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Det är en instabil tid. Klimatförändringarna är här; även
om de säkerhets- och geopolitiska konsekvenserna ännu
bara har kunnat skönjas.
Samtidigt ser vi ett Ryssland med ökande maktanspråk, med en ambitiös militär upprustning och ett
allt aggressivare övningsmönster – även i vårt absoluta
närområde. Tillkommer gör också de historiskt stora
flyktingströmmarna som en konsekvens av en fasansfull
utveckling i Syrien och Irak. Och som om detta nu inte
var tillräckligt så har olika jihadistgrupperingar flyttat
fram sin vidriga våldsutövning till mitt i Europa – en
ideologi byggd på hat och omänsklighet.
Mitt i allt detta kan vi som medlemmar i en frivillig
försvarsorganisation bidra till en ökad säkerhet i samhället. Det kan göras på många olika sätt. Ett är alla de som engagerar sig i flyktingmottagandet – endera organiserat som försvarsutbildare eller som privatperson.
I en mer traditionell form så har Försvarsutbildarnas årliga utbildningsträff för
funktionärer – höstkonferensen – genomförts. Samlingen med våra 23 regionala och
15 rikstäckande förbund är omistlig för att samla tankar och idéer. Inte minst gäller det
i en tid fylld av förändringar. Men konferensen är också viktig för att klarlägga prioriterade mål och uppgifter, med syftet att bidra till samhällets motståndskraft – försvar
och säkerhet.
Vår mest prioriterade uppgift är att personalförsörja våra 1 250 avtal till stöd för
Försvarsmakten och krisberedskapssystemet. Men rekrytering omfattar så mycket mer;
att rätt elever och i rätt antal genomför vårt övriga kursutbud, att vi omhändertar alla
de som genomför prova-på-succén Military Weekend, att attrahera nya ungdomsgrupper och säkerställa behovet av funktionärer och instruktörer. Det är en utmanande
uppgift – men vi är framgångsrika även om utmaningar inte saknas!
Men en hållbar rekrytering förutsätter att vi inte enbart riktar oss till dem som utbildas mot avtal. Medlemskapet behöver också ge mervärden. Naturligtvis finns vår
tidning och våra försvarsinformationstillfällen, men allt viktigare för nya medlemmar
är att själv kunna bidra med kunskaper och färdigheter för samhällets säkerhet.
Som ett pilotprojekt kommer Försvarsutbildarna därför att avsätta medel för att
förbunden ska kunna ge utbildningar för att öka robustheten i samhället – utbildning i
HLR, åtgärder på trafikolycksplatser, kunskap om påverkansoperationer mm.
Över hela landet – och i en ökande omfattning – kommer vi att bidra med kunskap
för att kunna agera vid vardagsolyckor och påfrestningar i samhället. Vi ska utgöra en
tydlig motpol till filmgamarna – en Försvarsutbildare är aktiv!
En del i det ökande ansvaret för samhällets säkerhet är också den av oss Försvarsutbildare utvecklade aktiviteten Military Camp. Den vänder sig till gymnasieungdomar
som svar på en uppfattad låg förståelse för och kunskap om totalförsvaret. Men den ska
också ses som ett alternativ till en pliktad totalförsvarsinformation och där vi Försvarsutbildare är vana att möta medlemmar på dennes villkor för att möjliggöra att också
vardagen går att lösa.
Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Bengt Sandström
Generalsekreterare

chefredaktören har ordet
Var källkritisk och ”För din säkerhet!”
Nu är vi på väg in i en efterlängtad julledighet där god mat och återhämtning
förhoppningsvis står för dörren. Den här
julen finns det dock en massa oroväckande
saker som sannolikt gör sig påminda även
då vi är lediga. I den här tidningen kan du
läsa om terrorattackerna i Paris i november
och om det samtidigt förhöjda terrorhotet
i Sverige parallellt med att vi står inför omfattande flyktingströmmar som påverkar
det svenska samhället. Utöver detta så
finns det omfattande exempel på att det i
olika medier, både sociala och traditionella,
konstant pågår försök att förvränga fakta
och skapa osäkerheter kring vad som sker i
enskilda händelser runt om i världen. Den
här formen av påverkanskampanjer och
informationsförvrängning pågår hela tiden
ute på nätet genom både text och bildmanipulation och det är sannolikt både
stater, organisationer och enskilda som står
bakom detta.
Allt detta är ju inget som vi som individer kan förändra men däremot kan vi
vara vaksamma på det informationsflöde
vi alla tar del av. Det enkla budskapet är
att vara källkritisk till den information vi
tar del av. Granska artiklar och inlägg och

försök förstå vem som har nytta av det du
läser så kommer du långt. Det här berör i
mångt och mycket sociala medier där det
är enkelt att dela information och artiklar
men det berör även traditionellt trovärdiga
medier med stora redaktioner som TV,
radio och morgontidningar. I dagens
snabba medieflöde så hinns tyvärr inte all
fakta kontrolleras även om de allra flesta
av våra etablerade journalister försöker
det. Med den tid och de resurser de har till
förfogande så blir det inte alltid rätt då det
kolliderar med behovet att vara först med
en nyhet.
Förutom att vara källkritisk kan du även
hjälpa till med att inte dela allt som finns
på Facebook och på Twitter. Om du gör
det så var noga med att försöka kontrollera
var ursprungstexterna kommer ifrån så att
inte du blir en del av en påverkanskampanj.
En kampanj som vi däremot vill att du
skall ta del av är det informationstillfälle
som vi kallar ”För din säkerhet!”. Kampanjen syftar till att öka kunskaperna om
vad du själv kan göra innan och under
kriser så att du står bättre rustad. Under ett
dagspass eller två kvällspass så får du veta
mer om hur det svenska krisberedskaps-

systemet ser ut, enklare sjukvårds- och
överlevnadsmoment och inte minst
information om kommunikation vid kris.
Det sista är ju i allra högsta grad aktuellt
just nu.
Från och med i början på nästa år
kommer vi att släppa loss våra nyutbildade
informatörer ute i förbunden och de
kommer att söka upp både medlemmar och
olika grupper ute i samhället så att de kan
ta del av paketet ”För din säkerhet!”. Med
den kunskapen i bagaget kommer du också
att kunna hjälpa andra som är drabbade.
Nu är ju inte allt kris och elände även
om det ser mörkt ut. Med det här numret
så vill vi också önska alla en God Jul och
ett Gott Nytt 2016 med många möjligheter för dig som
är medlem i Försvarsutbildarna.

Per Klingvall
Chefredaktör
och kommunikationschef

G

od Jul &
ott Nytt År
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Larmet går, Arken är igång

Klara dig i 72 timmar

Larmet går på Norrbottens
regemente och beredskapsövningen Arken var igång.
Personal ur 191:a mekaniserade
bataljonen och 12:e hemvärnsbataljonen larmades. Efter ordergivning och lastning bar det av
mot Luleå och Kallax flygplats.
Färden gick genom centrala Luleå.
– Normalt skulle vi inte gå
genom stan om vi skulle åka till
flygplatsen från Boden. I dag har
vi dock valt den vägen för att visa
omvärlden att vi finns och att vi
övar, säger övningsledaren övlt
Mats Ludvig på Försvarsmaktens
hemsida.
Bakgrunden till övningen var
det försämrade säkerhetsläget.
Vid en beredskapshöjning är
Kallax flygplats en strategiskt
viktig plats som ska skyddas och
bevakas.
För att öva beredskapen vid förbanden
var övningen i förväg
bara känd i en snäv krets,
nämligen Länsstyrelsen,
polisen och flygplatsen

Under september drev kommunerna i nordöstra Skåne kampanjen 72 timmar. Den märktes i
radio, biosalonger, på bussar och
i utskick. Kampanjen handlade
om att vara förberedd och kunna
klara sig under en längre kris, till
exempel vid ett strömavbrott.
MSB menar, skriver Östra
Göinge kommun på sin hemsida,

hade kontaktats innan, men på I 19,
är det nog endast ett tiotal som
känt till övningen. Alla de friktioner
som uppstår när man inte riktigt
vet vad som ska hända, det vill vi
ju ska hända. På så sätt kan vi ju förbättra vår plan, säger Mats Ludvig.
När larmet gick befann sig
stridsfordonsföraren Daniel
Pettersson och hans eldledningsgrupp ute på Bodens södra skjutfält där de övade tillsammans
med Artilleriregementet.
– Vi fick möjlighet att lämna övningen så det var bara att packa
ihop och ta sig in till garageplanen
fortast möjligt. Hittills har det gått
bra. Fast det ska bli skönt att få vara
ledig under nästa vecka, säger han
innan gruppens stridsfordon
rullar iväg för att lastas på dragbilens släp för vidare färd mot Luleå.

Fordonskolonn på väg.
Foto: Marcus Åhlén
/ Combat Camera /
Försvarsmakten

Specialistofficerare
med erfarenhet
18 kadetter har tagit examen
vid Markstridsskolan i Kvarn. De
är nu specialistofficerare efter
anpassad utbildning.
– Ni är ryggraden i våra krigsförband och ni är efterlängtade
på förbanden. Jag ser individer
som har vuxit en hel del sedan ni
kom hit. Men kom ihåg att ni inte
är fullärda. Sträva alltid efter att
bli bättre och sträva alltid efter att
utvecklas. Det här är bara början,
sa Markstridsskolans utbildningschef Johan Skiöld när han höll sitt
tal under ceremonin, refererad
på Försvarsmaktens hemsida.
Den anpassade specialistofficersutbildningen är riktad mot
soldater som jobbat några år inom
Försvarsmakten och som vill ta
sig vidare in i officersyrket. Det
krävs minst fyra års tjänstgöring,
varav minst ett år ska ha varit
som gruppchef eller ställföreträd-

4

Försvarsutbildaren 5/2015

ande gruppchef, erfarenhet som
gör att man kan tillbringa en kortare tid på skolan än den som väljer
att gå direkt på grundutbildning
till specialistofficersutbildning.
– Det här är en nivåhöjande utbildning och de här eleverna har
tagit den till sig med ödmjukhet
och engagemang, sa Stefan
Andersson, chef för officerskompaniet vid Markstridsskolan.
Efter ceremonin delades
examensbevis ut och representanter för de förband där de nyutexaminerade specialistofficerarna
ska börja arbeta fanns på plats för
att välkomna sina kollegor.
–Ta hand om era soldater, var
noggranna och var föregångsmän. Jag har aldrig under mina
30 år i Försvarsmakten ångrat
mitt yrkesval och jag hoppas att
ni också kommer att känna så, sa
Johan Skiöld.

att alla medborgare ska vara så
pass förberedda att de i händelse
av en kris klarar sig i tre dygn, eller
72 timmar. Detta utan stöd från
myndigheter. Medborgarna
förväntas ha förråd av vatten
och andra förnödenheter, liksom
förmåga att ordna värme och att
ta till sig adekvat information.

Nationell bild av
flyktingsituationen
MSB har bett alla länsstyrelser
att kartlägga och bedöma om
samhällsviktiga verksamheter i
länen har förmåga att hantera
flyktingsituationen. Situationen
skiljer sig åt mellan länen. De
som är mest belastade har gett
MSB signaler att de inte på ett
tillfredsställande sätt kan hantera nuvarande antal asylsökande
(13 oktober).
Dessa innebär stora utmaningar för mottagande kommuner
och myndigheter. Flera län ser
stora utmaningar med situationen
och det behövs förstärkning
inom ett flertal områden, främst
när det gäller registrering av
asylsökande, kvalificerad personal och snabb tillgång till
boenden, skriver MSB på sin hemsida. Belastningen över landet
är ojämn vilket kan riskera att
resurser används ineffektivt.
– När vi har fått den här förbättrade lägesbilden över påfrestningarna i länen, kan vi bättre
prioritera var resurser behövs
som bäst, säger Anneli Bergholm

Söder, chef för avdelningen för
samordning och insats på MSB.
Samtliga län lyfter fram olika
utmaningar som rör tolkning av
befintliga regelverk för asylmottagandet. Flera efterfrågar stöd
för tolkning av lagar och förordningar. Behov finns också av
förtydliganden och undantag av
praxis eller vad som i dag avses
som normal handläggning.
– Det är många kommuner och
myndigheter som står inför samma
problematik när det gäller lagar
och regelverk. MSB gör allt vi kan
för att underlätta för kommunerna
och ansvariga myndigheter, vi
kommer att belysa eventuella
behov av ändringar i lagar och
regelverk, säger Anneli Bergholm
Söder och fortsätter:
– Alla flyktingar som kommer
till Sverige ska få ett bra omhändertagande. För att detta ska ske så
effektivt som möjligt behöver
ansvariga myndigheter, länsstyrelser, frivilligorganisationer och
företag arbeta tillsammans.

MSB satsar på forskning
om radikalisering
Vad får radikalisering för
konsekvenser för samhället? Hur
påverkas våra grundläggande
demokratiska värderingar av
att samhällets drabbas av ökad
social oro?
Det är några frågor som kan
bli aktuella i ny forskning inom
området antagonism och social
oro. MSB planerar att satsa 15
miljoner kronor på sådan forskning inom de närmsta fem åren.

MSB vill nu ha in förslag på ny
forskning som kan ge myndigheten kunskap kring olika faktorer som påverkar radikalisering,
men även kortsiktiga och mer
långsiktiga åtgärder som förbättrad risk- och kriskommunikation
och förbättrad samverkan mellan
aktörer.

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
Livsmedelsverket
startar krisgrupp
Livsmedelsverket leder satsningen på ett nätverk mellan
bransch och myndigheter för att
öka beredskapen om livsmedelsförsörjningen hotas.
Den svenska livsmedelsindustrin är känslig för yttre faktorer som oro på oljemarknaden,
störningar i elförsörjningen och
pandemier.
Sedan 2010 har Livsmedelsverket samordningsansvar för
kris- och beredskapsplanering av
den svenska livsmedelsförsörjningen. Hittills har ansvaret främst
gällt kortvariga kriser upp till tre
veckor. Nu vill myndigheten stärka

planeringen inför krissituationer
och startar därför en samrådsgrupp för att arbeta med ett mer
långsiktigt krisperspektiv kring
livsmedelsförsörjningen.
Vid ett första möte diskuterades
frågorna av förutom representanter
från Livsmedelsverket också av
befattningshavare från Jordbruksverket, Försvarsmakten, Sveriges
kommuner och landsting, länsstyrelser och MSB.
Nätverket ska, enligt Livsmedelsverket, bidra till ökad förmåga till
trygga leveranser av mat, även
vid stora och långvariga samhällsstörningar, skriver Food-supply.

Flygvapnet och
Natos krishantering
Från 1 januari 2016 kommer
personal från Norrbottens flygflottilj att stå i beredskap för Natos
snabbinsatsstyrka. Förbandet, som
består av 211:e stridsflygdivisionen
och 2:a flygbasbataljonen, går
under namnet Swedish Fighter
Unit och ska inom 90 dagar
kunna sättas in.
Sedan 2013 ingår Sverige i
Natos snabbinsatsstyrka genom
bidrag till reservstyrkeregistret,
Response Force Pool. Efter årsskiftet är det F 21 som ansvarar för
flygvapnets bidrag med stridsflyg.
– Swedish Fighter Unit är en
enhet som består av förband ur
flygvapnet som vid en eventuell
insats har till uppgift att bidra

Organisation som ska
ge operativ förmåga

med flygspaning och luftförsvar,
säger övlt Claes Bernander som
är chef för Swedish Fighter Unit
på Försvarsmaktens hemsida.
Länderna som ingår i reservstyrkeregistret ska vart fjärde år
genomföra en evaluering för att
säkerställa att de når upp till Natostandard. Under hösten var det
dags för Sverige att evalueras.
– Vi startade redan under flygvapenövningen då vi parallellt
genomförde en annan övning.
Där övade vi på att gruppera förbandet på en annan plats än den
ordinarie, säger Claes Bernander.
För att ett svenskt bidrag
ska kunna bli insatt krävs ett
regeringsbeslut.

Operatörer från SOG under helikoptertransport på Gotland, stärker nytt
försvar av ön, en del av Försvarsmaktens operativa förmåga.
Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Stridsgrupp på Gotland.
Fler fartygsbesättningar. All
personal krigsplacerad. När Försvarsmakten intar sin nya organisation efter nyår blir det fokus
på krigsförbandens tillgänglighet och operativa förmåga.
Organisation och personalramar
är fastställda.
Som startpunkt vid årsskiftet
intar Försvarsmakten en ny
organisation för att omsätta riktlinjerna i det senaste försvarsbeslutet. Införandet sker stegvis
under tre år. Förändringsledare är
generalmajor Karl Engelbrektson
i sin roll som förbandsproduktionschef.
– Det är många faktorer som
kokades ner i försvarsbeslutet.
Omvärlden, tidigare utredningar
och flerbefälssystemet för militär
personal. Allt detta ska Försvarsmakten nu omsätta i en mer
optimal och rationell organisation med fokus på krigsförbandens tillgänglighet och
operativa förmåga, säger Karl

Engelbrektsson på Försvarsmaktens hemsida.
Försvarsmaktens organisationsbeslut sätter punkt för en
omfattande genomlysning som
pågått sedan våren 2013 och
som alla förband, skolor och
centra aktivt deltagit i. Här fanns
också ett sparkrav från förra
regeringen på lönekostnaderna
med en halv miljard kronor från
2019.
– Målsättningen har sedan
dess ändrats och regeringen tog
slutligen bort sparkraven i samband med inriktningsbeslutet
som kom i somras. Den nya
organisationens lönekostnader
har täckning i ekonomin för
försvarsbeslutsperioden, säger
Karl Engelbrektson.

Svar om cybersäkerhet

Flygbasjägare står i beredskap för Natos snabbinsatsstyrka.
Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten

MSB har lämnat remissvar på
de statliga utredningarna om
säkerhetsskydd, informationsoch cybersäkerhet.
MSB välkomnar, skriver
myndigheten på sin hemsida, en
ny säkerhetsskyddslag, att lagstiftningen om säkerhetsskydd
moderniseras och anpassas bättre

till nuvarande förhållanden,
samtidigt som brister och luckor
i gällande lag åtgärdas.
MSB ser också positivt på den
föreslagna uppgiften att bli stödjande myndighet inom det civila
tillämpningsområdet för den nya
lagen som bereds i betänkandet
SOU 2015:25.
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Militära OS
Military World Games är ett
av de största idrottsevenemangen
i världen under 2015. Spelen
som kallas för militära OS omfattar
cirka 7 300 idrottare och ledare
som tävlar i totalt 24 idrotter.
Försvarsmaktens Idrotts- och
Friskvårdsenhet (FMIF) var ansvariga för det svenska deltagandet med 105 tävlande och
ledare från hela landet och från
alla delar av Försvarsmakten.
Sverige deltog i åtta idrottsgrenar och de svenska
idrottarna tog två guld och
ett silver i Triathlon, två
guld i marin femkamp och
två brons i flygfemkamp.
Även om det idrottsliga

Hemvärnet övade på Öland
står i fokus för våra deltagare så
finns det även en mer allvarsam
bakgrund där idrotten är ett
medel för att verka fredsskapande. Military World Games är
i grunden ett fredsskapande
forum under det internationella
militärsportförbundet (CISM)
som bildades 1946 och är av FN
erkänd partner för fredsfrämjande verksamhet.

Gripen på kortbana
Norrbottens flygflottilj övade en
rote Jas 39 Gripen. Piloterna hade
tidigare inte sett vägbasen och
det var gråmulet.
– Vi flög över området på hög
höjd, innan vi genomförde visuell
landning på vägen, säger Daniel
Jannerstad, ställföreträdande
divisionschef vid 211. stridsflygdivisionen på Försvarsmaktens
hemsida.
Svenska och finska flygvapnet
har samövat sedan tidigt 2000-tal
med flygövningar och divisionsutbyte. Övningen Baana 2015 var
speciell då det var första gången
Gripenpiloter från Norrbottens
flygflottilj landade på en vägbas,
och då i Finland.
– Helt enligt både svensk och
finsk politisk
vilja att utöka
samarbetet, säger
Joakim Hjort,
stabschef vid F 21.

JAS 39 Gripen, har
landat på finsk
vägbas. Foto:
Alexander Karlsson
/ Combat Camera /
Försvarsmakten
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– Det är lätt att komma in i
tänket, det är lite mer rimligt att
vi befinner oss i den här gråzonen, innan kriget bryter ut. Det
känns som att det vi övar skulle
kunna hända och därför känns
det viktigt att öva detta, säger en
av de övade, Dennis Eriksson på
Försvarsmaktens hemsida.
Varje år genomför förbandet
en KFÖ. Nu på Öland.

Tredje brigadstaben
på Cold Response

Svenskt intåg med Frida
Holm som fanbärare i
Militära OS. Foto: Anton
Thorstensson / Combat
Camera / Försvarsmakten

Det nordiska samarbetet
tog ytterligare ett steg då svenska
Jas 39 Gripen landade på en finsk
vägbas. Sverige har haft ett liknande baskoncept med helt vanliga vägar som reservvägsbaser.
1988 invigdes den ombyggda vägsträckan på E4 mellan Ersnäs och
Antnäs med en rotestart av JA 37
Viggen. Även en Tp 84 Hercules
landade på och startade från den
1 200 meter långa reservvägsbasen.
Under den vecka då svenska
stridsflygplan övade i Finland
under Baana 2015 testades ett
nytt baskoncept där en helt
vanlig bilväg blir start och landningsbana. Det blev många
”touch and go”.
211. stridsflygdivisionen från

Öland har varit övningsplats
för 34. Hemvärnsbataljonen.
Övningen utgick från ett scenario
som gick ut på att landet befinner sig i ett skymningsläge, så
allvarligt att ett krigsutbrott
närmar sig. Hemvärnet vet att det
finns sabotörer inom landet och
får i uppgift att bevaka och skydda
vissa platser och att vara beredda
på att skydda transporter.

Ett sextiotal befattningshavare ur tredje brigadstaben
har genomfört en stabstjänstövning i Boden med sikte på
Cold Response 2016.
– Det har varit en mycket bra
övning. Nu tar vi sikte på brigadträningsövningen i november,
Vintersol i februari och slutligen
Cold Response i Norge till våren,
säger öv Lars Karlsson, chef för
tredje brigaden på Försvarsmaktens hemsida.
Huvudsyftet med stabstjänstövningen har varit att utbilda
all ingående personal, såväl fast
anställda som reservofficerare,
på en ny ledningsmetod som
bygger på att brigadstaben
leder från främre ledningsplats.
Det innebär en mindre, lättrörlig
ledningsplats med splitterskyddade fordon relativt långt framme
i terrängen.
Den främre ledningsplatsen
ger brigadchefen möjlighet att
leda brigaden på ett mer flexibelt och enklare sätt jämfört med
ledning från stabsplats, en ledningsplats som grupperar i byggnader eller containrar och som
stödjer den främre ledningsplatsen.
– Allt har gått helt enligt plan

Cold Response
2015. Nästa år
är det dags igen.
Foto: Niklas
Englund / Försvarsmakten

och jag tycker att vi har lyckats
förmedla den nya metoden på
ett bra sätt, säger Lars Karlsson.
Drygt 30 av de 60 deltagarna i
stabstjänstövningen är reservofficerare. Under övningsveckan
har de tillsammans med stabens
fast anställda personal bland
annat genomfört olika taktiska
spelövningar för att öva de olika
momenten. Och när övningen
utvärderades var det positiva
ordalag från deltagarna.
– Vi är mycket nöjda med
övningen och känner oss trygga
med resultatet. Det är bra att vi
får öva tillsammans med hela
staben, både de fast anställda
och våra reservofficerare, säger
övlt Tommy Sjödén som är stabschef vid tredje brigadstaben.
I mars genomförs den stora
multinationella övningen Cold
Response i Norge. I övningen
deltar över 15 000 soldater från
ett flertal länder, däribland
Sverige. Under övningen kommer
brigadchefen Lars Karlsson, tillsammans med delar ur tredje
brigadstaben och ett antal utländska stabsmedlemmar, att
leda en multinationell brigad på
4 300 soldater.

NYHETER • NYHETER • NYHETER • NYHETER
Hemvärnsbataljon
övar i skärgårdsmiljö

Hemvärnsoffensiv
för fler soldater

Under en vecka bytte 201.
Hemvärnsinsatskompaniet ur
Sannahedsbataljonen miljö för
att lösa uppgifter i skärgården
tillsammans med 28. Hemvärnsbataljonen och ett kompani ur
33.e Hemvärnsbataljonen.
Sannahedsbataljonen är
hemmahörande i Örebro och får
stöd från utbildningsgruppen
vid Livregementets husarer, K 3.
Bataljonen deltog i övningen
med 180 soldater.
Uppgiften som löstes var att
förstärka skyddet av basområdet
på och kring Berga, söder om
Stockholm. Som en del i övningen genomfördes en fordonsförflyttning från Örebro till
Berga. I fordonskolonnen ingick
ett tjugotal fordon.

Under två månader har hemvärnet gått på rekryteringsoffensiven. Det handlar om tusentals
telefonsamtal. Kampanjen är
nationell och i Bohusdalgruppens
område har det varit 3 500
samtal.
Steg två, efter samtalet, innebär att intresserade kallades till
informationsmöten i Trollhättan,

– Vi har inte övat i det här
området tidigare utan i huvudsak
kring Örebro. Det är jättekul att
få uppleva andra platser och
samöva med andra Hemvärnsförband och se hur man tillsammans kan lösa gemensamma
uppgifter under tillämpade
former, säger hemvärnssoldaten
Caroline Pansarbjörn på Försvarsmaktens hemsida.
Kollegan Tony Andersson uppskattade också övningen och den
samverkan som genomfördes
mellan bataljonerna.
– Jag har själv aldrig övat i
skärgårdsmiljö vilket är både
roligt och nyttigt. Framförallt ger
utbytet mellan våra bataljoner
mycket, säger han.

Stenungsund, Tanumstrand och
Bengtsfors.
– Målet är att komma upp i 100
nya hemvärnssoldater, säger
kn Daniel Andersson till Bohuslänningen.
Syftet är att fylla upp vakanser
och visa människor att hemvärnet
finns.

Hemvärnet vaktar
skyddsobjekt.
Nu går man på
rekryteringsoffensiv. Foto:
Jimmy Croona /
Försvarsmakten

Logistik på marin höstövning
Den marina höstövningen
SWENEX. Utöver marinen deltog
enheter ur F17, Helikopterflottiljen,
Hemvärnet och K3. Totalt deltog
1 300 soldater, sjömän och civila.
Det var mycket logistik under
övningen.
– Vi landtransporterade ett femtontal stridsbåtar och ett trettiotal
containrar mellan Ost-och Västkusten som en del i övningen, och
för det krävdes en hel del planeringsarbete. Långtradare skulle

bokas upp, tider, platser och vägar
skulle bestämmas, säger major
Martin Myhrberg på Försvarsmaktens hemsida. Han fortsätter:
– Att planera logistiken inför
en övning eller inför en insats är
egentligen ingen större skillnad.
Det viktiga är att planeringsarbetet börjar i god tid då det är
många detaljer som ska synkas
inte bara internt utan också
mellan ibland olika förband och
andra parter.

Stefan Pettersson blir chef
för stridsgrupp Gotland
Beslutet har fattats: Det
blir en gotlänning som får axla
ansvaret som chef för den nya
stridsgruppen på Gotland.
I försvarsbeslutet som ger
ramarna för Försvarsmaktens
verksamhet under de kommande
fyra åren, beslutades att det ska
finnas en stridsgrupp på Gotland
från 2018, 18. stridsgruppen.
Gotlänningen, övlt Stefan
Pettersson blir stridsgruppens
chef med militär bakgrund från
P 18.
Det första Stefan Pettersson
har att göra är att leda rekryter-

ingen till förbandets nyckelbefattningar, som blir ett mekaniserat
skyttekompani.

Stefan Pettersson, chef stridsgruppen på Gotland. Foto: AnneLie Sjögren / Försvarsmakten

Verktyg för analyser
av risk och sårbarhet
Stridsbåtar i Swenex, transporterades mellan ost- och västkusten.
Foto: Carolina L Nilsson / Försvarsmakten

MSB arbetar med att ta fram
ett verktyg för redovisning av
risk- och sårbarhetsanalyser,
RSA. Tanken är att redovisningen
ska bli enklare, säkrare och att
de ska bli enhetliga.

Redovisningsverktyget utgår
från föreskrifterna för dessa analyser. Nu vill MSB att de som gör
analyserna ska uppfylla kraven
som lagstiftaren ställer.
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Trots högre hotnivå – Säpo: Fortsätt med vardagen
Säkerhetspolisens uppmaning är att vi inte ska ändra
på våra rutiner, fortsätta åka in
till stan, men vara mer vaksamma.
Mindre än en vecka efter
Parisattackerna höjde Säkerhetspolisen hotnivån för terrorism
som kan drabba Sverige. Hotnivån ligger nu på 4 vilket är
högt. Säkerhetspolisen ger
information om terrorhotet:
Utrednings- och underrättelsearbetet fortsätter, nationellt
och med säkerhetstjänster
utomlands. Personskyddet för
statsledningen stärks.
Säkerhetspolisen arbetar
intensivt på alla nivåer för att
få en bättre lägesbild av hur
händelseutvecklingen efter Paris
påverkar Sverige.
På frågan om Sverige är ett
”legitimt mål” för våldsfrämjande
islamistiska aktörer, svarar
Säkerhetspolisen ”ja”. De flesta
stater i väst är legitima. Men den

svenska utbildningsinsatsen i Irak
bedömer inte Säkerhetspolisen
ska påverka avsikten till attentat.
Den franska regeringen varnar
för att nya terrordåd är att vänta,
hur berörs Sverige? Det kan inte
Säkerhetspolisen svara på, men
en konkret följd är att hotbilden
höjs. Säkerhetspolisen höjer vaksamheten i hela landet, särskilt i
storstadsregionerna.
Kan vi röra oss på samma sätt
som förut? Kan vi ta oss in till stan
utan att frukta terrorattentat?
Säkerhetspolisen uppmanar
allmänheten att fortsätta sitt
dagliga liv utan att förändra
rutiner, men med ökad vaksamhet. Allmänheten påverkas inte
nu (19 november) av de polisiära
åtgärderna, de ska skapa ett
tryggt och säkert Sverige trots

Rådet är inte en juridisk person
eller ett formellt uppdrag, men
har ett uttalat stöd av regeringen. Det leds av säkerhetspolischefen Anders Thornberg
och samtliga deltagande
myndigheter representeras av
sina chefer.

Vi ska fortsätta röra oss, men vara
mer vaksamma. Det säger Säkerhetspolisen. Foto: MSB

”Poängen var att flytta kriget till Frankrike”

Trovärdig info

Parisattackerna var ett led
i IS krigföring. Terrorgruppen är
väl medvetna om konsekvenserna. Det menar Magnus Norell.
Efter Paris har flera bedömare
sökt svar på frågan hur IS
attacker påverkat andra sunnioch jihadistgrupper. The
Washington Institute som

MSB uppmanar allmänheten
att inte sprida spekulationer
och rykten med anledning av
den höjda hotnivån för terrorangrepp. Det skriver Lidköpingsnytt. Myndigheten ger några råd
för hur vi kan få ett bättre grepp
om den information vi får och
hurvida den är trovärdig.
Innan du delar information,
några saker att tänka på:

studerar området kring Syrien och
Irak, menar att attackerna isolerar
IS i den muslimska världen.
– Det är inget nytt fenomen.
Attacker från IS har tidigare blivit
fördömda av andra muslimska
grupper, säger Magnus Norell,
säkerhetspolitisk expert med fokus
på terrorism och Mellanöstern.
Han ser hur de
flesta sunnigrupper
redan tidigare, innan
attackerna i Paris, tog
avstånd från IS.
– Det är inte någon
förändring.
Attackerna skulle
vara dåligt tajmade, IS
står under press från
flera arabiska regimer
som Egypten. Och
genom att angripa
Frankrike på hemmaplan blir väl inte
resultatet att Frankrike
drar ner på sitt engagemang mot IS i Syrien?
– Fokus har hela
– Väst är fiende till IS
som nu strider på fransk
mark, säger Magnus
Norell, säkerhetspolitisk expert. Foto: Privat
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det allvarliga läget.
Ett råd som inte är allmänt
känt men som spelar en viktig
roll i dag är Samverkansrådet
mot terrorism, det är ett nätverk
som ska förbättra myndigheternas samordning före, under
och efter ett terroristattentat.
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tiden legat på att skapa ett kalifat.
Sedan koalitionen började med
flygattacker 2014 har IS utsett väst
som fiende, säger Magnus Norell.
Agerar IS oberoende av de
konsekvenser som deras handlingar för med sig?
– Nej. De är väl medvetna om
vad de gör och vilka konsekvenser som blir följden. Syftet
med Parisattackerna var ett
led i deras krig med Frankrike.
Poängen var att flytta kriget till
fransk mark.
Frankrikes president Hollande
begärde och fick stöd från samtliga EU-länder, utifrån en klausul
i Lissabonfördraget. Vad innebär
en sådan fråga och det stöd
Frankrike kommer att få från
Europa?
– Det är mycket retorik här.
Det är oklart vad ett sådant stöd
innebär.
EU är från starten ett fredsprojekt, står vi nu inför ett EU
som agerar militärt?
– Vi ska inte dra för stora växlar,
men det finns militära dimensioner som tidigare inte använts.
Vad tror du om Sveriges bidrag?
– Det har jag ingen uppfattning om, säger Magnus Norell.

• Vem ligger bakom, kan du lita
på den ursprungliga källan?
• Varför finns informationen?
Hur påverkar budskapet ditt
tänkande och agerande?
• Vem tjänar på att du sprider
informationen?
• Hur gammal är den? Är
den fortfarande relevant?
• Hur fick du tag på informationen? Är källan pålitlig?
• Kontrollera om du kan hitta
informationen i andra källor.
• Verkar informationen ”för bra
för att vara sann”?
• Sök efter information som inte
bara bekräftar din ståndpunkt.

ÖB: Det blir större övningar
Stora bilden: Core Battalion ur NBG övar. Fler
och större väntar med nye ÖB. Foto: Jimmy
Croona / Försvarsmakten
Lilla bilden: Försvarsmakten har fått en ny ÖB.
Foto: Alexander Gustavsson / Försvarsmakten

Nytillträdde Överbefälhavaren general
Micael Bydén ställer krav på alla i
Försvarsmakten. Övningarna kommer
att bli fler och större. I den akuta
situationen med asylsökande stöttar
Försvarsmakten Migrationsverket.
Text: Per Lunqe

Ö

verbefälhavaren talade vid tillträdet
om det förändrade säkerhetsläget
och att det skärper kraven på
svenskt försvar. På vilket sätt kommer de
kraven att märkas?
– De märks redan nu och de gäller alla i
organisationen. Försvarsmaktens främsta
fokus är att leverera ökad militär effekt i
enlighet med inriktningsbeslutet. Det gör
vi främst genom fler och mer avancerade
övningar, mer materiel och mer personal. Vi
bör räkna med att det skärpta läget kommer
att bestå en tid. Det ska vi förhålla oss till
och bemöta. Vår förmåga behövs här och
nu, svarar Överbefälhavaren general Micael
Bydén.
Samarbetet med Finland har redan
snabbt kommit igång. Vilken nytta har
Sverige och Försvarsmakten av det?

– Fördjupade
internationella
samarbeten, i
synnerhet med
våra nordiska grannar, är en del av den
säkerhetspolitiska lösningen för att möta
utvecklingen i vårt närområde. Längst går
vi med Finland, där samarbete bortom
fredstida förhållanden nu möjliggörs, svarar
general Micael Bydén och fortsätter:
– Bland annat ska vi kunna dela luftlägesinformation och nyttja varandras marinoch flygbaser. Samarbeten med andra länder
och organisationer ökar vår egen interoperabilitet och förmåga, samtidigt som
det bidrar till att sända en tydlig säkerhetspolitisk signal till vår omvärld.
När kan Överbefälhavaren säga att
Sverige har ett bra försvar av Gotland?
– Uppdraget är att försvara hela landet
med militära resurser där så krävs. Därför
bygger vårt försvarskoncept som bekant på
operativt rörliga förband. Den geografiska
placeringen av våra förband är inte
avgörande.
– Vi övar regelbundet runt och på Gotland
för att kunna agera där om det skulle behövas. Beslutet att öka den militära närvaron på Gotland bidrar till den övergrip-

ande målsättningen att stärka vår militära
förmåga och höja tröskeln för angrepp.
Försvarsmakten kommer att få fler och
större övningar. Blir det på brigadnivå?
– I det inriktningsbeslut vi nu ska
genomföra har medel för övningsverksamhet öronmärkts. När det gäller brigader så
organiseras två brigader i den organisation
vi intar med start 2016. Det är den struktur
vi så långt möjligt ska öva i de kommande
åren.
– I den övningsplan vi nu successivt fördjupar ingår Försvarsmaktsövning 2017 och 2020 som
två tydliga milstolpar där utvecklingen av vår militär förmåga kan
kvitteras. De två brigadernas stegvisa
utveckling är viktiga delar i denna
process och självklara inslag i Försvarsmaktsövningarna.
Vilka materielinköp kommer att
prioriteras?
– Vi behöver stärka flera grundläggande materielbehov på kortare sikt.
I detta ingår att tillföra personlig
utrustning för våra soldater och sjömän,
standardfordon samt att mer resurser för
materielunderhåll avdelas.
– Vi behöver även skaffa kvalificerad
ammunition, bekämpningssystem samt
modifiera våra stridsfordon och stridsvagnar. Stridsflygets uthållighet ska förbättras och ytterligare besättningar till
marinens fartyg ska tillföras. Vi tittar också
på resurser för vår undervattensförmåga
och vissa angelägna förstärkningar inom
såväl logistik som ledningssystem.
Hur kan Försvarsmakten hjälpa Migrationsverket med att ta hand om asylsökande?
– Flyktingsituationen är synnerligen
svår och samhällets resurser hårt ansträngda.
Det är en självklarhet att Försvarsmakten
ska stödja med det vi kan utan att göra
avkall på militär beredskap. Vi förde
tidigt en dialog med Migrationsverket och
andra berörda myndigheter. Hittills har
vi upplåtit ca 600 sängplatser och utreder
möjligheten att bistå även med personella
resurser, svarar general Micael Bydén. 
Försvarsutbildaren 5/2015
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Svensk soldat från den svenska FN-styrkan
i Mali länsar Timbuktu på vatten under den
kraftiga regnperiod som landet upplevde
under sommaren 2015.

FN-missionen MINUSMA består av
både civila och militärer från hela
världen. Med sin höga materiella och
personella standard har det svenska
truppbidraget blivit en viktig del i
FN:s just nu farligaste FN-mission –
MINUSMA.
Text och foto: Richard Kjaergaard/
Försvarsmakten

D

et svenska bidraget är en del av det
multinationella underrättelseförbandet ASIFU (All Sources
Information Fusion Unit) som leds av en
holländsk chef med högkvarter i huvudstaden Bamako.
– Utöver förbandsledning så tillkommer
två så kallade ISR Task Forces, där ISR
står för Intelligence, Surveilliance and
Reconnaissance, fritt översatt underrättelser,
övervakning och spaning, säger den svenska
kontingentschefen överstelöjtnant Jonas
Lotsne.
Sverige respektive Nederländerna står
för varsitt av dessa ”Task forces”, där den
svenska är grupperad i den nordvästra delen
av Mali och staden Timbuktu och det nederländska i Gao i den östra delen av landet.

Svenska
FN-soldater
i Mali
10
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Pusselläggande med sensorer
Det är första gången som ett så pass avancerat militärt bidrag i form av ett renodlat
underättelseförband tillförs en militär FNmission. Det svenska förbandets mångfacetterade sensorer kartlägger flera olika
arenor, till exempel de sociala, ekonomiska,
mediala, och inte minst de olika militära
grupperingarna.
Det svenska förbandet förfogar över allt
från en fjärrspaningsskvadron till obemannade flygfarkoster och telekrigsenheter. Tillsammans kan de effektivt lägga ett pussel
som blottar sammanhangen.
Chefen, Mali 02, Jonas Lotsne fortsätter:
– Det handlar om att skaffa så pass
mycket information om läget så att man
kan ge ett bra underlag till chefer på olika
nivåer att planera efter. Det kan handla
om vägarnas beskaffenhet, vilka väpnade
grupper som finns i området eller vem som
sitter som spindeln i nätet när det kommer
till smuggling och kriminalitet. Oftast
hänger allt samman, säger Lotsne.
Men det räcker inte med att ha kvalificerade sensorer. Informationen som de
inhämtar måste processas på ett metodiskt
sätt. Förbandet består därför av en avancerad analysfunktion med ett flertal befattningshavare med expertis inom olika områden. En del av dessa har under kortare
perioder skickats till andra delar av Mali

för att höja olika stabers förmåga avseende
underrättelsehantering. Svenskarna har
också genomfört utbildning med andra
bidragande länder inom andra områden,
exempelvis flygunderstöd.
Logistiken en förutsättning
Staden Timbuktu ligger avsides från det
maliska navet, huvudstaden Bamako. Alla
förnödenheter och annat gods måste antingen tas landvägen via farliga vägstråk
eller flygas in med temporära luftbroar. I
Mali är det FN som leder och samordnar
hela logistiken, förutom de nationella förnödenheterna såsom exempelvis reservdelar.
Logistikchefen, tillika trängofficeren
Pontus Werner är en man som mött många
utmaningar under sin tid vid den svenska
FN-styrkan.
– Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas.
Det innebär att vi inte har byggt upp lagret
av exempelvis reservdelar. För att beskriva
situationen så är det som att tillämpa
näringslivets ”Just in time-koncept”, men
med skillnaden att vägen mellan Bamako
och Timbuktu härjas av rövare eller att
lastbilarna helt sonika kör fast. I FN finns
inga genvägar som det gör hemma, säger
Pontus Werner.

Ett svenskt minröjningsteam får order att flyga till staden Mopti, 30 mil söder om Timbuktu.

Civilt betonad mission
Man kan lätt tro att FN:s missioner är
renodlat militära eftersom sinnebilden av
soldater i blå hjälmar är stark hos allmänheten. Men faktum är att FN är starkt
civilt präglat. För att skapa en bild av den
civila tyngden så består FN:s högkvarter i
Bamako av 16 våningar, på 14 av dessa
sitter civila tjänstemän som arbetar med
allt från logistik till människliga rättigheter, genderfrågor och folkrätt.
– Det har varit både intressant och utvecklande att arbeta med den civila FNadministrationen. Eftersom FN består av
arbetstagare från många olika länder så får
man också deras respektive tillvägagångssätt
och metoder på köpet, säger förbandschefen Jonas Lotsne.
Har du något hett tips till den som
tänker tjänstgöra inom FN?
– Att inte hetsa upp sig och helt enkelt
acceptera att allt inte går enligt svensk
modell. Det mesta löser sig om man är
ödmjuk och bjuder på lite vänlighet. Jag
är av uppfattningen att vi svenskar rent
kulturellt har lätt för det.
Jonas Lotsne vill även nämna en annan
begränsande faktor.
– Klimatet bjuder också på stora utmaningar för personal och utrustning med
temperaturer upp till +50 i skuggan. Det
gäller att anpassa arbetstempot efter det,
avslutar han.


– För att beskriva situationen så är det som att tillämpa näringslivets ”Just in time-koncept”
avseende lagerhållning, men med skillnaden att vägen mellan Bamako och Timbuktu härjas av
rövare, säger logistikchefen Pontus Werner.
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I samarbete med Allmänna Försvarsföreningen

”Mittåt” – Eller Uncle
Sam blickar österut igen
USA har under lång tid stött de baltiska staterna. Redan 1923 hade man
erkänt deras nyvunna suveränitet
och genom den s k Welles-deklarationen erkändes inte den sovjetiska
ockupationen 1940 som bl a innebar
att deras ekonomiska tillgångar i USA
skyddades.
Text: Jörgen Elfving
Foto: US Navy photo, courtesy
by the Royal Navy by Luron Wright

W

elles-deklarationen kom också
att utgöra grunden för det amerikanska förhållningssättet visavi
Baltikum under kalla kriget. Men efter
Sovjetunionens fall falnade det amerikanska
intresset för Östersjöområdet. Fokus kom
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att läggas på andra delar av världen, icke
minst de militära insatserna i Afghanistan
och Irak. Visserligen hade de baltiska
staterna blivit medlemmar av Nato 2004,
men inledningsvis var intresset svalt för
någon mer konkret försvarsplanering som
inbegrep dem och detta som en följd av
Bushadministrationens inställning att
inte provocera Ryssland. Den plan som
ursprungligen avsåg Polen, Operation
Guardian Eagle, kom dock från 2010 att
omfatta även de baltiska staterna. Sannolikt mot bakgrund av den ryska övningen
Zapad-2009 plus en god portion baltisk
ihärdighet. En ihärdighet som fick amerikanskt stöd och vad president Obama
uttalade i Prag 2009 indikerade också en
ändrad amerikansk inställning. Något
som förutom vad avser utvecklingen av
Guardian Eagle även fick ett mer påtagligt

innehåll under övningen BALTOPS-2010.
I samband med denna landsteg amerikanska marinkårsförband för första gången på
ett kustavsnitt i norra Estland tillsammans
med estniska förband. Om Zapad-10 var en
faktor som bidrog till ett ökat amerikanskt
intresse för Östeuropa och Östersjöområdet
så blev den ryska annekteringen av Krim
och de östeuropeiska staternas oro för en
rysk aggression startskottet för att USA
kom att spela en än mer aktiv roll i området.
Händelserna i Ukraina 2014
Då krisen i Ukraina inleddes var USA den
Nato-medlem som agerade snabbast och
med störst kraft. Redan i mars 2014
ombaserades jaktflyg från Storbritannien
till Baltikum för att ingå i Nato:s incidentberedskap samtidigt som flyg även ombaserades till Polen. Detta kom att följas

I samarbete med Allmänna Försvarsföreningen
Östersjöregionens betydelse ökar. I år deltog
17 länder i övningen BALTOPS 2015.

av markstridskrafter ur 173rd Airborne
Brigade i Italien som förflyttades till Polen
och de baltiska staterna. Visserligen en
symbolisk styrka om 150 man i varje land,
men ändock ett tecken på att USA tagit
dessa länders oro på allvar och en symbolhandling med udden riktad mot Ryssland.
Detta blev början på Operation Atlantic
Resolve som syftar till att visa alliansmedlemmar i Östeuropa på USA:s fortsatta strävan och agerande för en varaktig
fred och stabilitet i området. Något som
inte bara omfattar Baltikum utan även
andra länder i Östeuropa.
Förhandslagring
I juni 2014 offentliggjorde den amerikanske
presidenten i ett tal i Warszawa vad som
benämndes European Reassurance Initiative,
ERI, ett led i de amerikanska åtgärderna att
möta Rysslands provokativa militära agerande
där Atlantic Resolve är en del. De medel
som avdelats för genomförande av ERI
är betydande, 985 miljoner dollar under
2015 och 789 miljoner dollar har äskats
för 2016. Medel som avses för övningsverksamhet, förhandslagring av materiel,
utbyggnad av infrastruktur m m. Det
sistnämnda omfattar i de baltiska staterna
bl a åtgärder på flygfälten Ämari, Estland,
Lielvarde, Lettland, och Sialuliai, Litauen.
Vad som kanske tilldragit sig störst
uppmärksamhet är förhandslagringen av
amerikansk krigsmateriel i Östeuropa.
Detta var något som nämndes i samband
med Nato-toppmötet i Wales 2014, men
fram till juni 2015 hade ingenting hänt.
Då den amerikanske försvarsministern
Ashton Carter besökte Tallinn i juni 2015
redovisade han att de baltiska staterna
jämte Polen, Bulgarien och Rumänien

gått med på att tillåta förhandslagring av
materiel på sina respektive länders territorium. Något som också mottogs positivt
av övriga Nato-medlemmar och där
rekognosering av lämpliga platser inletts
redan i januari 2015.
Vad det är fråga om är förhandslagring
av stridsvagnar modell Abrams, pansarskyttefordon Bradley samt bandgående
artilleripjäser och vad som benämns
European Activity Set, EAS. Materielen
kommer att förhandslagras i kompani- till
bataljonssatser i nämnda länder samt i
Tyskland och användas av förband som på
rotationsbasis förläggs till Europa. Carters
besked om förhandslagring mötte naturligtvis kritik från ryskt håll och det talades om
motåtgärder utan att det nämndes vad
dessa skulle bestå i. Men företrädare för en
rysk tankesmedja gjorde dock bedömningen
att detta skulle innebära en förstärkning av
det ryska Västra militärområdet.
Beskedet om förhandslagring i juni 2015
kan synas ha varit sent påkommet m h t
annekteringen av Krim och händelseutvecklingen i östra Ukraina, men sannolikt taktiskt från amerikanskt håll. Genom
att avvakta gavs Nato möjligheten att
implementera delar av den Readiness
Action Plan, RAP, som överenskoms vid
toppmötet i Wales. Om USA varit tidigt
ute med beslutet om förhandslagring kan
ej uteslutas att detta kan ha påverkat, eller
fördröjt, genomförandet av RAP.
Övningar och annan verksamhet
Utöver förhandslagring har den amerikanska
militära närvaron i Baltikum också ökat
genom en mer intensiv övningsverksamhet.
Och det är inte få övningar och annan
verksamhet som genomförts i vårt närområde av amerikanska förband.
Övningsverksamheten har också innehållit flera spektakulära inslag. Övningen
Dragoon Ride som var en förflyttning

på landsväg av förband ur 2nd Cavalry
Regiment i mars 2015 från övningsplatser i
Estland, Lettland och Litauen till förbandets ordinarie garnisonsort, Vilseck, i
Tyskland. Bombflygplan av typen B-52 har
sommaren 2015 uppträtt över Östersjön
inom ramen för övningen BALTOPS/Sabre Strike. Sannolikt har övningsverksamheten väckt ont blod öster Narva och spätt
på bilden av Nato som en aggressiv allians
med udden riktad mot Ryssland. Och
paraden i Narva i februari 2015 m a a
Estlands självständighetsdag där amerikanska förband deltog var sannolikt inte
heller något som uppskattades i Kreml.
Förutom förhandslagring och övningar
utarbetas också planer för att kunna möta
ett ryskt hybridkrig mot de baltiska staterna. Antingen som del av en Natooperation eller att USA agerar enskilt och
där även rekognosering genomförts. Något
som blev en aha-upplevelse då skog och
blötmarker uppenbarade att terrängen i
Baltikum inte var så stridsvagnsframkomlig
som man kanske trott.
Snubbeltråd eller?
Genom en ökad militär närvaro i Östersjöområdet och Baltikum har USA visat att
man uppmärksammat regionen. Även om
den politiska ledningen i Tallinn, Riga och
Vilnius önskat en betydligt större närvaro
så är densamma ändock ett påtagligt bevis
för att Baltikum inte är en bortglömd del
av världen i Washington. Härigenom finns
också en snubbeltråd i fall av rysk aggression, men om den kommer att fungera kan
diskuteras. Kommer USA att stå ensamt då
Nato av olika skäl inte kan enas om att
agera enligt artikel 5 eller blir det en enad
Nato-front? Och vilken amerikan är
beredd att dö för Narva? Tänks möjligen
dessa tankar i Moskva och känner man till
att den röda sidan vann när man spelade
på de amerikanska planerna?


DU gör som hon gå Elfsborgsmarschen!
Upplev Göteborg samtidigt
som du genomför Elfsborgsmarschen!

INTERNATIONELL 2-DAGARS MARSCH DEN 11 - 12 JUNI, 2016

WWW.ELFSBORGSMARCHEN.SE
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Military Cam

Från vänster till höger, uppifrån och ner: Första dagen är allting nytt. Foto: Gustav Idhammar / Maria Andersson och hunden Bravve från Brukshundsklubben visar
Spännande att besöka P4 och få klättra i Stridsfordon 90. Foto: Gustav Idhammar / Så här sitter man i terrängbil 20. Foto: Per Klingvall / En krislåda i passet ”För din

Det är ett entusiastiskt men något
avvaktande gäng som samlats vid
grindarna till Göteborgs garnison för
att bli registrerade och insläppta till
Military Camps första dag. Deltagarna
kommer från hela landet och har en
brokig bakgrund, där vissa fortfarande
går i högstadiet medan andra redan
lämnat gymnasiet. Vad som väckt
intresse för kursen varierar också, allt
från datorspel till en vilja att i framtiden göra utlandstjänst.
Text: Gustaf Idhammar

U
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tbildningen de ska genomgå är helt
ny och framtagen av Försvarsutbildarna på uppdrag av Försvarsmakten
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med medfinansiering från MSB. Idén är
att ge ungdomar en omfattande bild av
samhällets skydd vid kriser och krig,
liksom en uppfattning av hur de själva
kan engagera sig, både professionellt och
på frivilligbasis. Förutom att den inte är
rekryteringsinriktad kan upplägget liknas
vid en förlängd och breddad version av
Military Weekend, de mycket populära
prova-på-helger som arrangeras sedan en
tid tillbaka.
– Försvarsutbildarna arrangerar många
kurser som syftar till att vara en introduktion till Försvarsmakten, men Military Camp
är den första med ett perspektiv som även
omfattar civilförsvaret och den enskildes
beredskap att agera vid samhällsstörningar
och olyckor, säger Claes-Åke Henricsson,
major och kurschef.

Teori och praktik
Kursens första moment är en föreläsning
på temat För din säkerhet, där allt från den
klassiska krislådan till lösenordspraxis på
internet tas upp. Dagen därpå följer ett mer
handfast besök på Skaraborgs regemente,
där deltagarna bland annat får titta närmare
på stridsvagn 122 och stridsfordon 90.
Utmärkande för veckan är just blandningen
av teori och praktik, där en skolbänkssittning kan följas av en åktur i terräng
med bandvagn, eller instruktioner i första
hjälpen och hjärt-lungräddning.
Det är sex intensiva dagar där flertalet
av dygnets vakna timmar är schemalagda
med aktiviteter. Även det allra mest rutinartade, som bäddning och uppställning i
logementskorridorer, är nytt för nästan alla
och det är en trött skara som stupar i säng
när dagarna är över. Ändå är energin påtag-

mp – en succé

upp sig. Foto:Per Klingvall / Enklare sjukvårdsutbildning var också med. Foto: Anna Torndahl / Transport från Känsö med Stridsbåt 90. Foto: Per Klingvall /
n säkerhet!”. Foto: Gustav Idhammar

lig under besöken på förband och myndigheter, som utöver Skaraborgs regemente
och flygflottilj även inkluderar stopp hos
bland annat MSB, Polisen, SÄPO, Räddningstjänsten, Sjukvårdskompaniet och
Bevakningsbåtskompaniet. På varje ställe
möter representanter från respektive enhet
och berättar om verksamheten samt får
svara på en mängd frågor och funderingar.
Fördjupad insikt
När veckan avslutas på fredagen har den
något tafatta skara som ryckte in på söndagen blivit till ett sammansvetsat gäng
som marscherar i närmast klanderfri takt.
Den avvaktande stämningen är förbytt
till kamratskap både bland deltagare och
kursledare emellan. Alla återvänder till
vardagen med en fördjupad insikt om de
pelare som bär upp vårt samhälle, och flera

är redan nu inställda på att inleda ett eget
engagemang i någon form.
– Det spännande med Military Camp
var just omfattningen, att vi fick besöka
så många olika verksamheter. Jag har
tidigare genomfört Military Weekend och
mitt mål är att bli antagen till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU), men kunskap om det civila
försvaret tycker jag är viktigt för alla att
bära med sig, berättar Konrad Persson,
kursdeltagare från Södertälje.


Fakta
Military Camp

• Riktar sig främst till gymnasieungdomar utan tidigare erfarenhet
av Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet.
• Syftar till att öka ungdomars
intresse och kunskaper för försvar
och krisberedskap så att de framöver får en ökad förståelse och
vilja att hjälpa till vid olyckor i
vardagen och vid kriser.
• Skapar förståelse och kunskaper
om samhällets försvar och säkerhet
bland nya och bredare ungdomsgrupper.
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Ungdomar på Hemvärnets Stridsskola (HvSS).

Ungdomarna framåt med ungdomsrådet
I ett råd för ungdomar ska nya smarta
idéer fångas upp och spridas runtom
i landet. Det nya ungdomsrådet är
under uppstart.
Text och foto: Per Lunqe

E

tt nytt ungdomsråd satsar framåt. I
slutet av oktober träffades de nya
medlemmarna i detta råd för andra
gången. Ungdomsrådet ska jobba med
frågor som driver Försvarsutbildarnas
ungdomsverksamhet framåt.
– Vi pratade om hur vi ska organisera
oss, vem som ska jobba med vad och vad
som hänt sedan vi träffades på ungdomsledarkonferensen, säger ungdomsrådets
ordförande Jörgen Fagerström.

Blir verklighet
I samband med ungdomsledarkonferensen
träffade det nya ungdomsrådet det gamla.
Agendor kom upp, hur det gamla jobbat
internt och vilka frågor som drivits med
framgång.
– Då visade det sig att flera frågor som
ungdomsrådet tidigare drivit också blivit
verklighet.
Det var idéer om det som senare blivit
Military Camp, en verksamhet där ung-
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domar som tidigare inte haft erfarenhet av
det militära får pröva på. En annan fråga
som ungdomsrådet drivit är avskaffandet
av kursstegen för ungdomar, också den har
nu blivit vardag.
– Mycket arbete som ungdomsrådet
gjort har blivit verklighet.
Det är förslag och idéer som gått från
ungdomsrådet till Överstyrelsen och
kansliet för att där ta fäste.
– Ungdomsrådet är ett bollplank. När
ungdomsavdelningarna har en bra idé så
ska vi fånga upp den. Vi ska även vara
remissinstans åt Överstyrelsen och kansliet,
säger Jörgen Fagerström.

Ungdomsrådet jobbar också på att bli
kända bland landets ungdomsavdelningar.
– Vi har gjort en kommunikationsplan.
Där vi spaltat upp vad vi ska göra.
Mun mot mun
Mun mot mun-metoden är en. Men den
tar tid.
– När vi besöker kurser kan vi möta 30
ungdomar. Det finns 2 500 aktiva i Försvarsutbildarna, så vi måste också ha andra
metoder.
Det finns en Facebook-sida för ungdomsledarna i Försvarsutbildarna. Den är ett bra
verktyg tycker Jörgen Fagerström.

Vill du vara med och utveckla
ungdomsverksamheten?
Sök till Ungdomsrådet!
ungdomsradet@forsvarsutbildarna.se

– Ja. Och genom den hoppas vi få idéer
om förbättringar som kan genomföras.
Från lokal nivå
Genom information, eller kommunikation,
ska ungdomsledarna och instruktörerna
slippa uppfinna hjulet på nytt.
– Det finns många goda idéer. Det är
kanske något som ingen annan gör. Då ska
det upp från lokal till nationell nivå.
Det kan vara idéer som oberoende av
varandra dyker upp på olika håll och i tiden.
Och den stora händelsen för ungdomar i
Försvarsutbildarna är ungdomsledarkonferensen. Det är ett forum för nya idéer.
– På den förra var det med ungdomsledare från över 20 avdelningar, säger
Jörgen Fagerström.
Frågor diskuterades som nya ungdomskapitlet 2:3, det regelverk som är en ram
för ungdomsverksamhet i Försvarsutbildarna.
– Många träffade nya ansikten. Ungdomsledare som annars mest jobbar i sina avdelningar fick nya och goda idéer.
Ungdomsrådet har en roll, tydligt
angiven i ungdomskapitlet 2:3.
– Vi ska vara ett språkrör, goda idéer
ska lyftas fram, vi ska vara rådgivande och
beredande. Men vi är inget värnpliktsråd.
Nu vill ungdomsrådet ha in medlemmar
från Norrland.
– Det ger dem en stor möjlighet att vara
med och påverka ungdomsverksamheten,
säger Jörgen Fagerström.
Då ska de nya medlemmarna liksom de
som redan sitter i ungdomsrådet, vara
aktiva ungdomsledare, ställföreträdande
eller instruktörer. De ska ha varit med
några år.
– I ungdomsrådet ska vi ha medlemmar
med erfarenhet, säger Jörgen Fagerström.
Kvinnor förebilder
En av de nya medlemmarna i ungdomsrådet är Asterix Ekerow Wittinghoff. Han
är instruktör i UING i Stockholm. Som
15-åring började han i denna ungdomsavdelning och ser vikten av att ungdomsledare i avdelningarna runt om i landet får
upp ögonen för nya grepp. Själv vill han
arbeta för att rekryteringsmetoder sprids.
– Vi märkte i UING att när vi fick en
kvinnlig instruktör så blev andelen tjejer
bland ungdomarna allt högre. Tjejer fick
en förebild. Nu ligger vi på femtio-femtio,
säger han.
Asterix menar också att det är en förmån att få vara med i ungdomsrådet.
– Det är ett ansvar, att vi är förtroendevalda. Och vi ska visa resultat för dom som
valt oss, säger han.


Med officersyrket i blicken

– kurs på höstlovet
39 ungdomar siktar på officersyrket
under en vecka på Karlberg och
Berga.
Text och foto: Per Lunqe

F

ör Max Svanhall kan inte höstlovet
användas bättre. Han är 18 år och går
på gymnasiet i Emmaboda, fjärde året
och pluggar teknik. Max är också med i
Försvarsutbildarna och fick nys om informationskursen Officer vid Militärskolan
Karlberg.
– Jag gillar att plugga så tre år på Karlberg vore verkligen spännande, säger han.
Kursen passar honom som hand i
handske. Han har redan mönstrat och
hoppas de första åren i Försvarsmakten bli
uppdragsspecialist i en helikopterbesättning.
Sedan, det är hans tanke, ska han börja på
Karlberg och officersprogrammet. Att leda
andra har han inga problem med.
– Det går bra när vi är ute i skogen med
ungdomsavdelningen, säger han.
Berga
Max och 38 nya kompisar besöker mitt i
veckan Berga. De andra dagarna är de på
Karlberg. I en lektionssal berättar fänriken
Douglas Hed om officersrollen. Han fick
sin examen från officersprogrammet och är
nu chef för en GMU-pluton på Amf1.
Douglas pratar först om amfibiebataljonen. På en PowerPoint seglar bilderna
förbi. Det är bataljonens stridsbåtar på väg
i skärgården. Och det ser riktigt stort ut.
– Vi är specialiserade där vatten möter
land, säger han.
Douglas berättar om skyttegrupper och
plutoner. Själv började han som skyttegruppchef innan han sökte till Karlberg,
kom in, genomförde utbildningen och
examinerades i juni i år. Då blev han
plutonchef på Amf1.
Hur ser en typisk dag ut? frågar en av
ungdomarna.
– Dagarna varierar. Jag kommer till
jobbet vid halv åtta, träffar mina befälskollegor. Vi planerar. Jag tar emot rekryterna. Det kan vara en dag på skjutbanan.
Det kan vara information, som den här.
Vi kan vara i skärgården, säger Douglas.

Förväntningar
Vad tycker du är roligast? frågar en annan.
– Roligast är kamratskapet, förbandsandan, att få jobba med likasinnade och
unga kamrater.
Vad hade du för förväntningar när du
klev in på Karlberg? frågar Johan Fock
som jobbar på Karlberg som planeringsofficer och som vid sidan av Johan Nyström,
kurschef från Försvarsutbildarna planerat
den här veckan.
– Jag hade bra koll, hade jobbat två år
i Amfibiebataljonen och jag kände till
officerens roll, säger Douglas.
Han berättar om Amfibiebataljonens
internationella verksamhet. En bordningsstyrka var med Baltops i somras. Flera
insatser har bockats av. Douglas nämner
Adenviken, Kosovo, Tchad och Afghanistan.
Specialistofficer
Varför skickas ni till öken? frågar en vaken
tjej.
– När det snabbt behövdes ett kompani
i Afghanistan i somras, åkte vi. Förbandet
var där på tre dagar efter larm. Förra hösten
under underrättelseinsatsen i Stockholms
skärgård var vi ute efter sex timmar. Då
fick vi den första signalen en fredagskväll,
säger Douglas chef, Patrik Bergo som är
kompanichef.
Ungdomarna sitter uppmärksamt och
lyssnar. En av dom, Patrik Borelid från
Försvarsutbildarna och Luftvärnsförbundets
ungdomsavdelning, lyssnar också. Men har
en annan inriktning i sikte.
– Jag kommer att söka till specialistofficer, säger han när ungdomarna går runt
bland stridsbåtarna.
Hans pappa har varit på två missioner
och de pratar ganska mycket om det militära hemma. Och han vill ändå se vad
officersprogrammet är. Han är taggad som
han säger.
– Jag känner mer för att vara med och
röra om i grytan. Men tre års plugg är lite
för mycket för mig, säger Patrik.
Det tycker Johan Fock är helt ok.

fortsätter på nästa sida...
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Medmän
Facebook och andra media är fyllda
med varianter på hur vi alla kan hjälpa
i det som betecknas som den största
flyktingkrisen sedan andra världskriget. I augusti hade närmare 5 000
ensamkommande flyktingbarn på
vindlande vägar tagit sig till Sverige.
Migrationsverket (MiV) räknar med
att siffran kommer att öka till ca
12 000 barn när året är slut.
Text: Ingela Larsen
Foto: Inger Lagerström, Migrationsverket

F
Med blickarna riktade mot en framtid i Försvarsmakten.
fortsättning från föregående sida...

– Bättre att han vet det nu än att det
blir ett avhopp.
Fler kurser
Karlberg vill ha fler kvalificerade sökande
till officersprogrammet. Den här kursen
är ett led i den strävan. Ursprungsidén
kom från överste Lars Hammarlund på
Högkvarteret. Den blev verklighet genom
Johan Fock och Johan Nyström. Samtidigt
går fler liknande kurser som Försvarsutbildarna driver. Det är en med inriktning luftvärn, en mot sjukvård och en med
tolkinriktning. I somras fick 17 elever som
var nyfikna på reservofficersbanan en kurs i
Skillingaryd. Tidigare i höstas genomförde
Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland en försökskurs med 15 elever på
Karlberg.
De ungdomar som blivit antagna till
Karlbergskursen under höstlovet har minst
varit aktiva i två år i en ungdomsavdelning.
De kommer från hela landet. Kursledningen
räknade med 25 stycken, men fick ta emot
39. Intresset var stort. De kommer från Försvarsutbildarna, Flygvapenfrivilliga, Sjövärnskåren, Försvarsutbildarnas luftvärnsungdom,
Bilkåren och Frivilliga motorcykelklubben.
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– Det kommer bedömningsvis att bli en
fortsättning nästa år. Mottagandet hos
ungdomarna har varit över förväntan.
Stödet till Försvarsmakten och den civila
krishanteringens personalförsörjning är de
frivilliga försvarsorganisationernas absolut
viktigaste verksamhet, vid sidan om spridandet av försvarsinformation. Vi går in i en
period av både återtagande och förnyelse.
De frivilliga försvarsorganisationernas betydelse kommer att öka gradvis de närmaste åren, det gäller både ungdoms- och
vuxenverksamheten, ett nära samarbete är
nödvändigt, betonar Johan Nyström.

Max Svanhall
vill bli officer.

ör att klara trycket tar MiV hjälp av
frivilligorganisationer. Paula Håkansson,
Lottakåren och Johan Högfeldt,
Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF),
är två av dem som hjälpt till.
– Efter att ha följt händelseutvecklingen
i media visste jag att belastningen på MiV
var stor och att det finns ett stort behov av
hjälp, säger Paula. Jag vill göra skillnad på
riktigt och för mig är det grunden till mitt
engagemang i frivilligförsvaret.
Johan fyller i:
– Vi har en extraordinär händelse i samhället, jag ser det som självklart att ställa upp.
Vad gör ni, rent praktiskt?
– Registrering av ensamkommande
flyktingbarn. Först med stöd av ordinarie
personal och sedan mera självständigt.
Personalen kan då komplettera och färdigställa akter så asylsökandet går fortare.
Den som ser till att få folk på plats heter
Carina Bergh som är lärare till vardags.
Carina tillhör Svenska Lottakåren och
är samordnare i syd på uppdrag av Frivilliga
försvarsorganisationernas samarbetskommitté
(FOS). Många organisationer ställer upp
när hon hör av sig;
– Svenska Blå Stjärnan, Försvarsutbildarna,
Civilförsvarsförbundet, Brukshundsklubben,
Bilkåren, Försvarets personaltjänstförbund, Frivilliga Motorcykelklubben,
Frivilliga Radioorganisationen och Frivilliga
Automobilkårernas Riksförbund har alla
hjälpt till när jag behövt få folk.
Intensivt arbete
Carina berättar om uppdraget på MiV;
– I Malmö jobbar vi på nätterna med att
registrera ensamkomna barn och ungdomar samt familjer.

nsklighet har inga gränser

Förberedelser vid en flyktingmottagning i Märsta (personerna på bilden är inte med i artikeln).

kommer att ta sig an uppgifter igen om det
Det ska fotograferas, tas fingeravtryck,
behövs, Paula:
fyllas i personuppgifter.
– Jag skulle gärna ta mig an liknande –
Allt registreras sedan i MiV:s datasystem.
eller helt andra – uppdrag. Det är mycket
Det sker på två platser i Malmö och det är
intressant att få inblick i hur asylprocessen
cirka 10 stycken som jobbar varje natt. I
går till, att se "systemet" inifrån.
Ljungbyhed har vi också personal på en
– Det är utmanande och utvecklande
ankomstenhet, där vi hjälper till med att ta
emot de som kommer, ge dem mat, vatten, för en själv att hjälpa till så här praktiskt,
hygienartiklar, information m m. Där är det avslutar Johan. Jag kan bara rekommendera
12 stycken som jobbar i treskift, dygnet runt. alla kollegor i frivilligrörelsen att göra
De har nu under 12 dagar löst uppgiften likadant om tillfälle kommer.

och har fortfarande personal både i Malmö
och i Ljungbyhed. Inga
uppgifter finns ännu på
hur länge MiV önskar
använda de frivilliga
resurserna.
Carina berättar att hon
är imponerad över det
engagemang som finns.
– De frivilliga är
personer som väljer att
hjälpa till på sin lediga
tid mellan familj och
jobb, som för en tid
prioriterar bort lediga
kvällar och gör något av
en hjälteinsats, i mina
ögon.
Johan och Paula
Sovplatser behövs i mängder.
är överens om att de

Fakta
Frivilliga försvarsorganisationer stödjer
MSB och Migrationsverket (MiV) i
arbetet med att ta emot flyktingar till
Sverige. Det görs bland annat genom
att frivilliga resursgrupper (FRG)
hjälper kommuner med mottagning,
stöd vid boenden samt kommunikatörer vid MSB. MSB har även fått
stöd med att anställa en nationell frivilligsamordnare och kommande
regionala frivilligsamordnare. Framöver kommer behoven av frivilliga
samordnas på regional nivå som vid
behov kontaktar våra förbund.
Under oktober och början på november
har det kommit mellan 8 000 och
10 000 flyktingar per sjudagarsperiod
till Sverige. Av dessa har upp till 1/4
varit ensamkommande barn. Flyktingarna kommer i huvudsak från Irak
och Afghanistan. Situationen för
Migrationsverket och många kommuner
är besvärlig då det är svårt att få fram
nya boenden.
Vill du göra en insats som enskild, läs
mer på migrationsverkets hemsida,
www.migrationsverket.se.
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Snart dags för ersättning av medelräckviddigt luftvärn

Aster eller Iris-T SLM efter Hawk?
Det svenska luftvärnet genomför just
nu den största moderniseringen på
flera decennier. Om något år tillförs
truppslaget robotsystem 98. Några
år senare är det dags att ersätta en av
Försvarsmaktens verkliga trotjänare
– robot 97 Hawk.
Text: Per Gerdle och Stefan Bratt
Foto: Försvarets Materielverk

F

ör närvarande pågår för fullt studier
av vilka system som skulle kunna
ersätta Hawk och dessutom utgöra en
klar förstärkning av luftvärnets förmåga.
Med stöd av en av Luftvärnets tekniska
experter, major Per Gerdle kan Försvarsutbildaren ge en exklusiv inblick i det
pågående arbetet med att studera möjliga
ersättningssystem.

Över 50 år
Det medelräckviddiga robotsystemet Hawk
konstruerades i USA under 1950-talet. Till
Sverige anskaffades systemet i början av
1960-talet.
När Hawk anskaffades betraktades
systemet med sin räckvidd på cirka fyra mil
och en höjdtäckning på arton kilometer
som ett medelräckviddigt system. Idag kan
system med en räckvidd på tio mil betecknas som medelräckviddigt.
Utvecklingen av olika flygsystem har
under de senaste decennierna inneburit att
flygburna vapen kan släppas på allt längre
avstånd. Som ett exempel kan nämnas att
frifallande bomber numera ofta utrustas med
vingar samt GPS-navigering, vilket innebär
att flygplanen ibland inte behöver komma
innanför luftvärnets porté när vapnen släpps.
Bra yttäckning fås med hjälp av många
system med kort räckvidd, men bekymret
är att det finns en koppling mellan höjdtäckning och räckvidd.
– Som en grov tumregel brukar man
säga att höjdtäckningen är cirka en tredjedel av räckvidden, exempelvis om ett system
har räckvidd på 45 kilometer är höjdtäckningen cirka 15 kilometer. Följaktligen
kan man inte få höjdtäckningen genom att
utnyttja många korträckviddiga system.
Iris T/SLM avfyras
under en provskjutning i Sydafrika.
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Målsökare ett måste
För att få tillräcklig precision när man skall
bekämpa luftmål på längre avstånd än cirka

Franska missilsystemet ASTER SAMP/T är en av de möjliga kandidaterna till missilssystemet som inom kort ska ersätta över 50-åriga robot 97, Hawk.

20 kilometer måste luftvärnsroboten vara
utrustad med målsökare. I praktiken har
detta inneburit att luftvärnssystemen världen
över bara har ett antal olika systemlösningar
att välja mellan. De viktigaste är:
• Semiaktiv radarmålsökare
• Aktiv radarmålsökare
• Passiv IR-målsökare
Semiaktiv radarmålsökare innebär att en
eldledningsradar på marken belyser målet
under hela skjutförloppet. Robotens målsökare styr roboten mot den ”belysta fläcken”.
Hawk är ett exempel på ett semiaktivt system.
Nackdelen med semiaktiva system är att
om målet under bekämpningsförloppet,
sett från belysningsradarn, flyger bakom ett
terränghinder kommer roboten att missa.
En variant av semiaktiv styrning är Track
via missile (TVM), vilket innebär att den
semiaktiva målsökaren skickar ner sin ”bild”
av målet till eldenheten där den jämförs
med belysningsradarns uppfattning om
målet. Styrkommandon beräknas därefter
och skickas upp till roboten via en datalänk. TVM-styrning ger möjligheter till
bättre störskydd.
Styr mot värmeutstrålning
Aktiv radarmålsökare innebär att roboten
har en egen komplett radar. I teorin gör
detta att systemet har en ”fire and forget”förmåga. Men på grund av att den inbyggda
radarn har kort räckvidd behöver roboten
få styrning från marken tills den är på en
till två mils avstånd från målet då den egna
radarn kan hitta målet.
Passiv IR-målsökare innebär att roboten
styr mot målets värmeutstrålning. Moderna
målsökare är bildalstrande vilket gör dem
svårstörda. Även dessa system behöver viss
styrning från marken under skjutförloppet
innan den egna målsökaren kommer tillräckligt nära för att registrera målet. Den

stora nackdelen med infraröd styrning (IR)
är dess väderberoende.
– Luftvärnet och Försvarsmakten eftersträvar ett system som kräver liten personalstyrka, kan användas i alla typer av terräng,
är svårt att störa, har allväderskapacitet och
inte har någon akilleshäl, förklarar Per Gerdle.
På önskan från Försvarsutbildaren har
Per Gerdle plockat ut ett antal av världsmarknadens system som har en räckvidd
på minst 40 kilometer (Hawks maximala
räckvidd) och som skulle kunna bli en
ersättare till Hawk.
Patriot
Patriot började utvecklas i slutet på 1960talet och togs i bruk 1976. Systemet
använder sig av TVM som styrprincip.
Förbandets centrala punkt är radarn
AN/MPQ-53. Robotarna till systemet
har utvecklats i olika steg. Antal samtidiga
robotar i luften kan vara maximalt nio
(versionen Pac-2).

Räckvidd är för PAC-1 70 kilometer
och för Pac-2 100-150 kilometer.
Höjdtäckning uppges till 50-24 000 meter.
Den nyaste roboten till Patriot är PAC-3
som har en aktiv radarmålsökare. PAC-3
roboten är dyr, uppskattningsvis 50-80
miljoner kronor per robot.
De stora begränsningarna med Patriot,
liksom alla andra semiaktiva och TVMstyrda system, är att eldledningsradarn
måste följa målet under hela skjutförloppet
vilket är svårt på grund av terrängen.
Systemet är dessutom tungt, tar lång tid att
gruppera och är dyrt.
Aster SAMP/T
(Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre)
Frankrike och Italien startade ett samarbete
1987 som benämndes FSAF (Future
Surface-to-Air Family) som skulle bygga
på en gemensam lvrobot och en multifortsätter på nästa sida...

Fakta
Iris T SLS och SLM

SLS (Rb 98)

SLM

Räckvidd max

> 10 km

> 40 km

Räckvidd min

< 1 km

< 1 km

Hastighet [Mach]

> M2

> M3

Max bekämpningshöjd

> 5000 m

> 20000 m

Max belastning

> 40 G

> 40 G

Upplänk

Nej

Ja

Mållåsning före avfyrning

Ja

Nej

Mållåsning efter avfyrning

Ja

Ja

Robotar/lavett

4 st

8 st
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fortsättning från föregående sida...

funktionradar (MFR) för marinen och
luftvärnet. Landapplikationen SAMP/T
baseras på roboten Aster 30.
Systemet består av en multifunktionsradar, elverk på separat lastbil, stridsledningsenhet i container, integrerade VHF och
Länk 16- kommunikationssystem samt
lavetter bestående av lastbil med åtta robotbehållare med robotar. Räckvidden är upp
till 12 mil mot långsamtgående mål, kortare mot andra typer av mål.
Roboten har en aktiv radarmålsökare.
Målsökaren är särskilt anpassad för verkan
mot lågt flygande mål.
IRIS-T SLM
IRIS-T är ursprungligen en IR-jaktrobot
utvecklad av ett antal europeiska länder.
Den har därefter vidareutvecklats till två
olika varianter av luftvärnssystem:
• IRIS-T SLS. I Sverige kommer denna
benämnas EldEnhet 98 och är identisk
med roboten som bestyckar JAS 39
Gripen.
• IRIS-T SLM. Räckvidden är max 40
kilometer.
IRIS-T SLM är ett vertikalstartande
luftvärnssystem med medellång räckvidd.
Systemlösningen påminner mycket om den
hos Aster med motsvarande fördelar, dock
med skillnaden att infraröd målsökare inte
ger allväderskapacitet.
MEADS
MEADS var ursprungligen ett samprojekt
mellan USA, Tyskland och Italien för att
åstadkomma en rejäl uppdatering av Patriotsystemet. USA har nu i stort sett dragit sig
ur projektet. Tyskland beställde dock ett
antal system strax för sommaren 2015.
Tyskland kommer att använda IRIS-T SLM
tillsammans med MEADS för att kunna
utnyttja den betydligt billigare IRIS-T SLM
roboten mot enklare mål för att spara på
de dyra PAC-3-robotarna till de mest
kvalificerade målen.
Systemlösningen i övrigt påminner
mycket om den hos Aster med motsvarande
fördelar.
Davids sling/Stunner
Davids Sling är ett amerikanskt/israeliskt
system under utveckling för bekämpning
av alla typer av luftmål inklusive TBM.
Till stor del påminner systemlösningen
om SAMP/T. Skillnaden är att roboten,
Stunner, är utrustad med två målsökare, en
aktiv radarmålsökare och en bildalstrande
IR-målsökare. Detta bör bland annat innebära ett förbättrat störskydd.
Räckvidden sägs vara upp till 20 mil. 
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Nya medlemsaktiviteter
på höstkonferensen
Årets höstkonferens bjöd på djupdykningar i rekryteringsfrågan och
uppstart av medlemsaktiviteter.
Text: Per Klingvall
FOTO: Andreas Edholm

D

et är ingen tvekan om att vi Försvarsutbildare under de senaste åren
arbetat mycket med de utmaningar
som berör rekrytering till många olika
ändamål. Vi har ju stora behov att fylla
när det gäller rekrytering till avtal, kurser
och nya medlemmar. Utmaningarna vi
står inför handlar inte bara om att vi ska
rekrytera utan också hur vi ska profilera
oss i framtiden så att vi är attraktiva för
både nya medlemmar och för våra uppdragsgivare. I dagsläget har vi en bra rekrytering kopplat till nya medlemmar och avtal
men vi lyckas inte fylla våra kurser så bra
som vi vill. Under höstkonferensen diskuterades och redovisades därför olika sätt att
förbättra rekryteringen till kurser.
Ett sätt är att utöka nätverkandet med
andra frivilliga försvarsorganisationer och
på så sätt öka informationsflödet till andra
medlemmar om våra kurser. Alla våra statsfinansierade kurser är öppna för alla medlemmar och når vi ut bättre till de andra
organisationernas medlemmar så har vi

betydligt lättare att fylla våra kurser. Den
andra delen är naturligtvis att öka medlemstillströmningen så att vi genom nya medlemmar kan lösa de utbildningsuppdrag
vi har. Under konferensen redovisades att
vi behöver öka vår synlighet genom ökad
kommunikation mot media och allmänhet. Vi ska visa att vi breddar vår verksamhet från att vara en rent militär utbildningsorganisation till att vara en organisation
som stärker samhällets säkerhet.
Det behövs inte bara kommunikation
utan det är också viktigt att visa vilka vi är
och vad vi står för. Här ska de nya medlemsaktiviteterna utgöra en viktig grund.
Från nästa år ska det vara möjligt för förbunden att på medel från Försvarsutbildarna
centralt få genomföra olika medlemsaktiviteter som inte är uppdrag från Försvarsmakten eller MSB utan är till för att stärka
våra medlemmar.
Sjukvårdsutbildningar, totalförsvarsinformation, psykologiska operationer,
krisutbildning mm är några av de exempel
som presenterades under höstkonferensen.
Förslagen på medlemsaktiviteter mottogs
positivt och nu kommer Försvarsutbildarnas
kansli att ta fram mer detaljerade former
för detta så att vi under 2016 kan påbörja
medlemsaktiviteter i förbunden.


för. Hon fick verkligen testa sina teoretiska
kunskaper om krisledningsarbete.

Braskande rubriker om ett katastrofalt utbrott av den fruktade mul- och klövsjukan. Under Mule
2015 övade Jordbruksverkets ledning stabsarbete och samverkan vid kris. Foto: Anna Torndahl

Övning

Mule 2015
I mitten av oktober deltog Criscommedlemmar i Jordbruksverkets
övning, Mule 2015, för att som frivilliga förstärkningsresurser göra en insats som kommunikatörer när myndigheten tränade stabsarbete under ett
fiktivt utbrott av mul- och klövsjuka.
Text: Ewa Arve
Foto: Anna Torndahl

D

e sex kommunikatörerna, som deltog har alla personliga avtal med
Jordbruksverket för att kunna kallas
in vid kris. Att medverka i övningen är
en viktig erfarenhet i kommunikatörernas
fortsatta samarbete med myndigheten.
Övningen i oktober var den första för
Criscom-medlemmarna. Därför kom de

till Ljungbyhed utan att i detalj känna till
vad som förväntades. Clara Osvald, som
fick en roll inom övningens analysenhet,
hade förväntningar om att få jobba med
krisplanering i ett verklighetsnära läge:
– Så blev det, säger Clara Osvald.
– Jag trivdes jättebra med mina uppgifter. För min egen del hade det nog också
varit nyttigt att ingå i informationsgruppen
eftersom det är där jag har min bakgrund.
Claras roll under övningen handlade
mycket om att få koll på läget, överblick av
antal gårdar, smittade djur, att jobba med
statistik och lägesbilder.
– Så såg det ut de första dagarna. Senare
hann vi också med att göra lägesanalyser
och framtidsprognoser, se över behov av
material och personal.
Clara berättar att hon kände sig som
en resurs som gruppen hade användning

Kunna bidra vid kris
Barbro Odelberg deltog i motspelet med
uppgift att representera och administrera de
veterinärer som fiktivt skickades ut för att
undersöka djur och ta prover samt övervaka
avlivning och destruktion av djurkroppar.
– Jag fick under övningen mycket bättre
kännedom om vad som kan hända vid en
allvarlig djursjukdom, vilken beredskap
Jordbruksverket har och vilka resurser som
finns att tillgå.
För min egen del fick jag känna på hur
det är att jobba i ett kristeam, vilket var
väldigt intressant, säger Barbro.
Barbro beskriver känslan av att kunna
bidra i en kris som mycket värdefull:
– För egen del ser jag fram emot att
hjälpa till i ett krisläge. Mina egna kunskaper från tidigare krisarbete i en kommun
parade med mina kunskaper som delägare
i ett stort lantbruk med djur gör att jag
känner mig väl förberedd om och när något
allvarligt inträffar. Eftersom jag är pensionär
är det bra att ha något meningsfullt att
göra. Jag har ju dessutom lättare att komma
ifrån än yrkesarbetande.
Ger andra perspektiv
I övningen ingick även ett mediespel med
presskonferenser, radiosändningar och
intervjutillfällen med kort förvarning för
stabsledningen.
Anne-Kathrine Mattsson spelade
reporter och tillhörde därmed motspelet.
Hon ingick i tidningsredaktionen som
skrev artiklar om övningens olika händelser:
– Jag har en bakgrund inom Sveriges
Radio så det blev även ett par korta interna
sändningar, berättar Anne-Kathrine.
Mule 2015 sammanfattades av Jordbruksverket som en mycket nyttig övning i syfte
att öva stabsarbete och samverkan vid kris.
Övningsledningen är mycket nöjd med de
frivilligas insats:
– Att arbeta med frivilliga förstärkningsresurser ger oss en uthållighet vi annars
inte har. Vi tar gärna in frivilliga i organisationen – det ger oss andra perspektiv. De är
entusiastiska, kommer med bra frågor och
ny input, säger Malin Linder, beredskapshandläggare och samordnare för Frivilliga
Förstärkningsresurser på Jordbruksverket.
Jordbruksverket har en utbildningsplan
de följer för de frivilliga kommunikatörerna.
Övning Mule 2015 följs upp redan senare
i höst.
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Att möta hybrida hot är
som att leta efter en skugga
Att leta efter en anonym fiende ställer nya krav på försvaret. Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten
Lilla bilden: – Vi utsätts dagligen för angrepp av främmande makt, säger Håkan Gunneriusson på Försvarshögskolan. Foto: Per Lunqe

När angriparen uppträder anonymt
blir det knepigt för den angripne att
svara i tid. Håkan Gunneriusson på
Försvarshögskolan var med på ett
Nato-spel om hybrida hot 2011. Han
menar att ett syfte med hybrid krigföring kan vara att skapa passivitet.
Text: Per Lunqe

D

en 22 juli 2014 lade en kritisk försvarskommitté fram en lika kritisk
rapport för brittiska parlamentet.
Oron var uppenbar: Nato var taget på
sängen av den ryska krigföringen i Ukraina
och varken Storbritannien eller Nato var
berett att möta detta hot.
Hybridkrigföring var och är det skugglika sättet att angripa ett annat land. Begreppet myntades 2006 när Israel och dess
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krigsmakt IDF slogs mot Hizbollah i södra
Libanon. Irreguljära Hizbollah använde
också reguljära medel, raketartilleri. Hizbollah
vann mediakriget och Israels mål att utplåna
Hizbollah i södra Libanon misslyckades.
Hybridkrigföring var då ett ämne för
Nato. Men inte med större prioritet.
– 2011 blev det tystare, säger Håkan
Gunneriusson som är forskningsföreträdare
för studier om hybrida hot på Försvarshögskolan.
Spel om hot
Håkan Gunneriusson var med i ett natoexperiment i Tallinn 2011 där deltagarna
spelade med hybrida hot och hur dessa
skulle mötas. Hybridkrigföring diskuterades
i natokretsar, men inte på allvar.
Med konflikten i Ukraina blev hybridkrigföring ett begrepp som också visade
hur ett land kan angripa ett annat på ett

sätt som inte ger en tydlig avsändare.
– Ryssland förnekar som bekant aktivitet. De har lärt sig av cyberkrigföring.
Ingen avsändare
Förutom den stora skada ett cyberangrepp
kan åsamka målet, är det kostnadseffektivt
och ger angriparen möjlighet till anonymitet.
– Det är som när man skriver avsändare
på ett papperskuvert, man kan skriva vad
som helst.
Detta är en av hybridkrigföringens stora
fördelar. Det går inte att säga vem som
genomför kriget eller att det är krig.
– Krig är en juridisk term, man kan bedriva hur mycket krigföring som helst utan
att det är krig, säger Håkan Gunneriusson.
Man kan bara konstatera att det varit krig
när en ny flagga vajar utanför parlamentet
i det angripna landet. Då är det klart vem
avsändaren är.

men om man ändå agerar mot situationen
med reguljära styrkor då kan Ryssland
hävda sin vilja att hjälpa ryssar i utlandet.
Vi utsätts dagligen
Ovissheten är att inte veta när ett angrepp
är inlett, vad skulle det få för konsekvenser
om Sverige blev angripet på det här sättet?
– Vi utsätts för angrepp dagligen av
främmande makt. Informationsoperationer
är angrepp, likaledes är dataintrång attacker.
Så vår vilja är under ständig attack samtidigt
som känslig data ständigt är eftertraktad.
Ett eventuellt militärt angrepp är i många
scenarion slutfasen på en i övrigt lyckad
hybridoperation mot ett land.
Försvarsviljan
Hur mycket betyder försvarsviljan i ett
land och vad skulle ett nytt Styrelsen för
psykologiskt försvar kunna göra i Sverige?
– Vill vi inte försvara oss finns heller
ingen grund för försvaret. Viljan är
grunden för att agera. När väl den finns
kan man börja diskutera förmågan att försvara sig. Ett nytt Styrelsen för psykologiskt försvar skulle göra mycket, det finns
ingen motsvarighet idag.
Och uppgiften ligger nu på MSB?
– Mycket av totalförsvaret existerar inte
längre och uppgifter läggs på MSB som
säkert gör ett bra jobb efter sin förmåga. Men
att mena att MSB skulle ha kapacitet att
upprätthålla funktioner som det gigantiska
totalförsvaret hade, det är att bedra sig själv.
Det blir en form av placeholder för att ge
politisk legitimitet för ett i övrigt bristfälligt
totalförsvar, säger Håkan Gunneriusson.		 

Bekvämt
En annan fördel med hybridkrigföring
är, enligt Håkan Gunneriusson, att den
erbjuder passivitet.
– Det är bekvämt för Nato och EU att
inte möta den ryska aggressionen i Ukraina.
Viljan finns inte att agera militärt och
eftersom det inte råder krig där Ryssland är
en part behöver man inte det heller.
I militära företag krävs vilja och
förmåga, ”det räcker inte med uttalanden.”
Menar du att Nato och EU borde vässa
sina militära förmågor för att kunna möta
hybrida hot?
– Antingen skaffar man sig en förmåga
att bemöta hybrida hot i en region, eller så
gör man inte det. Men en sådan förmåga
kräver mer än enbart en militär förmåga,
totalförsvar skulle man kunna tala om på
svenska när det på engelska talas om
comprehensive approach.

Ryssland ger ramarna
På vilket sätt skulle USA kunna visa att
landet med allierade står förenade med
Ukraina?
– De åtgärder som erbjuds för att stödja
Ukraina kan alla tänkas utlösa motåtgärder
från Ryssland. Det hotet är reellt, givet att
Ryssland tydligt visat att de är villiga att
starta reguljär krigföring för fallet Ukraina.
Utbildning och stöd av utrustning som
inte är uttalat militär kan ges, men det är
också inom de ramar som Ryssland accepterar, säger Håkan Gunneriusson.
Och Nato?
– Saken är den att Nato inte har tillräcklig vilja för att stå enade för Ukraina som
inte är ett medlemsland. Detsamma budskapet har Sverige fått från Nato-håll så det
är inte så kontroversiellt. Frågan är om Nato
agerar om en krimsituation uppstår i
Baltikum. Det är inte en artikel 5-situation

Fakta
Hybridkrigföring består av åtta faser.
Första fasen riktar sig mot opinionen.
Fortsätter i andra fasen med desinformation till civila och militära
beslutsfattare. I den tredje görs
påtryckningar mot dessa beslutsfattare. I fjärde och sista steget av
icke-militär krigföring ökar propagandatrycket, en milis etableras. I
femte fasen som är det första steget
i militär krigföring sätts specialförband in som stödjer milisen.
I sjätte inleds militära operationer.
I nästa fas används högteknologiska
vapen. I åttonde fasen fullbordas
hybridkrigföringen då specialtrupper
rensar bort kvarvarande motstånd.
Försvarsutbildaren 5/2015
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– Uppsittning! Ordern från plutonchef,
löjtnant Thomas Hardings klingar ut över
vägskälet och delar av Arméövning 2015:s
B-styrka från I 19 i Boden tar sina platser i
stridsfordon 90.

Arméövning 2015

Största
armén p
Det var mer än ett decennium sedan
arméns stridskrafter tillsammans
genomförde en sådan stor övning
som årets Arméövning 2015 (AÖ 15).
Totalt övades ungefär 4 500 personer
från samtliga truppslag underställda
andra brigaden.
Text och foto: Stefan Bratt

S

trax utanför Skövde väntar brigadchefen Anders Svensson på rapport
från staben.
– Arméövning 2015 är ett viktigt steg i
arméns utveckling av brigadförmåga. Det
är första gången på många år som vi övat
fullt ut inom brigads ram. Som truppförande brigadchef är jag synnerligen nöjd med
hur övningen är upplagd och, vilket är nog
så viktigt, hur förbanden och personalen
hittills har löst sina uppgifter, säger brigadchefen, överste Anders Svensson.
AÖ 15, som genomfördes i huvudsak på
skjutfälten och terrängen kring Skövde och
Borensberg med Markstridsskolan i Kvarn
som övningscentrum, är också slutet på en
längre övningsserie som inleddes redan
tidigt i våras med ledningsträningsövningar
för staber. I maj genomfördes en större
ledningsträningsövning, BrigStri 15 som
direkt förberedelse till Arméövning 2015.
90 mils fordonsmarsch
Två truppslag som varit lite mer osynliga
den senaste tiden men som nu deltog med
en större stridsgrupp samt hel bataljon var
luftvärnet respektive artilleriet från Artilleriregementet i Boden.
Artilleribataljonen inledde sin längre
övningsperiod redan i början av augusti
med att skjuta på Älvdalens skjutfält under
två olika övningstillfällen då delar av 91:a
artilleribataljonen genomförde en 90 mil
lång fordonsmarsch från Boden till Älvdalen.
Resten av bataljonens personal och delar av
utrustningen flögs eller tågtransporterades
till övningsområdet.
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övningen för
på många år
– Två dygn efter avmarsch startade bataljonschefen bataljonsövningen med syfte att
förbereda en något ringrostig bataljon. Förutom att det förflutit relativt lång tid sedan
regementet övat inom bataljons ram, har även
en stor andel nyutbildad personal som knappt
hunnit avsluta sin befattningsutbildning placerats inom bataljonen, förklarar regementets
biträdande övningsledare, major Peter Harila.
Brigadunderstödsövning
Direkt efter bataljonsövningen inleddes
brigadunderstödsövningen Joint Fires.
Senast en liknande övning genomfördes
var 2003. Till denna övning anslöt också
bekämpningspersonal och ledningsdelar
från flera deltagande förband som andra
brigaden, samt ett flertal mekaniserade
bataljoner och underrättelseförband.
Det övergripande målet med övningen
var att samträna brigadens bekämpningsfunktion samt att samordna och nyttja
funktionen Close Air Support (CAS) som
en del av effektuerande/skjutande förband.
Just själva understödsdelen av Arméövningen är något som brigadchefen
Anders Svensson anser var viktig:
– AÖ 15 var också mycket positiv utifrån
perspektivet att även andra stridskrafter deltog och koordinerades och leddes av brigadstaben. I detta fall helikopterförband men
även insats med stridsflyg. De som jag mött
och träffat under övningen har varit positiva
över att äntligen är vi igång och övar inom
brigad. Bara denna positiva inställning och
attityd gör att vi kommer ytterligare ett steg
i rätt riktning. Det är inte bara materiel som
bygger brigadförmågan utan det är främst
människorna inom densamma som tillser
att exempelvis olika funktionskedjor hänger
samman i ett brigadsystem, säger överste
Svensson.
Luftvärnet på plats
En sådan funktion som varit mycket osynlig
under en lång rad av år i armésammanhang
är luftvärnet. I år deltog Luftvärnsregementet
med en stridsgrupp robot 70 med tillhörande sensorer. Samtidigt övade huvuddelen

av luftvärnsförbandet på andra sidan landet
tillsammans med Flygvapnet i samband
med Flygvapenövning 2015.
Robotstridsgruppen hade uppgiften att
både samöva och sedan skydda andra brigadens strider i Skövde och Kvarn-området. I
detta sammanhang skedde också en förstärkning av luftvärnets förmåga till operativ
rörlighet då robot 70-plutonerna genomförde flera taktiska transporter luftvägen
med helikopter 16, Black Hawk.
Övningsmoment som studerades mycket
noga av luftvärnsbataljonens chef, överstelöjtnant Mikael Beck:
– Genom att kunna transporteras med
helikopter på ett säkert och effektivt sätt
kan våra robot 70-system snabbt grupperas
inom ett större geografiskt område, vilket
förbättrar vår operativa förmåga markant,
konstaterar Mikael Beck.
Helikopterbesättningens befälhavare,
kapten Bergstrand med många års erfarenhet som helikopterpilot förklarar att det
finns en minst lika viktig erfarenhetsbit
för helikopterbesättningen att hantera och
sprida vidare inom Helikopterflottiljen.
– Mig veterligen är detta första gången
som vi nu lyfter robot 70 i en helikopter 16.
Därför är det viktigt för oss att dokumentera hur vi lastar i en metodanvisning som
sedan kan utgöra en del av de stående orderunderlag vi arbetar med. Under Arméövningen har vi också mycket fokus på hänglast då vi bland annat har lyft granatkastare
och lätta terränggående fordon.


Uppifrån och ner:
En robottropp med robot 70 har precis blivit
lufttransporterad med helikopter 16, Black Hawk.
Artilleribataljonens ställföreträdande bataljonschef, major Kenneth Nygren visar en av
Archerpjäsens besättningsmedlemmarna
platsen för tankning- och laddningsomgång,
TOLO i Villingsberg.
Utbildning inför kommande lufttransporter av
luftvärnspersonal.
Brigadchef, överste Anders Svensson presenterar sitt beslut för övriga staben.
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Jag tar befälet, sa Bydén
Enveckasförsvaret – det är sannolikt
det som kommer att bita sig fast i
minnet av Sverker Göranson som ÖB.
Med sin öppenhet kring Sveriges försvarsförmåga i en intervju i Svenska
Dagbladet på nyårsafton 2012 bidrog
han till att debattläget i ett slag
förändrades till det bättre. Han blottlade blottorna för svenska folket.
Text: Claes Arvidsson

A

tt statsminister Fredrik Reinfeldt
replikerade genom att beskriva försvaret som ett särintresse stärkte inte
precis tilltron till alliansregeringens försvarspolitik. Inte heller att försvarsminister
Karin Enström tyckte att det var OK med
en vecka.
Kanhända fanns det då fortfarande
skäl att tala om riskbild, men den tiden
är definitivt förbi. Rysslands krig mot
Ukraina, upprustning, informationskrig,
politisk krigsretorik hemma och borta,
farlig eller aggressiv övningsverksamhet gör
att försvars- och säkerhetspolitiken måste
formuleras i förhållande till hotbilder.
Det är allvar och det kan inte alls uteslutas att det blir allvar. Östersjöregionen
har blivit ett hett friktionsområde. Kriget
kan komma – och då kommer det med fart.
Trots hotbilden mäktade inte försvarsuppgörelsen mellan den rödgröna regeringen
och C, M och KD att växla upp försvarspolitiken mer än på marginalen. Både

Försvarsberedningen och Högkvarteret
hade en högre ambitionsnivå.
Det betyder att Sverige nye ÖB Micael
Bydén måste sikta in sig på att skalförsvaret
består, dvs att försvaret förblir ihåligt. Inte
undra på att Bydén, vid presskonferensen
när Peter Hultqvist presenterade sitt val,
sade att det var med stor respekt som han
tackat ja.
Vid överlämningsceremonin på Karlbergs
slott 1 oktober höll Bydén ett tal i beslutsam och positiv anda. Och vad annat hade
han kunnat göra? Men vägen fram lär inte
bli någon sinekur. Problemet är inte att
det försvar som vi har är dåligt, utan att
det inte är det försvar som vi behöver.
Förmågebredd och uthållighet saknas.
Bydéns jobb blir inte lättare av att han
ska leda i en tid när det svärmar av utredningar på försvarsområdet. Det gäller allt
från logistik till personalförsörjningssystemet.
I jobbeskrivningen ingår att lösa en ekvation som inte kan gå ihop. Inriktningen är
att stärka förmågor genom att få organisationen i bättre form, men i närtid skulle det
behövas mycket mer av förmågehöjande insatser. Vi blir bättre men samtidigt blir Putin
ännu bättre. Det är faktiskt väldigt dåligt.
Väldigt bra att ha i en tid när Sverige
stärker samarbetet med USA är hans bakgrund som attaché i Washington och att
ha verkat som stabschef vid ISAF
i Afghanistan. Det är förstås
bra att ha med sig när han ska
göra Nato-samarbetet ännu
närmare – när riksdagen fattat
beslut om det s k värdlands-

avtalet som ska ge Sverige ökade möjligheter att ta emot och ge militär hjälp.
Samtidigt tränger sig frågan om Natomedlemskap på. Alla de borgerliga partierna
har – till slut – dragit slutsatsen att ett medlemskap är vägen för att öka Sveriges säkerhet. Det tycker säkert Bydén också men det
kan han förstås inte – och ska inte heller
– säga.
Jag tar befälet, sade Bydén beslutsamt
när han på Karlberg tog över överbefälhavarens kommandostav. Förhoppningsvis
säger ÖB ifrån när han kan – i stället för
att snällt gilla det politiska läget även om
han inte gillar det.
Politikerna behöver mothugg.
Svenska folket behöver få veta.


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

28

Försvarsutbildaren 5/2015

Sedan i september har Försvarsutbildarnas förbund
Criscom kommunikatörer på plats hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i deras särskilda insatsorganisation med anledning av flyktingsituationen. Hittills har
MSB bett Criscom bemanna med en frivillig kommunikatör
per dag, men det finns en möjlighet att bemanningen utökas
framöver.
Även Migrationsverket (MiV) har behövt stöd av kommunikatörer från Criscom. Ingela Hjulfors Berg från Umeå har
tjänstgjort hos MiV i Göteborg och just nu tjänstgör Richard
Nyström hos MiV i Stockholm under en månad.
Criscom har en basorganisationen med 45 kommunikatörer
som är grundutbildade av MSB och Försvarsutbildarna. Större
delen av basorganisationens medlemmar har avtal med följande myndigheter:
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Jordbruksverket
• Länsstyrelsen Halland
De skall dock även kunna användas hos andra länsstyrelser
och myndigheter vid behov.

Inför 2016 har Försvarsutbildarna sökt medel för uppdrag
även hos Länsstyrelsen i Uppland och i Kronoberg.
Text och foto: Anna Torndahl/Försvarsutbildarna

Johan Rodensjö
arbetar på frivilliguppdrag
hos MSB Krisinformation.se

Rekordmånga ungdomar!
Sällan har ungdomsskolan i Falsterbo samlat så
många ungdomar, drygt 140 ungdomar deltog på höstlovskursen.
Veckan bjöd på fem inriktningar där grundkursen tog emot
nya ungdomar och gav dem grunderna för att kunna fortsätta
med verksamheten.
Med stöd av Sjövärnskårens Vedettbåt Östhammar och
kompetenta instruktörer fick Försvarsutbildarnas ungdomar
stifta nära bekantskap med sjölivet. Allt från att gå vakt,
manövrera däcksbåt till att kocka i byssan.

LANDET RUNT

MSB behöver frivilliga

Under veckan bjöds det också på en särskild inriktning
med tema Sjukvård. Hjärt-lungräddning, triage, kompanisamlingsplats, tourniquet och mycket kom att hinnas med på
en vecka. Dessutom fick ungdomarna se hur man jobbar civilt
med akutskadehantering. Detta genom ett besök på akuten
vid Skånes Universitets sjukhus samt ambulansens besök på
kursgården.
Årets upplaga samlade ungdomar från Sjövärnskåren,
Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF), Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK), Bilkåren och inte minst
Försvarsutbildarna. Alla från
hela södra Sverige.
Text: Björn Svensson
Foto: Magnus Starseth

Sjukvårdsmoment var ett inslag.

Försvarsutbildaren 5/2015

29

Ryskt militärt tänkande
Att samtidigt utnyttja politiska, diplomatiska, ekonomiska och andra icke militära medel i kombination med användandet av militär makt utgör grunden i det nya ryska militärt
tänkande. Så förklarar Peter A. Mattsson, fil dir och forskare
vid Försvarshögskolan, huvuddragen i Rysslands nya militära
doktrin när han den 28 oktober föreläste i Karlstad. Föreläsningen arrangerades av Allmänna Försvarsföreningen Värmland
tillsammans med Försvarsutbildarna Värmland och Utrikespolitiska föreningen i Karlstad.
Peter Mattsson har sedan 2011 deltagit i ett tvärvetenskapligt projekt där både militära experter och civila forskare studerat reguljär krigföring under det andra Libanonkriget 2006
och femdagarskriget i Georgien 2008. Sedan 2012 är projektet
fokuserat på Rysslands krigföringsförmåga; dess konceptuella,
fysiska och moraliska delar. Härur berörde Peter under sin
föreläsning reformeringen av den ryska försvarsmakten, rysk
perception av ett nytt krig och vad dessa två delar innebär.

LANDET RUNT

Text och foto: Bengt Fransson

Åhörarna var många och intresserade.

Bohuslän-Dal på bettet

Det har genomförts en Military Weekend under helgen
6-8 november i Försvarsutbildarnas Bohuslän-Dals regi, med
stöd av P4/BohusDalgruppen i Skredsvik. Kurschefen Fredrik
Nilsson med instruktörsteam tog under fredagskvällen emot
15 elever. De flesta av dessa kom från vårt närområde.
Fredagskvällen var det inryckning och uthämtning av den
personliga materielen från FMLOG serviceförråd, som på ett
förtjänstfullt sätt packat allt i numrerade säckar efter storleks-
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ordning. Lördag och söndag var fulla av aktiviteter, bl a ett
fältdygn med förläggning i tält 20.
Ulla Reimers, personalbefäl från 40:e hv-bataljonen informerade eleverna om vilka möjligheter och utbildningsvägar det
finns för att få en anställning i Försvarsmakten. Genom en GMU
för att få en anställning som soldat/sjöman, eller en GU-F som
ger möjlighet att vara med i Hemvärnet som specialist, genom
att välja att utbilda sig hos de frivilliga försvarsorganisationerna.
Kurschefen Fredrik Nilsson, med instruktörer, genomförde en välplanerad övning, som var upplagd som en strapatsslinga med olika inlagda övningsmoment. De flesta av momenten genomfördes ute i terrängen med tältförläggningen som
centrum.
Det moment som varade längst var förläggning i tält 20,
med allt det kan innebära av strapats såsom att elda och hålla
värme, hinna sova och laga sin egen mat, s k ration (frystorkad). De flesta måltiderna var rations där eleverna fick
prova de smaksensationer som finns.
Eleverna fick prova på och använda delar av den personliga
materiel som Försvarsmakten tillhandahåller till en soldat.
Detta innebar att de även fick testa hur det är att bära kroppsskydd (som är ett splitterskydd), under övningsmomenten.
Ett pass med provskjutning av vapnet Ak 4B, gjordes under
lördag efter lunch. Några militära fordon som eleverna fick se
och bli transporterade i, var bl.a. bandvagn 206 och terrängbil 20.
På söndagseftermiddagen var det lite trötta elever, men
naturligtvis med mycket intryck, som åkte hem.
Text: Thorsten Flood
Foto: Fredrik Nilsson

Förväntansfulla elever.

Det händer i förbunden 20/12-20/2
Region Syd				

Region Mitt (forts.)				

Aktivitet
Datum	Plats
Arrangerande
			förbund

Aktivitet
Datum	Plats
Arrangerande
			förbund

Utbildningshelg (ungdom)
Utbildningsdag (ungdom)
Military Weekend
Vinterövning (ungdom)
Ungdomsövning
Adjutantsutbildning
Informatörskurs För din säkerhet!
Utbildningshelg (ungdom)
Regional utbildningskonferens
Military Weekend
Utbildningsdag (ungdom)

Verksamhetssäkerhet
12-14 feb
Strängnäs
Stockholm
			Södermanland
Military Weekend
19-21 feb
Fårö
Gotland

15-17 jan
Halmstad
16 jan		
29-31 jan
Revingehed
29-31 jan
Skredsvik
30-31 jan
Göteborg
12-13 feb
Tylebäck
12-14 feb
Tylebäck
12-14 feb
Halmstad
13 feb
Tylebäck
19-21 feb
Kosta
20 feb		

Halland
Bohuslän-Dal
Skåne
Bohuslän-Dal
Göteborg
Halland
Halland
Halland
Halland
Kronoberg
Bohuslän-Dal

Region Norr				
Aktivitet
Datum	Plats
Arrangerande
			förbund
Verksamhetssäkerhet
Verksamhetssäkerhet

20-21 jan
06 feb

Umeå
Umeå

Västerbotten
Västerbotten

Rikstäckande förbund				

Region Mitt				

Aktivitet
Datum	Plats
Arrangerande
			förbund

Aktivitet
Datum	Plats
Arrangerande
			förbund

Studiebesök – Nordic Centre for Gender in
Military Operations (NCGM)

20 jan

Stockholm

Militärtolkarna

Vintergatan
23 jan
Livgardet, Sthlm Stockholm
			Södermanland

Sverige behöver mer patriotism

Ä

r Sverige infiltrerat av agenter från främmande makt? Vilka mål har de, hur
är de tränade, vilken betydelse har de i en gråzon mellan fred och väpnad
konflikt? Känner vårt kontraspionage till dem och vad gör man för att motverka deras operationer? Frågorna ställs, men svaren från säkerhetspolis och militär
underrättelsetjänst är vaga och måste vara det. Detta inbjuder till privata tolkningar
och åtskilliga är de skönlitterära författare som har utnyttjat problemets inneboende
dramaturgi.
Någon mer ingående säkerhetspolitisk analys ger sig Per Sjöswärd inte in på i
sin nyligen utgivna Som om ingenting hänt. Han utgår från det ofrånkomliga geopolitiska förhållandet att Sverige är ett intressant mål för ryssarna och koncentrerar sig på att i thrillerform belysa deras metoder på fältet. Med ett stänk av resignation och bitterhet lyfter Sjöswärd fram den aningslöshet som han anser att
svenska myndigheter lider av.
Handlingen är förlagd till tiden omedelbart efter Sovjetunionens upplösning. Magnus Fjellman, teknologie doktor och direktör i näringslivet, upptäcker
under en av sina promenader på Lidingö hur grodmän simmar iland från en
miniubåt. Detta meddelas Säpo och Must, militära underrättelsetjänsten, men
dessa tycks inte ta saken på allvar. Nu vänder sig Fjellman istället till skolkamraten, vännen och kriminalinspektören Per Haraldsson. Av sina överordnade
får Haraldsson emellertid direktiv om att låta bli vidare efterforskning. Därför
fortsätter duon i egen regi. Under nattliga expeditioner och med hjälp av så kallade bildförstärkare och
känsliga mikrofoner lyckas de dokumentera hur utväxlingen av agenter går till. Men deras privata spaning innebär stora risker. Den röda
tråden i Som om ingenting hänt är att vi ännu är några som oroar oss för Sveriges sårbarhet medan nationen i övrigt sover. På ett visserligen
något nedtonat sätt framträder ändå Sjöswärd som en patriotismens banérförare. Det gör han med all rätt! Det finns ett grundläggande
systemfel i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Budskapet är nyanserat, men möjligen tillräckligt tydligt för att kulturens grindvakter ska kunna avfärda boken som en partsinlaga från desillusionerad försvarsvän. Det vore synd på en ovanligt välskriven och angelägen
läsning, dessutom för ovanlighetens skull grammatiskt felfri och utan korrekturfel.

Text: Ulf Ivarsson

Boken kan beställas på: ih384zc@gmail.com Telefon: 0494-231 51 Sjöswärds Förlag Övra Drättinge 590 46 RIMFORSA.
Priset är 265 kronor inklusive moms och frakt. Likvid till bankgiro 5664-5682, Sjöswärds Förlag
Försvarsutbildaren 5/2015
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Aktiviteter under höstlovet

Military Camp, Göteborg. Foto: Ulf Hammarlund

Ungdomsövning, Strängnäs. Foto: Joakim Andersson

Ungdom, tema luftvärn, Halmstad. Foto: Elias Granqvist

Anmäl ändrad
adress!

Ungdom, tema språk, Uppsala. Foto: Kim Haglund

U

nder skolans höstlov passade ett
hundratal av våra ungdomar på att
gå någon av de centrala kurser som
erbjöds i Stockholm, Uppsala, Halmstad,
Skåne och Göteborg. Ungdomar från hela
landet bjöds på ett smörgåsbord av aktiviteter med olika inriktningar såsom officer,
språkinriktning, teknisk inriktning och
sjukvård samt Military Camp för de som
ville veta mer om totalförsvaret men ännu
inte kommit i kontakt med oss.

Ungdom, tema luftvärn, Halmstad. Foto: Tobias Wallström

Military Weekend, Skövde. Foto: Lars Westerström

Ungdom, tema officer, Karlberg. Foto: Torbjörn Gustafsson

Ungdomsövning, Eksjö. Foto: Ulf Hammarlund

Ungdomsskola, Falsterbo. Foto: Magnus Starseth

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.

