halmstad. Med på
kursen var även tre överlevnadsinstruktörer
från estniska hemvärnet, Kaitseliit.
Efter godkänd kurs är tanken att vi skall
kunna handleda i olika övningsmoment
inom överlevnadsteknik samt fungera som
biträdande övningsledare vid tillämpningsövningar innehållande överlevnadsmoment.
Varje aspirant fick därför välja två övningsmoment som vi skulle planera, förbereda
och genomföra med övriga deltagare som
övningstrupp.
Göra eld kräver träning
Den andra kursdagen fick vi en genomgång
i hur man gör en övnings- och utbildningsriskanalys. Resten av dagen ägnade vi åt
att förkovra oss i hur man hanterar kallt
väder och konsten att göra upp eld.
Att under alla förhållanden och väderlekar med hjälp av en kniv och ett eldstål
kunna göra upp eld är en av de mest basala
men även svårbemästrade teknikerna som
en överlevare förväntas behärska. Jag konstaterade bittert att saker som man inte gör
varje dag och ständigt övar på inte fungerar
så där lätt som man önskar att de borde.
Sjukvårdstjänst – en överlevnadsfaktor
Nästa dag var det min tur att hålla min
första övning inför kursledningen och
mina kamrater. Jag hade valt sjukvårdstjänst. Anledningen till detta val var flera.
En persons överlevnadschanser påverkas i
hög grad av om man är skadad eller inte.
Kunskap i hur man tar hand om skador,
egna eller andras, är en viktig överlevnads-

faktor. Kunskap i akut omhändertagande
kan dessutom vara bra att ha med sig i det
civila livet både i hemmet, på arbetet och
på fritiden. Slutligen kände jag att jag behärskade ämnet relativt bra. Valet av ämne
fungerade och jag fick bra feedback.
Snöhyddan enkel och effektiv
Den fjärde kursdagen gick i snöhyddans
tecken. En snöhydda är en enkel konstruktion bestående av en hög med packad snö.
Beräknad byggtid är två timmar. När alla
hyddor var klara skulle de testas.

När jag vaknade påföljande morgon och
kravlade mig ut ur min trånga men gemytliga nattlega kunde jag konstatera att metoden fungerar suveränt. Under morgontimmarna kröp termometern ner till -34
grader.
Allt roligt har sitt slut. Mitt andra
övningsmoment var om konsten att snara
ripa. Jag kan bara konstatera att jag fortfarande har mycket att lära och att ämnet
överlevnad är outtömligt. Som handledare
har jag nu möjlighet att dela med mig av
det jag kan till andra.
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krönika

Man tar sig för pannan

Bilden ovan: Svensk trupp under FN-flagg i
Liberia 2006. Foto: Adam Folcker/Försvarsmakten.
Bilden nere till höger: Magdalena Tham
Lindell menar att frågan om behov kommer före den om kapacitet. Foto: Per Lunqe

Text: Claes Arvidsson
FOTO: SVENSKA DAGBLADET

S

ka man skratta eller gråta? Eller bara
bli adrenalinstinn? Jag vet inte. Det
enda jag vet är att det har kommit
reaktioner på Högkvarterets senaste rekryteringsreklam – ”Vad håller de på med”
– som visar en djup oförståelse både för att
Sverige behöver ett försvar och människorna i det.
Det är trögt i portgången för det nya
yrkesförsvaret. Riksrevisionen har slagit
ned på hur tunt det är med bemanningen.
Signalerna från Högkvarteret om hur det
går med rekryteringen av soldater är inte
heller precis uppmuntrande. Det är dessutom klent med sökande till officersutbildningen.
Trots att riksdagen fattade beslut om
yrkesförsvaret 2009 är det fortfarande
många pusselbitar som saknas för att göra
jobbet verkligt attraktivt. Det handlar om
löner och förmåner, utbildning – och som
madrassdebatten förra sommaren visade
– även om Försvarsmaktens egna attityder
till soldaterna.
Men det handlar också om attityder ute
i samhället.
”Hellre surdegar än stridisar”, var
rubriken på en kulturartikel av Clemens
Poellinger med kritik av Försvarsmaktens
reklam (SvD 23/1). Han gav den här
arbetsbeskrivningen: ”Att lära unga människor döda andra unga människor på ett
någorlunda professionellt sätt.”
Kulturskribenten Fredrik Strage hävdade
för sin del att reklamen anknyter till en
gammaldags syn på det
moderna samhället som
degenererat och kriget/
mili-tären som mot-
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medel. Kampanjen är en ”känga mot den
självupptagna, försoffade och dekadenta
samtiden – förkroppsligad i surdegsbakande söderhipsters” (DN 25/1).
Strage skrev om ”fyra års slakt” under
första världskriget och slog sedan fast att
”2013 är krigen nya men lögnarna desamma”.
Bra att veta eller hur…
Aftonbladets Alex Schulman hyllade för
sin del reklamens bokmal, surdegsbakare
och att göra konst av post-it lappar (AB
27/1): ”Försvarsmakten tycker … att det
är trams, att de hellre borde lägga tiden på
nåt vettigt – som krig.” Vad håller de på
med-kampanjen har missat själva poängen:
”Just de här sakerna som ni angriper, det
är kultur. Och vi är ganska många som
fortfarande håller kultur som viktigare än
krigföring.”
Att det skulle finnas något att försvara,
typ frihet och demokrati, verkar varken
föresväva Poellinger, Strage eller Schulman.
Inte heller att ett fungerande försvar är en
del i en sammanhållen politik för att bevara det goda säkerhetspolitiska läget i vårt
närområde som gör ”surdegsbakandet”
möjligt på hemmaplan – eller delta i internationell krishantering som gör det möjligt
för andra.
Budskapet från Högkvarteret är att alla
goda krafter måste tala om yrkesförsvaret
som ett gemensamt samhällsintresse. Det
blir dock betydligt svårare att få gehör för
det budskapet, när statsminister Reinfeldt
talar om försvaret som ett särintresse. Så
nog finns det skäl att ställa frågan: Vad
håller han på med?


Svensk trup
Konflikterna avlöser varandra i norra
Afrika. Under vilka förutsättningar
kan det bli aktuellt med en svensk
insats? Magdalena Tham Lindell vid
FOI är säkerhetspolitisk analytiker
och inriktad på Afrika.
Text: Per Lunqe

V

id samtal med generaler i Högkvarteret visar det sig att norra Afrika
kan vara ett område där svensk trupp
kommer efterfrågas för att bidra till ökad
säkerhet. Efter afghanistaninsatsen frigörs
resurser och dessa kan ställas till FN:s,
Nato:s eller EU:s förfogande.
Till Sveriges Radio säger försvarsminister Karin Enström:
”Vi kommer att ha ett utrymme, och
jag tror att det vore bra att kunna delta i
fler FN-ledda insatser. Vi har bett Försvarsmakten att titta på vad man har för möjligheter. Vi har också kommit överens i den
nordiska kretsen att titta på om man skulle
kunna göra ett gemensamt bidrag till en
FN-ledd insats.” (2013-01-23)
Den senaste svenska truppinsatsen

pp kan bli efterfrågad i Sudan
under FN-flagg ägde rum i Liberia 20042006. Vid sidan av ett svenskt intresse för
insatser inom FN:s ram öppnar den svenska
regeringen också upp för svenskt medlemskap i Natos snabbinsatsstyrka NRF, Nato
Response Force.
Svenska officerare i Mali
Magdalena Tham Lindell skrev förra året en
rapport om förutsättningarna för en intervention i norra Mali. Inte många veckor
senare bistod Frankrike landets regering
med flygattacker mot väpnade islamister
i norr. Efter ett par dagar var de franska
trupperna invecklade i markstrider. Om en
svensk utbildningsinsats i Mali säger Carl
Bildt till DN (2013-01-13): Vi fortsätter
förberedelserna för den EU-mission som
ska komma.
– Kapacitetsbyggande insatser genomförs för att skapa en grund för långsiktigt
hållbar säkerhet i landet, säger Magdalena
Tham Lindell.
Utbildning
Sverige är sedan tre år med i EUTM Somalia. Det är en EU-utbildningsinsats för att
stärka somaliska trupper. Utbildningen

sker i Uganda. EU driver flera program för
utbildning i Afrika, inte bara för militära
utan även för civila myndigheter som polis
och kustbevakning. Sådana insatser pågår
i Niger och åtta länder kring Indiska
oceanen. I Mali finns vid sidan av franska
stridande trupper den EU-utbildningsinsats
där svenska officerare ingår.
– Den här typen av utbildningsinsatser
kommer att fortsätta. Det ställer nya krav
jämfört med truppinsatser. Vilken kompetens ska Försvarsmakten skicka?
Magdalena Tham Lindell menar att
givet förutsättningarna kan svensk trupp
sändas.
– I Sverige blir det lite av en utbudsdiskussion. När vi lämnat Afghanistan finns
kapacitet att engagera sig militärt någon
annanstans.
Trupp till Sudan?
Hon menar att frågan om vad som behövs
är det centrala och pekar på ett möjligt
insatsområde.
– Det man pratat om de senaste åren
är Sudan och Sydsudan. Situationen i
länderna kan snabbt försämras. FN har en
insats i Sudan. Skulle det bli en eskalering

av konflikten kan man tänka sig att svensk
trupp också kan efterfrågas.
Om Försvarsmakten engageras skulle
det inte vara utan komplikationer.
– Svensk trupp skulle kunna efterfrågas
men Afrikanska Unionen (OAU) ser helst
att Afrika tar hand om sina egna problem.
Samtidigt är ambitionerna stora för
OAU.
– Problemet är att de inte har finanserna. Även när afrikansk trupp genomför
FN-ledda insatser kommer pengarna från
EU eller USA, säger Magdalena Tham
Lindell.
Hon menar dock att det finns fördelar
med afrikansk trupp på afrikansk mark.
– De vill och det är en fördel att det är
afrikanska soldater på marken, det verkar i
sig konfliktdämpande. Att skicka soldater
med västerländskt utseende kan spä på
konflikter.
Trots detta lyckades den franska styrkan
på mycket kort tid slå tillbaka rebellerna i
norra Mali. Och kommer frågan från EU,
FN eller Nato om konfliktstöd i Afrika har
den svenska regeringen visat sig beredd att
sända svensk trupp.
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Svenska förband deltar i Natoövningen Cold Response. Frågan
är om det svenska engagemanget
kommer att öka. Foto: Försvarsmakten

Debatten om
Nato har tagit fart
När brister i Försvarsmaktens förmåga
givits offentlighet, då visar en färsk
Sifo-undersökning att opinionen för
svenskt medlemskap i Nato ökar.
Text: Per Lunqe

N

ato – ska Sverige ansöka om medlemskap eller inte? En majoritet i riksdagen är emot, men stödet ökar.
Opinionen har länge varit emot, men
stödet ökar. Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI följer frågan.
En Sifo-undersökning efter ÖB:s intervju i Svenska Dagbladet visar att 29 procent är för och 32 emot ett medlemsskap.
Resten vet inte. I maj 2011 var 22 för och
47 emot.
– Det skulle vara bra med fler opinionsundersökningar innan vi kan säga hur
många som är för eller emot. Vad vi kan
se är att Nato-motståndet minskat, säger
Mike Winnerstig.
Han ser resultatet av den senaste undersökningen som en direkt följd av ÖB:s
uttalande. När Försvarsmaktens ledning
pekar på en oförmåga att försvara Sverige
då får det konsekvenser i opinionen.

Stabilt motstånd
Bland riksdagspartierna har uppfattningen
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om ett svenskt medlemskap i Nato varit
stabil, men håller nu på att svänga.
– Det var inget parti som tog upp
frågan så länge det Kalla kriget pågick.
I början av 90-talet tog Folkpartiet upp
denna fråga och driver den än, i dag lite
mer på sparlåga.
Moderaterna har en klyfta mellan sina
medlemmar och ledningen. Två partistämmor har beslutat om ansökan av medlemskap i Nato.
– Partiledningen avvaktar med hänvisning till opinionen.
Två partier i Alliansen har börjat gira.
– Ja. Centern håller på att svänga. De
vill utreda frågan. Det finns en traditionalistisk neutralitetsfalang i partiet, men även
den håller på att förändras. Centerns ungdomsförbund är mer för än emot, säger
Mike Winnerstig.
Vill utreda
Var står Kristdemokraterna?
– KD är också under förändring. Partiet
arbetar om sitt program som kommer ut
i vår. De går nu möjligen mot ett Natomedlemskap. Också här är ungdomsförbundet för.
Centerpartiet och Kristdemokraterna
vill utreda frågan i försvarsberedningen,
men det säger Moderaterna nej till.
– Det tycks föreligga en informell
överenskommelse mellan moderater och

socialdemokrater om att frågan inte ska
in i försvarsberedningen. Resonemanget
går ut på att det ska finnas en bred folklig
förankring innan ansökan sänds in. Annars
skulle det kunna bli aktuellt med utträde
vid regeringsskiften.
Att socialdemokraterna inte vill utreda
beror på en linje som ligger fast.
– Oavsett vad utredningen kom fram
till skulle de säga nej och därför är det för
dem ingen mening med en utredning.
Peter Hultqvist skriver att ”Alliansfrihet
är oerhört viktigt för oss.”
– Samtidigt pratar han om försvarssamarbete inom Norden, säger Mike Winnerstig.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot.
Hur är det med Sverigedemokraterna?
– De är emot men för ett partnerskap.
De tror att Sverige skulle tappa sin självständighet om vi blev Nato-medlemmar.
Frankrike med igen
Pendeln tycks svänga. I Frankrike överraskade president Sarkozy när han agerade
synligen på egen hand, 2009 och lät sitt
land åter delta fullt ut i Nato. Under mer
än 40 år stod det franska försvaret utanför
Natos militära kommandostruktur. Sarkozy
gjorde detta utan något större stöd i opinionen.
Den svenska opinionsskiftningen kan
den bero på en uppfattning eller insikt om

att Sverige som ickemedlem inte heller kan
räkna med Natostöd vid ett militärt
angrepp?
– Dels det och dels att man ser att Sverige inte kan försvara sig själv. Uppfattningen har tidigare varit att Försvarsmakten
kan försvara hela Sverige.
Efter enveckasförsvaret är nu opinionen
medveten om Försvarsmaktens bristande
förmåga.
– Samtidigt ser vi en upprustning i
Ryssland. Under tio år ska de förnya och
omsätta materiel för 700 miljarder dollar,
innan avräkning för korruption och icke
adekvat inhemsk försvarsindustri. Numerären går från två miljoner man till mindre
än en miljon, men det är vassare soldater.
Integrerat i fungerande allians
I vågskålen för Sverige ligger inte bara ideologi om för eller emot. Ett medlemskap
kostar också.
– De direkta utgifterna för Natos gemensamma budget och vår personal i Natostaberna skulle uppgå till någonstans mellan
400 miljoner och en miljard kronor om
året. I dag betalar vi 32 miljarder till EU.
Vilken är fördelen med ett medlemskap?
– Sverige skulle då bli integrerat i en
fungerande allians. Det skulle innebära
att vi kunde hantera vårt eget försvar och
skydda hela Östersjöområdet tillsammans
med våra grannar. Min egen uppfattning
är att vår säkerhet skulle bli bättre eftersom
vi skulle kunna påräkna hjälp från andra
länder om vi skulle utsättas för hot eller
angrepp, säger Mike Winnerstig.

Inte bara opinionen, utan även riksdagspartierna svänger i hållningen till Nato, säger Mike
Winnerstig vid FOI. Foto: Per Lunqe

2 tycker!
Räcker pengarna för det
försvar regeringen vill ha?

R

egeringen har fått ett underlag för den ekonomiska utvecklingen inom Försvarsmakten för försvarsbeslutsperioden 2015 och tio år framåt. I underlaget framgår
att försvarsanslagen måste öka med fyra miljarder om året för att den planerade
insatsorganisationen ska fungera.
Är ökningen rimlig eller kan beslutad försvarseffekt nås med nuvarande anslag? Råder
det en obalans mellan mål och medel? Om Försvarsmakten inte får höjda anslag, ska de
säkerhetspolitiska målen revideras?

Foto: Privat

Foto: Privat

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot
Skaraborg, Försvarsutskottets vice
ordförande tillika alliansgruppledare
och Försvarsberedningens ordförande.

Generalmajor Björn Anderson,
ständig sekreterare Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Långsiktig säkerhetspolitik
Alla frågorna är lika viktiga, men eftersom
svaren från Försvarsmakten kom in i dagarna ska de först noga analyseras. Parallellt
pågår Försvarsberedningens arbete; inte
minst med en omvärldsanalys, som kommer
först. Regeringen tar Försvarsmaktens oro
över myndighetens långsiktiga ekonomi på
största allvar. Det var också anledningen
till att regeringen gav Försvarsmakten
uppdraget att redovisa den långsiktiga
ekonomin och vilka konkreta konsekvenser den kan komma att få för försvarets förmåga, men även tydliggöra vilka
effektiviseringar som åstadkoms.
Som Försvarsberedningens ordförande
är det min uppgift att ständigt påminna
om det långsiktiga perspektivet. Det är
också utgångspunkten för de rapporter
som beredningen tar fram – först en omvärldsanalys och sedan en försvarspolitisk
rapport. Bedömningen av det säkerhetspolitiska läget kommer att vara vägledande
för vilka förmågor vi ska ha och ytterst
ekonomin. Försvarsberedningens arbete
utgör ett viktigt underlag för försvarsbeslutet 2015. Vi ska ha en långsiktig
säkerhetspolitik understödd av relevanta
förmågor för morgondagens utmaningar.

Revidera målen
Det försvar riksdagen beslutat går inte att
uppfylla med mer än ett höjt anslag. Försvarsmaktens behov verkar rimligt i en
BNP-jämförelse och med kunskap om
materielanslagets andel i andra länder.
Talar vi om resurser för det nationella
försvaret är det definitivt en obalans. Idag
förutsätter vi en solidaritetsaktion från
andra länder, även vid en begränsad militär
konflikt. Det är en förhoppning som lever
på en skör tråd med kunskap om EU:s försvarsförmåga. En NATO-anslutning skulle
kunna ge den balans som krävs, men där
är vi inte.
Frågan är om de säkerhetspolitiska
målen inte behöver revideras, oavsett höjt
anslag eller inte? Ju mer västvärlden
minskar på sina försvar, desto viktigare
är det för oss att tillsammans med andra
kunna lösa militära konflikter. Ska det
bli effektivt krävs en allians för vår del,
inom vilken man planmässigt, infrastrukturellt, materiellt och övningsmässigt kan
förbereda sig.
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110 nya pansarterrängbil 360 tillförs Armén.

Materiell förnyelse
Det är många och omfattande projekt som finns med i Försvarsmaktens
materielplan för åren 2014-2020.
Anskaffning av en ny familj handeldvapen, renovering av stridsvagnar
och stridsfordon, införande av pansarterrängbilar och självfallet, modernisering av Jas 39 Gripen-systemet, är
några exempel.
Text och foto: Stefan Bratt

F

örsvarsutbildaren har träffat överstelöjtnanten Rasmus Lindstedt, vars
kunskap om planens innehåll, är
högintressant.
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Försvarsmaktens anskaffning av materielsystem har en något förskjutet årscykeln
med ”nyårsdag” 1 mars och således nyårsafton 28 februari.
– Det beror på att materielplanen, som
i sig är ett ständigt levande dokument, fastställs den första mars. Efter detta datum
har vi lite sen ”julklappsutdelning” till förbanden då de får kunskap om vilken material det enskilda förbandet tilldelas.
Det berättar överstelöjtnant Rasmus
Lindstedt, chef för Arméns utrustningssektion vid Högkvarterets Produktionsstab.
Nuvarande materielplan, som gäller
fram till år 2020, innebär införande av
drygt 300 nya system fram till 2020. När
Försvarsutbildaren var på besök i december
förra året, var det febril aktivitet med att ta

fram arméns del av materielplan 2014, för
fastställande första mars i år.
Samma månad fattade också regeringen
beslut om att genomföra en omfattande
modernisering av luftvärnet i och med
införande av ett nytt, korträckviddigt
system (robot 98) som ska komplettera
eller ersätta nuvarande robot 70-systemet,
renovering av sensorer samt införande av
en ledningsplattform, Ground Based Air
Defence Operation Center (GBADOC).
Stridsfordon renoveras
Det allra största, enskilda projektet som
förbrukar en stor del av arméns materielbudget de kommande åren är renoveringen
av stridsfordon 90-familjen och stridsvagn
122. Ungefär 500 vagnar ska moderniseras

Brigadgeneral Stefan Andersson (t.v) och överstelöjtnant Rasmus Lindstedt diskuterar en materielfråga.

och livstidsförlängas fram till 2030.
Moderniseringen inleds under året.
– Det största förmågelyftet för stridsfordon 90 samt stridsvagn 122 är att ledningssystem, Stridsledning Bataljon (SLB)
samt nytt sambandssystem införs. Vi tittar
också på hur skyddsnivån kan ökas och om
den befintliga sekundärbeväpningen kan
bytas ut när det gäller stridsfordon 90,
berättar överstelöjtnant Lindstedt.
När det gäller pansarterrängbil 360 inleds leveranserna i närtid från finska Patria.
I första hand levereras drygt 110 fordon till
den lätta, mekaniserade bataljonen. Vagnarna är försedda med den fjärrmanövrerade
vapenstationen Protector.
Samtidigt väntar ytterligare en omfattande del av arméns fordonsflotta på att
ersättas eller livstidsförlängas:
– Armén förfogar idag över 10 000 hjulfordon i 1 500 olika versioner. Det säger
sig själv att en sådan mängd tar både tid och
kostar en hel del att omsätta. För att
minska kostnaderna för vidmakthållande
och dessutom hantera denna omsättning

på ett kostnadseffektivt sätt samarbetar vi
idag med norska försvarsmakten i två olika
program. Ett för lätta patrullbilar och ett
för lastbilar med syftet att skapa ett ramavtal med en leverantör för dessa, förklarar
Rasmus Lindstedt.
I och med detta är det slutligen dags
för trotjänare som terrängbil 11,13 och 20
samt på sikt även terränglastbil 30 och 40
att gå i definitiv pension.
– Att hålla dessa fordon rullande för
operativt bruk kostar oss idag stora pengar
och är inte en bra lösning, säger Lindstedt.
Modifierad version
Samtidigt som arbetet sker med att förverkliga gällande materialplan arbetar Prod
Armé tillsammans med den armétaktiska
staben med ett antal förändringsförslag
där bland annat en ny broläggare samt
mekaniserat brigadartilleri (granatkastare)
finns med bland de nya behoven.
– Vi förfogar bara över två typer av
broar idag, krigsbro 5 och däcksbro 200
samtidigt som behovet av en mekaniserad,

taktisk broläggare är stort vid förbanden.
Något som Arméinspektören själv också
deklarerat, konstaterar Rasmus Lindstedt.
Men, ska något nytt projekt in i planen
måste något annat bort. Svårare än så är
inte ekvationen.
– Dialogen om vilka eventuella förändringar som ska göras pågår. Mer kan jag
inte kommentera i dagsläget.
Faller för åldersstrecket
Ytterligare ett volymmässigt omfattande
materielsystem faller snart för ålderstrecket
någon gång runt 2020 – automatkarbin
5 (AK 5). Därför har studier redan inletts
inom FMV, Markstridsskolan samt FOI
om vilken prestanda och utseende ett nytt
eldhandvapen ska ha.
– Det bästa vore om Försvarsmakten
kunde enas om en gemensam familj av vapen från samma tillverkare med olika kalibrar och ammunitionsval, anser Lindstedt.
För att också kunna öva effektivt och
provskjuta vapen kommer en mobil skjutbana (containerlösning) att anskaffas. 
Försvarsutbildaren 2/2013
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Tillbaka från Afghanistan
Men Jimmy Bengtsson återvände och
verksamheten kom igång. Den blev åter så
attraktiv att Hemvärnet fortsatte samtalen.
Nu kommer första gemensamma
övningen att genomföras i början av maj.
Då kommer eleverna att se flera fördelar.
Det blir fler instruktörer och med utbildningsgruppen i ryggen kommer fordon och
annan material att blir mer tillgänglig. Den
andra gemensamma övningen blir en
utbildningskontroll upplagd efter Försvarsutbildarnas handbok.

Emma Hansson, Försvarsutbildarna Skaraborg, drillar exercis med sina kamrater.
Nu får hon också öva med kamrater från
Hemvärnet.

Handboken bra mål
Redan har Försvarsutbildarna i Skaraborg
genomfört två övningar inriktade på skytte.
Även om målet är inställt på HvSS och
ungdomstävlingen har inte skaraborgsungdomarna tävlingens delmoment som
kursmål.
– Vi använder oss av handboken och
kursplanen som finns där. Det blir bland
annat sjukvård, skytte, orientering, exercis

Ungdomar i Försvarsutbildarna
och Hemvärnet går samman
Ungdomarna i Skaraborg som på fritiden lär sig exercera, skjuta och fungera i grupp får från början av maj göra
det med samma instruktörer och ungdomsledare oavsett om de har bakgrund i Hemvärnet eller hos Försvarsutbildarna.
Text och foto: Per Lunqe

E

fter ett år då ungdomsverksamheten
gått på sparlåga i Skaraborg är det nu
fart på verksamheten. Försvarsutbildarnas ungdomar gör gemensam sak med
sina kamrater i Hemvärnet och då vinner
båda på saken.
– Vi har haft flera möten med utbildningsgruppen här i Skövde och det är bara
positiva tongångar, säger Lars Westerström
som är kassör i Försvarsutbildarnas Skaraborgsförbund.
Ett spår
Det var utbildningsgruppens chef Agne
Gustafsson som tog upp frågan förra året
och nu har den fått ett svar. Hemvärnet
och Försvarsutbildarna slår ihop sina ungdomsverksamheter.
– Vi kunde bara hålla med Agne
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Gustafsson om att det är onödigt att köra
två spår. Det är samma verksamhet i huvudsak. I höstas bestämde vi oss för en gemensam lösning.
En stor fördel med sammanslagningen
är att instruktörerna och ungdomsledarna
kan fokusera på ett gäng.
– De blir förstås fler och det betyder att
den tid varje ungdomsledare eller instruktör lägger ner också blir mindre. De gör
det här på sin fritid. De har arbete och
familj, säger Lars Westerström.
Gruppen har resurser
I Skaraborg har Försvarsutbildarna ett 30tal ungdomar medan Hemvärnet räknar
fem.
– Hemvärnet har duktiga instruktörer
och från utbildningsgruppen får vi bra
stöd, både ekonomiskt och med materiel,
säger Magnus Lundell som är förbundsungdomsledare i Försvarsutbildarna Skaraborg.
När Jimmy Bengtsson som var ungdomsledare åkte till Afghanistan förra året blev
det ett avbrott i Försvarsutbildarnas verksamhet.
– Ungdomarna fick inte den verksamhet
de kunde vänta sig, säger Magnus Lundell.

och försvarskunskap, säger Magnus Lundell.
Ungdomarna sover alltid i tält minst
en natt när de träffas. Övningarna och
kurserna löper fredag till söndag.


Lars Westerström, Försvarsutbildarna Skaraborg, ser bara fördelar med sammanslagningen.

Uppställda i snön och laddade inför dagens övning. Efter kallt väderpaketet blev det skidor, uppför, utför och på plant underlag.

Ungdomar
lär vintertjänst

I

Västernorrland har ungdomseleverna
gnuggats i vintertjänst. Förutsättningarna
var bra när förbundsungdomsledaren
Jens Hellström och hans instruktörer genomförde utbildningen där målet var lika enkelt
som gripbart för eleverna. Verksamhet i
vintermiljö liksom ledarskapsmoment.
– Vi började med kallt väder-paketet.
Vad är kyla? Köldskador? Effekter av köldskador? Hur klär man sig enligt flerskiktsprincipen? Det gick vi igenom, säger Jens
Hellström.

Plant och i backar
Övningen fortsatte med skidor och eleverna
fick vallade “vita blixten”, de åkte på såväl
plant underlag som i backar. Skidor på, lappkast och åkteknik, var moment som övades.
– Vi gick också igenom sjukvårdsmoment
och hur man hanterar sjukvårdspulkan.
Det var sol, gnistrande snö och fem
minusgrader.
– Bra, för en del var det första bekantskapen med skidor. Då ska det vara gynnsamt väder.
O-platser
De 14 ungdomarna som ryckte in sedvanlig fredagskväll och ut söndag eftermiddag
fick också genomföra orientering på lör-

dagskvällen med karta, kompass och skidor.
Vinterutbildningen fortsatte i Kramfors
tre veckor senare på hemvärnsgården. Det
blev mer skidor och nu fick eleverna bygga
o-platser. De spanade mot den väg som
leder in mot flygplatsen och rapporterade
enligt de 7 S:en – stund, ställe, styrka, slag,
symbol, sysselsättning och sagesman.
– Vi visste i förväg att det
skulle bli mycket trafik så de
hade fullt upp.
Stegrat ansvar
LK-eleverna fick utbilda sina
yngre kamrater, bland annat
i sjukvårdskunskap.
– Vi ger dem ansvar lite
pö om pö. Och det gick
riktigt bra. De var chefer
och inte bara mellanhänder,
säger Jens Hellström.
Utbildningen gav eleverna kunskap om hur man
skidar mot ett område där
en skadad kamrat ligger,
undersöka omfattningen på
skadorna, lägga kamraten i
pulkan och skida till sjukvårdsgruppen. De mera
erfarna eleverna lärde sig

hur man lägger upp ett utbildningsmoment
och genomför det.
Vill utveckla ungdomsverksamheten
I Kramfors lade övningsledningen in ett
stegringsmoment, eleverna fick lite sömn.
– Det hanterade de bra.
Det visade sig också att eleverna gav bra
feedback, både i Härnösand och i Kramfors.
– För oss är det jätteviktigt att få reda
på vad vi gjort bra och vad som kan bli
bättre, säger Jens Hellström som haft sin
position i Försvarsutbildarna Västernorrland sedan början av januari i år.

Text: Per Lunqe
Foto: Jens Hellström

Så här plockar man
ihop en sjukvårdspulka.
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Är det dags att öka den militära närvaron
på Gotland? Foto: Daniel Klintholm/Combat
Camera/Försvarsmakten

Därför ska GOTLAND försvaras
Gotland spelar en nyckelroll i Östersjön menar generalmajor Karlis Neretnieks. Skulle riksdagen fatta beslut
om att åter ge ön militär förmåga
skulle det också öka stabiliteten i
östersjöregionen.
Text: Per Lunqe

F

rån Gotland kan Östersjön behärskas.
Sedan länge har Sverige försvarat ön.
Gotlands garnison upprättades 1897,
men genom Försvarsbeslutet år 2004 demilitariserades ön. Generalmajor Karlis Neretnieks var chef för Gotlands regemente och
Gotlandsbrigaden 1992-1994. Han menar
att Sverige skulle kunna bidra till stabiliteten i Östersjöområdet genom att åter
förlägga förband på Gotland.
Gotland är ett nyckelområde
När generalmajoren tittar på kartan över
Östersjön, följer spelet i de stater som omger den och de militära resurser som finns
eller kommer att finnas om tio år, då fastnar hans blick på Gotland.
– I händelse av en allvarlig kris eller en
väpnad konflikt mellan Ryssland och de
baltiska staterna skulle Gotland vara ett
nyckelområde, säger Karlis Neretnieks.
I ett sådant scenario blir Gotland ett
förstahandsmål. Rysk närvaro på ön skulle
hindra Nato från att stödja baltländerna.
– Då skulle Ryssland kunna gruppera
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långräckviddiga vapensystem på ön, luftvärns- och markrobotar, till exempel system
som S-400 och Iskander, med 400 respektive 500 kilometers räckvidd. Det skulle bli
näst intill omöjligt för Nato att hjälpa
Baltikum.
Underlättar flygoperationer
För Natos del skulle ett innehav av Gotland,
förutom att det hindrade Ryssland att utnyttja ön, innebära att flygoperationer över
Östersjön och Baltikum skulle underlättas
väsentligt. Att behärska Östersjön är avgörande för den som vill genomföra militära
operationer i eller i anslutning till Baltikum,
menar Karlis Neretnieks.
– Att tro att Nato skulle kunna försvara
Baltikum med insatser enbart från Centraleuropa är inte realistiskt. De baltiska länderna ligger som en tarm utmed Östersjön
och kan till lands och i luften tämligen lätt
reglas av i höjd med Kaliningrad.
Vi blir indragna
Sverige är en del av Östersjöregionen.
– Sverige kommer med automatik att bli
indraget vid en konflikt i Östersjöområdet.
Vi ligger där vi ligger, det kan vi inte ändra
på.
Är det då rimligt att anta att Ryssland
skulle vara frestat att ta Gotland?
– Inte bara frestat. Ur militär synvinkel
är det utomordentligt logiskt att redan innan
man startar en eventuell operation i Baltikum, så besätter man Gotland. Natos möj-

ligheter att hjälpa de baltiska staterna skulle
då minska drastiskt, säger Karlis Neretnieks.
Nato hålls borta. Spelplanen är öppen
för Ryssland. Och vad säger den svenska
utrikesministern i det läget?
– Han eller hon har bara att konstatera
faktum.
För rysk del handlar det om en enkel
kostnads- /intäktsanalys.
– Utdelningen kan bli stor och med det
försvar som finns av Gotland är kostnaden
liten, säger Karlis Neretnieks.
Tröskeln skulle höjas
Om riksdagen skulle bestämma sig för att
Sverige ska ha militär kontroll över Gotland,
vilken stabiliserande effekt skulle det ha på
Östersjöregionen?
– Det skulle höja tröskeln för eventuella
militära operationer i hela Östersjöregionen
och därmed verka stabiliserande vid kriser
som eventuellt kan uppstå i vårt närområde.
Karlis Neretnieks menar att med en trovärdig svensk militär förmåga på Gotland
öppnar Sverige vägen för en ny strategisk
agenda i Östersjön.
– Våra grannar, EU, Nato och USA
skulle se med gillande på en sådan stabilitetsskapande åtgärd. Vi har då med handling bidragit till en ökad gemensam säkerhet i vår del av världen.
Två bataljoner
Karlis Neretnieks, med sin erfarenhet från
Gotland, säger att det inte behöver bli en

jätteinvestering att återskapa ett försvar på
ön. I dag har vi ett hemvärn på Gotland
som skyddar och bevakar objekt. Därutöver
ser Karlis Neretnieks att följande resurser
skulle behövas:
–Vi måste vara realister både när det
gäller hur mycket vi skulle kunna avdela
och när det gäller hotet. Ryssland av i dag
är inte Sovjet av igår, resurserna är mindre.
På min tid som regementschef på Gotland
hade vi lika mycket militär kraft där som
om vi skulle ställa hela dagens armé på ön.
En rimlig nivå i dag vore i storleksordningen
två mekaniserade bataljoner och framför
allt ett starkt luftvärn.
Med den mixen, menar Karlis Neretnieks, skulle det antagligen kosta mer än
det smakar att försöka ta Gotland.
– Det är tveksamt om kostnaderna för
en angripare skulle motsvara intäkterna.
500 miljoner om året
Mycket av den nödvändiga materielen
finns. Stridsvagnar och stridsfordon för i
storleksordningen fyra bataljoner finns
lagrade på fastlandet, men används inte.
– Sedan är det personal. Gotland kan
behöva speciella lösningar som till del
skiljer sig från försvaret i övrigt. Det var
ingen tillfällighet att man redan på tidigt
1800-tal skapade speciella modeller för att
bemanna förbanden på Gotland.
Vad skulle det kosta med ett gotländskt
försvar?
– Försvaret av Gotland skulle, mellan
tummen och pekfingret, kräva några miljarder i initialkostnader, de strukturer som
fanns är ju borta, och sedan kanske omkring
500 miljoner per år för att vidmakthålla.
Vad tror du gotlänningarna skulle tycka
om att deras ö åter fick ett försvar?
– De skulle antagligen bli mycket glada,
säger Karlis Neretnieks.


Generalmajor Karlis Neretnieks menar att Gotland blir ett förstahandsmål. Sverige kan
genom att försvara ön skapa stabilitet i
Östersjön. Foto: Per Lunqe.

Finsk försvarsförmåga
efter budgetrevision
I Finland har man liksom i många västeuropeiska länder under 2011 beslutat att skära i försvarsutgifterna.
Utredningarna påbörjades våren 2011
och i december 2012 publicerades
besluten i Finlands säkerhets- och
försvarspolitik 2012.
Text: Helge Löfstedt
Foto: Torbjörn Gustafsson, Försvarsmakten

U

tgångsläge för reformen är att det
finska försvarsanslaget år 2011 var
ca 2 450 miljoner Euro. Efter besparingar om ca 10 % kommer anslaget att
uppgå till 2 200 milj Euro år 2015. Som
jämförelse kan nämnas att år 2011 var den
svenska försvarsbudgeten ca 4 400 milj
Euro. Intressant att notera är att Finland,
även efter besparingarna, kommer att avdela
något större del av sin samhällsekonomi till
försvar än Sverige.

robotkompanier. De finska flygstridskrafterna har 62 stridsflygplan av den amerikanska typen F 18 samt 47 skolflygplan
som har viss jakt- och attackförmåga.
Förnyelse
Finland har sedan tidigare en luftvärnsorganisation som är större än den svenska.
Den tidigare aviserade förnyelsen med nya
norska luftvärnrobotar typ NASAAMS
(räckvidd 25 km) fullföljs. Finland har påbörjat uppbyggande av en modern och
kapabel helikopterstyrka med motsvarigheten till vår Hkp14. Vidare har man
börjat bygga upp en modern transportflygsflotta som, även om den fortfarande är
väsentligt mindre än den svenska, innebär
en ökning jämfört med tidigare.
Obemannade flygplan, UAV (Unmanned Aeral Vehicle) utgör en resurs som
indikerar modernitet i markstridskrafternas
uppträdande. Finland har där väsentligt
flera än Sverige – 11 mot 3.
I sammanhanget förtjänar också att
nämnas att Finland sedan några år exporterar en kvalificerad pansarbil typ SISU
(XA 360) till ett flertal länder och har därmed ytterligare höjt den internationella
respekten för sin försvarsindustri liksom
dess symbolvärde.
Om man ställer ovanstående mot att
den svenska försvarsbudgeten är betydligt
större än den finska inser man att den
finska försvarsekonomiska verkningsgraden
är högre än den svenska. Dvs Finlands försvar är effektivare och åstadkommer högre
operativ förmåga för anslagna medel.


Besparingarna
De finska besparingarna kommer att tas ut
på flera sätt. Den anställda fredstida personalstyrkan minskar från ca 15 000 till
12 500. Krigsorganisationens personalstyrka
minskar från 350 000 till ca 230 000. Den
allmänna värnplikten behålls men den årliga
grundutbildningen minskas från 27 000
till 25 000 och repetitionsutbildningen
från 25 000 till 18 000. Tiden minskas
också med två veckor. Utbildningstiden till
värnpliktigt befäl (ca 40 % av de värnpliktiga) förblir tolv månader. Antalet utbildningsställen (regementen motsv) minskas
med ca 35 %. Huvuddelen av besparingarna tas ut inom administrationen och då med nära 50 %.
Utvecklingen mot tre mekaniserade infanteribrigader (beredskapsbrigader) fortsätter liksom för de
två mekaniserade avdelningarna
med stridsvagnar typ Leopard II
samt artilleriet, som är mångdubbelt starkare än det svenska. Territorialförsvaret dras ner till 150 000
och fem territorialförsvarsbrigader
jämte ett antal enheter på lägre nivå
behållas samt utvecklas materiellt
för att kompensera den omfattande antalsmässiga reduktionen.
Likaså behåller den finska
marinen tio ytstridsfartyg samt
kustjägarbataljoner och sjömålsPå bilden syns en Sisu i svensk version.
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Skadad får första hjälpen.

sig av i naturen för att överleva. Överlevnadskursen har snabbt blivit mycket uppskattad. Kursen har minst utrustning och
materiel att tillgå men är ändå den som är
mest utvilad och mätt. Det är ett gott
betyg till kunskaperna hos kursledarna.
På torsdagen åkte grundkurseleverna ut
i fält och lärde sig sätta upp en förläggning.
Några elever ur grundkursen visste redan
hur man satte upp förläggningen men för
de flesta var detta helt nytt. De sov en natt
i fält och på fredagen var det dags för den
stora kamratmarschen. Den planerades av
eleverna på instruktörsskolan under början
av veckan och genomfördes med hjälp av
ledarskapskursen. De senare planerade de
moment som skulle inträffa under marschen.
Övriga elever delades in i åtta grupper
och gav sig iväg. De första fyra momenten
utspelade sig nere på Falsterbofältet. Där
skulle de göra upp eld på tid, bära bår,
bedöma avstånd och ta sig igenom ett nät
som spänts mellan två träd. Efter detta gick
de med hjälp av en karta tillbaka mot kursgården. På vägen stannade en grupp upp
kort när en av deltagarna fick ont i fötterna.
Alla hjälptes snabbt åt att fördela elevens packning till de
andra gruppmedlemmarna
och fortsatte sedan marschen.
En bit längre fram hördes plötsligt skrik.
Någon inne i skogen hade blivit skadad och
gruppen rusade fram för att hjälpa. De
hittade tre personer. En hade råkat skära
sig i benet med en kniv, en person låg
medvetslös och den sista personen var
chockskadad. Alla tre fick snabbt hjälp och
kunskaperna i första hjälpen visade sig vara
bra i alla grupperna.
Efter vård och välbehövlig dusch var det
dags för avslutningsmiddagen, där det hölls
tal och delades ut priser. På lördagsmorgonen var det dags att ta farväl av alla
nya kompisar och åka hem igen, med stor
längtan efter nästa kurs då de kan ses
igen.


Sportlov på Falsterbo kursgård
Det har varit full aktivitet på Falsterbo
kursgård veckan under sportlovet.
Årets kurs bjöd på den vanliga kursstegen, en instruktörsskola och en
överlevnadskurs. Den här gången erbjöds det även en helt ny kurs med inriktning på logistik för de som ville ha
en djupare inblick i hanteringen och
skötseln av den materiel som finns.
Text och foto: Sandra Borgström
och Magnus Starseth

I

början av veckan var det mycket teori på
schemat. När vi besökte grundkursen höll
halva styrkan på att lära sig sätta upp högantenn medan den andra halvan satt i
lektionssal och fick lära sig hur olika typer
av kemiska stridsmedel påverkar oss. Ledarskapskursen tränade på att hålla lektioner
för varandra och fick nyttig kritik efter varje
genomförande. Ämnena var varierande.
Någon höll lektion i sjukvård medan andra
provade på att hålla lektion i sambandstjänst, exercis eller det militära gradsystemet.
Emilia Krusell, 17 år, från Helsingborgs
ungdomsavdelning gick grundkursen.Hon
hade fått många nya vänner och hon upplevde att kamratandan och omtänksamheten mellan gruppmedlemmarna var stor.
– Om man själv inte orkar eller inte kan
så kommer det alltid någon fram och
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hjälper och ingen tittar ner på en eller
tycker man är konstig, sa hon.
Tempot kunde ibland kännas högt för
de nya medan en och annan gärna ville ha
det lite tuffare. De flesta av ungdomarna
vi pratade med var väldigt intresserade av
Försvarsmakten och tänker göra GMU vid
något tillfälle.
Den praktiska överlevnadskursen levde
som alltid ett eget, lite primitivare liv vid
sidan av de andra ungdomarna och instruktörerna. De åkte tidigt ut i fält och fanjunkaren Stig Jörgensen visade eleverna hur
man bygger vindskydd, sätter upp enkla
tält, lärde dem hur man gör upp eld och
vad man kan äta och på andra sätt använda

En fin avslutningsmiddag innebar att en bra kurs var genomförd.

Vinterkurser
2013
Under sportlovsveckorna och strax därefter är det omfattande
verksamhet i samband med våra vinterkurser. De flesta av vinterkurserna genomförs på vår kursgård i Ånn men ett par genomförs också på Älvdalens skjutfält. Totalt deltog ca 150 ungdomar i
samband med sportlovet på vinterutbildning. Under sin utbildningsvecka fick de prova på att vara ute i fjällterräng och lära
sig grunder om hur man tar hand om sig själv och sina kamrater i
vintermiljö. Förutom ungdomsverksamheten genomfördes även
instruktörsutbildning och vinterutbildning för vuxna.
Text: PER KLINGVALL
Foto: Jan Blidberg, Henrik Dyrssen, Jesper Luckmann,
Joakim Wirström och Anders Gustafsson
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Anders Kallin informationsansvarig för ME03. Foto: Per Lunqe

HMS Carlskrona

åter i operation Atlanta
HMS Carlskrona med besättning har
nu börjat patrullera Adenviken och
Indiska oceanen i den europeiska
insatsen Operation Atalanta, EUNAVFOR. Det är tredje gången Försvarsmakten medverkar för att störa piratverksamheten och göra farvattnen i
området säkrare.
Text: Per Klingvall och Per Lunqe

O

perationen påbörjades i december
2008 och Sverige har tidigare deltagit med bland annat korvetter
och stödfartyget Trossö men även med
Carlskrona som var ledningsfartyg för
styrkechefen i operationsområdet 2010.
Fram till 2011 var antalet kapade fartyg
och sjömän stort men har sedan hösten
2011 minskat kraftigt.
– 2009-2011 var 20 handelsfartyg
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ständigt kapade. Idag är antalet nere i fyra,
säger kommendörkapten Anders Kallin
som är PAO på ME03.
2010 var Anders ställföreträdande informationschef på Atalantas högkvarter i
London och ser fram emot att vara ute till
sjöss igen när Försvarsutbildaren träffar
honom före avresan.

och väpnade rån mot fartyg i området där
insatsen genomförs.
Den svenska besättningen har flera
metoder att spåra misstänkta sjörövare i ett
havsområde stort som Europa.
– Vi får information från kusten, genom
fartygsobservationer och genom kustbevakningens flyg.

Lugna men lömska vatten
Det är visserligen lugnare vatten Carlskrona
ska röra sig i jämfört med 2010, men i ett
område som ändå anses ha hög risk.
Huvuduppgiften under insatsen är att
ge skydd åt fartyg som transporterar mat
och förnödenheter till nödställda i Somalia.
Det är fartyg som går under WFP-flagg.
Andra sårbara sjötransporter som handelsfartyg och fartyg som seglar åt African
Mission in Somalia ska ges skydd av
Carlskrona.
En viktig uppgift är beredskap för att
förebygga, avvärja och bekämpa sjöröveri

Insats mot sjörövare
Det finns också en väl skyddad sida på
Internet där i operationen deltagande
örlogsfartyg och handelsfartyg snabbt kan
ge information om bland annat misstänkta
sjörövare.
En typinsats för Carlskrona kan se ut
så här:
Fartyget får information från något
fartyg eller övervakningsflygplan som
rapporterar att de ser misstänkta pirater
och sänder iväg sin helikopter för att snabbt
komma till undsättning. De misstänkta
sjörövarna ser då att de är upptäckta och

Svensk bordningsstyrka hjälper nödställda på somalisk båt. Foto: EUNAVFOR

slänger stegar och vapen överbord för att
undkomma. När Carlskrona kommer närmare så skickas en bordningsstyrka iväg för
att kontrollera och säkra spår. Carlskronas
besättning har rätt att beslagta vapnen.
– De misstänkta förs, om det uppfattas
finnas bevis för förberedelser till piratverksamhet, till Carlskrona. Militärpolisen
dokumenterar. Juridisk expertis är med
vid det följande förhöret. Frågan är nu om
informationen räcker för åtal, säger Anders
Kallin.
FN:s havsrätt
Styrkan agerar på internationellt vatten
under ett EU-mandat som bygger på FN:s
havsrätt. De misstänkta kan lagföras i
första hand i Seychellerna och Mauritius.
Ombord på Carlskrona finns en besättning om 140 sjömän och soldater
inklusive helikopterbesättning, bordningsstyrka och ett sjukvårdsteam. Viktiga medlemmar är tolkarna som pratar arabiska
och somaliska. Den total numerären är
260 personer inklusive avlösningar.
Det är under insatstiden varmt i området, cirka 40 grader. Under sommarens
monsunperiod väntas sex meter höga
vågor. I området deltar även andra fartygsstyrkor från bland andra Nato och som
mest finns totalt 35 fartyg i området.


Fakta
Carlskrona och ME03

Längd: 106 m
Bredd: 15 m
Djupgående: 4 m
Fart: 20 knop
Beväpning: 2x40 mm kanoner, tung kulspruta, kulspruta modell 58
Brännolja: 400 kbm
Förbrukning: 1kbm/h med en fart på 15 knop
Flygbränsle: 30 kbm
Vatten: Obegränsat
ME03 består av 150+1 personer fördelat på:
HMS Carlskrona, med en besättning på 116 sjömän och officerare
inklusive förstärkt sjukvårdsförmåga
HKP-enhet med två HKP 15, 11 personer
Bordningsstyrka, 11 personer
Stödenhet placerad i Djibouti, 12 personer
En person är placerad ombord det portugisiska högkvareteret
Antal kvinnor: 24
Medelålder: 37 år
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Jan Otterström och Lars Pettersson på FVRF
har en given magnet: flyget. Foto: Per Lunqe

FVRF rekryterar till Hemvärnets samtliga
HV-Undkompanier. Foto: FVRF

Rekrytering
– kärnan för Flygvapenfrivilliga
Försvarsutbildarna gör en utblick och
ser hur andra frivilligorganisationer
jobbar med rekrytering. Här är Flygvapenfrivilliga. FVRF satsar hårt på
att rekrytera nya medlemmar och
instruktörer. Organisationen är också
en viktig leverantör till Hemvärnets
Hv-Undkompanier.
Text: Per Lunqe

N

är Flygvapeninspektören Micael
Bydén nyligen skrev om Flygvapenfrivilliga började han med Flygvapnets ”viktigaste framgångsfaktor”: Han
beskrev rekryteringen som den viktigaste
utmaningen liksom vidareutvecklingen av
personalen, således att ”stimulera delaktighet”.
Micael Bydén ser Flygvapenfrivilliga som
viktiga för flygstridskrafterna, en betydande
resurs för rekrytering till insatsförbanden.
Försvarsutbildaren träffade Jan Otterström och Lars Pettersson som representerar Flygvapenfrivilliga.
Rekrytering nyckelfråga
Frågan är: Hur jobbar förbundet med
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rekrytering? För alla frivilligorganisationer
i försvaret är det en nyckelfråga och kommer
ständigt upp i intervjuer med generaler och
amiraler. Rekrytering tycks vara kärnfrågan
för befattningshavare som ser hur personalförsörjningen är den trånga sektorn, den
fråga vid sidan av goda finanser som dimensionerar verksamheten och styr vad som
kan produceras.
För att locka till sig människor, ungdomar, räcker det inte bara med ett beslut
om att det ska göras. Det krävs vilja och
något som attraherar.
– Vi har egentligen ingen nedtecknad
strategi för att locka ungdomar till vår
verksamhet. Men det vi har är något som
lockar och det är flyget som är magneten,
säger Jan Otterström.
2 000 ungdomar
Flygvapenfrivilliga har en livlig ungdomsverksamhet, över 2 000 ungdomar i åldrarna 15 till 20, som har ett verkligt stort
gemensamt intresse för flyget. Många
drömmer om att själva sitta bakom styrspaken och då är Flygvapenfrivilliga ett bra
första steg.
– Det visar sig att ungdomarna ofta
kommer till oss två och två eller tre och tre

vilket betyder att de kommer med kompisar. Sedan sprider det sig att man kan ha
roligt här och då sköter rekryteringen av
ungdomar sig själv, säger Lars Pettersson.
Det finns mer
Nu sitter förstås inte Jan, Lars och de andra
i förbundet med armarna i kors. En aktiv
satsning görs för att attrahera ungdomar.
Genom förbundets regioner visas verksamheten upp i hela landet på försvarsmaktsdagar, mässor, på skolor och rekryteringsträffar.
– Jag vill bli pilot. Det tänker många.
Men det finns mer, säger Lars Pettersson.
Allt det som finns runt piloten drar en
stor organisation och den ska bemannas.
Och för att få fram människor som kan
fylla befattningarna krävs utbildning.
Instruktörer ska fram.
– Vi är en viktig del i de verktyg Försvarsmakten och Flygvapnet har för att
rekrytera, utbilda och bemanna organisationen. Vi har stödet och väntar på att få
styrdokument för ungdomsverksamheten
och för att fortsätta fylla på med soldater
och instruktörer, säger Jan Otterström.
Hv-Undkompanier
De två huvudmannaskapen för flygbas-

recension

Infarten till Maidan Shar,
35 km söder om Kabul.

tjänst och instruktörer ställer krav på
Flygvapenfrivilliga. Det ger verksamhet,
bland annat veckor av utbildning till instruktörer. Totalt utbildas 100 instruktörer
om året.
Till Hemvärnets Hv-Undkompanier
rekryterar Flygvapenfrivilliga en väsentlig
del.
– Vi jobbar med att fylla befattningar i
alla sju kompanier. Efter avslutad ungdomsverksamhet genomförs först en GU-F på
14 dagar. Därefter sker en befattningsutbildning och introduktion i Hemvärnet
innan de är färdiga att ta en befattning i ett
kompani.
Utbildningen följer ett beprövat och
kvalitetssäkrat mönster.
– All utbildning är kravställd av Försvarsmakten, säger Jan Otterström.
Liksom alla andra frivilligorganisationer
rekryterar Flygvapenfrivilliga med sikte på
att fylla avtalsbefattningar, i dag främst i
Hemvärnet. Förbundet har sin nisch och
den ligger på flyg och spaning. Med rötter
från tornsvalorna ligger medlemmar från
Flygvapenfrivilliga väl maskerade under
kamouflagenät och håller koll på omgivningen.


Bildberättelse
från Afghanistan
Text: Johan Nyström
Foto: Bo lambert

P

rofessor (emeritus) Bo Lamberts har
i sin bok Bildberättelse från Afghanistan (GML-förlag) gjort ett lyckat
försök att beskriva vardagen hos de människor som ofta får offerollen i massmedias
skildringar av Afghanistan. Lambert har i
sin bilderbok försökt fånga den ordinäre
afghanens vardag. I ett land som är uppdelat mellan klaner, etniciteter, regioner
och krigsherrar, och en ständig hotbild
mot utlänningar, är detta ingen obetydlig
utmaning. Lambert har emellertid lyckats
bra.
Bortsett från den pågående konflikten,
som dominerar massmedias rapportering,
är afghanens vardag lika fylld av rutiner,
sorge- och glädjeämnen som medborgarnas
i västvärlden. Företeelserna och innehållet
i afghanens vardag skiljer sig väsentligt från
vardagen i Sverige. Självförverkligande för
ett afghanskt barn kan vara en så enkel sak
som att kunna bygga och flyga drake. Att
äga en ipad, iphone, eller uppnå status
genom ett stort antal vänner på Facebook
är fortfarande okända livsmål för de
afghanska ungdomarna. I jämförelse med

vardagen i Sverige är den afghanska minst
sagt annorlunda, men Lamberts bok visar
att vardagen i allra högsta grad är levande.
Det är tydligt att de grundläggande behoven dominerar vardagen, således samma
förhållande som för befolkningen i Sverige
fram till ett bra stycke in på 1900-talet.
När de grundläggande behoven är omhändertagna finns lite utrymme kvar för
nöje och kontemplation. Livet i Afghanistan är hårt, men Lambert medvetliggör
detta utan att vara etnocentrisk och dömande. Detta ger boken en känsla av att förmedla ett tvärsnitt av den afghanska vardagen, utifrån människornas livsvillkor. 

Bildberättelse
från Afghanistan

Lambert, Bo
Bo Lambert text & vision,
GML-förlag, Stockholm 2012
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Kompanichefens kompetenser
Försvarsmaktens genomgripande
förändring har väl knappast undgått
någon med ett intresse för försvarsfrågor. Ett nytt personalförsörjningssystem har införts vilket medför nya
arbetssätt på många plan. Inte minst
genom införandet av tvåbefälssystemet där den taktiska officeren
och specialistofficeren ska komplettera varandra. Att införa specialistofficerare innebär ett förändrat arbete
på många sätt, och ställer därmed
krav på en utveckling av hur Försvarsmakten utbildar sina officerare.

uppgifter? Och hur mycket överlappande
utbildning kräver då det? Det finns inte
någon klar bild över detta och inte heller
vad det är för system vi egentligen intagit.
Våra äldre kollegor ser nog den gamla befälsordningen framför sig medan vissa ser
den amerikanska modellen. Det är viktigt
att tidigt försöka beskriva ledningsmetoden
på ett kompani i syfte att bevara möjligheterna för uppdragstaktik och undvika en
robotisering där individens tänkande och
initiativkraft är mindre viktigt.

Arbetsgången
MSS deltar i arbetsgrupper både för utvecklingen av den taktiska officerens roll
och specialistofficerens och får på så vis
tidigt relevanta ingångsvärden för vår
planering samtidigt som det ger oss möjligheter att påverka.
För att skapa en god bild av hur relationen specialistofficer – officer fungerar
ute på förbanden kommer MSS att bjuda
in ett antal bataljonchefer och ge dem en
möjlighet att beskriva hur de hanterar

Text: Joakim Bloom, chef Taktikavdelningen
vid Markstridsskolan (MSS)
FOTO: Jimmie Adamsson, FBB

O

fficeren behöver inte och ska sannolikt inte ha samma detaljerade kunskaper inom sakområden som specialistofficeren. I det övergivna NBO-systemet gick alla officerare vägen över instruktör och utbildare vilket innebar att man efter
några års tjänstgöring blev specialist på
vissa av kompaniets materielsystem och
en duktig utbildare. Samtidigt förväntades
man vara taktiker. Med den nu beslutade
inriktningen övergår kompanichefens fokus
snarare till en mer övergripande roll, mer
inriktad på VAD som ska göras. Specialistofficerens fråga däremot är mer av karaktären HUR det ska göras. Med anledning
av ovanstående beskrivning inses att en
översyn av innehållet i officersutbildningen
måste göras. Det finns all anledning att
fundera kring vad vi ska klä på kompanichefen respektive specialistofficeren för
kompetenser. Helt klart är att den borde
vara annorlunda än tidigare.

Den nya rollen måste definieras
Den första och kanske största svårigheten
när man betraktar kompanichefens roll är
rollspelet och fördelning av ansvarsområden
mellan kompani- och plutonchefen respektive specialistofficeren. Om man utgår från
att den taktiska officeren måste kunna rycka
in istället för specialistofficeren och att
specialistofficeren ska ha viss förmåga att
leda kompaniet ifall kompanichefen faller
ifrån hamnar man omedelbart i frågan kring
vilken nivå de ska kunna lösa varandras
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Kompanichef Mattias Johnsson talar med en norsk kollega. Cold Response 2012.

Balans mellan krig och fred
En annan livligt diskuterad fråga är om utbildningen enbart ska riktas mot insatsbefattningen eller om den även ska spegla
den fredsmässiga yrkesrollen och därmed
innefatta administrativ tjänst. Det finns
inget entydigt svar på den frågan. Sannolikt handlar det ytterst om en kompromisslösning.
Markstridsskolan (MSS), vars ansvar i
utbildningen främst är kopplat till kompetens- och nivåhöjande utbildning för
taktiska officerare (OF 2), har startat ett
arbete med utveckling av en ny OF 2-kurs.
Arbetet delas in i följande skeden; Inventering av grundvärden, identifiering av
kompetenser och ny kursplan.

frågan. Utifrån det ska MSS i skrift försöka
beskriva ett förhållningssätt som bör råda
och senare under våren bjuda in till ett
seminarium där frågan förädlas ytterligare.
När det är gjort blir nästa steg att utifrån ingångsvärden från den arbetsgrupp
som behandlar frågor för den taktiska
officeren (AG OF) och anvisningar från
personalstaben identifiera vilka förmågor
och kompetenser en kompanichef ska ha
och försöka ringa in vilka delar av detta
som ska ges vid MSS. När det är klart blir
nästa steg att skapa en ny kursplan för OF
2-utbildningen och kompanichefskursen.
Arbetet ska vara klart innan årsskiftet och
nästa OF2-utbildning genomförs under
första halvan av 2014.


Den här artikeln är den första i serien där vi i samarbete med Armén tar
upp viktiga frågor om dagens och morgondagens arméfrågor. Genom
Markstridsskolan (MSS) kommer vi regelbundet att publicera artiklar
kring viktiga arméfrågor.

LANDET RUNT

Stress- och krishantering
En lördag i februari genomförde Försvarskvinnor i
Västernorrland kursen Stress- och krishantering. Denna är ett
av de första stegen i den utbildningstrappa föreningen tagit fram
som ska leda till att deltagarna efter genomgångna kurser har
en god kunskap i mellanmänsklig kommunikation, ledarskap
samt reaktioner och bemötande vid stress- och krissituationer.
Efter genomförda utbildningar ska medlemmarna ha bra förutsättningar för att vid behov kunna vara behjälpliga i samhället.
Ett fyrtiotal deltagare – män och kvinnor från Västernorrland och Västerbotten – fick under kursdagen lära sig definitioner, stressymtom, psykiska och fysiska förklaringsmodeller,
PTSD, krisens olika faser, krishantering samt grunder i avlastningssamtalets uppbyggnad.
Kursdeltagarnas omdömen var sammanfattningsvis: ”Bra helhetsbild, lagom djup och på en lättbegriplig nivå. Bra att få verktyg både till det privata livet, arbetslivet och Försvarsmakten.
Kursen ger god insikt i förloppet som är förknippat med kris-

artade händelser. Att få en förståelse i HUR vi människor
fungerar.” Många uttryckte en förväntan inför kommande steg
i utbildningen.
Kursledaren Nina Åkerstedt fick som vanligt fantastiska
omdömen som kompetent, motiverande, pedagogisk och
behaglig.
Text: Britt–
Inger Wiklund
Foto: Uno Gradin

Intresserade
kursdeltagare.
Från vänster: Patrik
Andersson, Anna
Berg, Karin Westbom och Mikael
Ekman.

GU-F genomförd i Göteborg

Fredagen den 8 mars 2013 rykte 13 elever ut från Försvarsutbildarnas GU-F i Göteborg.
Det var med högburet huvud och raka ryggar, även om
kanske lite träningsvärk gjorde sig påmind efter tillämpningsövningen, som man steg utanför kaserngrindarna.
Kursen har genomförts med ett mycket positivt resultat där
elevernas deltagande och engagemang utgör grunden men där
även logistiken runt omkring har haft stor betydelse.
Tack därför till alla som bidrog till ett mycket bra resultat.
Text: Claes-Åke Henricsson, Kurschef
Foto: Hans Ackeskog

Vinterbadare i Älvdalen!
Samtidigt med ungdomskursen i Älvdalen
genomfördes även instruktörsutbildning.
Det var 51 ungdomar som kom från Försvarsutbildarna,
Hemvärnet, Flygvapenfrivilliga och Sjövärnskåren. I år var vi
uppdelade på Instruktörskurs vinter, Fjällkurs 2, Fjällkurs 1
och Vinterkurs. Alla elever inklusive biträdande instruktörer
var förlagda i kasern på Älvdalens skjutfält i Trängslet.
Vi hade under veckan mellan minus 6 och minus 16 grader
och cirka en meter snö.
Övningarna omfattade allt från grundläggande skidåkning
till tolkningsövning bakom bandvagn och isvaksbad för fjällkurs 1.
Vinterkursen övernattade i tält ett dygn, Fjällkurs 1 i snöka
ett dygn och Fjällkurs 2 i två dygn.
Instruktörskurs vinter genomförde ett antal övningar med
övningstrupp ur kurserna.
Text och foto: Jan Blidberg

Det gäller att stålsätta sig före klivet ner i isvaken.
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Fältartisterna i Afghanistan
Fältartisterna har levererat underhållning till
svenska soldater och sjömän utomlands ända sedan 1957. När
detta skrivs hade turen kommit till FS 24 i Afghanistan att få
celebert besök från Sverige. En mindre ensemble ur Arméns
musikkår som också befinner sig i Afghanistan fick förstärka
blåssektionen under spelningen i matsalen på Camp Northern
Lights (CNL).
Förutom att genomföra spelningar och umgås med soldaterna, fick Fältartisterna chansen att delta vid en patrull i närheten av Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.
– Det har varit väldigt viktigt för alla. Då får man åtminstone en liten annan förståelse än om man bara hade stannat
på camperna. Det är ju en helt annan värld utanför murarna,
säger Elisabeth Karlsson, en av Fältartisterna.
Text: Kajsa Linnarsson, PAO FS24
FOTO: Marcus Boberg, Försvarsmakten

Härligt drag med fältartisterna.

LANDET RUNT

Ungdomsledarutbildning i Umeå
Under helgen 22-24 februari genomfördes en ungdomsledarutbildning med 11 deltagare från Västerbotten och
Västernorrland. De samlades fredag kväll vid Skyddscentrum i
Umeå för en intensiv helg.
Utbildningen handlade mycket om ledarskap och vad som
styr ungdomsverksamheten.
Vilka bestämmelser och regelverk som reglerar vår verksamhet utgjorde en stor del av utbildningen. Men även det viktiga
i att alltid ha en bra verksamhetsäkerhet och att den följer
bestämmelserna och riktlinjerna som Försvarsmakten har satt
upp, fanns med.
I ledarskapsdelen fick de nya ungdomsledarna en god förståelse för vikten och resultatet av ett gott ledarskap, där alla
deltagare får synas och syns. Hur viktigt det är som ledare att
vara lyhörd och observant så att ingen hamnar utanför eller
kommer i kläm var något som betonades. Med gott ledarskap

får man alltid ett gott resultat vilket Carin Staaf, ansvarig för
ledarskapdelen, konstaterade.
Att kunna arbeta med planering av verksamheten på kort
och lång sikt var också en del av utbildningen. En god förplanering gör att många fler finner verksamheten intressant
och ökar motivationen för att delta i verksamheten.
Att det är viktigt med en fungerande ungdomsverksamhet
kunde deltagarna konstatera. Bra förplanering men också bra
instruktörer och ungdomsledare är viktiga framgångsfaktorer.
Under kursen diskuterades ett utbyte av instruktörer mellan de
olika föreningarna och mellan förbunden.
Bättre att ha en kunnig instruktör än att köra själv när man
inte har tillräcklig kunskap – erfarenhet.
Kurschefen Ulf Konradsson var nöjd efter första helgen och
planerar nu för den avslutande helgen 15-17 mars.
Text och Foto: Sven-David Sörensen

Personer på bilden: Från vänster Christer Danielsson, Simon Sjödin, Alexander Boman, Mattias Jonsson samt Niclas Lundgren

30

Försvarsutbildaren 2/2013

Det händer i förbunden 20/4-25/6
Region Syd			
Military Weekend
Ungdomsinstruktör 1:2
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Military Weekend
Military Weekend
Ungdomsinstruktör 2:2
Skjutinstruktör Ak4B 1:2
Military Weekend
Kompetenspool instruktör

Försvarsutbildarna i Bohuslän-Dal

Serieskjutning 3
Försvarsinformation
Studieresa till Skövde
Strapatsövning (ungdom)
Fälttävlan
Fälttävlan
Militärhistorisk resa
Vårövning (ungdom)
Military Weekend
Besök Oskar II fort
Fälttävlan
Vapentjänst
Försvarsinformation
Vapentjänst
Föreningsresa
Vapentjänst
Försvarsinformation
Patrullfälttävlan (ungdom)
Nationaldagsfirande
Studieresa

Försvarsutbildarna i Halland

Försvarsutbildarna Halmstad och Varberg 100 år
Ungdomsövning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Slutövning (ungdom)
Vapentjänst

Försvarsutbildarna i Kronoberg

Military Weekend
Skjutinstruktör Ak4B 1:2

10-12 maj
31 maj-02 juni
01-14 juni
17-19 maj
14-16 juni
14-16 juni
14-16 juni
14-16 juni
15-16 juni

Skredsvik
Skövde
Halmstad
Revingehed
Kosta
Skövde
Kosta
Göteborg
Revingehed

20 april
22 april
23 april
27 april
01 maj
05 maj
08-13 maj
09-13 maj
10-12 maj
11 maj
12 maj
13 maj
20 maj
22 maj
25-26 maj
26 maj
26 maj
01 juni
06 juni
15 juni

Orust
Åmål
Vänersborg

Ungdomsövning
Ungdomsövning

Försvarsutbildarna i Skaraborg

Ungdomsinstruktör 1:2
Ungdomsinstruktör 2:2

Försvarsutbildarna i Skåne

Information Polismyndigheten
Military Weekend
Internationellt utbyte
Stridsutbildning
Kompetenspool instruktör

Försvarsutbildarna i Älvsborg

CBRN (ungdom)
Materialtjänst (ungdom)
Fältövning (ungdom)
Vårövning (ungdom)
Vapentjänst
Vapentjänst

20 april-03 maj
04-17 maj
10-12 maj
17-19 maj
24-26 maj
01-14 juni

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 04-17 maj
Försvarsinformation
10-12 maj

Vänersborg
Dals-Valbo
Orust

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 01-14 juni

Försvarsutbildarna på Gotland

Försvarsutbildarna i Stockholm

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 20 april-03 maj

Försvarsutbildarna i Södermanland

Military Weekend
Ungdomsledarträff
Soldatprov
Sommarövning (ungdom)

Försvarsutbildarna i Uppland

14-16 juni
14-16 juni

Kosta
Kosta

Tylebäck
Tylebäck
Halmstad

27-29 april
25-27 maj

Eksjö
Eksjö

31 maj- 02 juni
14-16 juni

Skövde
Skövde

20-21 april
27 april
04 maj
09-12 maj
15 maj
25 maj

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Försvarsinformation
Military Weekend
Military Weekend
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Skredsvik
Trollhättan
25
Kville
Åmål

Malmö
Revingehed
Finland
Revingehed
Revingehed

Rydal
Älekulla
Borås
Borås
Kinna
Borås
Göteborg

Region Mitt			

Försvarsutbildarna i Dalarna

Halmstad

24 april
17-19 maj
24-26 maj
14-16 juni
15-16 juni

25-26 maj
29 maj
06 juni
08 juni
08 juni
12 juni
14-16 juni
15 juni

Kville
Kville
Åmål

18 maj
18-19 maj
01-14 juni
12-16 juni
13 juni

Försvarsutbildarna i Norra Småland

Dygnsövning (ungdom)
Vapentjänst
Nationaldagsfirande
Vapentjänst
Orientering (ungdom)
Vapentjänst
Military Weekend
Studiebesök (ungdom)

Ungdomsutbildning
Försvarsinformation
Vapentjänst
Föreningstävling, pistol

Försvarsutbildarna i Örebro

Fjällvandring
Soldatprov

Försvarsutbildarna i Östergötland
Military Weekend

HvSS
Fårö
Fårö
Strängnäs
Linköping
Falun
Falun
Fårö
Fårö
HvSS

17-19 maj
17-19 maj
01 juni
14-20 juni

Strängnäs
Strängnäs

måndagar
25 april
01 maj
09 maj

Uppsala
Enköping
Uppsala
Uppsala

09-12 maj
15 juni

Sälen
Örebro

24-26 maj

Linköping

Region Norr			
Skjutinstruktör – gevär 22 hv
Försvarsinformation
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

19-21 april
19-21 april
27 april-10 maj
05-19 maj

Försvarsutbildarna i Norrbotten

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 05-19 maj

Försvarsutbildarna i Västernorrland

Skjutinstruktör – gevär 22 hv
Försvarsinformation
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Soldatprov

19-21 april
19-21 april
27 april-10 maj
24-26 maj

Härnösand
Härnösand
Härnösand
Boden
Boden
Härnösand
Härnösand
Härnösand
Härnösand

Rikstäckande förbund			
Borås
Rydal
Göteborg
Skene
Borås

Luftvärnsförbundet

Ungdomsövning
Fältskjutning
Försvarsinformation och nationaldagsfirande

17-19 maj
18-19 maj
06 juni

Väddö
Väddö
Stockholm
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Frivillig försvarsutbildning
Kursansvariga
Försvarsutbildarna
www.forsvarsutbildarna.se

Boden
Vecka 19-20

Flygvapenfrivilliga
www.fvrf.se
Bilkåren
www.bilkaren.se

Luleå
Vecka 27-28

Svenska Lottakåren
www.svenskalottakaren.se

Umeå
Vecka 35-36

Härnösand
Vecka 18-19

Ånn
Vecka 16-17
Vecka 40-41

Falun
Vecka 23-24

Villingsberg
Vecka 27-28

Såtenäs
Vecka 11-12
Vecka 47-48

Gävle
Vecka 35-36

Uppsala/LSS
Vecka 21-22
Göteborg
Vecka 09-10
Vecka 41-42

Väddö
Vecka 38-39

HvSS
Vecka 16-18
Halmstad
Vecka23-24

Linköping
Vecka 33-34

Halmstad
Vecka 28-29

Eksjö
Vecka 42-43

Halmstad
Vecka 42-43

Gotland
Vecka 19-20

Revingehed
Vecka 27-28

Karlskrona
Vecka 31-32

Revingehed
Vecka 36-37
Ronneby
Vecka 21-22

Anmäl ändrad
adress!

Ronneby
Vecka 44-45

GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILIGA (GU-F)
GU-F är en tvåveckorsutbildning
på cirka 135 timmar.
Kursen riktar sig till personer
som inte genomfört militär
grundutbildning och på sikt vill
erhålla en specialistbefattning
i insatsorganisationen, t ex i
Hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna.
GU-F vänder sig även till de ur
de frivilliga försvarsorganisationerna som inte har - men
som behöver - en allmän militär
utbildning som förkunskapskrav
inför att påbörja sin instruktörsutbildning.
Kursen innehåller bl a sjukvård,
vapentjänst, skyddstjänst och
fälttjänst, samt teoretiska pass
om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund.

Karlskrona
Vecka 34-35

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

