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Texten i denna bilaga är en något
omarbetad och utökad version från det
av Bert-Olof Lax författade kapitlet Från
Landstormsmannen till Försvarsutbildaren
i Försvarsutbildarnas jubiléumsbok
Försvarsutbildarna 100 år utgiven 2012.

1945 Landstormsmannen
utkommer med blått omslag
och texttillägget “Tidskrift
för värnpliktigt befäl”.

1918 “Landstormsmannen”
utkommer med sitt första
nummer.
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1946 Tidskriften byter
namn till “BEFÄL”.

1956 Antalet nummer
minskas från 12 till
10 nummer per år.

1961 Antalet nummer
minskas från 10 till 8
nummer per år och ett par
år senare till 6 nummer.

FÖR 100 ÅR SEDAN, året var 1918, hette
medlemstidskriften Landstormsmannen.
I dag heter den Försvarsutbildaren. Vad har
hänt sedan dess? Denna skrift utgör en
kortfattad beskrivning av den utveckling
som de 100 åren inneburit.
Under det sekel som gått har tidskriften haft
en central roll som informationsorgan till
medlemmarna men också till de människor
i samhället som intresserar sig för försvarsoch säkerhetsfrågor samtidigt som den
tjänat ett rekryteringssyfte.
Sveriges Landstormsföreningars Central
förbund bildades 1912. Då saknades resurser
för att kunna ge ut en egen tidskrift. Fem år
senare, år 1917 motionerades om att skapa
en egen tidskrift som skulle vara ett organ
för landstormsbefälet och föra deras talan.

1994 Beslut tas att
BEFÄL ska tryckas i
A4-format.

1973 Beslut tas att BEFÄL
ska ges ut gratis till alla
medlemmar inom FBU och de
rikstäckande föreningarna.

2006 Man ändrar namn till
Försvarsutbildarna och kort
därefter byter man tidskriftens
namn till “Försvarsutbildaren”.

1997 Tidskriften
börjar tryckas helt
och hållet i fyrfärg.

2005 Antalet nummer
minskar från 6 till 5
nummer per år.

2010 Tidskriftens layout
genomgår förändringar.

2015-2016 Försvarsutbildarnas
grafiska profil uppdateras under
2015 och tidningen får därmed
nytt utseende fr o m nr 1 2016.
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LANDSTORMSMANNEN
NÖDVÄNDIGA RESURSER, om än knappa
sådana, skapades och i augusti 1918 utkom
”Landstormsmannen” med sitt första
nummer. Ur avsiktsförklaringen, eller annor
lunda uttryckt, syftet med tidskriften,
kunde utläsas att den var opolitisk, och ett
sammanhållande organ för landstorms
rörelsens arbete.
Upplagan på omkring 3 000 exemplar per
nummer var liten i förhållande till Landstormens numerär, som i början av 1920-talet
omfattade 20 000 medlemmar, resultatet
av försvarsviljan från det nyligen avslutade
världskriget. Tidskriften gavs då ut med
12 nummer per år.

Även luftvärnsutbildning var en del av Landstormens verksamhet.
Foto: CFB Arkiv

TIDSDOKUMENT
Tidskriften innehöll de första åren ofta skildringar av landstormsföreningarnas tävlingar,
vilka var en viktig del av den unga rörelsens
verksamhet. Många för Landstormen viktiga
personer avbildades flitigt och de som ansågs
vara särskilt betydelsefulla för rörelsen
prydde omslaget. Bilder förekom dock
sparsamt.
Landstormens uppgift var att utbilda befäl
och det satte sin prägel på tidskriften, som
efterhand blev ett utbildningshjälpmedel
med applikatoriska exempel och lösningar
till dessa på stridsteknisk och taktisk nivå.
I augusti 1918 kom det första numret av Landstormens egen
tidskrift – "Landstormsmannen" ut. Tidskriften skall, ansåg man,
vara pådrivande för "den frivilliga landstormsrörelsens oegen
nyttiga och av sann fosterländsk anda burna idéer." De första
fyra åren trycktes tidskriften i ett A4-liknande format. Upplagan
var liten, omkring 3 000 exemplar, i förhållande till antalet
medlemmar, ca 20 000. Foto: Okänd
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Det som i vår tid benämns säkerhetspolitik
behandlades i liten utsträckning. Fortsätt
ningsvis var artiklarna som övergripande
behandlade det svenska försvarets utveckling, exempelvis effekterna av 1925 års
nedrustning, fåtaliga. ”Landstormsmannen”
var fokuserad på den inre verksamheten.

Hemvärnet bildades 1940. Som resultat
upplöstes Landstormen år 1943. Samma år
bildades Centralförbundet för befälsutbildning. Huvuddelen av landstormsbefälen
blev då värnpliktiga befäl. Tidskriften
Landstormsmannens fortsatta innehåll och
namn diskuterades. Att tidskriften skulle
leva vidare var klart samtidigt som namnfrågan debatterades.
1945 utkom Landstormsmannen med ett
blått omslag, som skulle komma att behållas
i flera år. För att markera att tidskriften var
avsedd för värnpliktigt befäl, angavs i under
kanten på omslaget: ”Tidskrift för värnpliktigt
befäl”. Upplagan av Landstormannen var
liten och insatser gjordes fortlöpande för att
öka antalet prenumerationer.

Landstormsmannen gavs inledningsvis ut en gång i månaden.
Foto: Okänd

Under beredskapsåren 1939-1945 utbildades skolungdomar i bruket av vapen. Foto: CFB Arkiv
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Rörelsen har alltid satsat
på ungdomsverksamheten.
Foto: CFB Arkiv

BEFÄL
I 1945 ÅRS FÖRSTA NUMMER aktualiserades
namnfrågan. Bakgrunden var att landstormen
tillhörde historien varför namnet Landstormsmannen på tidskriften inte var relevant.
Året därpå hade tidskriften fått namnet
”BEFÄL” I mindre stil fanns tillägget ”
Landstormsmannen”. Det togs bort två år
senare.

1946 fick tidskriften namnet "Befäl", dock med tillägget
"Landstormsmannen" vilket gällde fram till 1948.
Foto: Landstormsmannen 1 1946 och 1948

Efterhand blev tidskriften innehållsrikare och
aktuellare då artiklar om aktuella försvarsfrågor och om Centralförbundets verksamhet
infördes. De taktiska exemplen inriktades mot
Centralförbundets uppgift att vidareutbilda
värnpliktigt befäl, till skillnad mot landstormstiden då det handlade om att utbilda
till befäl. Annonser som finansieringsform
minskade efterhand och Centralförbundets
överstyrelse gav allt större anslag för tryckning och distribution.

Innehållet under 1950- och 1960-talen upp
togs alltmer av artiklar som syftade till att
ge medlemmarna aktualiteter om försvaret
och den senaste utvecklingen på utbildnings
området. Atomkriget, som var aktuellt under
1950-talet återkom ofta i olika artiklar.
BEFÄLSUTBILDNING VIA ARTIKLAR OCH SÄRTRYCK
Under 1950-talet och fram till slutet av 1980talet hade Sverige ett militärt försvar,
som hade behov av alla vapenföra män
mellan 18 och 47 år. Detta gällde framför
allt armén. Befälen i krigsförbanden var
till övervägande del värnpliktiga, allt från
kompanichefer för lokalförsvarsförbanden
ner till gruppchefer i ett 30-tal brigader. För
den frivilliga befälsutbildningen bestod
utmaningen i att attrahera och vidareutbilda
ett stort antal av dessa värnpliktiga befäl. I
tidskriften gavs därför stort utrymme för
artiklar som syftade till att ge kunskap om
taktik och stridsteknik. Sådana artiklar
trycktes i serier om specifika ämnen och
gavs sedan ut som särtryck till ”BEFÄL”.
Särtrycken skrevs av yrkesofficerare som
var specialister inom sina områden. Oftast
var dessa ”utbildande artiklar” föregångare
till reglementen och användes i flera fall
som utbildningshjälpmedel under grundoch repetitionsutbildning men också vid
skolor för utbildning av yrkes- och reserv
officerare. Samtidigt gav dessa särtryck
värnpliktiga befäl, som var FBU-medlemmar,
en god kännedom om modern taktik och
stridsteknik.
Ett par av särtrycken kom mer än andra till
flitig användning vid den militära, obliga
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om strid i bebyggelse som skrevs av överste
Henrik von Vegesack, som var ansvarig för
utvecklingen av den stridstekniken.
BEFÄL TILL ALLA MEDLEMMAR
Vid 1967 års riksstämma beslöts att BEFÄL
skulle tilldelas medlemmarna i de förbund
som biträdde förslaget om en medlems
tidskrift. Av 30 förbund anslöt sig 17.
Vid de följande riksstämmorna blev frågan
om BEFÄL som medlemstidskrift stundtals
föremål för heta diskussioner. Emellertid
beslöt man att från och med 1973 skulle
BEFÄL ges gratis till alla medlemmar inom
FBU och till de rikstäckande föreningarna.
Upplagan ökade därmed till 35 000 exemplar
per nummer.

Cykeltolkning var en vanlig syn på 50- och 60-talet. Foto: CFB Arkiv

toriska utbildningen som till exempel överste
löjtnant Edor Hjukströms många artiklar om
”Skyttebataljonens anfall”, överste Bo Pellnäs
artiklar om ”Stridsteknik vid små förband”
samt ”Brigadskyttebaljonens strid”. I mitten
av 70-talet spelade särtrycken en särskilt
viktig roll för utbildningen vid de militära
förbanden. I samband med införande av
brigadorganisation 77 hade arméns reglementsproduktion ännu inte hunnit förse
förbanden med alla de nya reglementen som
behövdes. Därför blev särtrycken ofta det enda
underlag som man disponerade som utbild
are och chef. Nämnas kan också de artiklar
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Under åren ökade priserna för tryckning
och framför allt för distribution. Från att
”Landstormsmannen” utgetts med 12 nummer
per år minskades antal nummer 1956 till
10 nummer per år. 1961 övergick man till att
ge ut 8 nummer per år och ett par år senare
till 6 nummer.
Redaktionen bestod i slutet av 1940-talet
av en redaktör tillika ansvarig utgivare, en
redaktionssekreterare och en annonschef.
I och med att BEFÄL blev en medlemstidskrift bestämdes att innehållet till en tredje
del skulle omfatta försvarsupplysande
artiklar, en tredjedel utbildningsartiklar och
en tredjedel skulle innehålla FBU-information. BEFÄL bekostades av statsmedel till
två tredjedelar, och resten finansierades
genom CFB. Statsmedel finansierade innehållet som handlade om försvarsupplysning

Under åren förändrades Befäls logotyp. Det första numret med en riktig omslagsbild var nr 1 från 1953. Första sidan förändrades och bilden
blev större efterhand och under 80-talet trycktes fler och fler nummer av tidningen med omslag i fyrfärg. Foto: CFB och Lasse Sjögren (1/82)

och utbildning, medan inslag om rekrytering
och information till förbunden betalades
med CFBs egna medel.
Innehållet förändrades fortlöpande med
det som rörde sig i tiden. Efterhand började
försvarsbeslut och de konsekvenser som upp
stod att behandlas i allt större utsträckning.
Säkerhetspolitiska förändringar i omvärlden
behandlades och upptog efterhand mer
utrymme. Utbildningsartiklar publicerades
fortlöpande och särtryck gavs ut.
FBU-informationen bestod dels av information om riksstämmor och konferenser, dels
av artiklar från förbund och föreningar.
Till FBU-informationen räknades också de
regelbundet återkommande artiklarna som
ger rekryteringsanvisningar. Det tredelade
innehållet kom att bestå in på 2000-talet.
STORA FÖRÄNDRINGAR
Under slutet av 1980-talet genomfördes flera
nedläggningar av Försvarsmaktens utbildningsförband. Försvarsområdesstabernas

organisation genomgick flera förändringar
under 1970- och 1980-talen. De personalstarka
avdelningar som skapats för att tillvarata
frivilligutbildningen reducerades alltmer.
Uppgifter, som tidigare varit myndighetens
ansvar, överfördes till de frivilliga organisa
tionerna. Samtidigt minskade Försvarsmaktens stöd när det gällde möjligheterna
att låna utbildningshjälpmedel och få
tillgång till militära instruktörer.
Parallellt med förändringarna inom den
militära organisationen förändrades
samhället vilket bland annat innebar att
konkurrensen om fritiden ökade. Föreningar
och förbund fick allt svårare att rekrytera
deltagare till sin verksamhet.
I slutet av 1980-talet och början på 90-talet
förändrades den säkerhetspolitiska miljön
dramatiskt i Europa. Berlinmuren föll 1989,
Sovjetunionen och Warszavapakten upp
löstes 1991 och många av de så kallade
”satellitstaterna” bildade efterhand själv
ständiga nationer.
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Utvecklingen i omvärlden påverkade även
innehållet i tidskriften. Intresset för exempel
vis taktiska uppgifter att lösa på fritiden
minskade. Utbildningsartiklar vilka utgavs
som särtryck blev också mindre intressanta.
Detta bl a på grund av att tillgången på aktu
ella reglementen blev god.
I början av 1990-talet blev försvarsupplysning
en av statsmakterna prioriterad uppgift. I
Frivilligförordningen angavs försvars
upplysning som en av huvuduppgifterna
för de frivilliga försvarsorganisationerna.
Detta avspeglades tydligt i tidskriftens
innehåll. Artiklar med information om inter
nationella militär- och säkerhetspolitiska
företeelser blev allt vanligare i Befäl.

Beslut fattades 1994 att Befäl skulle tryckas
i A4-format. Från nr 4 1994 kom Befäl ut i
A4-format med 24 sidor varav hälften i fyrfärg samt med en helt ny layout och logotyp.
Under 1997 infördes från och med nummer
5 fyrfärgstryck i hela tidskriften.
I tidskriften fanns flera artiklar som gav
bakgrund till aktuella säkerhetspolitiska
skeenden. Från 1994 till 2000 gjordes endast
smärre förändringar i layout och innehåll.
Förstasidans bakgrundsfärg förändrades
genom en anpassning till omslagsbildens
färgskala vid varje nummer. 1998 firade
tidskriften 80 år, vilket uppmärksammades
genom en särskild jubileumslogotyp på
första sidan.
Innehållet vid denna tid uppdelades på
försvarsupplysning, militärteknik, militär
historia, reportage från centrala kurser och
regional utbildning, ungdomsverksamhet
samt information från CFB och medlems
organisationerna. Upplagan år 2000 var
34 500 och Befäl gavs ut med sex nummer
per år. I slutet av 1990-talet och de två första
åren på 2000-talet publicerades debatt
artiklar, vilka bland annat tog upp konse
kvenserna av och det riktiga i de försvarsbeslut som fattades 1996 och 2000.

Sista numret i "benficksformat". 1994 beslöts att Befäl skall
tryckas i A4-format. Foto: Peter Flodin och Uno Gradin
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Försvarsbeslutet 2000 var den största om
organisationen av Försvarsmakten sedan
försvarsbeslutet 1925. Beslutet var en fort
sättning på det steg som togs vid försvarsbeslutet 1996, således från invasions- till
insatsförsvar. Försvarsbeslut 2000 innebar
nedläggning av ett stort antal förband och
staber både i grund- och krigsorganisationen.

NYTT NAMN DEBATTERADES LIVLIGT
Vid Riksstämman 2003 bestämdes att
Centralf örbundet även skall arbeta
med frivillig utbildning inom den
civila krisberedskapen. Samtal om
uppdrag startade med Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Under 1997 infördes, från och med nummer 5, fyrfärgstryck i hela
tidskriften. På bilden nummer 5 samma år. Foto: Tryckerigruppen

TYDLIGARE PROFIL
För att anpassa Centralförbundet till nya
förutsättningar startade ett arbete inom
CFB som mynnade ut i ”Rådslag 2000”.
Arbetet hade börjat redan 1999 och syftade
till att mer tydligt profilera FBU och övriga
förbund och föreningar. CFB ville uppfattas
som den främsta frivilligorganisationen i
landet och en betydande aktör inom frivillig
försvarsutbildning. Delmål var en förbättrad
rekrytering, ett gemensamt namn för alla
i organisationen ingående förbund och
föreningar, samt en regionindelning för att
effektivisera utbildning, ungdomsverksamhet
och rekrytering. Dessutom skulle en ny
gemensam grafisk profil utarbetas. Resultatet
av arbetet skildrades regelbundet i Befäl
under de kommande åren.

Vid Riksstämman 2004 lämnade
överstyrelsen en proposition som
innehöll förslag om namnbyte på
CFB. Namnförslaget som stämman
skulle ta ställning till var ”Försvarsutbildningsförbundet”. I marknadsföringssammanhang skulle förbundet
kallas ”Försvarsutbildarna”. Efter utskotts
behandling ville riksstämman att förslaget
skulle ändras till Svenska Försvarsutbild
ningsförbundet medan ”Försvarsutbildarna”
accepterades. Namnet har tillämpats från
och med den 1 januari 2006.
Från slutet av 90-talet och fram till 2006,
då Befäl byter namn, präglades innehållet i
tidskriften av förändringarna inom För
svarsmakten. Debatten kring försvarets
utveckling och vilka konsekvenser detta
skulle få för Centralförbundet återkom ofta
i Befäl. Även arbetet inom Rådslag 2000
som startade 1999 och inte avslutades förrän
2006, då Centralförbundet bytte namn,
återspeglades ofta i tidskriften.
Befäl kom ut med 6 nummer per år fram till
2005, då CFB av ekonomiska skäl, reducerade
antalet nummer per år till 5. Innehållet
återspeglade Centralförbundets interna
utveckling, oftast på ledarplats, men även
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Att ta med familjen på kurs
upplevs av många som mycket
trevligt. Foto: Uno Gradin

i form av beskrivande artiklar och debatt
inlägg. Artiklar som på ett eller annat sätt
hade säkerhets- eller försvarspolitisk anknytning förekom ofta, som t ex information med
anknytning till försvarsbeslut. Dessutom
regelbundet artiklar om utbildning, ung
domsverksamhet, krisberedskap, militär
teknik, militär- och krigshistoria och
utländska stridskrafter. I innehållet fanns

även artiklar som speglar medlemsorganisa
tionernas utveckling och rekrytering. Befäl
fanns även som webbtidning.
2005 hade Befäl en upplaga på 36 400 ex
per nummer och en budget på 1 827 500 kr.
Den 9 december utgavs Befäl nr 5 2005 som
blev tidskriftens sista nummer.

Mot bakgrund av utvecklingen av Försvarsmaktens krigsorganisation och dess behov, samt medlemmarnas önskemål tillkom många
nya kurser i det centrala kursutbudet. Bland andra Strid i bebyggelse. Denna bild är från Skövde 2001. Foto: Lars Westerström
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NYTT NAMN − FÖRSVARSUTBILDAREN
EFTER BESLUTET om Centralförbundets
namnbyte påbörjades arbetet med att hitta
ett nytt namn på tidskriften. Inom marknads
föringsprojektet kom man snart fram till att
tidskriften skall byta namn till ”Försvars
utbildaren”. De främsta argumenten för ett
namnbyte var att Försvarsutbildaren inte bara
vände sig till befäl utan även till specialister
och meniga. Men man såg även en framtida
målgrupp bland civila som fanns inom krisberedskapsorganisationen. När Central
förbundet 2005 fick utbildningsuppdrag
av Krisberedskapsmyndigheten började en
period av satsning på utbildning inom civil
krisberedskap.
Under 2006 genomfördes en radikal föränd
ring av värnpliktssystemet vilket innebar
att endast cirka 8 000 värnpliktiga kallades
in till 11 månaders grundutbildning. De som
ville kunde därefter göra en ”tredje termin”
om de ville fortsätta för att ta anställning
i Försvarsmakten. Konsekvensen blev att
Försvarsutbildarna fick ett radikalt minskat
antal värnpliktiga att rekrytera ur.
Under de första åren innehöll Försvars
utbildaren i stort ett likartat innehåll som
tidigare fanns i Befäl. Ett avsnitt kallat
”Landet runt” infördes. Det bestod av sidor
med korta rapporter från förbundens verksamhet. Efter hand blev det flera artiklar
om civil krisberedskap, bl a på grund av den
utbildning som genomfördes på uppdrag
av Krisberedskapsmyndigheten (KBM ) och
genom Criscoms verksamhet. Även utrymmet
för ungdomsverksamheten ökade. Verksamheten vid de rikstäckande förbunden med
särskild kompetensinriktning belystes i
större omfattning än tidigare. Utrymmet för
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Det allra första numret av Försvarsutbildaren.
Foto: Försvarets bildbyrå/Sven-Åke Haglund

artiklar om den traditionella kompletterings
utbildningen minskade dock.
2008 infördes sidor för notiser och meddelanden där viktig information för såväl
funktionärer som vanliga medlemmar fanns
att läsa. Debattsidorna dominerades dels av
Försvarsmaktens transformering till ett
insatsförsvar och dels av Försvarsutbildarnas
och övriga frivilligorganisationers framtid.
Den 16 juni 2009 fattade Riksdagen beslut om
Försvarsmaktens inriktning till år 2014. Den
stora förändringen var att värnpliktstjänst
göringen lades vilande. Försvarsmakten
skulle i stället bestå av anställda och kontrakterad personal.
Med Försvarsutbildarna i spetsen startade en
diskussion om en genomgripande förändring
av strukturen inom de frivilliga försvars
organisationerna. I Försvarsutbildaren

2010 genomfördes en förändring av tidskriftens layout. Fyra till åtta sidor med
nyheter per nummer infördes. Man strävade
efter att göra tidskriften mer aktuell än
tidigare. Intervjuer med och ”porträtt” av
intressanta personer återkom i huvuddelen
av numren. Antalet debattartiklar ökade
märkbart. Dessa präglades, i likhet med ledarartiklarna, av Svenska Försvarsutbildnings
förbundets framtid. Bilderna blev fler och
större, visserligen på bekostnad av text
massan, men helhetsintrycket blev en
modernare tidskrift. I övrigt fanns de traditionella ämnena representerade i de flesta
numren.
De senaste åren förekom regelbundet
artiklar och debattinlägg om värnpliktsförsvar kontra yrkesförsvar. En tydlig trend

nr 3, 2018

speglades försöken från Försvarsutbildarna
att få gehör och stöd för sina åsikter, där
samgående och samordning var nyckelorden.

FÖRSVARS

UTBILDAREN

Vårt stöd till
Försvarsmakten
Försvarsutbildaren 3 2018.
Foto: Försvarsmakten

som slog igenom i innehållet var artiklar om
Hemvärnet och positiva artiklar om insatsförsvaret och ungdomsverksamhetens
betydelse för rekrytering till Försvarsmakten.
Varje tidskrift behöver följa med sin tid
där inte minst konsumentens läsvanor och
intressen behöver följas upp, analyseras
och återspeglas i innehållet. I fallet med
Försvarsutbildaren gjordes en ändring av
den grafiska profilen 2014 liksom att inne
hållet successivt anpassats till den verksamhet som bedrivs inom rörelsen liksom till
omvärldsutvecklingen. Här ska framhållas
att Försvarsutbildaren även har en roll i
rekryteringen där tidskriftens läsvärdhet
ska inspirera till medlemskap hos den
läsare som inte redan är medlem.

Civilt-militärt samarbete behövs också i fred. Foto: Anders Kämpe

2018 hade nummer 3 av Försvarsutbildaren
en upplaga på 25 100 ex.
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REDAKTIONEN
UNDER DE FÖRSTA ÅREN bestod tidskriftens
redaktion av en redaktör och ansvarig
utgivare samt av två redaktionssekreterare,
en för text och en för meddelanden. Meddelanden var dels ”Meddelanden från
Centralförbundet”, dels ”Meddelanden från
förbund och föreningar”. Behovet av de två
sekreterarna berodde på att meddelanden
och annonser oftast upptog nästan 50 % av
tidskriftens sidor. Intäkter från annonser
behövdes för att bidra till kostnaderna för
tryckning och distribution.
Text om verksamheten och meddelanden
upptog ofta endast 28 sidor, medan antalet
annonser upptog 48 sidor av innehållet.
Efterhand minskade antalet sidor med
meddelanden och annonser. Utrymmet
ökade därmed för artiklar om landstormens
utbildning. Artiklar om materiel och vapen
inom krigsmakten ökade.
Efter att landstormen upplösts bytte tid
skriften namn till Befäl. Redaktionen bestod
fram till 60-talet av en ansvarig utgivare
som oftast var ordförande för verkställande
utskottet (VU) samt ett antal redaktörer
och ledamöter ur överstyrelsen, författare
av artiklar och ansvariga för utbildnings-
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verksamheten. Under 60-talet övergick
uppgiften som ansvarig utgivare till general
sekreteraren. Dessutom utsågs informations
chefen att vara chefredaktör. Ett redaktions
råd fanns fram till i slutet av 90-talet.
I dag, år 2018, speglar tidskriften mycket
tydligt de civila och militära utbildnings
uppdrag som försvarsutbildarna genomför
liksom den viktiga ungdomsverksamheten
och varje nummer innehåller minst en
analyserande artikel över ett aktuellt
säkerhetspolitiskt ämnesområde. Ämnet
militärteknik återkommer frekvent liksom
att policyfrågorna behandlas.

CHEFREDAKTÖRERNA GENOM TIDERNA
1963-1966 Sune Blad
1966-1976 Carol Benedich
1976-1993 Bertil Flodin
1993-2005 Bert-Olof Lax
2005-2017 Per Klingvall
2018- Kristoffer Bäckström

FRAMTIDEN
EN NYLIGEN GENOMFÖRD medieutredning
visar att stora förändringar kan ske inom
en tioårsperiod. Utredningen är en analys
av en bedömd utveckling, varför några
absoluta slutsatser inte kan dras givet de
osäkerheter som präglar varje framtidsbedömning. Papperstidningens överlevnad
är tveksam. Bredband är varje mediekonsuments egendom liksom att den naturliga
konsekvensen av detta är att mediekonsumtionen flyttar ut på nätet. Läsaren kommer
i allt större utsträckning att tillgodose
nyhetsbehovet via sociala medier, där internationella storföretag som Facebook och
Google tenderar att få dominans.
Samtidigt kommer äldre generationer
fortsätta med att använda traditionella
nyhetskällor, medan yngre blandar detta
med sociala medier och sökmotorer. Vi ser
således sannolikt förekomsten av parallella
nyhetskällor av mera traditionell art vilka
successivt minskar och de nya vilka expanderar i takt med att deras nyttjare ökar.
Läsarna tenderar att lockas med ett ökat
fokus på åsikter framför fakta samtidigt som
det finns en marknad bland en stor grupp
välutbildade mediekonsumenter att få faktabaserad information och analyser av denna.
Därmed har tidskriften, antingen i pappersform och/eller i nätform sannolikt en framtid. I ett demokratiskt land är sanningsenlig
information som baseras på fakta ett av de
demokratiska systemets ankarfästen.
Vad händer med tidskriften Försvarsutbild
aren? Det enkla svaret är att ingen med
säkerhet kan förutse framtiden. Samtidigt
känns det tämligen okontroversiellt att

hävda att oaktat ett fortsatt bibehållande
som papperstidskrift alternativt att en
övergång till en nätbaserad tidskrift sker,
så behöver Svenska Försvarsutbildningsförbundet ett kvalitativt kommunikationsverktyg.
Tillgången på ett kvalificerat kommunikationsverktyg behövs. Detta accentueras när
förändringar sker. Eftersom förändringar
ständigt förekommer liksom tenderar att
accelerera blir behovet av ett högkvalitativt
verktyg en konstant.
Förändringar som har skett eller är under
genomförande och som kommer att få
konsekvenser för Försvarsutbildarna går att
skönja i dag. Försvarsutbildarnas verksamhet
vilar i dag på två fundament. Det ena är de
uppdrag som vi får från Försvarsmakten.
Det andra handlar om de civila uppdrag som
tenderar att bli fler beroende på ett civilt
försvar som befinner sig under uppbyggnad.
För att dessa fundament ska leva fordras ett
inflöde av engagerade människor, således
rekrytering samt kunskapsspridning genom
kontinuerlig och kvalificerad försvars
information.
Försvarsmaktens system för personal
försörjning är under utveckling i och med
att beslut tagits om att återinföra värnplikten.
Här kan vi få en roll då det gäller att såväl
bibehålla som att utveckla de specifika
kompetenser inom vilka Försvarsutbildarna
kan ge kvalificerad utbildning. Det kan gälla
för soldater och sjömän liksom för specialist
officerare och taktiska officerare. I rekryteringen till och informationen om denna typ av
kurser har Försvarsutbildaren en tydlig roll.
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Skydd mot farliga ämnen är åter
aktuellt för både det militära och
civila försvaret. Foto: Jörgen Öberg

Uppbyggnaden av det civila försvaret pågår.
I och med frånvaron av en civilförsvarsplikt
så finns en naturlig koppling mellan frivilligorganisationerna och det civila försvarets
personalförsörjning. Försvarsutbildaren,
eller om annat namn ges tidskriften i
framtiden, kommer att ha en tydlig roll i att
engagera människor för att frivilligt delta i
uppbyggnaden av de civila delarna av total
försvaret. Det kan förutses att det civila
försvaret kommer att innehålla någon form
av regionala och/eller kommunanknutna
räddningsstyrkor och dessa behöver utbildas
liksom kompetens bibehållas på samma sätt
som den personal som ska ha ansvaret för
skyddsrummen runt om i vårt land. Också
här kommer Försvarsutbildarna att kunna
bidra med kvalificerad utbildning och på
samma sätt som gäller för den militära
delen av utbildningsutbudet har tidskriften
Försvarsutbildaren också här en tydlig
informerande liksom rekryterande roll.
Försvarsinformation som ges av kvalificerade
skribenter ger kunskap och perspektiv till
det individuella engagemanget liksom till
den egna specifika roll och uppgift som en
person har i rörelsen. Försvarsutbildaren
erbjuder i dag kvalificerade analyser över
säkerhets- och försvarspolitiska aktualiteter
i samarbete med Allmänna Försvars
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föreningen och goda förytsättningar finns
att utveckla detta samarbete ytterligare.
Nyheter som ges inom försvarsområdet har
idag en stor bredd och likaså här finns en
kvalitetsbas att bygga vidare på.
Våra regionala och rikstäckande förbund
behöver information som bidrar till spridningen av information. Det finns därför en
naturlig roll för att varje styrelse innehåller
en informatör. Att göra vår verksamhet känd
och att bidra till att vi får nya medlemmar
är två naturliga uppgifter för informatören
i våra förbundsstyrelser. Två ytterligare och
lika naturliga uppgifter är att hålla kontakt
med medier samt att bidra med informationsspridningen på sociala medier. Dessa
roller för informatörerna i våra förbundsstyrelser kommer att ha stor betydelse för
vår växtkraft.
Huruvida tidskriften i framtiden kommer
att utges såväl i en pappersupplaga och/eller
som nättidskrift är omöjligt att förutspå.
Ekonomin är här en avgörande faktor. Vad
som däremot känns säkert att förutse är
behovet av faktabaserad och kvalificerad
information vilket är en konstant i ett
demokratiskt samhälle lika mycket som i en
demokratisk frivillig försvarsorganisation.
Det motiverar en framtid för tidskriften
Försvarsutbildaren.
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