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Är åter i Stockholm och på kansliet efter en givande Riksstämmohelg. I år hade vi förlagt stämman till Falsterbo
kursgård – en av Försvarsutbildarnas fem konferenspärlor.
Ni har väl för övrigt, som tips inför sommaren, noterat att
både du och din familj får 25% rabatt på boendet på våra
kursgårdar?
Med stämman i ryggen fortsätter nu Försvarsutbildarna
sin utveckling mot att omfatta hela samhällets försvar. Det
är en förflyttning från något år sedan då vi verkade i
huvudsak som en utbildningsorganisation för stöd åt
Försvarsmakten. Genom riksstämmans val av en ny vice
ordförande, försvarsdirektören för Stockholm län, Ella
Kilim, knyts viktig kompetens för stödet till samhällets
krisberedskap och civilt försvar. Det är inte ett helt nytt
område för Försvarsutbildarna – men valet är historiskt.
Vi välkomnar varmt Ella till Försvarsutbildarna.
Som en följd av att Anders Lindström valt att ställa sin plats till förfogande valdes
under stämman också en ny förbundsordförande. Vår tidigare vice ordförande, Bengt
Jerkland axlar nu rollen till nästa riksstämma. Vi tackar Anders för allt han gjort för oss
och jag hyser den djupaste respekt för såväl hans person som till hans beslut att lämna
ordförandeposten.
Det är en bred och komplex verksamhet vi Försvarsutbildare omsluter och som därmed våra förtroendevalda verkar inom. Sedan ett par år så kompetensförsörjer vi Försvarsutbildare också 1 152 avtal åt olika civila uppdragsmyndigheter och åt Försvarsmakten. Det frivilligarbete som erfordras för att leverera effekt ur organisationen – 23
regionala och 15 rikstäckande förbund, 132 föreningar och ett trettital ungdomsavdelningar - till medlemmarnas och uppdragsmyndigheternas nytta är enormt. Det är ett
arbete som förtjänar all uppmärksamhet och respekt. Inte minst är det därför ett
hedersuppdrag att få bistå förbundsordföranden i att tilldela särskilt förtjänta medlemmar Försvarsutbildarnas guldmedalj för långt och förtjänstfullt arbete. I år hade vi
glädjen att uppmärksamma åtta trotjänare men jag vet samtidigt att åtskilliga är ni som
oegennyttigt lägger ned kvällar, helger och ledigheter för att möjliggöra Försvarsutbildarnas fantastiska kursutbud, ungdomsverksamhet, medlemsaktiviteter, rekrytering och
styrelsearbete – igen, all heder åt er!
Under riksstämman kunde också ett nytt ungdomsråd konstitueras. Det är ungdomsledare från olika delar av landet som kommer att fungera som kontaktyta mot
överstyrelsen och för att stödja införandet av Försvarsutbildarnas nya ungdomsinriktning. Ni behövs och ni är välkomna!
Det är med stolthet jag ser på den mycket intensiva Försvarsutbildarperiod vi nu går
in i – av många utanför frivilligrörelsen synonymt med sommarledighet. Jag tillönskar
alla funktionärer, kurschefer och instruktörer samt kursdeltagare som engageras i
sommar all lycka med verksamheten. Vi har ett gemensamt uppdrag; ett säkrare samhälle!

Bengt Sandström
Generalsekreterare

chefredaktören har ordet
Vilka är vi och vad vill vi!
År 2006 bytte vi namn till Försvarsutbildarna och breddade vår verksamhet till att
omfatta även civil krishantering. Så här i
backspegeln kan man konstatera att det
var en klok inriktning för att kunna lämna
den frivilliga befälsutbildningen bakom sig
och att hitta nya målgrupper. Inledningsvis
var det egentligen ingen större skillnad för
den enskilde medlemmen. Det syntes inte
att vi gjorde så mycket på den civila sidan
och många av kurserna fanns ju kvar. Inte
förrän när effekterna av att den stora krigsorganisationen upphörde och de kurser
som relaterade till den blev tydliga så
började fler förstå att det här påverkade
mig som medlem. Det hördes då flera
röster om att man ville ha tillbaka den
tjocka kurskatalogen. Vi har nu efterhand
återhämtat och till och med ökat kursutbudet på den militära sidan och tagit
ett stort kliv framåt på den civila sidan
genom uppdrag till myndigheter och det
självskyddsuppdrag där vi börjar utbilda
instruktörer efter sommaren. Vi har även
gjort ett stort lyft på området försvarsinformation där vi är en eftertraktad
partner när det gäller att anordna
seminarier och öka kunskap.
Trots att vi nu ökat och återtagit den
stora uppdragsverksamheten så förs det

ibland fram att vi inte har något för våra
medlemmar och att man vill tillbaka till
det som var. Samtidigt har jag hört hur bra
kurser vi har och vilken enorm verksamhet
vi bedriver. Utifrån de här signalerna så
har vi funderat över hur ni medlemmar
uppfattat vår identitet och vad vårt varumärke står för. Det är ju inte helt lätt med
en helt ensad uppfattning med 27 000
medlemmar i 23 regionala förbund och 15
rikstäckande förbund, men någon gemensam grund måste vi ju ha.
För att bringa klarhet i det så har vi
genomfört en stor enkätundersökning
bland er medlemmar där 1 149 svarat.
Svarsfrekvensen är helt godkänt då vi skickade ut enkäten till ca 14 000 medlemmar.
Av naturliga skäl har medlemmar som är
mer engagerade svarat men vi ser ändå att
de statistiskt motsvarar den fördelning som
finns i våra förbund. Vi har inte hunnit gå
igenom den i detalj men vi kan se en del
tydliga tendenser. Det är särskilt roligt att
ni medlemmar tycker att vi är en organisation som man kan rekommendera till
andra. På en skala från 1-10 så tycker 83%
att vi får betyget 8-10 på frågan om man
kan rekommendera oss till andra.
Det går också att se tydligt att medlemmarna redan idag är nästan lika intress-

erade av krisberedskap som av militär utbildning och att fler vill att vi i framtiden
ska uppfattas som en organisation som
arbetar med både civil och militär verksamhet och inte en militärt inriktad organisation. Den största responsen ligger på att
visa att vi gör samhällsnytta, inger förtroende och står för kompetensutveckling.
Några av siffrorna kan ni se på sid 18, men
nu ska vi gå igenom underlaget i detalj för
att se vad det innebär för den identitet och
det varumärke som organisationen och
medlemmarna står för. Vi kan dock konstatera att vi inte bara ska vara en militär
utbildningsorganisation utan en organisation med större syfte än så.
Med önskan om en bra sommar med
både kursdeltagande och ledighet.
Per Klingvall
Chefredaktör
och kommunikationschef

Försvarsutbildarna erbjuder dig som medlem att köpa kängor till ett kraftigt rabatterat pris.
Civil version av boot 08

RIB leIcht

2 995:-

(ord.pris 3 995:-)

Innovationen RIB LEICHT –
en multifunktionell 4-säsongsmodell med boot-in-boot-system.
PA-Clima foder med
mycket goda torkegenskaper och god
ventilation.

Uttagbar innersko med GORE-TEX®
för vattentäthet. Innerskon är anatomiskt utformad vid tå och häl.

marschkänga

ANARIS gtx®

2 195:-

medlemserbjudande

Innersula med
(ord.pris 2 995:-)
extra dämpning
när kängan
En känga med hög
används utan
komfort och GOREinnersko.

TEX®. Anpassad för
vandring med packning i lättare terräng,
på asfalt och leder.
Populär bland polis,
militär och väktare.

KÖPINFO: Medlemserbjudandet finns endast på www.moxterpro.se. Ange koden RIB15
i kassan för köp av Rib Leicht. Ange koden ANARIS15 vid köp av Anaris GTX®. Erbjudandena gäller t.o.m. 31 juli 2015. Vid frågor kontakta Moxterpro på info@moxterpro.se.
Försvarsutbildaren 3/2015

3

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
Hack for Sweden
Det var för andra året i rad
som Hack for Sweden arrangerades av flera myndigheter, bland
dem MSB.
På 24 timmar skapade studenterna en ny IT-tjänst som kan
skicka ut information om olyckor
och katastrofer till allmänheten.
Efter detta blev de utsedda till
Sveriges bästa hackare. Emma
Melander från Östersund var
med i vinnarlaget.
Tillsammans med tre andra
studenter från Linköpings uni-

versitet, skapade Emma Melander
tjänsten Varsko. Genom sms, mejl
och via sociala medier kan tjänsten
informera allmänheten om olyckor
och katastrofer på kommunaleller länsnivå.
– Tanken var att hitta ett sätt
att föra ut viktig information på
ett modernt sätt. Typ som när vi
hade cryptosporidium i Östersund,
säger Emma Melander till Östersunds-Posten.
Det vinnande bidraget bygger
på data från Lantmäteriet och MSB.

Kustjägarna vinner
Tough Viking
Ett lag med sammansvetsade
kustjägare vinner tävlingen Tough
Viking. Det är en krävande partävling och det vinnande laget
är Andreas Berggren och Ludvig
Åkerhielm, båda utbildade adykare. Denna seger betyder att
kustjägarna befäster sin topposition i resultatlistan för tävlingen.
Det är inte första gången kustjägarna toppar, skriver Sällskapet
Kustjägarveteraner i ett pressmeddelande.
Tävlingen består av en åtta km
lång hinderbana, där svett
och mjölksyra konkurrerar
om de tävlandens uppmärksamhet. Hindren är byggda
för att ge maximal utmaning; eld, is, el, taggtråd,
lera, vass, armgång och ett

amerikanskt fotbollslag.
Marinchefen, konteramiral Jan
Thörnqvist, kommenterar:
– Jag vill gratulera Andreas och
Ludvig till segern i partävlingen.
Bra gjort! Sedan noterar jag att en
mängd andra deltagare från
Amfibieregementet och det
gamla Kustartilleriregementet
också deltagit. Multisport är
något jag personligen gillar och
jag välkomnar Marinens deltagande både i tävlingen och engagemanget i genomförandet.

Malisoldater medaljerade

Soldater ur Mali02 övar med helikopter. Nu har deras kamrater från
etableringsstyrkan fått medaljer.
Foto: Anton Thorstensson / Försvarsmakten / Combat Camera
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Swedec har övat minröjning
i centrala Eksjö. Övningen hade
fokus på händelser i samhället
och genomfördes i samarbete
med polis och MSB. Även räddningstjänst och hemvärnet deltog.
Övningen genomfördes i åtta grupper
med 130 deltagare.
– Anledningen att
vi tränar på ett antal
realistiska moment tillsammans med andra

myndigheter är för att öka vår
förmåga att genomföra ammunitionsröjning i bebyggelse, säger
övningsledaren Tomas Wikström
till Smålands-Tidningen.

Swedec har övat
minröjning i Eksjö.
Foto: Försvarsmakten

11:e logistikkompaniet övar
Under en vecka har
11:e logistikkompaniet övat
och då vässat kompetensen.
Målet var att skapa en kortare
startsträcka inför insatser.
– Detta för att vi är dimensionerade för att kunna understödja
Nordic battlegroup 15 (NBG 15)
vid en eventuell insats. Nuvarande organisation kräver stor
samordning och koordinering av
plutonerna för att lösa en under-

stödsuppgift som vi gjort under
dessa dagar, säger kompanichefen major Niklas Pettersson
på Försvarsmaktens hemsida.
I övningen bemannade stabstroppen i Petterssons kompani
stabsplats. Trossplutonen utförde
reparationer av fordon och försörjningsplutonen ersatte drivmedel vid en depå. I mitten av
juni står kompaniet i beredskap
för NBG15.

Hemvärnet förbereder
sig för Natoövning

Tuff tävling för kustjägare.
Foto: Mårten Granberg

Soldater ur Mali00 har fått
medalj efter genomförd insats.
Briggen Stefan Andersson delade tillsammans med insatschefen genlt Göran Mårtensson
ut medaljerna.
I oktober 2014 anlände soldaterna till Timbuktu i Mali och
byggde sedan den svenska
campen, som är en del av FN:s

Minröjningsövning i Eksjö

camp. Insatsen bestod av 120
soldater och befäl. Bygget tog
fyra månader och är ännu inte
helt klart.
Hemvärnets musikkår spelade
vid ceremonin som ägde rum i
Eksjö.

Under övning med Fältjägarbataljonen utanför Östersund
deltog 450 soldater. Övningen
var ett led i förberedelserna inför
den Natoledda Cold Response.
– Det blir en historisk övning
då hela hemvärnet kommer att
delta i övningen. Det har aldrig
hänt tidigare, säger Anders
Sundin på Fältjägargruppen till
Länstidningen Östersund.
Övningen utanför Östersund
var en KFÖ som gick ut på att
den enskilde soldaten ska bli
bättre på att fungera i sin befattning. Ett stort stationssystem var
positionerat över Dagsådalen
med 30 övningsstationer med
bland annat mc-ordonnanser som
övade kolonnkörning, skjutövningar, stridsteknik och sjukvård.
– Om vi inte erbjuder en bra
utbildning kommer deltagarna
inte att komma tillbaka så det är

oerhört viktigt att det fungerar,
säger Anders Sundin.
Intresset för att gå med i hemvärnet är stort i länet. Anders
Sundin ser två orsaker:
– Det nya omvärldsläget med
bland annat ryska provokationer
är nog den största orsaken till det
ökade intresset. Vi är dessutom
duktiga på att rekrytera, säger han.
Förutom de för hemvärnssoldaten avtalade fyra eller åtta
dygnens tjänstgöring om året
finns en hel del kurser och utbildningar, till exempel i sambandstjänst, vapentjänst och sjukvård.
Dagsådalen erbjuder goda
övningsmöjligheter.
– Förutsättningarna är helt
lysande. Vi får även regelbundna
besök från bataljoner i övriga
landet som genomför sina vinterutbildningar här, säger Anders
Sundin.

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
FOI lämnar in ansökan

Svensk ubåt i Natoövning

Välrenommerade Vetenskapsrådet har uppmanat FOI att göra
en ansökan för att göra labbet
CRATE till en nationell enhet för
forskning inom cybersäkerhet.
Vetenskapsrådet arbetar med
en modell där stöd ges till en
utsedd forskningsaktör som får
agera som nationellt vetenskapligt nav inom ett kunskapsområde.
Efter att FOI lämnat in en ansökan om planeringsbidrag, an-

Sverige har deltagit på
inbjudan av Nato i en stor
ubåtsjaktövning utanför norska
Atlantkusten.
– Det är en ubåtsjaktövning
och vi deltar med en ubåt, en
underhållsgrupp och stabspersonal kopplat till det, säger
marinchefen Jan Thörnqvist till
Svenska Dagbladet.
Den svenska ubåten utgick

slog Vetenskapsrådet 500 000 kr
för en fullständig ansökan.
– Detta innebär bland annat
att vi kommer att träffa landets
universitet och andra forskningsaktörer inom området för att
informera dem om vad vi kan
erbjuda, men också höra vilka
önskemål de har på oss för att
stödja vår ansökan, berättar
Teodor Sommestad, förste
forskare på FOI i ett pressmeddelande.

Försvaret är välkommet
på nationaldagen
Försvarsmakten nekades
delta vid nationaldagsfirandet i
Umeå. Anledningen var att invandrargrupper kunde ta illa upp om
de såg militärfordon. Sedan
ändrade sig politikerna i Umeå.
Det var under planeringen för
firandet av nationaldagen på
Gammlia i Umeå som en företrädare för Umeås kommunfullmäktige gick ut med beslutet att neka
Försvarsmakten tillträde till fest-

ligheterna 6 juni. Efter en animerad
debatt träffades sedan kommunfullmäktiges presidium för att
diskutera frågan.
– Försvarsmakten kommer att
delta i nationaldagsfirandet, säger
Sven-Olov Edvinsson (C), till Svt.se.
Försvarsmaktens informationsdirektör, Erik Lagersten, skrev före
det ändrade beslutet på Försvarsmaktens hemsida om försvarets
uppgifter, att vara en symbol för
nationen och dels att vid behov
med tvångsmedel avvisa en
inkräktare.
”Att exkludera Försvarsmakten
från sådana sammanhang med
någon slags förment omtanke blir
faktiskt mera galet då det skapar
känslan och bilden av Försvarsmakten som något farligt, och som
medborgarna behöver vara rädda
för. Med Sverige som nytt land är
det precis motsatsen som är sanningen” skriver Erik Lagersten.
Nationaldagsfirande vid slottet.
Firandet kan även ske i Umeå.
Foto: Försvarsmakten / Combat
Camera

Köp din egen
militärhelikopter
Försvarsmakten rensar
och letar efter köpare till helikoptrar. Totalt ska flottan bantas
med sex Helikopter 10 under de
närmaste åren. Nu överväger
Försvarsmakten att sälja dessa
till högstbjudande och har bett
Försvarsexportmyndigheten att

kolla efterfrågan på marknaden,
skriver Dagens Industri.
Helikoptrarna av modellen
Eurocopter AS332 Super Puma är
utrustade med dubbla motorer
som var för sig utvecklar maximalt
1 780 hästkrafter. Räckvidd: 1 000
km. Marschhastighet: 260 km/h.

från Bergen och i övningen deltog ubåtsjaktflygplan, helikoptrar,
jagare och fregatter. Det är första
gången Sverige deltar i en Natoledd ubåtsjaktövning. Tidigare
har Försvarsmakten varit med i
liknande övningar med flyg och
ytfartyg och med ubåtsräddning.
Övningen inleddes en vecka
efter att det finländska försvaret
satte in sjunkbomber mot misstänkt undervattensverksamhet utanför
Helsingfors. Tio
Natoländer deltog i
övningen, bland dem
USA, Storbritannien,
Frankrike och Norge.
Sverige deltar i
Natoövning.
Foto: Försvarsmakten
/ Combat Camera

Sverige ska kunna
genomföra cyberattacker
Svenskt försvar ska inte bara
ha passiv cyberförmåga utan
också offensiv. Under en konflikt
ska svenska förband genomföra
cyberattacker. Det sa försvarsminister Peter Hultqvist vid en
pressträff med försvarsmedia.
Den offensiva förmågan ska
byggas upp och inte bara skydda
Sverige mot angrepp, den ska
också kunna störa en angripare.
I gråzonen, på skalan fred till
väpnat angrepp, har vid konflikter som i Georgien angriparen använt cybervapnet.
Estländska banker och myndigheter har hackats. Det är väl känt
att underrättelsetjänster ligger
bakom angreppen.

– Vissa angrepp skulle kunna
vara förberedelser för att i kris
och krig slå ut svenska vitala
system. Cyberangrepp kan också
vara ett sätt att utöva påtryckningar långt innan det blir tal
om väpnad konflikt, säger Peter
Hultqvist till Dagens Nyheter.
Om svensk offensiv cyberförmåga säger Peter Hultqvist:
– Vi har ett it-försvarsförband
i Försvarsmakten i dag och Försvarets radioanstalt har denna
kompetens. Vi får återkomma till
det här när vi fört in alla legala
aspekter. Vad vi vill åstadkomma
nu är ett principbeslut, säger
Peter Hultqvist.

Hammarö söker
resurspersoner
Hammarö kommun har gått
ut på sin hemsida med ett upprop. Kommunen behöver fler
medlemmar i frivilliga resursgrupper, FRG.
Har du de egenskaper som krävs
för att snabbt rycka in och hjälpa
dina medmänniskor, frågar PerErik Mattsson på kommunen och
fortsätter: Då är du välkommen till

ett informationsmöte.
Kommuner kan kalla in FRG för
att förstärka ordinarier resurser.
Det kan vara bränder, mindre eller
större som i Västmanland förra
sommaren då FRG var igång 24/7
under flera dygn. Det kan också
vara översvämningar eller elavbrott.
Så snart kommunens resurser
inte räcker till, rycker FRG in.
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Halvar vässar hemvärnet

Risk och förmåga

Halvar är ett praktiskt hjälpmedel för utbildning av skyddsvakter. I två tält med mikrofoner,
filmduk och kamera ställs den
utbildade inför situationer som
spelas upp realistiskt.
Skyddsvakten har rätt att avvisa eller gripa individer som till
exempel obehörigen vistas vid
ett skyddsobjekt. Skyddsvakt i
Hemvärnet är beväpnad med
Ak4, och detta vapen kan i en
skyddsvaktssituation i yttersta
fall användas.
Skydd och bevakning är några
av hemvärnets viktigaste uppgifter. Med Halvar-modellen, som
kommer från Norge,
utbildas skyddsvakter
på ett effektivt och
realistiskt sätt.
Senast användes
Halvar för skyddsvakter i hemvärnets
värmlandsbataljon.

MSB har gett ut en ny rapport.
I den kan man läsa om vilka risker
och förmågor som var för handen
2014. Den visar att störningar
inom elförsörjningen, elektroniska
kommunikationer och hälsovård,
sjukvård och omsorg ger de mest
allvarliga konsekvenser för ett
fungerande samhälle.
MSB rapporterar årligen till
regeringen analyser av samhällets
risker, sårbarheter, förmågor och
identifierade och genomförda
åtgärder för den svenska krisberedskapen.

– De får träna beslut och våldsanvändning, säger övningsledaren
Rolf Nilsson på forsvarsmakten.se
och tillägger:
– Syftet är att vidmakthålla utbildningen mellan deras skyddsvaktsförordnanden. All hantering
sker med skarp ammunition.
Josefine Linzie är en av figuranterna som medverkar och som
agerar i det som skyddsvakterna
ser på filmduken i sitt tält.
– Ibland är jag elak, ibland snäll,
ibland ledsen. Figuranterna är i
närheten av skyddsområdet, så
de ser alltihopa och ska agera,
säger hon.

Skyddsvakt som bevakar viktigt skyddsobjekt. Foto: Försvarsmakten

Utmaningar för jägare
Den tolv månader långa
grundläggande utbildningen till
jägarsoldat i Arvidsjaur går mot
en ny fas. De 20 blivande jägarsoldaterna och nio förstärkningssoldaterna har påbörjat sina
befattningsutbildningar.
– Utbildningen håller ett högt
tempo så det gäller att vara med

hela tiden. Det är klart att det är
krävande men det är också mycket
roligt och givande, säger Albert
Sjöström som utbildas mot befattningen skytt och förare, på
Försvarsmaktens hemsida.
Han är 26 år och siktade på Försvarsmakten i yngre ålder.
– Jag kände att det var läge i
fjol och jag ville ha en utmaning. Jag ville testa mig
själv både fysiskt och mentalt
och jag ångrar mig definitivt inte, säger Albert
Sjöström.
Armens jägarbataljon
erbjuder inte bara utmaningar.
– En sak är säker, vi hade
aldrig klarat det här utan
att vi stöttat varandra, det
har blivit mycket bra
kamratskap. Efter en längre
övning ute i fält då det
varit fysiskt och mentalt
krävande är det skönt att
sitta tillsammans efter en
dusch och reflektera. Det
är en härlig känsla när man
Jägare övar i högt tempo med stora utmaningar. Foto: Jimmy Croona / Försvars- klarat något tillsammans,
säger Albert Sjöström.
makten / Combat Camera
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I rapporten har MSB identifierat
risker och förmågor som kan medföra betydande konsekvenser för
samhället. Konsekvensernas omfattning påverkas av den förmåga
som finns i samhället för att förebygga och hantera kriser.
Enligt MSB behöver krisberedskapsarbetet fokusera på ett
antal områden, som uthållig
elförsörjning, dricksvattenförsörjning, elektronisk kommunikation och utvecklat arbete
med informations- och cybersäkerhet.

MSB i tvärsektoriell
samverkan
MSB Revinge och Malmö högskola har tagit fram ett övningskoncept för att träna tvärsektoriell samverkan mellan yrkesgrupper som befattningshavare
i räddningstjänst, socionomer
och kriminologer.
Övningskonceptet riktar sig
mot studerande på MSB:s utbildning Skydd mot olyckor, SMO,
och studerande från socionomprogrammet och urbana studier
vid Malmö högskola.
– Syftet är att de studerande
ska få träna på tvärsektoriell samverkan inom kommunalt säkerhetsarbete vid MSB Revinge, säger
Tanja Ståhle som är SMO-lärare
och projektansvarig vid MSB
Revinge till msb.se. Hon fortsätter:
– Vi hoppas att övningarna
kan få dem att fundera kring

frågor som, hur vi samverkar
kring åtgärder som rör trygghet
och säkerhet inom kommunen?
Vilka kunskaper kan jag i min
framtida yrkesroll bidra med?
Vad kan vara bra för mig som
studerande att ta med mig hem?
Upplägget består av två gemensamma övningar. Den första
övningen fokuserade på risk- och
förebyggandeperspektiv. Den
omfattade en trygghetsvandring
i ett bostadsområde i Malmö och
en säkerhetsrond på ett aktivitetshus för barn.
Den andra övningen som
genomfördes vid MSB Revinge
fokuserade på hanterandet av en
händelse.
– Vi vill att konceptet ska ha
fokus både på att förebygga och
hantera, säger Tanja Ståhle.

Planering igång igen
I regeringens inriktningsproposition finns ett viktigt kapitel om återupptagen planering
för det civila försvaret.
Planeringsarbetet bör, skriver
MSB på myndighetens hemsida,
utgå från förmågan att hantera
kriser i samhället i fredstid och
att denna också ska ge en grundläggande förmåga att hantera
krigssituationer. Strukturer och
processer som används inom
krisberedskapen bör så långt
möjligt även användas i planeringen av det civila försvaret.
Exempelvis bör arbetet med risk-

och sårbarhetsanalyser beakta
både krissituationer i fredstid och
situationer med höjd beredskap.
Det bör, skriver MSB, övervägas
om effekt-, resultat-, och verksamhetsmål som har formulerats
för krisberedskapen också kan
beaktas i det civila försvaret.
Hur förmågan att på central
nivå prioritera och fördela resurser
kan förbättras bereds i Regeringskansliet. MSB anser att myndighetens uppgifter bör förtydligas
och utvecklas avseende ledning,
samordning och planering för
det civila försvaret.

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
Sjönära skyttevärn säljes

Norrbotten sattes på prov

Drömmer du om ett sjönära
eget skyttevärn med utsikt i
Blekinge skärgård? Nu har du
chansen att förverkliga den
drömmen. Fortifikationsverket
säljer skyttevärnet och flera
andra försvarsfastigheter i
Blekinge. Intresset är stort.
– Ibland förvånansvärt stort
när det kanske bara handlar

En fingerad olycka satte
beredskapen i Norrbotten på prov.
– Det såg bra ut, men det finns
alltid småsaker att förbättra. Och
det är genom att öva vi gör det,
säger övningsledaren Daniel
Edström från regionala samordningsfunktionen för farliga
ämnen, RSF-gruppen, och till
vardags säkerhetssamordnare i
Haparanda till Tjugofyra7.
– Gruppens uppgift är att höja
förmågan när det gäller farliga
ämnen. Vi anordnar seminarier,
utbildning, övningar. Nu blev det
en stor övning som vi planerat
i ett år och fått pengar till från
krisberedskapsanslaget.
Första dagen på övningen

om en sisådär 400 kvadratmeter
strandkant någonstans, med få
eller inga möjligheter att få något
bygglov, säger Per Alexis, chef
för verkets försäljningsenhet till
Sydöstran.
Bland objekten finns även
en strandtomt på drygt 2 000
kvadratmeter på obebodda ön
Ivö i Karlskrona skärgård.

Fördjupat samarbete
mellan Sverige och Finland
Samarbetet innebär att bland
annat prioritering av olika områden som omfattas. Dessa innefattar upprättandet av säker
kommunikation, alternativa landningsbaser, samarbete inom
luftövervakning, utvecklingen

av det gemensamma marina
sammansatta förbandet (SwedishFinnish Naval Task Group) samt
fortsatt samarbete på övningsområdet och gemensamt nyttjande av marin infrastruktur.

Finska och svenska soldater under övning i Finland. Foto: Mattias
Nurmela/Försvarsmakten/Combat Camera

genomfördes i seminarieform där
tjänstemän diskuterade samverkan. Dag två genomfördes en
ren olycksövning. Efter värdepostrån och tillhörande polisjakt
körde rånarna in i en järnvägsvagn med fosgen. Giftig gas
läckte ut.
Nationella förstärkningsresurser, en kemenhet och en
saneringsenhet medverkade.
70 befattningshavare deltog dag
ett och 50 under fältövningen,
dag två.
RSF-gruppen består av representanter från kommuner, landsting,
länsstyrelse, polis, Försvarsmakten
och räddningstjänsten.

Polisens bombtekniker
övar med Försvarsmakten
Bombtekniker från polisens
Nationella bombskydd har deltagit vid en ammunitions- och
minröjningsövning med Swedec
i Eksjö, EOD Excercise 2015.
Vid förra årets upplaga av
övningen var representanter för
det polisiära bombskyddet på
plats som besökare, i år som
deltagare.
– Vi anser att Swedec EOD
Excercise ger oss en unik chans
att öva under lång tid i realistiska
miljöer , med erfarna instruktörer och figuranter, säger Bertil

Olofsson som är chef för polisens
Nationella bombskydd.
Försvarsmakten med Swedec
har resurser för övningar som
EOD Excercise och det välkomnar
Bertil Olofsson. Här finns övningsterräng, sprängplatser och dessutom miljötillstånd.
Samarbetet mellan polisen och
Swedec har vuxit fram under ett
par år. Swedec har sedan tidigare
utbildat poliser som i skarpa situationer identifierar och tar hand
om farliga föremål.

Sverige behöver
en samhällsplikt

Sjunkbombfällning

Allt färre svenska medborgare är i dag rustade att klara små
eller stora kriser. Det behöver vi
ändra på, skriver Försvarsutbildarnas generalsekreterare Bengt
Sandström i Dagens Nyheter.
Bengt Sandström kommenterar ett förslag från politiker,
fackföreträdare och forskare som
menar att det behövs en samhällsplikt. ”Det är en idé som
vi inom frivilligrörelsen gärna
stöder – och gärna gör verklighet av tillsammans med våra
uppdragsgivare” skriver Bengt
Sandström.
Han pekar på de 370 000 män,
kvinnor och ungdomar som är
medlemmar i frivilliga försvars-

maktens hemsida.
En ubåt lokaliseras och
För att maximera säkerheten när
följs av två minröjningsfartyg.
Fartygen intar position och sjunk- en övning med sjunkbomber sker,
finns utmärkta sprängområden.
bomberna klargörs. På signal
Övning skapar förutsättning för
puttas sjunkbomberna överbord.
att klara skarpa situationer.
Explosionen kommer snabbt
och smällen är kraftig.
Detta är övning med
Fjärde Sjöstridsflottiljen.
– I dag fällde vi fyra
stycken sjunkbomber från
HMS Koster och fyra
stycken från HMS Ven.
Att öva med skarpa sjunkbomber gör att alla i besättningen fokuserar och
anstränger sig lite extra,
Svenska Marinen fäller sjunkbomber.
säger fällningsbefälet Petter Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten /
Stjärnevall på FörsvarsCombat Camera

organisationer, som ger av sin tid,
kvällar, helger och semesterdagar
för att de gör skillnad.
”Vi behöver fler som har kunskap, vilja och utbildning att
hjälpa andra. Utan frivilliga skulle
vi aldrig klara av större påfrestningar, kriser och naturkatastrofer.
Det är genom utbildning, övning,
planering och användning som
våra medlemmar kommer till sin
rätt.”
Bengt Sandström tror inte på
ett återinförande av värnplikten.
Men han slår ett slag för utbildning i krismedvetenhet, krishantering och grundläggande kunskaper för att vi ska kunna hjälpa
våra medmänniskor.
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Genderperspektivet
– del av försvarsförmågan

Utbildning för
ansvar i hemvärnet

Försvarsmakten arbetar
med att införa FN:s och Säkerhetsrådets resolution 1325, om
kvinnor, fred och säkerhet för
insatser och uppgifter i Sverige.
Det skriver Försvarsmakten på
sin hemsida. Erfarenheter från
internationella insatser tas omhand och ligger till grund för
fortsatt utveckling av Sveriges
försvarsförmåga.
Försvarsmakten har dragit
erfarenheter av internationella
insatser, där FN:s resolution rörande genderperspektivet använts.
Några av erfarenheterna finns
samlade i den nyligen utgivna
boken ”Whose Security?” eller på
svenska, Vems säkerhet?
– Whose Security? tar upp
konkreta och verkliga händelser
från internationella insatser där
genderperspektivet använts.
Skulle genderperspektivet ha
tagits bort hade lösningen på ett

Ett tjugotal hemvärnssoldater
har under en vecka genomfört
Gruppchefskurs 1 i Skredsvik. De
ska i framtiden kunna fungera
som ställföreträdande gruppchef
i hemvärnet.
– Alla eleverna är godkända
och har genomfört utbildningen
på ett bra sätt, säger David
Andersson på Försvarsmaktens
hemsida, som varit med från
hemvärnets Bohusdalsgrupp och
utbildade soldaterna.
Utbildningen började i klassrumsmiljö med genomgångar av

säkerhetsproblem blivit annorlunda och i vissa fall potentiellt
orsakat mer skada än nytta för
operationen och civilbefolkningen,
säger kommendörkapten Jan
Dunmurray, chef för Nordic Centre
for Gender in Military Operation,
som givit ut Whose Security?
I takt med ett ökat fokus på
säkerheten i Sveriges närområde
utvecklar nu Försvarsmakten
koncept och verktyg för implementering i hemmamiljön.
– Män, kvinnor, flickor och
pojkar har olika skyddsbehov
vilket är viktigt att förstå och omhänderta i en konfliktsituation.
Men vad som är ännu viktigare
är att se kvinnor och män som
jämbördiga parter i krig och
konflikt, vilket ju tydligt uttrycks
i FN resolution 1325, säger Försvarsmaktens insatschef generallöjtnant Göran Mårtensson.

soldatregler, sjukvård, samband
och gruppens stridsformeringar.
Sedan blev det terränglåda med
resning av högantenn, patrulltjänst, hundtjänst, posttjänst och
tagande av objekt.
– Förutom utbildningspassen
har vi haft skarpskjutning med
efterföljande vapenvård. Vi har
också övat försvar mot anfallande
styrka, säger David Andersson.
Under kursen har eleverna
använt den för hemvärnet nya
Personbil 8.

Räddningstjänster
välkomna till Pride
MSB deltar också i år på
Stockholm Pride och hälsar
Sveriges räddningstjänster välkomna att vara med och arbeta
i tältet inne i Pride Park, skriver
myndigheten på msb.se.
Samarbetet mellan MSB och
räddningstjänsterna har visat sig
vara uppskattat. Det är, skriver
myndigheten, givande och
mycket trevligt att träffas i
parken och arbeta tillsammans
under Prideflaggan.
Förra året var ett tiotal representanter från olika räddningstjänster runt om i landet med.
Också i år har en inbjudan skickats till alla räddningstjänster.

Ett bonus är, menar myndigheten, att MSB och deltagande
räddningstjänster i samband med
festivalen kan ta tillfället i akt för
att sprida kunskap om säkerhet,
bland annat kommer Hjärt-lungräddning att läras ut.
MSB för fram tre skäl för att
vara med under Pride: att visa att
MSB är en myndighet som tar
ställning för likabehandling, att
MSB stödjer arbetet med en jämställd räddningstjänst och att MSB
skapar en trygg och säker vardag.
MSB organiserar sitt deltagande
på Pride Park, Östermalms IP, tillsammans med Storstockholms
brandförsvar.

Regnbågen på Pride.
Foto: Kim Svensson /
Försvarets Bildbyrå
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Hemvärnet utbildar gruppchefer. Foto: Mattias Nurmela / Försvarsmakten / Combat Camera

Försvaret intervjuar
live i ny kampanj
Försvarsmakten har börjat
med annorlunda jobbintervjuer.
Potentiella medarbetare har
möjlighet att prata med bland
andra hundförare, röjdykare och
sambandsofficerare mitt under
pågående uppdrag. Under temat
”som vilken annan jobbintervju
som helst. Nästan” har jobbsökande pratat med officerare och
soldater genom en sajt.
Intervjuerna har i en första omgång genomförts med videoteknik som gör det möjligt att
hålla en dialog mitt under pågående uppdrag. Det går också att
följa intervjuerna på Försvarsmaktens hemsida.
– Vi vill gärna öppna upp Försvarsmakten för att de som är

intresserade ska kunna komma
lite närmare och förstå bättre
vad vi håller på med, säger Robert
Forss som är chef för marknadssektionen i Försvarsmakten i ett
pressmeddelande.
Den nya kampanjen är ett sätt
att skapa dialog med målgruppen
unga vuxna och visa upp bredden
av yrkesvägar inom Försvarsmakten.
– Våra rekryteringskampanjer
har även tidigare försökt flytta
upplevelsen närmare verkligheten,
och mycket närmare än såhär kan
man inte komma. Nu välkomnar
vi potentiella medarbetare till vår
verklighet i realtid, säger Annika
Ivner, projektledare marknadsföring i Försvarsmakten.

Säkerhetssamtal vid försök med antagningsprövning i Göteborg 2013. Petri Kelottijärvi från Göteborg och FRO intervjuas av kompanichefen Bengt Palm.

Prövning i
väntan på avtal
I väntan på utbildningsavtalet fortsätter antagningsprövning vid
GU-F:ar. Processen har visat sig
fungera bra och ger både den sökande och utbildningsanordnare en
bild av den sökandes lämplighet för
att genomföra GU-F.
Text och foto: Per Lunqe

I

år har eller kommer det att genomföras
19 GU-F:ar, 15 av dem genom Försvarsutbildarna. Det är ungefär 400 elever
som ska ta sina första steg mot en befattning i Hemvärnet genom Försvarsutbildarna. Det är också 400 elever som ska gå
igenom antagningsprövning.

Testades först i Göteborg
Antagningsprövning testades första gången
vid ett försök i Göteborg i oktober 2013.
Det var då en ny prövning under utformning. Modellen som testades innebar att
eleverna gick igenom en lämplighetsprövning vid inryckning fredag eftermiddag
till lördag lunch. Försöket drevs inte bara
av Försvarsutbildarna, HKV PROD FRIV
var också med. Tanken var att antagningsprövning skulle höja kvalitén på dem som
går GU-F eller GMU.
Vid antagningsprövning är målet att se
om den sökande är lämplig för grundläggande soldatutbildning. En viktig del är
säkerhetsprövningen. För den bistår Hemvärnets utbildningsgrupper. Är den sökande lämplig ur säkerhetssynpunkt?

Kvitto på lämplighet
Under antagningsprövningen görs också en
hälsokontroll. Eleven berättar om sin hälsa
och får ett samtal med läkare. Under de år
som antagningsprövningen använts har ett
fåtal fallit igenom efter hälsokontrollen.
Inte bara eleven vinner på att få ett
kvitto på sin lämplighet för militär utbildning, också Försvarsutbildarna och de
andra utbildningsanordnarna vinner på
antagningsprövningen.
– Ja. Det blir en positiv effekt för oss.
Eleverna känner att det ställs krav och
det höjer GU-F:ens kvalitet, säger Anders
Gustafsson som är utbildningschef på
Försvarsutbildarna.
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Foto: Sergei Butorin

Foto: Brian Burnell

Rysk militär förmåga utvecklas genom att öva alla stridskrafter och att dessa övningar genomförs med modern materiel.

Rysk upprustning – In
Rysslands ökade militära förmåga är
även ett resultat av att utbildningsoch övningsverksamheten getts
ökad uppmärksamhet från 2013. Då
var tiden mogen att värdera förbandens status och utveckla utbildningsoch övningsverksamheten i form
av nya utbildningsanordningar, ny
materiel och ny metodik samt genom
att öka tilldelningen av ammunition
för utbildningsändamål.
Text: Jörgen Elfving
Russian Defense ministry

F

ör åren 2013-2020 har det ryska
försvarsministeriet även presenterat
en plan för hur flygtidsuttag, dygn
till sjöss m m skall öka under perioden.
Antalet dygn till sjöss ska öka från 60 till
125 och flygtidsuttaget för operativa/taktiska flyget från 100 till 125 timmar vilket
återspeglas i en ökad rysk militär verksamhet, också i vårt närområde.
Utbildningscentra och
modern utbildningsmateriel
Fyra utbildningscentra, ett i varje militärområde, organiseras och förses med modern
utbildningsmateriel. Det första av dessa är
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Mulino i Västra militärområdet som sägs
vara den största av sitt slag i Europa och
dimensionerad för att öva en brigad. Centrat
i Mulino skulle tas i drift i december 2014,
men då detta byggs med tysk hjälp omfattas
byggnationen av sanktionerna mot Ryssland.
Dessa verkar dock inte haft någon större
inverkan då det uppgetts att centrat skulle
tas i bruk i februari 2015.
Lasersimulatorer och elektroniska skjutbanor är också under införande. Bara införandet av lasersimulatorer sägs öka effektiviteten i skjututbildningen med 20 % och
generalstabschefen sa hösten 2014 att de
närmaste fem åren kommer cirka 200 förband att förses med modern utbildningsmateriel och mer än 230 simulatorer och
460 satser med skjutfältsmateriel anskaffas.
Detta bidrar till en ökad förmåga vid de
ryska förbanden, men sannolikt tar det tid
innan lasersimulatorer, fallmål, elektroniska
skjutbanor m m behärskas och ger effekt i
utbildningen.
Dubbelsidiga övningar och tävlingar
Utöver utbildningsmateriel och simulatorer
ägnas även utbildningsmetodiken uppmärksamhet. En nyhet är dubbelsidiga övningar,
som för första gången genomfördes inom
flygstridskrafterna i augusti 2014. Men även
inom markstridskrafterna och marinen,
vid Östersjömarinens kustförsvarsförband,

genomförs denna typ av övningar. Dessutom
sker också en utveckling av metodiken vid
stridskjutningar.
En del av övnings- och utbildningsverksamheten har varit mängden tävlingar.
Detta är en företeelse som ej noterats
tidigare, i vart fall inte i denna omfattning.
Exempel på tävlingar under 2014 är bl a
stridsvagnsfemkamp som genomfördes i
Alabino i augusti med internationellt deltagande, Aviadarts för flygplansbesättningar
och Okritaja voda för pontonbroförband.
Under 2015 kommer tävlingarna att
genomföras i minst samma omfattning, bl a
genomförs inom Västra militärområdet
under vinterutbildningshalvåret mer än 30
olika tävlingar och inom marinen t ex
Kubok morja-2015 och Morskoj as-2015.
1-15 augusti går också De internationella
armétävlingarna av stapeln under vilka 12
olika tävlingsmoment genomförs.
De kan diskuteras om tävlingsverksamheten gagnar förmågeutvecklingen då risk
finns att alltför stort fokus riktas mot deltagande i, förberedelser för och genomförande av olika tävlingar. Något som kan leda
till att annan verksamhet nedprioriteras.
Överraskande inledda övningar
En ny företeelse sedan 2013 har varit överraskande inledda övningar eller kontroller.
Dessa förekom redan under sovjetperioden,
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Foto: Russian Defense ministry

Foto: Russian Defense ministry

nte bara kulor och krut
var frånvarande fram till 2013 och har därefter blivit en del av vardagen i den ryska
övnings- och utbildningsverksamheten.
Inte minst då de enligt försvarsministern
”… ger möjlighet att fastställa förbandens
verkliga status …”.
De överraskande inledda övningarna
inleds på order av presidenten, försvarsministern, försvarsgrens- och vapenslagschefer, militärbefälhavare och/eller marinchefer samt är av varierande omfattning
och storlek. En av de största genomfördes
i juli 2013 i Östra militärområdet där även
förband ur Centrala militärområdet deltog
och var då den största övningen sedan
Sovjetunionens fall. I övningen deltog
160 000 man och man förbrukade, eller
hanterade, 143,6 ton ammunition och
257 000 ton drivmedel samt bakade 238
ton bröd.
De överraskande inledda övningarna är
ganska stereotypa, förbanden larmas och
genomför sedan en förflyttning som följs
av en stridsskjutning, där förflyttningarna
kan ske som järnvägs- eller flygtransport
för att öva omgruppering från en möjlig
krigsskådeplats till en annan.
Är dessa övningar överraskande? Då de
stör den ordinarie utbildningen/verksamheten kan antas att de mer omfattande
övningarna är planlagda och kända ned
till en viss chefsnivå. Inte minst då civila

myndigheter berörs och det är mindre sannolikt att den stora övningen i juli 2013, som
berörde två militärområden och samverkan
med civila myndigheter/företag, kom överraskande.
Större årliga övningar
En regelbundet återkommande företeelse
är de årliga större övningarna – Vostok,
Zapad, Tsenter m fl – där årets övning
av detta slag, Tsentr-2015, genomförs i
september i Centrala militärområdet
I Västra militärområdet genomfördes
hösten 2013 Zapad-2013. Den bild som
framtonar är att huvuddelen av övningarna
under perioden hade någon form av samband. Detta ledde också till diskussionen
om hur omfattande Zapad-13 egentligen
var, 13 000, 20 000 eller 70 000 man. Men
det kanske mest betydelsefulla inslaget var
att även civila myndigheter övades där
ledningen för Niznij Novgorod oblast
omgrupperade till reservstabsplats utanför
Nizjnij Novgorod och övade mobilisering
resp territorialförsvar.
Vostok-2014, som genomfördes i
september 2014 i Östra militärområdet,
inleddes med en överraskande inledd övning
som hade föregåtts av ett par funktionsövningar. Detta är ett nytt inslag i genomförandet av de årliga större övningarna
och Vostok-2014 kunde inledas utan de

förberedelser som varit fallet vid tidigare
övningar av detta slag samt att övningen
var längre, 23 dygn, jämfört med de sju till
åtta dygn som normalt är fallet.
Sett till deltagande personal, fordon,
flygplan m m överträffade Vostok-14
övningen i juli samt tränade civila myndigheter i en större omfattning än under
Zapad-13. Under Vostok-2014 mobiliserades även en bataljon i Västra militärområdet för att sedan flygtransporteras till
övningsområdet där man utrustades med
fordon, tyngre materiel m m.
Otvivelaktigt har utbildnings- och
övningsverksamheten inom de ryska
väpnade styrkorna getts ökad uppmärksamhet och övningarna har blivit mer omfattande, frekventa och komplexa. Att de
större övningarna även omfattar civila
myndigheter gör att man kan tala om utveckling av ett ryskt totalförsvarskoncept.
Sammantaget har detta en positiv effekt på
utvecklingen av rysk militär förmåga, men
det finns inslag som kan diskuteras, t ex
tävlingarna, och en ettårig värnplikt med
två inryckningsomgångar under året som
sätter gränser för vad som är möjligt att
åstadkomma och vilka mål som kan nås. 
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Ny reservofficersutbildning

Det finns ett stort behov av reservofficerare
i insatsorganisationen.

Ett nygammalt sätt att utbilda reservofficerare är på väg. Det ska fylla
behoven som Försvarsmakten har.
Text: Per Lunqe
Foto: ANTON THORSTENSSON/COMBAT CAMERA/
FÖRSVARSMAKTEN

R

eservofficersutbildningen förändras.
Snart blir det, nästan, som det var
förr när man kämpat sig igenom gymnasiet och upptäckt det militära under värnplikten och då gjort den raka reservofficerskursen för att fortsätta sin civila karriär och
tidvis tjänstgöra som reservofficer.
Behovet av reservofficerare är i dag ungefär 2 400 individer. Det betyder med avgångar att nya måste komma in i systemet.
De ska delvis komma från den nya reservofficersutbildningen (ROK 1-3 ny) som
kommer att drivas enligt två spår. Antingen
gör man utbildningen i omgångar under
fyra år, delad variant. Annars gör man den
samlat på 24 månader, så kallad rak variant.
Sida vid sida
Det samlade alternativet innebär att
eleverna gör en utbildning under tre
terminer. De ska minst vara gruppbefäl
med godkänd grundutbildning och/eller
ha tjänstgjort minst ett år antingen som
Kontinuerligt eller Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl. Inryckning sker till sommaren
och utryckning i augusti (ROK 1). Den

12
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här terminen går specialistofficerare och
officerare sida vid sida på MHS i Halmstad.
Termin 2 (ROK 2) sker med inryckning
september och utbildningen genomförs
fram till jul. Nu går taktiska officerare för
sig och specialistofficerare för sig. Utbildningen är förlagd till Försvarsmaktens stridsskolor. Utbildningen planeras att genomföras även på fackskolor som Artilleristridskolan i Boden eller Fältarbetsskolan i Eksjö.
Truppföring
Tredje delen av den ”raka roken” (ROK 3)
fortsätter i januari och pågår till maj och är i
huvudsak förlagd till förband där aspiranterna jobbar med trupputbildning och truppföring.
Till sist kommer kadetterna tillbaka
till Halmstad och nu ska de omsätta sina
kunskaper och erfarenheter i en syntesövning, säcken knyts ihop. Teknik, taktik
och ledarskap testas under ett par fältveckor. Därefter examen och befordran till
Fänrik eller 1. Sergeant.
Kort eller lång
När kommer allt detta igång?
– Vi räknar med att det ska starta 2016.
De första eleverna som examineras kommer
att göra detta 2018, säger övlt Ulf R
Johansson som jobbar med reservofficersutbildning på MHS i Halmstad.
Vad är poängen med det nya?

– Vi tar tillvara såväl arvet från tidigare
bra utbildning men har försökt anpassa
den så att man utifrån egna premisser skall
kunna genomföra detta såväl under kort
som längre tid, upp till fyra år.
100 nya behövs
I princip är det som förr, efter gymnasiet
kan man nu göra grundutbildning i Försvarsmakten och sedan direkt utbilda sig
till reservofficer. Kommer detta att förändra
antalet sökande, eller inriktning hos dom
som söker?
– Vi hoppas att ovan beskriven modell
skall vara attraktiv såväl för den som vill ha
en mer teoretisk skolning som den som vill
vara mer praktisk.
Ni räknar med 30 utexaminerade reservofficerare och 70 specialistofficerare som
”reservare” per år?
– Från 2018 och 2019 är målet att den
nya utbildning är fullt utbyggd och då är
behovet cirka hundra nya reservofficerare
per år.
Kommer den nya utbildningen att ge
tillräckligt många reservofficerare?
– Utöver denna nya grundutbildningsväg så kommer det att krävas ytterligare ett
hundratal reservofficerare per år men dessa
befattningar måste bemannas med förtidsavgångna taktiska och specialistofficerare
som måste ha en djup kunskap och erfarenhet, säger Ulf R Johansson.


Hastighetsövervakning är en av Militärpolisens uppgifter och lärs ut av Militärpolisförbundet.

Militärpolisförbundet stöttar GSS/T –

”Det är varmhållning”
När tidvis anställda militärpoliser
(GSS/T) fräschar upp kunskaperna, då är
det ofta genom Militärpolisförbundet.
Text: Per Lunqe
Foto: Carl Alm Djerf

M

ilitärpolisförbundet hjälper till så
att Försvarsmaktens militärpoliser
som är GSS/T-anställda håller kunskaperna vid liv. Vartannat år ska en militärpolis genomföra repetitionsutbildning.
Sådana utbildningar anordnas av bland
annat Försvarsmaktens Militärpolisenhet
på Livgardet, av de lokala förbanden och
av Militärpolisförbundet.
– Man kan säga att vi medverkar till att
varmhålla GSS/T-anställda militärpoliser,
säger John Sigurdsson som är en av två
certifierade militärpolisinstruktörer på
Militärpolisförbundet.
Fyra block
Genom Militärpolisförbundets repetitions-

kurs fräschas kunskaperna upp och militärpolisen som går kursen får ett kvitto på
att han eller hon kan fortsätta sin tjänst
ytterligare två år.
När Militärpolisförbundet genomför
en kurs så är det både teori och praktik.
Eleverna ska klara av fyra block. De är ordningstjänst, trafiktjänst, utredningstjänst
och säkerhetstjänst.
Eleven ställs inför olika fall, en situation
som kan vara ett alkoholrelaterat slagsmål,
ett inbrott i ett förråd eller något annat
som en militärpolis ska kunna hantera.
– Vid inbrottsfallet ska eleven exempelvis kunna göra en kriminalteknisk undersökning, säger John Sigurdsson.
Kvalitetssäkrar
Eleverna ska inte bara kunna agera, de ska
också veta vilket lagstöd de har i olika situationer. Detta ska de kunna redogöra för
liksom andra moment vid den examination
som avslutar kursen.
När Militärpolisförbundet genomför

repetitionskursen har John Sigurdsson
eller hans kollega en kvalitetssäkrare från
Försvarsmaktens Militärpolisenhet med sig
som före kursen bedömer kursplanen och
under själva kursen ser på genomförandet
och slutligen examinationen.
John Sigurdsson är tjänstledig från Försvarsmakten och genomför utbildning på
Polishögskolan. Han ser att flera, ungefär
hälften, av medlemmarna i Militärpolisförbundet är civila poliser. På samma sätt
är det vid militärpoliskompanierna.
– Just bland GSS/T finns ett behov av
vår utbildning eftersom de inte tjänstgör
dagligdags, säger han.
Det finns militärpolisförband på Livgardet i Stockholm och på andra förband
runt om i Sverige.
GSS/T-militärpoliser tjänstgör framförallt vid krigsförbandsövningar och liknande.
– Det är viktigt för dem att hålla kunskaperna fräscha, säger John Sigurdsson. 

Försvarsutbildaren 3/2015

13

Regeringens inriktningsproposition –

Blir försvaret
starkare?
Regeringen tar tag i försvaret av
Sverige. I inriktningspropositionen
läggs resurser på Försvarsmakten.
Men vad innebär satsningen? Vi låter
tre experter kommentera.
Text: Per Lunqe

R

egeringens försvarspolitiska inriktningsproposition innebär enligt flera bedömare ett trendbrott. Regeringen
föreslår riksdagen att ge Försvarsmakten
medel för ytterligare en motoriserad skyttebataljon. På Gotland organiseras ett
mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani 2018. Försvarsmaktens ekonomi
tillförs 10,2 miljarder kronor 2016-2020.
Vad innebär den nya inriktningen för försvaret av Sverige?

Generalmajor Karlis Neretnieks
om Gotland:
– Ett mekaniserat skyttekompani och
ett stridsvagnskompani är ett rejält tillskott
om man beaktar att det idag bara finns
cirka 400 hemvärnssoldater på ön.
Beslutet har också väckt positiv uppmärksamhet utomlands. En viktig signal
till omvärlden att Sverige inser Gotlands
utsatta läge vid en konflikt i Östersjöområdet.
Det som är bekymmersamt är att
”Gotlandspaketet” haltar och att det ska
vara på plats först 2018.
– Att idag försöka föra strid utan t ex
artilleriunderstöd och luftvärnsskydd är
dömt att misslyckas. De komponenterna
saknas i förslaget. Förhoppningsvis kommer
det att rättas till när Försvarsmakten skall
detaljutforma och omsätta ”paketet” i
praktiken.
Görs inte det så riskerar det hela att bli
mest en symbolhandling. Varken en presumtiv angripare eller våra vänner i Östersjöområdet kommer att låta sig luras. I båda
fallen är det reell krigföringsförmåga som
räknas.
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– Dessutom, är vi säkra på att vi har
fram till 2018 på oss att skapa en trovärdig
avskräckningsförmåga på ön?
Peter Nordlund, överingenjör på FOI,
om vad 10.2 mdr betyder för ekonomin:
– Försvarsuppgörelsen från april och
den resulterande propositionen innebar ett
trendbrott i Försvarsmaktens ekonomiska
förutsättningar. Försvarsmakten får för
första gången sedan drygt 20 år en förbättrad ekonomisk situation med ökad
köpkraft.
Men kommer pengarna att räcka till
de ökade försvars- och säkerhetspolitiska
ambitioner som uppgörelsen och propositionen innebär?
– Nej. Visst möjliggörs en ökad förmåga
men inte i den utsträckning som de politiska förhoppningarna i uppgörelsen förespeglar. Dels var redan försvarsbeslutet från
2009 långsiktigt underfinansierat och nu
ökas ambitionerna ytterligare för att skapa
ett ”starkare försvar för en osäker tid”,
titeln på Försvarsberedningens rapport.
Detta i kombination med stora risker
för att löne- och prisökningarna under
försvarsbeslutsperioden inte kommer att
kompenseras fullt ut, vilket kommer att
framtvinga svåra politiska prioriteringar.
Beslut som innebär val mellan att tillskjuta
mer pengar, avstå från eller skjuta förmågeökningar på framtiden.
Annika Nordgren Christensen, tidigare
riksdagskvinna, försvarspolitisk bedömare, om vad Försvarsmakten önskat sig
och fått:
– Inför detta försvarsinriktningsbeslut
var Försvarsmakten glasklar med hur
pengarna används bäst – upplagt i flera
steg med ”basplattan” i centrum. Förslaget
lämnades till en politisk församling som för
ovanlighetens skull inte behövde motivera
varför i hela friden de ämnar lägga så
mycket pengar på försvaret, utan varför de
inte finansierar sin ambitionsnivå. Det
faktum att majoriteten av partierna inte

Uppifrån och ner:
Karlis Neretnieks. Foto: Per Lunqe
Peter Nordlund. Foto: FOI
Annika Nordgren Christensen. Foto: Tjäderns

gör det, samtidigt som man hävdar att
läget är allvarligt, skapar behov av att visa
beslutsamhet och kraft – till exempel
genom att gå emot Försvarsmaktens rekommendationer.
– Försvarsmakten har fått ett politiskt
klimat som innebär att samtliga partier vill
stärka försvaret – vilket är historiskt – men
på kuppen får man politiker som manifesterar engagemanget på annat sätt än att
tilldela de resurser som krävs och sedan
låta professionen bestämma: Detaljstyrning
utan systemkunskap. Det är inte alldeles
säkert att den operativa effekten står i
fokus.


Fakta
Försvarspolitisk inriktning 2016-2020

Den försvarspolitiska inriktningen för
perioden 2016-2020 utgår från den
förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa. Försvaret går från
ett insatsförsvar till ett försvar med
tydligare inriktning mot ett nationellt
försvar. Den överenskommelse som
fattades den 17 april 2015 innebär att
Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna står bakom den försvarspolitiska inriktningen.
Hot mot freden och svensk säkerhet
avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra länder. Sverige ska
kunna verka tillsammans med andra
och ge och ta emot stöd som även kan
vara militärt, skriver regeringen på sin
hemsida.
I Försvarsberedningens slutrapport
redogjordes för ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i ljuset av den ryska
aggressionen mot Ukraina. Sedan
försvarsberedningen presenterade sin
rapport i juni 2014 har utvecklingen i
närområdet fortsatt i negativ riktning.

Försvarsminister Peter Hultqvist: – Jag ser att de frivilliga försvarsorganisationerna kan samverka
mer med Försvarsmakten.

Peter Hultqvist:

Frivilligorganisationerna
bör expandera
Text och Foto: Per Lunqe

V

id en pressträff för Sveriges försvarsmedia menade försvarsminister
Peter Hultqvist att det finns utrymme
för frivilliga försvarsorganisationer att såväl
bli större som mer aktiva.
– Det jag väntar mig är att de blir större
och att vi får ett förhållande där frivilligheten inom försvaret samverkar mer med
Försvarsmakten, säger han.
Försvarsutbildarna, den största frivilligorganisationen, ser Peter Hultqvist som
viktig.
– Försvarsutbildarna kan på flera sätt öka
landets försvarsförmåga. Organisationen
har stort engagemang och Military Weekend
är ett mycket bra exempel på det Försvarsutbildarna gör, säger Peter Hultqvist.
Under pressträffen informerade Peter
Hultqvist om inriktningspropositionen
och menade att den ska ge Försvarsmakten
bättre förmåga i en turbulent omvärld.

Satsningen på Gotland ser försvarsministern
som ett första steg. Den permanenta stridsgruppen kan byggas ut.
– Nu grundlägger vi infrastrukturen på
ön. Det blir en permanent närvaro, säger
Peter Hultqvist.
Gotlands nyckelroll i Östersjön får
regeringen att satsa.
– Den är av mycket stort strategiskt
värde för Baltstaterna. Förutom det
mekaniserade kompaniet och stridsvagnskompaniet får ön luftvärnskapacitet. Ett
flertal övningar kommer också att förläggas
på Gotland.
Svenskt stridsflyg och marina enheter
kommer att synas på och omkring Gotland.
För svenska militära förband kommer
nu ett krav från försvarsministern:
– Samtliga förband ska ha krigsduglighet. Det är ett krav, säger Peter
Hultqvist.
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Kronprinsessan Victoria

– en i ledet på Military Weekend
H.K.H. Kronprinsessan Victoria var
med som elev vid Berga och Haninge
garnison när Försvarsutbildarna fortsatte framgångssagan Military Weekend. Hon gjorde det som en i ledet.
Text: Per Lunqe
Foto: Andreas Karlsson

D

et var en glad kronprinsessa som nu
byggde på sin militära erfarenhet.
2003 gick hon den kurs på Swedint
i Almnäs som gav eleverna kunskaper inför
tjänstgöring i insatser utomlands.
– Då var det en mängd moment, säger
kronprinsessan Victoria.
Nu på Försvarsutbildarnas Military
Weekend fick hon bland annat prova på
brandutbildning, sjukvård och bandvagnsåk.
Hur känns det?
– Fantastiskt roligt att vara här, att få
vara med på Military Weekend och att Försvarsutbildarna är en aktör som ordnar den.
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En bland alla
Och kronprinsessan ordnade snabbt in sig
i ledet bland alla andra elever. Det var 15
tjejer och 14 killar, en vanlig blandning och
utfallet efter en sådan helg brukar vara bra.
– 75 procent siktar efteråt mot anställning i Försvarsmakten eller att gå med i en
frivillig försvarsorganisation, säger Bengt
Sandström som är Försvarsutbildarnas
generalsekreterare.
När försöken drogs igång 2010, letade
Försvarsutbildarna efter ett koncept där
intresserade skulle få möjlighet att prova
på det militära under en helg. Att skapa ett
tillfälle där individer som Försvarsmakten
haft svårt att nå kunde få en chans att prova
på försvaret. Det fanns olika varianter, men
man landade på det som nu blivit ett
begrepp, Military Weekend.
Över hela Sverige
I år genomför Försvarsutbildarna 50 Military
Weekends med mellan 1 000 och 1 500

elever och 250 instruktörer. Det sker över
hela Sverige, på Försvarsutbildarnas kursgårdar och vid Försvarsmaktens förband.
När kronprinsessan kommer till Brandplattan på garnisonsområdet, då har instruktören Fanjunkare Christoffer Olofsson
truppen, eller embryot till trupp, snyggt
uppställd. Han kör lite fys med dem och
vid armhävningarna ropar alla ett, två, tre...
– Nu ska vi bli starkare, säger han och
det tycks tjejerna och killarna gilla.
”Jag släcker”
Kronprinsessan är nu en i gänget och det
verkar hon trivas med. Gruppen delas in
i mindre. Det är fyra moment på förmiddagen, släcka brinnande docka, släcka
brinnande diesel i kar, sjukvård och åka
bandvagn.
Dockan får en blandning av etanol och
bensin. Den antänds. Elev efter elev släcker.
De springer fram mot dockan med en filt
”Brinner, jag släcker!”. Det går bra för

Övre bilden: Kronpinsessan och generalsekreterare Bengt Sandström tränar med
övriga deltagare.
Nedre bilden: Kronprinsessan lyfter gärna fram
alla frivilliga som ställer upp i olika sammanhang.

kronprinsessan och det går bra för alla
andra elever.
En av eleverna heter Moa Johansson.
Hon är 18 år och kommer från Södertälje.
Det här har hon sett fram emot, men visste
inget om att kronprinsessan skulle komma.
Genom kompisar hemma på gymnasiet,
och tre av dem är här på Berga, fick hon
reda på att det skulle bli en Military
Weekend. Det passade henne bra.
– När jag går ut skolan nästa år kommer
jag att söka till GMU, säger hon.
Sprider sig
Det visar sig också att Military Weekends
sprider sig. Det är ofta elever som hört
genom en kompis och sedan genomför
helgen. När många är med blir det också
många som sedan söker sig vidare till
någon verksamhet i uniform.
– Här kan man se om det är något som
man vill satsa mer på, sade Bengt Sandström,
när han hälsade kronprinsessan välkommen.
Kronprinsessan avslutade dagen med att
tacka för sig och berömma alla frivilliga
som ställer upp på sin fritid på våra utbildningar.
– Fantastiskt med alla som ställer upp
frivilligt och hjälper till. Vilka insatser, sa
kronprinsessan.


Fakta
Militär erfarenhet i kungafamiljen
H.M. Konung Carl XVI Gustaf har
sjöofficersexamen, som kronprins har
han varit löjtnant vid Svea Livgarde,
vid Jämtlands fältjägarregemente, i
flottan och vid flygvapnet. Innan
kronprinsen tillträdde som regent
uppnådde han graden kapten. Som
statschef har konungen de högsta
graderna, general och amiral.
H.K.H. Prins Carl Philip är reservofficer i Amfibiekåren. Efter värnplikt
vid Vaxholms amfibieregemente följde
en två år lång utbildning till officer,
utexaminerades till fänrik och steg
sedan i graderna till kapten.
H.K.H. Prins Daniel genomförde
värnplikt som kompanibefäl vid
Hälsinge regemente, I14 i Gävle.
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Vägen m
Hur går vägen från rekryterad till
krigsplacerad sjukvårdssoldat? Per
Spjut och Fredrik Wilson som jobbar
med sjukvård varje dag på Försvarsutbildarna berättar.
Text och foto: Per Lunqe

N

ågon hör talas om Försvarsutbildarna,
hemvärnet och sjukvård. Denne
någon skickar in en intresseanmälan,
blir rekryterad och från och med nu byggs
en identitet upp där målet är placering i en
sjukvårdsbefattning i hemvärnet.
På vägen går han eller hon flera kurser.
Den första är GU-F:en, en två veckor lång
utbildning där sjukvård är en av alla andra
delar. Men fördjupning kommer.
Plan
Sjukvårdseleven går nu renodlade sjukvårdsutbildningar, en grundkurs och en fortsättningskurs. Det är två gånger nio dagar eller
160 timmar. Därefter är det dags att skriva
på hos hemvärnet.
– Det har hänt en del innan. När personen rekryteras görs också en plan upp,

På väg mot målet som sjukvårdare i hemvärnet, sjukvårdskurs i Ånn 2014.

Enkätundersökning med 1 149 svar

I

maj genomförde vi en enkätundersökning
till våra medlemmar och fick in 1 149
svar vilket är en svarsfrekvens på runt 8%.
Vi har precis fått svaren och kommer att
gå in djupare framöver men vill ändå lyfta
fram några saker. De som svarat är statist-

iskt sett relevanta för en generell medlem.
På frågan om varför man är medlem
svarar ca 83% på skalan 8-10 att man deltar för att man är intresserad av Försvarsmakten medan motsvarande siffra för krisberedskapen är 77%. Det tyder på att det
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redan idag är många som insett värdet av att
vi ska hålla på även med den verksamheten.
Ser man på framtidsfrågor och på hur vi
ska uppfattas är det 81% som sätter 8-10
på att vi uppfattas som en organisation
som gör samhällsnytta. Det indikerar att ni
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mot sjukvårdsbefattning
där i vårt fall en sjukvårdsbefattning i hemvärnet är målet, säger Fredrik Wilson.
Och före GU-F:en görs en antagningsprövning som ska visa om personen som
söker är lämplig eller inte (se sid 9 och en
artikel om antagningsprövningen). De allra
flesta klarar denna prövning, vägen ligger
öppen.
– Fördelningen av de, och det är ungefär 230 om året, som söker sig till oss för
en sjukvårdsbefattning är hälften killar och
hälften tjejer, säger Fredrik Wilson.
Smärre skador
Är det en fördel för den som söker att
jobba civilt med sjukvård?
– I daglig sjukvård som förekommer
bland hemvärnsbataljonerna kan det
förstås vara en fördel, säger Per Spjut.
Daglig sjukvård är behandling av smärre
skador som skärskador, belastningsskador
och vätskebrist. Men sjukvårdaren ska
klara mycket mer.
– Det är tre faser inom taktiskt omhändertagande av stridsskadad (TOS). Vi har omhändertagande under beskjutning, taktisk omhändertagande och evakuering. Det ställer
stora krav på sjukvårdaren, säger Per Spjut.

För att förbereda sig på sjukvård under
kaotiska förhållanden ingår moment under
sjukvårdsutbildningen där eleven stressas.
Det kan vara i ett mörkt rum med kraftiga
hörselstimuli och där markören ligger och
blöder och skriker av smärta.
– Vi förbereder förstås eleven, men han
eller hon vet inte exakt vad som kommer
att hända, säger Per Spjut.
Lyckat recept
Utbildning i sjukvård drivs på Försvarsutbildarnas kursgårdar i Ånn, på Fårö, i
Tylebäck och Falsterbo.
Vilket är receptet för en lyckad väg från
rekryterad till krigsplacerad sjukvårdssoldat?
– Vi ställer aldrig in en kurs. Söker man
så vet man att kursen kommer att gå. Vi
har mycket bra kursgårdar och vi jobbar
från grunden, säger Fredrik Wilson.
Den grunden är en fungerande organisation.
– Våra regionala förbund jobbar aktivt
med rekrytering. Avtalshandläggare tar hand
om dom som rekryteras, säger Fredrik Wilson.
Det finns exempel på hur snabbt det
kan gå från rekryterad och hela vägen fram
till hemvärnet.
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10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

– Vi har en rekryterad som jobbat i
räddningstjänst. Han gick GU-F:en i Ånn
i januari 2014. Samma år genomförde han
grundkurs ett och två i juli och augusti. Han
är klar för den befattning i år, säger Per
Spjut.
Stort tryck
Det handlar om Hasse Hedebratt, till vardags brandman och nu insatsledare på
Arlandas räddningstjänst. Det blir 1 300
sjuklarm om året, allt från fingrar som fastnar i bagagevagnar till hjärtstopp. Nu satsar
Hasse Hedebratt på Försvarsutbildarna och
hemvärnet. De ska få ta del av hans förmåga.
– När jag gjort introduktionen kommer
jag att söka befattning i Södertörns Hemvärnsbataljon, säger han.
Då kommer Hasse Hedebratt också att
fungera som instruktör inom Försvarsutbildarna.
– Det går två och en halv sökande på
varje plats, säger Fredrik Wilson.
Men för den som kommit in i systemet
ligger vägen öppen för spännande utbildning och sedan efter placering i en befattning i hemvärnet kommer KFÖ:er, SÖF:ar
och kompletterande utbildning.
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Stridsvagnen åter i fokus
Pilprojektilen rusar iväg mot sitt mål på Lombens skjutfält när 192:a mekaniserade bataljonens stridsvagnskompani övar.

När nu arbetet inletts med att införa
Insatsorganisation 2018 (IO 18) i
Försvarsmakten är det samtidigt en
efterlängtad comeback för stridsvagnen. Två stridsvagnskompanier
återinförs i den mekaniserade bataljonen. Ett beslut som glädjer överstelöjtnant Per Carlsson, bataljonschef
för 192:a mekaniserade bataljon vid
Norrbottensbrigaden.
Text: Stefan Bratt
Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten

I

och med den så kallade ”strategiska timeouten” omorganiserades insatsorganisationen. Resultatet blev i nuvarande
organisation tre mekaniserade kompanier
utan stridsvagnar. Nästan två tredjedelar
av stridsvagnarna ställdes i malpåse och
kvarvarande organiserades som fristående
kompanier tänkta att underställas de
mekaniserade bataljonerna, beroende på
tilldelad uppgift.
Nu återinförs två stridsvagnskompanier
till bataljonen där två skyttekompanier med
stridsfordon 90 utgör bataljonens kärna.
– Med återinförande av stridsvagnskompanier i de mekaniserade bataljonerna
kommer vi att få en snabb ökning av den
operativa förmågan, främst inom ramen
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för det nationella försvaret och en dimensionerande högteknologisk motståndare.
Ökningen av den operativa förmågan är
dock inte begränsad till det nationella försvaret, utan stridsvagnssystem går alldeles
utmärkt att utnyttja under andra förhållanden säger överstelöjtnant Per Carlsson.
Han får medhåll av sin chef, chefen för
tredje brigaden, överste Lars Karlsson, som
konstaterar att även den stora försvarsjätten
USA de senaste åren har skiftet fokus från
division till brigad som dimensionerande
arméförband.
– Den senaste organisationen av en
amerikansk tung pansarbrigad har flera likheter med vår tidigare mekaniserade brigad
utrustad med stridsvagn 122 och stridsfordon 90 såsom mekaniserade bataljoner
med två stridsvagnskompanier och två
mekaniserade skyttekompanier, säger Lars
Karlsson.
– Fokus på brigaden och brigadförmåga
kräver dock att Försvarsmakten säkerställer
att återskapa denna förmåga och inte låter
det vara ännu ett modeord utan faktisk
innebörd, poängterar Karlsson.
Anföll med 474 stridsvagnar
Slaget vid Cambrai i Frankrike i november
1917 är ansett av de flesta militärhistoriker
som det första framgångsrika användandet
av stridsvagnar. Men, brittiska armén (med
besättningar från flottan) som anföll med

474 stridsvagnar lyckades inte dra nytta av
framgången på ett effektivt sätt, mycket
beroende på otillräckligt med infanteri och
artilleri som kunde sättas in vid det knappt
två mil breda genombrottet.
Per Carlsson lyfter fram flera argument
för att återinföra stridsvagnarna i mekaniserad bataljon 122/90:
– Likt genombrottet vid Cambrai finns
fortfarande ”Genombrottet” kvar som en
anfallsmanöver i vårt nuvarande reglemente
för markstrid. En annan anfallsmanöver
är ”exploatering”. Ett genombrott med en
efterföljande exploatering är mycket svårt
att åstadkomma utan stridsvagnar.
Behov av renovering
Ett annat argument är att den mekaniserade
bataljonen inte är dimensionerad för att
underhålla fristående stridsvagnskompanier.
Med andra ord finns inte tillräcklig teknisk
kapacitet och kompetens i bataljonen som
den ser ut idag.
De stridsvagnar som används (exempelvis de på Gotland) och de malpåseplacerade
är i behov av renovering i form av livstidsförlängning samt vissa åtgärder som ökar
vagnarnas förmåga.
– Finansiering av renoveringsinsatserna
samt de ökade kostnader det innebär att
utbilda en stridsvagnsbesättning jämfört
med en pansarskyttebesättning kommer att
ske genom en minskning av pansarskytte-

kompanierna, både till antal och storlek,
förklarar Per Carlsson.
Nya förmågor
Den mekaniserade brigaden tillförs under
de kommande åren en antal nya förmågor.
En sådan är den nya artilleripjäsen Archer
med tillhörande stödsystem som Försvarsutbildaren tidigare presenterat. I förra
numret presenterade vi också renoveringen
av luftvärnskanonvagn 90.
Ingenjörbataljonerna förfogar över
system som är avgörande för brigadens
rörlighet. Ett exempel är tillförsel av ny
brobandvagn som måste knytas tätt intill
de mekaniserade bataljonerna för att säkerställa den stridtekniska rörligheten.
– I den utveckling av brigaden som
beskrivs i Försvarsmaktens strategiska
inriktning pekas även på vikten av utvecklandet av underrättelseförband i brigadstrukturen. Detta medför att brigaden
äntligen kan återfå ett brigadspaningskompani för inhämtning av underrättelser,
förklarar Lars Karlsson. Dessa förmågor i
kombination gör det möjligt att brigaden
med framgång ska kunna lösa taktiska uppgifter gentemot en kvalificerad motståndare.
”Måste få öva inom brigads ram”
En väl sammansatt brigad med olika förmågor kräver en väl genomtänkt och utförd samträning för att kunna vara framgångsrik, säger Lars Karlsson:
– Som chef måste jag få säkerställa att
våra förband i brigaden får en tillräcklig
mängd samträning i övningar som inne-

Stridsvagnskompanier innebär ökad förmåga,
säger överstelöjtnant Per Carlsson.

– Den senaste organisationen av en amerikansk tung pansarbrigad har flera likheter med vår
tidigare mekaniserade brigad, säger chefen för tredje brigaden, överste Lars Karlsson.

håller en relevant motståndare. Genom att
öva i brigad får våra förband, officerare och
soldater erfarenhet av vilka ytor, volymer,
tider och avstånd som brigadförmåga verk-

ligen innebär. Sådana övningar medför att
brigadförmåga inte blir ett tomt modeord
utan ett faktum för en eventuell motståndare att beakta, hävdar Lars Karlsson.


I Försvarsmaktens kommande insatsorganisation, IO 18, återinförs stridsvagnskompanierna i den
mekaniserade bataljonen.
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Säkerhetspolisen:

Våldsbejakande islamistisk
extremism största hotet
Efter Paris och Köpenhamn, nu prioriterar Säkerhetspolisen arbetet med
att förhindra terrorattacker. Operative chefen vid Säkerhetspolisen,
Anders Kassman, svarar på frågor om
myndighetens arbete.
Text: Per Lunqe

V

ad kan Säkerhetspolisen göra för att
motverka terrorism?
– Säkerhetspolisen följer den
eller de personer som vi, baserat på våra
underrättelser, anser kan utgöra ett hot
mot rikets säkerhet. Vi kan agera på dessa
underrättelser för att motverka, förebygga
och förhindra terrorattentat i Sverige, även
om det inte syns i fällande domar, säger
Anders Kassman.
– Förutom attentatsplanering kan det
handla om rekrytering, radikalisering eller
finansiering. Om informationen blir alltför
allvarlig och det finns misstanke om brott
kan åklagare kopplas in och förundersökning inledas. Det finns en mängd regler
som ser till att Säkerhetspolisens åtgärder
står i proportion till informationen.

Brottslig verksamhet
Samverkan med andra myndigheter i det
nationella centrat för terrorhotbedömning?
– Att samverka med Must och FRA är
av största betydelse för att vi ska vara en
effektiv säkerhetstjänst. Dessutom har vi
god beredskap tillsammans med svensk
polis och med andra myndigheter i syfte
att identifiera och motverka de nätverk
som begår brott. Säkerhetspolisen ingår,
tillsammans med fjorton andra myndigheter, i samverkansrådet mot terrorism som
har som huvuduppdrag att arbeta för att
motverka terrorism och främja samverkan
inom området, säger Anders Kassman.
Hur kan radikalisering motverkas?
- vilka lagliga möjligheter har Säkerhetspolisen?
– Säkerhetspolisen arbetar endast med
våldsfrämjande extremistiska miljöer när
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det finns information om brottslig verksamhet, inte för att stävja radikala åsikter.
För att motverka våldsfrämjande radikalisering krävs en samlad insats från samhället.
Det behövs utbildning och spridande av
kunskap, dialog och samverkan mellan
olika samhällsparter, såväl som riktade
åtgärder och stöd till personer som redan
hamnat i våldsfrämjande extrema miljöer.
Kontakt med anhöriga
Våldsbejakande islamism – är det det stora
problemet?
– Våldsbejakande islamistisk extremism
är det allvarligaste hotet i Sverige i dag och
kommer från grupper och enskilda personer
som är inspirerade av al-Qaidas ideologi och
Islamiska Staten, säger Anders Kassman.
Säkerhetspolisen är i behov av allmänhetens hjälp – ringer mamma eller pappa
själv till polisen?
– Det händer att oroliga föräldrar kontaktar Säkerhetspolisen men även andra
som är oroliga för att vänner och släktingar
står i begrepp att resa till våldsbejakande
islamistiska extremistgrupper. Vi försöker
även att fortsätta ha kontakt med anhöriga
och vänner till de som rest eftersom de kan
ha värdefull information eller påverka situationen för den som valt att resa.
Underrättelseutbyte
Ensamterrorister, kanske med
mindre förmåga, men stort
upplevt hot – som att leta
efter nålen i höstacken?
– Att upptäcka den
person som gör sitt yttersta
för att dölja sina avsikter är
en av Säkerhetspolisens och
Polisens svåraste uppgifter.
Ensamagerande attentatsmän är ett betydande hot
och kan ha olika avsikter
att begå ett attentat.
Ensamagerande har däremot förhållandevis svårt
att öka sin förmåga eftersom de inte stöttas av ett

nätverk, säger Anders Kassman.
– Säkerhetspolisen har tillsammans med
polisen ett långvarigt arbete med att följa
och bedöma våldsbejakande extremister.
Det arbete vi bedriver just nu sker i nära
samverkan med såväl polisen som det civila
samhället.
– De senaste åren har vi också, delvis
med anledning av attentaten på Bryggargatan och i Norge tillsammans med polisen
gått igenom en förändring för att förbättra
underrättelseutbytet med polisen om extremistmiljöer. Det finns även ett samhälleligt
ansvar att fånga upp varningssignaler. Det
kan Säkerhetspolisen bidra med vår kunskap
och expertis, säger Anders Kassman.


Anders Kassman,
operativ chef på
Säkerhetspolisen:
– För att motverka
våldsfrämjande
radikalisering
krävs en samlad insats från samhället.
Foto: Säkerhetspolisen

Almedalen – snart dags igen!
Almedalsveckan närmar sig och många organisationer kommer att vara med.

A

lmedalen anses av många vara ett viktigt tillfälle att föra ut åsikter och profilera sig. Vi frågade några riksdagspartier: Kommer
ditt parti vara med i Almedalen 2015 och prata försvarspolitik? Vilka speciella frågor blir det då? Om ni ska vara med, varför är
Almedalen så viktig?


”Fånga upp
strömningar”
Almedalen är en unik
företeelse och en
viktig mötesplats
för intresseorganisationer, företag och
politiker. Det handlar
om möten men
också att fånga
upp strömningar
i debatten inom
Foto: Per Lunqe
politikområdet.
Därför är det en
självklarhet för mig att vi inom Socialdemokraterna ska vara representerade i
Almedalen på det försvarspolitiska området.
Under Almedalsveckan 2015 hoppas
jag att vi kommer att föra samtal kring den
politiska inriktningspropositionen. Det är
glädjande att vi nu är fem partier i Sveriges
riksdag som nådde ända fram och gemensamt har åstadkommit en bred överenskommelse om Sveriges försvarspolitik

Försvarsutbildarna deltar även i år som
projektmedlem på Försvarspolitisk
Arena i Almedalen. Försvarspolitisk
arena är en plats som är öppen för alla
där försvars- och säkerhetspolitiska
frågor diskuteras. Totalt genomförs över
30 olika seminarier på arenan.

2016-2020. Överenskommelsen bygger på
försvarsberedningens rapport.
Försvarspolitiken behöver breda överenskommelser som håller över tid. Jag ser också
fram emot samtal där vi tillsammans kan
diskutera det rådande säkerhetspolitiska
omvärldsläget.
Peter Hultqvist (S), Försvarsminister

”Vi kommer att
argumentera”
Folkpartiet kommer att
delta i Almedalsveckan.
Almedalen är en
arena och mötesplats
för samtal och debatt
där Folkpartiet är
närvarande. Vi
kommer även i Almedalen att argumentera för Folkpartiets
förslag om höjda
Foto: Peter Knutson
försvarsanslag. Vi

är besvikna att Försvarsuppgörelsen slutade
på en summa som i verkligheten innebär
en neddragning av nuvarande försvarsförmåga.
Allan Widman (FP), ordförande i
Försvarsutskottet

”En slags
platsannons”
Vi har inga egna arrangemang, men är redan
inbokad på två-tre
paneler i försvarsfrågor.
Och hoppas på mer –
se det som en slags
platsannons!
Almedalen är
oöverträffat som
möjlighet att skaffa
Foto: Kalle Larsson
sig både kunskaper
och kontakter – och dessutom förbaskat
roligt!
Stig Henriksson (V), försvarspolitisk talesman
Vänsterpartiet

Försvarsutbildarna deltar aktivt i fyra seminarier med medverkande av bland andra
Försvarsministern på tisdag. Se hela schemat på www.forsvarspolitisk arena.se
•
•
•
•

29 juni kl. 10.30-11.15 Varför är ungdomar viktiga för totalförsvaret?
29 juni kl. 13.00-13.45 Maktutövning med andra vapen
30 juni kl. 14.15-15.00 Är det möjligt att återinföra plikten?
1 juli kl. 11.45-12.30 Försvarspolitik i en osäker omvärld

Vi kör alla seminarier live via hemsidan!
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Försvarsmakten övar. Nu ska civilt försvar
stödja militär verksamhet.

Regeringen till MSB:

Börja planera igen
Det civila försvaret ska komma igång
igen. I regeringens inriktningsproposition uttrycks det tydligt: Planeringen
ska återupptas. Och det civila försvaret ska stödja Försvarsmakten.
Elförsörjning är bara en av de funktioner som ska fungera i krig.
Text: Per Lunqe
Foto: Samuel Pardon / Combat Camera /
Försvarsmakten

D

et är den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa som
nu får regeringen att fokusera på
civilt försvar. Det har i praktiken legat i
malpåse under flera år, men nu är det dags
och då får Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap en nyckelroll.
Den som sköter något i fred ska också
göra det i kris och krig. Ur den krisberedskap som MSB planerar för, ska det civila
försvaret byggas. Startar ni från ruta noll?
– Nej. Vi utgår från befintlig verksamhet. Men det blir med nya perspektiv och
nya scenarier, säger Magnus Dyberg-Ek,
verksamhetssamordnare på MSB.
Utmaning för MSB
Men det blir inga nya pengar för denna
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nya uppgift, planeringen ska göras inom
befintliga budgetramar. Och samtidigt som
myndigheten ålagts ett sparbeting så ska
nu också det civila försvaret komma igång.
– Det blir en utmaning att bygga upp
kunskapen. Vi får vara lite smarta och prioritera om i vår verksamhet och hur ska vi
jobba med frågor som rör höjd beredskap?
Det är det perspektivet vi ska ha nu.
Det är främst det civila försvarets uppgift att stödja Försvarsmakten som ska
prioriteras.
– Försvarsmakten är beroende av en
fungerande infrastruktur, av sjukvård,
energi och transporter. Det civila försvaret
ska se till så att det fungerar.
I kraft 2016
MSB ska enligt regeringsuppdraget beskriva hur myndigheten ska samordna
planeringen av det civila försvaret. Resurser
ska prioriteras och beslut ska fattas om
fördelningen av dessa vid krigsfara eller
krig.
Nu väntar MSB på planeringsanvisningar
från regeringen. Sedan, 2016, ska propositionen sättas i kraft. Det civila försvaret
som föll tillbaka med början av 1990-talet,
ska åter bli ett verktyg för att säkerställa
inte bara stödresurser till Försvarsmakten,
utan även vara grunden för att värna civil-

befolkningen och se till att de viktigaste
samhällsfunktionerna fungerar vid krig.
Den myndighet som har ett visst ansvar
i fred får nu börja planerna för liknande
ansvar i krig. Det är utgångspunkten.
– Krisberedskapen som vi har i fred
ger en generell förmåga. Den ska nu
kunna användas även i krig, säger Magnus
Dyberg-Ek.
Jobbar med samma saker
Så snart som MSB fått sina planeringsanvisningar från regeringen startar arbetet
för att åter bygga ett robust samhälle som
ska fungera i krig. Det börjar med att
myndigheten samverkar med andra
myndigheter, det är befattningshavare på
25 myndigheter och länsstyrelser.
Hur viktigt är det civila försvaret?
– Det är viktigt. Regeringen har tydligt
sagt att planeringen ska återupptas. Men
det kommer att ta tid att åter få den
fungerande.
Har ni kompetensen?
– Det blir i stor utsträckning tillikauppgifter för våra medarbetare. Jobbar man i
dag med utbildning, övning eller ledningsfrågor, så fortsätter man med det, nu också
med inriktning på det civila försvaret. Det
blir med befintlig personal, säger Magnus
Dyberg-Ek.


Nya medlemmar
– därför gick dom med
Det är tio år sedan vi blev Försvarsutbildarna med en bredare satsning
på inte bara Försvarsmakten utan
även den civila krisberedskapen. De
som nu blir medlemmar hos oss har
därför inte längre bakgrunden där
man, för det var oftast en man, gick
med för att förkovra sig i sin krigsbefattning. Hur ser då egentligen
våra nya medlemmar ut? Vi har frågat
två som nyligen engagerat sig hos
oss.
Text: Per Lunqe

K

riskommunikatörerna i Försvarsutbildarnas förbund Criscom har fått
en ny medlem, Christina Almgren.
Varför gick hon med i det gäng som ofta
hanterar kriser och vad kan hon bidra med
bland andra kunniga inom detta område?
Christina jobbar i dag på Fortum och
ansvarar som chef för företagets kommunikation på sociala medier. Där jobbar hon
dagligdags med den typ av kommunikation
som Criscom nu också har gett sig in på.
Varför gick du med i Criscom?
– Jag såg ett inlägg på LinkedIn och
blev nyfiken då kriskommunikation ingår

i mitt yrke och jag är i en organisation och
har varit i flera andra som har ett tydligt
samhällsuppdrag, säger Christina.
Efterfrågad kompetens
När Criscom ger sig ut och stöttar myndigheter vid kriser, då är just denna kompetens
efterfrågad. Och Christina har varit med
om kriser.
– Under mina 20 år som kommunikatör
både inom offentlig och privat sektor har
jag hanterat ett flertal kriser, säger Christina.
Den här erfarenheten är välkommen hos
Criscom som har behov av kommunikatörer
som vet hur sociala medier fungerar vid
kriser.
Fick bra information
Och när Västmanland brann, då befann
sig Christina i området. Hon och hennes
familj har ett hus i Ängelsberg. Ett hus som
hotades av lågorna. De fick evakuera och
behovet av information blev stort. På informationens utbudssida satt bland annat medlemmar i Criscom och förmedlade fakta.
– De gjorde det bra. Jag tyckte jag fick
den information jag önskade och som vi
kunde begära i den situationen. Behovet
av kommunikation är ofta individuellt och
utifrån ens egen upplevelse.
Två veckor efter att Christina blivit
medlem i Criscom höll hon ett föredrag

om sociala medier på en medlemsträff hos
förbundet.
Vad vill du göra i Criscom?
– Jag vill få ta del av andra människors
kunskaper och utöver att jag fick förtroendet att hålla dragningen om sociala
medier så hoppas jag också kunna få vara
med och bidra med mina erfarenheter vid
en eventuell händelse, säger Christina.
Medlemmar som Christina har mycket
att tillföra, menar Anna Torndahl på Criscom.
– Christina är mycket välkommen. Vi
har stort behov av hennes erfarenhet och
kompetens, säger Anna Torndahl.
Det gröna tänket
Medlem är numera också Björn Caldersparr.
Han gick GU-F:en förra sommaren och
sedan Sjukvårdsutbildning – grundkurs 1 i
Falsterbo i höstas. Civilt har han jobbat
med akutsjukvård i tio år, i Mora, på
Danderyds sjukhus och på Södersjukhuset,
som båda ligger i Stockholmsområdet. Vad
är nytt för honom?
– Det är det gröna tänket, säger Björn.
Han gick med som medlem för att han
sökte utmaningar.
– På ett akutsjukhus har man specialister
och utrustning nära. I fält har man sin
väska och ska klara den situation man är i
med den.
Gemenskapen
En annan orsak är att Björn har upptäckt
hur roligt det är med alla träffar och möten
i Försvarsutbildarna.
– Jag har mött jättetrevliga människor
och också fått bra information.
Men det är inte bara det.
– På de sjukhus jag jobbat på och nu
jobbar på är det ofta sjuka människor med
skador jag får behandla. I hemvärnssjukvård handlar det inte om sjukdomar
utan om skador.
Och, kanske det viktigaste:
– I Försvarsutbildarna kommer jag in i
en gemenskap, säger Björn.

Björn Caldersparr, erfaren akutsjukvårdare
som kommer in i en gemenskap. Foto: Privat
Christina Almgren kommer in i Försvarsutbildarna med efterfrågad kompetens.
Foto: Stefan Sjödin
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Äventyrlig
slutövning

Ner, sakta och säkert.
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Tävlingsmoment i patrullbåtsövning.

Stockholmsförbundets ungdomsavdelningar har slutövning på Livgardet. Under trygg ledning av kapten
Gunnar Svärd och 25 instruktörer
visar ungdomarna vad de lärt sig
under året, och testar nya moment
– patrullbåt och repellering.
Text och foto: Per Lunqe

D

agen har börjat bra för Arvid Peldand,
en av medlemmarna i Stockholmsförbundets nordöstra ungdomsavdelning. Han har fått en riktig jägarsömn
under natten i tältet på Tranbygge vid Livgardet. Två timmar blev det med John
Blund. Så nu går han upp i det betonghus
i Stora Sätra som används för MOUTträning av Livgardessoldaterna. Det är flera
trappor och under gallret i trapporna ligger
tomhylsor.
Tolv meter
Arvid tvekar inte, tolv meter över mark.
Själv får jag svindel. Men han repellerar
lugnt och fint ned. Det här är ett av de nya
moment som kapten Svärd kryddat avslutningen med. Och Arvid gillar det. Han är
18 år och har varit med ett år. Varför?
– Jag vill testa mig både fysiskt och
psykiskt, säger han.
Huvudet får träning i dag efter den korta
sömnen. Och fysiken övade han under lång-

marschen häromveckan. Han gillar allt han
får lära sig, har med sina kamrater varit
inne i tårgastält med skyddsmask. Kamratskapen är det inget fel på.
– Vi håller ihop och hjälps åt.
Lejondalssjön
Det var Arvids pappa som fick honom att
gå med, och så var det kompisar i gymnasieklassen. Nu ligger en ny värld öppen för
honom.
– Kommer att söka GMU eller vad
den kommer att heta när jag är klar med
skolan, säger han.
Det andra nya som ungdomarna testar
är patrullbåt och överskeppning. Vid Bjurs
och Lejondalssjön blir det lite tävling
mellan två patruller. Ungdomarna tar i och
det går fort och samordnat. Med Försvarsmaktens gröna flytvästar på driver de sina
patrullbåtar med paddlar. Tävlingsnerven
syns tydligt.
Släcka brinnande docka
Ungdomarna får egentligen lära sig allt det
som dyker upp i media om krisberedskap.
Och de släcker eld i brinnande docka med
filt.
Fänriken på Livgardet som själv började
i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet,
Antoine Gabert, är instruktör på eldövningen.
– Stationen här är brand och bår. Vi
kommer att dela upp er i två grupper, säger
han och pekar.

– Här är brandövningsplatsen. Vi har
två dockor, bränsle, tändhink. Som säkerhet
finns vattenkannor, filtar och brandsläckare
vid dockorna.
Han redogör för nödnummer 112, att
han har två mobiltelefoner på sig och en
radio. Det finns utrymme för en sjukvårdshelikopter att landa vid övningsplatsen.
– Människan är inte gjord för att vara i
eld, säger Antoine. Och frågar sedan: Vad
behöver eld? En elev svarar: syre, bränsle och
värme. Det tycks vara ett godtagbart svar.
Så är det dags. Antoines kollega förevisar först och sedan släcker alla ungdomar
brinnande dockor med filt.
Vetgiriga ungdomar
Kapten Svärd har två mål med denna övning. Det ena är att ungdomarna ska klara
av momenten. Det är då en utbildningskontroll. Det andra är att de ska lära sig de
nya momenten. Ledarskap övas alltid.
Varför håller du på med det här år efter år?
– Ungdomarna är vetgiriga och entusiastiska. Det blir bra utbildningssituationer,
säger Svärd.
Varför tror du att de är med?
– Kamrater förstås. Men även att vi har
ordning och reda här. De kommer in i en
struktur, säger kapten Svärd.
Den strukturen är gjuten på slutövningen.
Ungdomarna uppträder med respekt för
instruktörerna på ett helt naturligt sätt. 
Försvarsutbildaren 3/2015
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Ett fredsskadat land
Räkna inte med att enveckasförsvaret
kommer bli verklighet. I stället är
orden på stället marsch.
Text: Claes Arvidsson
FOTO: PRIVAT

O

rden vägdes sannerligen på guldvåg
i den rödgröna regeringens uppgörelse om försvaret med M, C
och KD: Man tiger om konsekvenserna.
Visst bör det välkomnas att försvarsanslaget
faktiskt ökar, att Gotland blir en smula
återmilitariserat och att det nationella
försvaret ges första prio. Ammunition ska
köpas in. Kanhända kommer uniformsbristen att lösas.
Problemet är att det inte räcker. På
långa vägar.
Efter år av underfinansiering hade Försvarsmakten begärt i runda slängar totalt
18 miljarder kronor för åren 2016-2020.
ÖB får nöja sig med drygt 10 miljarder för
att genomföra det som skulle ha varit klart
2014, men numera är skjutet på framtiden
till efter 2020. Fast alltså med en mindre
peng. Ekvationen går inte ihop.
Så räkna inte med att enveckasförsvaret
kommer bli verklighet. Tryggare skulle vi
dock ha kunnat vara om uppgörelsen hade
blivit första steget till ett uppbrott från
allianslösheten. I stället är orden på stället
marsch.
Det är lätt att förstå att Folkpartiet inte
valde att i den heliga enighetens namn
ställa sig bakom uppgörelsen. Trots att det
är krig i Europa, rysk upprustning och

konstant press är det som om svensk
försvars- och säkerhetspolitik i praktiken
bedrivs i ett vakuum. Politikerna säger rätt
saker, men orden följs inte av handling.
Alliansfriheten som överideologi försvann med EU-medlemskapet och Solidaritetsförklaringen (ja, i hemlighet var den
förstås aldrig riktigt på riktigt men det är
en annan sak). Men den hänger ändå kvar,
som när uppropsvänstern gick till angrepp
mot Sveriges samarbete med Nato. På DNdebatt stormade 31 kulturarbetare mot
Nato, det svenska värdlandsavtalet med
Nato och flygövningen Arctic Challenge
Exercise.
Kulturarbetarna varnade för ”en fienderetorik som motiverar ökad upprustning
och med ett tydligt närmande till Nato”,
och för att Sverige blir ”gisslan i ett spel
där det på förhand är bestämt vem som är
god och vem som är ond”. Samarbetet med
Nato skulle dessutom kunna reta Putin.
Kort sagt, vill de slå vakt om en alliansfrihet som alltså inte längre ens existerar på
pappret utan bara i deras föreställningsvärld.
Långt allvarligare än att kulturvänstern
sitter fast i den kallakrigstid då fredsmarscherna gick som tätast, är att insikten om
att Sverige behöver ett försvar har urholkats i djupare samhällsled. Ett exempel är
att Försvarsmakten ses som en störande
inslag i vardagen, som helst borde
öva någon annanstans.
Beslut att säga nej till
försvarets medverkan vid
nationaldagsfirandet den 6
juni på Gammlia i Umeå

är kanske den bästa symbolen för hur
”fredsskadat” Sverige är. Motiveringen från
Umeå kommun och Västerbottens museum
var att ”nya svenskar med bakgrund i krigszoner kan ta illa upp av att se militärer”.
Motsatsen hade ju också kunnat tänkas
– svenska soldater som försvarar den frihet
som man flytt till.
Efter palaver ändras beslutet men
ändå…
Som en medlem i Försvarsutbildarna i
Umeå uttryckt saken:
Att Försvaret deltar i nationaldagsfirandet är en självklarhet. Musikkår och
Fanvakt är ett naturligt inslag och en del av
folkförankringen av Sveriges Försvarsmakt.
Vi ställer ALLTID upp.


Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.
Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år:
1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars.
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
Källvikenstiftelsen • Pionjärvägen 6 • 451 34 Uddevalla • info@kallvikenstiftelsen.se • www.kallvikenstiftelsen.se
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Första stegen i uniform
– Försvarsutbildarnas Military Weekend

N

u är det full fart på våra pröva påhelger, Military Weekend (MW).
Det finns 50 stycken inplanerade för
i år och hittills har vi hunnit vara på Fårö,
Livgardet, Såtenäs, Umeå, Skövde, Halmstad,

Skövde. Foto: Lars Westerström

Halmstad. Foto: Christer Nilsson

Borås, Kalmar, Härnösand, Enköping och
Revingehed. Till vårens MW har vi haft
mer än 760 sökande tjejer och killar.
Förra året hade vi totalt 950 sökande som
renderade i 404 deltagare som genomförde

Villingsberg. Foto: Johan Nyström

MW. Av de som deltog var 44% kvinnor. Här
nedan är ett axplock av bilder från helgerna
men ni kan finna många fler på vår facebooksida. Gå in på www.frivilligutbildning.se
om ni vill se när övriga genomförs.


Såtenäs. Foto: Thorsten Flood

Livgardet. Foto: Per Lunqe
Revinge.
Foto: Ulf Hammarlund

Såtenäs. Foto: Thorsten Flood

Livgardet. Foto: Johan Nyström

Villingsberg. Foto: Lars-Eric Sundin

Borås. Foto: Erling Edvardsson
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Riksstämman 2015
Riksstämman är en viktig del av vår
demokratiska process och den tid
när Försvarsutbildarna fattar övergripande strategiska beslut samt
väljer förbundsordförande, de som
företräder rörelsen i överstyrelsen.
Text och foto: Per Klingvall

I

år deltog cirka 120 personer varav 75
röstberättigade delegater. Chefen för
Försvarsmaktens förbandsproduktion
Karl Engelbrektson, Rikshemvärnschefen
Roland Ekenberg samt Vendela Dobson
och Pernilla Hultén från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB)
bidrog genom att informera om sina
respektive områden. Det gemensamma

med föredragen var synen på oss som en
organisation som alltid levererar på ett
utomordentligt sätt samtidigt som vi hela
tiden söker nya sätt att bli bättre.


Från vänster, uppifrån och ner:
Ella Kilim, försvarsdirektör i Stockholms län valdes som första kvinna till vice förbundsordförande i Försvarsutbildarna.
Försvarsutbildarnas riksstämma inleddes med att förbundsordförande Anders Lindström avtackades med blommor, gåvor och applåder av vår nye
ordförande Bengt Jerkland.
Det nystartade ungdomsrådet som består av ungdomsledare och instruktörer passade på att mötas i samband med Riksstämman. Fr. v.: Fredrik
Håberget, Asterix Ekerow-Wittinghoff, Daniel Persson, Markus Gulin och Jörgen Fagerström.
Försvarsmaktens representanter fr. v. chefen för frivilligavdelningen Stefan Hallén, chefen för förbandsproduktion Karl Engelbrektson och
Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.
Ungdomar från Marinens ungdomsmusikkår spelade i samband med samling och vid öppnandet av riksstämman.
Vendela Dobson t.v. och Pernilla Hultén talar om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) arbete med bland annat civilt försvar.
I samband med stämman delades Försvarsutbildarnas guldmedalj ut till de som utfört frivilligt arbete under minst 20 år.
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Det händer i förbunden 20/6-30/9
Region Syd				

Region Mitt (forts.)				

Aktivitet	Datum	Plats	Arrangerande
			förbund

Aktivitet	Datum	Plats	Arrangerande
			förbund

Ungdomsövning
Utbildningskontroll (ungdom)
Försvarsinformation – steg 1
Träning inför HvSS tävling (ungdom)
Träning inför HvSS tävling (ungdom)
Träning inför HvSS tävling (ungdom)
Ungdomsövning
Ungdomsövning
Träning inför HvSS tävling och krisutbildning (ungdom)
Träning inför HvSS tävling (ungdom)
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Ungdomsövning
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Military Weekend
Military Weekend – tjejer
Military Weekend
Rekryteringsövning (ungdom)
Ungdomsövning
Ungdomsrekrytering
Rookie Weekend och marchträning (ungdom)
Ungdomsövning
Military Weekend
Rookie Weekend (ungdom)
Ungdomsövning
Military Weekend
Military Weekend
Ungdomsövning
Besök luftvärnsmuseum Skedala
Instruktörskurs ”den enskildes säkerhet”
Ungdomsövning
Skjututbildning (ungdom)
Ungdomsövning
Rookie Weekend och baskurs (ungdom)
Försvarsinformation – steg 2
Ungdomsövning
Skjututbildning (ungdom)
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
Ungdomsövning

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 07-21 aug
Kvarn, Linköping Östgöta
Försvarsinformation – steg 1
08-09 aug
Linköping
Östgöta
Military Weekend
14-16 aug
Berga, Sthlm Stockholm
			Södermanland
Soldatprov/Fredsbaskrarnas veteranmarsch
18 aug
Eskilstuna
Stockholm
			Södermanland
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 21 aug-04 sept Marma, Gävle Gävleborg
Military Weekend
21-23 aug
Falun
Dalarna
Military Weekend
21-23 aug
Karlberg, Sthlm Stockholm
			Södermanland
Soldatmarsch
22 aug		
Västmanland
Försvarsinformation – steg 1
22-23 aug
Enköping
Uppland
Livgardet, Sthlm Stockholm
Military Weekend
28-30 aug
			Södermanland
Försvarsinformation – steg 1
05-06 sept
Falun
Dalarna
Military Weekend
11-13 sept
Gävle
Gävleborg
Närkamp – block A
11-13 sept
Falun
Dalarna
Military Weekend
18-20 sept
HvSS, Vällinge Stockholm
			Södermanland
Instruktörsskjutning
19 sept
Livgardet
Stockholm
			Södermanland
Soldatprov
27 sept
Stockholm
Stockholm
			Södermanland

23 juni
23-28 juni
27-28 juni
18-19 juli
31 juli-02 aug
02 aug
04 aug
07-09 aug
07-09 aug
08-09 aug
14-28 aug
18 aug
21 aug-04 sept
21-23 aug
21-23 aug
21-23 aug
21-23 aug
28-29 aug
28-29 aug
29-30 aug
01 sept
04-06 sept
04-06 sept
04-06 sept
11-13 sept
11-13 sept
15 sept
15 sept
18-20 sept
19 sept
19-20 sept
25-26 sept
25-27 sept
25-27 sept
25-27 sept
25-27 sept
25 sept-09 okt
29 sept

Strömsnäsbruk
Borås
Tylebäck
Halmstad
Önnarp
Borås
Strömsnäsbruk
Kosta
Eksjö
Borås
Karlskrona
Strömsnäsbruk
Revingehed
Karlskrona
Göteborg
Göteborg
Halmstad
Kalmar
Uddevalla
Borås
Strömsnäsbruk
Halmstad
Uddevalla
Skövde
Göteborg
Skövde
Strömsnäsbruk
Halmstad
Höllviken
Uddevalla
Göteborg
Kalmar
Skillingaryd
Höllviken
Halmstad
Borås
Halmstad
Strömsnäsbruk

Kronoberg
Älvsborg
Halland
Halland
Skåne
Älvsborg
Kronoberg
Kronoberg
Norra Småland
Älvsborg
Blekinge
Kronoberg
Skåne
Blekinge
Göteborg
Göteborg
Halland
Kalmar
Bohuslän-Dal
Älvsborg
Kronoberg
Halland
Bohuslän-Dal
Skaraborg
Göteborg
Skaraborg
Kronoberg
Halland
Bohuslän-Dal
Göteborg
Kalmar
Norra Småland
Skåne
Halland
Älvsborg
Halland
Kronoberg

Region Mitt				

Aktivitet	Datum	Plats	Arrangerande
			förbund
Sommarläger (ungdom)
26 juni-12 juli
Skjutinstruktör – gevär 22
03-05 juli
Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 07-21 aug

Villingsberg
Villingsberg
Falun

Värmland
Värmland
Dalarna

Region Norr				
Aktivitet	Datum	Plats	Arrangerande
			förbund
Saga marschen
Military Weekend – tjejer
Försvarsinformation – steg 2
Military Weekend

28-30 aug
04-06 sept
11-13 sept
18-20 sept

Sverige-Norge
Umeå
Camp Ånn
Umeå

Västernorrland
Västerbotten
Jämtland
Västerbotten

Rikstäckande förbund				
Aktivitet	Datum	Plats	Arrangerande
			förbund
Ungdomsövning
10-12 juli
Roslagen
Luftvärnsförbundet
Media gaming
26 juli-01 aug Falsterbo
Criscom
Soldatprov/fjällmarsch
10-14 aug
Kebnekaise
Kavalleri- och 			
			Jägarförbundet
Utbildning kommunikatörer – avtalsutbildning
21-23 aug
Tylebäck
Criscom
Ungdomsrekrytering
22 aug
Norrtälje
Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning
02 sept
Norrtälje
Luftvärnsförbundet
Ungdomsövning
04-06 sept
Roslagen
Luftvärnsförbundet
Befattningsutbildning
12 sept		
Sveriges Krisstöds
			förbund
Ungdomsövning
30 sept
Norrtälje
Luftvärnsförbundet

Nya tider och platser för kurser
Ungdomsinstruktör, Umeå, sept
Kursen är inställd

Military Weekend, Boden, 04-06 sept
Kursen är flyttad till 02-04 okt

Military Weekend, Luleå, 23-25 okt
Kursen är inställd. Genomförs av FVRF.

Military Weekend, Kvarn, 09-11 okt
Kursen är inställd. Genomförs av FVRF.

Språkkurs för ungdomar,
Tylebäck, 21-25 juni
Kursen genomförs 28-30 okt på Tolkskolan, Uppsala
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POSTTIDNING

2 0 2 7 3 8 7 0

VÄLKOMMEN TILL
VÅRA KURSGÅRDAR
Försvarsutbildarna erbjuder dig som är medlem hos oss, har avtal
med hemvärnet eller är anställd i Försvarsmakten 25% rabatt
på logi under 2015 på kursgårdarnas ordinarie priser.

Camp Ånn
Telefon: 070-209 02 31
E-mail: info@campann.se
Hemsida: www.campann.se

Kursgården Lvbyn, Väddö
Telefon: 0176-542 19
E-mail: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Tylebäck Kursgård
Telefon: 035-19 18 00
E-mail: info@tyleback.com
Hemsida: www.tyleback.com

Fårö Kursgård
Telefon: 0498-22 41 33
E-mail: info@farokursgard.se
Hemsida: www.farokursgard.se

Falsterbo Kursgård
Telefon: 040-45 91 50
E-mail: info@falsterbokursgard.com
Hemsida: www.falsterbokursgard.com

Anmäl ändrad
adress!

* 	Erbjudandet gäller i mån av plats och för privat bruk för dig som är medlem, har avtal med
hemvärnet eller är Försvarsmaktsanställd med nära anhöriga i ett och samma rum.
* 	Är du medlem i Försvarsutbildarna visar du upp baksidan på tidningen.
* 	Är du anställd i Försvarsmakten visar du upp ditt tjänstekort.

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.

