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VÅR SÄKERHET ÄR
HELA FOLKETS ANGELÄGENHET
FOLK OCH FÖRSVAR 2016
LENA BARTHOLDSON, GENERALSEKRETERARE

Folk och Försvar har under många 
år arbetat med att lyfta frågor som 
rör allas vår säkerhet. Sedan en tid 
tillbaka märker vi av ett allt större 
intresse av att förstå och diskutera 
frågor som rör säkerhetspolitik, 
försvarspolitik och krisberedskap - på 
alla fronter.

Under 2016 har vi ställt vår arena 
till förfogande för mängder av 
diskussioner om både internationella 
sammanhang, regional säkerhet och 
nationell förmåga.

Att händelseutvecklingen i Turkiet, 
Syrien, Iran och Ryssland påverkar 
oss är självklart. Världen vi lever i 
är, när allt kommer omkring, ganska 
liten - men på vilket sätt? Vår egen 
förmåga att hantera dessa och andra 
utmaningar är i sammanhanget 
givetvis begränsad och ibland även 
helt otillräcklig. Linjen som gäller 
är att Sverige tillsammans med 
andra ska möta de utmaningar som 
påverkar vår säkerhet. Men de 

gemenskaper vi ingår i, eller står 
nära, är dynamiska och vi på Folk och 
Försvar upplever ett stort intresse 
av att följa utvecklingen i de här 
sammanhangen. Vi har därför bland 
annat lyft utvecklingen inom Nato 
och vad Sveriges partnerskap innebär 
med nuvarande förutsättningar och 
omständigheter, så väl som vilka steg 
det svensk-finska samarbetet tar. 
Vi har även tagit upp många frågor 
som rör den nationella förmågan. 
Totalförsvar, personalförsörjning, 
krisberedskap, försvarsekonomi, 
civilt försvar, militärt försvar, 
folkförankring, digitalisering…. listan 
kan göras lång.

I vår verksamhet har vi under året   mött 
drygt 16.000 personer. I Stockholm, i 
vimlet under Almedalsveckan, i ett 
snörikt Sälen, under Skördefesten på 
Öland. På högskolor och universitet i 
Lund Göteborg, Halmstad, Uppsala, 
Östersund och Stockholm. På 
hundratals gymnasieskolor runt om 
i hela Sverige. Studieresor har gått 

till Helsingfors, Washington och 
Athen. Några dagar har vi dessutom 
tillbringat i Malmö med omnejd 
tillsammans med finska och norska 
delegationer.

Mycket av det vi gör, gör vi tillsammans 
med andra. Våra samarbetspartners 
är många och mycket uppskattade. 
Under året har vi fått flera nya 
medlemsorganisationer, vilket visar 
på det breda engagemang som finns 
för frågor som rör säkerhet, försvar 
och krisberedskap. Vi är många som 
vill bidra till att just de här frågorna är 
och förblir hela folkets angelägenhet.

I den här årsrapporten ger vi dig 
några glimtar från vår verksamhet 
under året som gått.

Jag hoppas att du får en givande 
läsning - och att vi ses i många 
sammanhang framöver!
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VÄRLDENS UTVECKLING 
GER VÅR SÄKERHET
SÄKERHETSPOLITIK
FREDRIK MÜLLER-HANSEN, UTBILDNINGSANSVARIG

För svenskt vidkommande så 
kulminerade det säkerhetspolitiska 
året då Sverige blev invalt i FN:s 
säkerhetsråd. En lång kampanj 
nådde sitt slut och Sverige kunde 
åter träda in i det globala finrummet. 

Att få en plats i säkerhetsrådet är 
en sak – vad man faktiskt kommer 
uträtta är något helt annat. En 
av de prioriterade frågorna 
för Sverige kommer vara det 
konfliktförebyggande arbetet. Något 
som onekligen för tankarna till vår 
tids stora tragedi – Syrien.

Kriget i Syrien är inne på sitt femte år. 
Antalet döda är svårt att uppskatta, 
sifforna varierar mellan 250 000 och 
400 000. Oavsett vilken siffra som 
är mest korrekt så visar det ändå på 
det obeskrivliga mänskliga lidandet 
i Syrien. Rysslands agerande, nu 
senaste i östra Aleppo, komplicerar 
situationen ytterligare och utsikterna 
till någon form av fredsavtal känns 
lika avlägset som tidigare. Men 
Rysslands agerande i Syrien och 
runt Östersjöområdet visar återigen 
att Kreml ser militärt våld som ett 
gångbart politiskt verktyg. Men 
också att Ryssland nu är en tyngre 
politisk spelare. Det kan gälla Syrien, 
Östersjöområdet, men också ryskt 
närmande till exempelvis Turkiet och 
i viss mån Kina. Det ryska agerandet 
i vårt närområde har fått direkt 
verkan på vår egen försvarsplanering. 
Försvarsmaktens beslut att 
tidigarelägga den permanenta militära 
närvaron på Gotland får ses som ett 
uttryck för just detta. I förlängningen 
har detta också inneburit en 
intensifierad Natodiskussion i 
Sverige, exemplifierat i den välbesökta 
Natodebatt som Folk och Försvar 
anordnade den 7 september.

En annan händelse med betydelse för 
Sveriges, och Europas säkerhet, är 
Brexit. Det kan i dagsläget vara svårt 
att överblicka de säkerhetspolitiska 
konsekvenserna, men det faktum 
att EU förlorar en av de mest 
betydelsefulla medlemsstaterna 
är i sig självt ett misslyckande. 
Storbritannien är ett land med en 
betydande militär förmåga som också 
har varit drivande i framväxten av 
EU:s gemensamma försvars- och 
säkerhetspolitik, men samtidigt starka 
motståndare till idén om en ”EU-armé”. 
Tyskland och Frankrike kommer nu 
bli de länder som starkast kommer 
driva utvecklingen av försvars- och 
säkerhetspolitiken, något som inte 
nödvändigtvis behöver vara till 
svensk fördel. Hur detta kommer 
forma det framtida försvars- och 
säkerhetspolitiska samarbetet inom 
EU är oklart. Men, det är inte bara 
innanför EU:s gränser som problem 
hopar sig. Turkiet, en nära granne, 
har slagit in på en allt mer auktoritär 
väg. En utveckling som kommit att 
accelerera efter den misslyckade 
kuppen i juli i år. Också ovanpå detta 
kan vi lägga den migrationspolitiska 
överenskommelsen mellan EU och 
Turkiet, som rimligtvis satt Turkiet i 
en god framtida förhandlingsposition.

Men säkerhetspolitiken är mer än 
bara stater. 2016 har också präglats 
av ett klimatavtal som bringar 
viss förhoppning om att vår tids 
existentiella fråga kanske trots allt 
går att lösa. Kopplingen mellan 
klimat och säkerhet är tydlig och ett 
klimatavtal kommer förhoppningsvis 
få en positiv påverkan på länders 
och individers säkerhet. Ett annat 
exempel är det svenska initiativet om 
ett kvinnligt medlingsnätverk som 
annonserades av statsministern på 

FN-toppmötet i september. Kvinnors 
låga representation i fredsprocesser 
har länge setts som ett problem 
och förhoppningen är nu att det nya 
nätverket kommer kunna råda bot på 
det - och apropå medling så är det här 
värt att lyfta fredsavtalet i Colombia 
som förhoppningsvis innebär ett slut 
på ett 50-årigt inbördeskrig. 

Avslutningsvis: det har varit ett 
tumultartat år för Europa och världen, 
där Storbritanniens beslut att lämna 
Europeiska unionen står ut som den 
kanske enskilt största händelsen. 
När chocken nu väl har lagt sig så 
inställer sig en rad frågor: hur ska 
EU förbli en fortsatt relevant aktör 
på världsarenan? Vilken roll kommer 
Storbritannien få och hur kommer 
den fortsatta relationen mellan 
EU och Storbritannien utformas?  
Utöver det har vi valet av Donald 
Trump i USA. En av de smutsigaste 
valkampanjerna i amerikansk historia 
resulterade i ett ganska förvånande 
resultat. Trumps utspel under 
valkampanjen hade gjort många 
europeiska ledare oroliga. Men när 
väl valresultatet stod klart började 
Trump backa från en del uttalanden 
och förhoppningar har nu väckts om 
att Donald Trump inte kommer vara 
så radikal som först antagits. Det 
gäller särskilt relationen till Europa 
och USA:s betydande roll för Europas 
säkerhet. Många amerikanska 
presidenter har tidigare uttryckt 
sitt missnöje med de europeiska 
ländernas oförmåga att bidra till den 
gemensamma säkerheten. Skillnaden 
den här gången är att Trump faktiskt 
kan komma att göra något åt saken. 
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Med bland annat terrorattacker i 
flera europeiska städer, ett rasande 
inbördeskrig i Syrien och en 
militärkupp i Turkiet så har det inte 
varit brist på ämnen att lyfta inom 
ramen för vår verksamhet. 

Under året har vi genomfört tre 
seminarier på temat terrorism. Den 
12 april arrangerades seminariet 
”13 månader i fångenskap hos Daesh - 
erfarenheter från Syrien.” Medverkade 
gjorde den danske fotografen 
Daniel Rye som suttit 13 månader 
i fångenskap hos Daesh. Den 19 
september arrangerade vi seminariet 
”The Global Coalition Against 
Daesh.” Koalitionens amerikanska 
ordförande, Elissa Slotkin, var 
en av talarna. Slotkin arbetar för 
amerikanska Försvarsdepartementet 
och berättade på seminariet om 
USA:s syn på koalitionens arbete. 

Den 23 november var det dags för 
verksamhetsårets tredje seminarium 

på temat terrorism, men nu ur ett 
svenskt, nationellt perspektiv. I 
november hade ett drygt år gått sedan 
Sveriges regering antog en nationell 
strategi med syfte att förebygga, 
förhindra och försvåra terrorism. 
Syftet med detta seminarium var att 
identifiera vad som har hänt under 
året som gått, vilka konkreta åtgärder 
som har vidtagits av aktörerna och 
på vilket sätt den nya strategin har 
bidragit till att just förhindra, försvåra 
och förebygga terrorism. 

Till seminariet bjöd vi in ett antal 
aktörer med särskilt ansvar i dessa 
frågor.  Inrikesminister Anders 
Ygeman inledde seminariet och 
berättade om var regeringen står 
i arbetet idag och vilka frågor 
som är centrala framöver. På 
plats för att delge sin syn på hur 
arbetet har utvecklats fanns även 
representanter från Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning 
(NCT), Säkerhetspolisen och 

Polismyndigheten genom Nationella 
Operativa Avdelningen.

NCT var noga med att poängtera 
vikten av att samhället och 
myndigheterna arbetar på att 
förbättra förmågan att ”hålla flera 
tankar i huvudet samtidigt”. Det är 
viktigt att arbeta med alternativa 
scenarier och försöka tänka utanför 
boxen. Säkerhetspolisen och 
Nationella Operativa Avdelningen 
lyfte även  vikten av ett långsiktigt 
tankesätt i dessa frågor, och att 
detta långsiktiga arbete förutsätter 
ett gediget samarbete myndigheter 
emellan. Seminariet avslutades med 
en diskussion om terrorism och 
våldsbejakande extremism utifrån en 
lokal kontext ute i landets kommuner. 

Året som gått har onekligen präglats 
av världsomvälvande händelser, 
händelser som i sin tur ställer nya 
krav på svenska organisationer som 
arbetar för samhällets säkerhet.

SEMINARIUM:
TERRORISM -
UTMANINGAR OCH PRIORITERINGAR
MINOU SADEGHPOUR, PROGRAMANSVARIG

FoF PLAY - DIREKT OCH  I EFTERHAND

TITEL: Terrorism - utmaningar och prioriteringar
DATUM:  23 november 2016

MEDVERKANDE:
Anders Ygeman, Inrikesminister
Jonas Hysing, Nationella taktiska rådet, Polisen
Mats Sandberg, Nationellt center för terrorhotbedömning 
Johan Olsson, Säkerhetspolisen
Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och Landsting 
Anti Avsan (M), ledamot Justitieutskottet
Lawen Redar (S), ledamot Justitieutskottet
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”Minister för en dag” är en av Folk 
och Försvars scenariobaserade 
utbildningar i säkerhetspolitik. I 
grunden är utbildningen utvecklad för 
att passa gymnasieskolan, men den 
genomförs även i viss utsträckning i 
Försvarsmakten och på universitet 
och högskolor runt om i landet. Under 
loppet av 3,5 timmar ska deltagarna 
(ca 25 personer, uppdelade i fem 
fiktiva länder) axla rollen som 
ministrar och hantera interna och 
regionala utmaningar. 

Syftet är att lägga grunden för den 
säkerhetspolitiska diskussion vi vill 
ska vara hela folkets angelägenhet 
– en vision Folk och Försvar har haft 
enda sedan vi bildades 1940. Genom 
att låta eleverna sitta vid makten 

i den fiktiva Grönahavsregionen 
väcks tankar om säkerhet, försvar 
och samhällets krisberedskap på ett 
engagerande och inspirerande sätt.

Vad är det som ligger bakom dagens 
kriser och konflikter? Vilka verktyg 
och förmågor behöver vi för att lösa 
dem? Hur skapar vi säkerhet för 
alla, och vad menas egentligen med 
säkerhet? 

För oss som är ute på skolor och 
diskuterar de här frågorna blir 
det också tydligt vilka åsikter och 
perspektiv det finns kring vår tids 
största samhällsutmaningar – oavsett 
om det handlar om Sverige, världen 
eller den fiktiva regionen. Meningarna 
går allt som oftast isär om vilka 

verktyg och tillvägagångssätt som är 
lämpliga, men ofta finns det ändå en 
enad bild kring vad som är viktigast 
att eftersträva: Att upprätthålla 
demokratiska samhällen. Att skapa 
robusta välfärdssystem. Att alla ska 
få uppleva välstånd och känna sig 
trygga. 

Samtidigt är det tydligt att brister 
i kommunikation och tillit kan 
göra det svårt att uppnå målen 
och de utmanande händelserna 
i Grönahavsregionen gör ofta 
att konflikter och kriser avlöser 
varandra. Under 2016 genomfördes 
utbildningen i samtliga landets 21 
län med nästan 400 gymnasieklasser. 
Utbildningen utgör därmed Folk och 
Försvars största verksamhet.

Uppdraget är säkerhet när 10,000 unga blir
ministrar för en dag
DAN WENNERHOLM, KOMMUNIKATÖR

Vems säkerhet ska prioriteras? Vem har rätt att ta för sig och vem har skyldighet att hjälpa? Är ekonomisk 
vinning viktigare än miljöinvesteringar – och kan man verkligen bryta ett undertecknat avtal?
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”Detta är en övning som går att använda 
i många syften – mänskliga rättigheter, 

historia, internationella konflikter, politik, 
mm. Mina elever sa att det var det bästa 

besöket under hela gymnasiet. Mycket 
skickliga utbildningsledare!”

LÄRARUTVÄRDERING

”Det var väldigt roligt! Man satte sig 
in i frågorna väldigt mycket. Det blev 

nästan som på riktigt och man trodde 
nästan att man bodde i Estigi!”

DELTAGARUTVÄRDERING

2016 genomfördes 
utbildningen närmare 400 gånger 

med totalt 10.000 deltagare.

Minister för en dag finansieras 
genom ett samarbete mellan 

Folk och Försvar, MSB och 
Försvarsmakten. 

I Minister för en dag är det eleverna som sitter på makten, men det är våra engagerade utbildningsledare som 
levererar verktygen. Jonathan Berg är en av våra utbildningsledare.   

”Jag heter Jonathan och har arbetat som utbildningsledare vid Folk och Försvar i snart fyra år.

Den här utbildningen är bra av flera anledningar. Dels för att det är ett annorlunda sätt att tänka kring säkerhetspolitiska 
frågor, dels för att det scenariobaserade skapar en närhet mellan frågor och deltagare. Det blir så oerhört påtagligt för 
exempelvis en gymnasieelev att beslut hen tar i utbildningen också får direkta konsekvenser både i stort och smått. Denna 
närhet är unik för ”Minister för en dag” och är nästintill omöjlig att fånga i exempelvis mer traditionella föreläsningar.

Rollen som utbildningsledare är komplex och den utmanar ständigt mina kunskaper och förmågor. Det är en roll som kräver 
stor retorisk, pedagogisk och kunskapsmässig färdighet. Utbildningsledaren ska kunna göra abstrakta och komplicerade 
frågor till något som unga människor både kan förstå och analysera – och på så vis skapa intresse för försvars- och säker-
hetspolitik. Personligen anser jag att folkbilda och ständigt träffa nya människor är något av det roligaste man kan göra!
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Försvars och Säkerhetsakademin, 
Folk och Försvars utbildning för 
ledare och engagerade från det 
unga civilsamhället och politiken, 
dominerades i år av  försvars- och 
säkerhetspolitikens allt större 
utrymme i den offentliga debatten.

I samarbete med Försvarsmakten, 
MSB och Försvarshögskolan  syftar 
Försvars och Säkerhetsakademin till 
diskussion och samtal kring bredden, 
djupet och komplexiteten i dagens 
och framtidens säkerhetspolitiska 
utmaningar - och att samtidigt 
erbjuda kunskap nödvändig för att 
möta dem.

Ett av de tydligaste budskapen från 
2016 och fjärde upplagan av akademin 
var att det säkerhetspolitiska fältet 
avsevärt breddats. I mötet mellan 
det unga civilsamhället, de politiska 
ungdomsförbunden och dagens 
säkerhetspolitiska aktörer lyftes 

mer traditionella hotbilder parallellt 
med diskussion om framtidens 
säkerhetsbegrepp. Frågor så som 
geopolitikens återkomst i Europa och 
mänsklig säkerhet löpte parallallelt 
med föreläsningar om ett ökat behov 
av beredskap och folkförankring och 
samtal kring polariserande rädsla som 
resultat av terrorism och konflikt. 
Efterföljande diskussioner om 
lösningar fokuserade vid begrepp så 
som samverkan, transnationellt och 
intersektionellt och illustrerade en 
säkerhetspolitik i förändring och en 
allt ökande komplexitet i dess verktyg 
och innehåll.

Kontrasterande perspektiv och 
lösningar framfördes från både  
deltagare och talares och utbytet 
sinsemellan reflekterade budskapet 
om breddning och komplexitet. 
Likväl landade akademin  i en samlad 
slutsats, en delad uppfattning oavsett 
organisatoriskt bakgrund,  om ett 

upplevt brott i global säkerhet och 
frasen ”någonting har förändrats” 
sammanförde såväl civilsamhälle som 
politik. Om brottet är en återgång eller 
ett paradigmskifte splittrade dock 
gruppen. Men oavsett uppfattning om 
vad som skett eller vad som orsakat 
skiftet, framträdde en efterföljande 
ovisshet inför framtiden. En ovisshet 
som egentligen kan betraktas som 
akademins slutgiltiga medskick.

Ett breddat säkerhetsbegrepp, 
i samband med ett förändrat 
omvärldsläge, möjliggör dock för 
en tillgänglig och inkluderande 
säkerhetspolitik samt ett ökat 
engagemang för frågorna. Försvars 
och Säkerhetsakademin strävar 
efter att förvalta och kanalisera 
detta engagemang i syfte att genom 
kunskap, civilsamhälle och politik 
verka för att säkerhetspolitik skall 
betraktas (av alla) som hela folkets 
angelägenhet. 

FÖRSVARS OCH SÄKERHETSAKADEMIN 2016
VICTOR CANVERT, UTBILDNINGSANSVARIG
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Försvars och Säkerhetsaka-
demin är Folk och Försvars 
exlusiva utbildning för unga 

engagerade från våra 
medlemsorganisationer. Utbild-
ningen löper över fyra heldagar 

under våren. 

Efter avslutad utbildning ges 
alumner möjligheten att delta i 

studieresor, seminarier och 
temadagar i syftet att ytterligare 

fördjupa sin kunskap.

Studieresa med alumner 
till Helsingfors
VICTOR CANVERT, 
UTBILDNINGSANSVARIG

Är en försvarsallians slutmålet? 
Vilka förmågor skall kompletteras 
och vad innebär egentligen 
samarbete utöver fredstid?

Försvarssamarbetet mellan Sverige 
och Finland har tagit allt större 
utrymme i den säkerhetspolitiska 
debatten. Svenska så väl som finska 
politiker har uttryckt intentionen att 
ytterligare fördjupa relationen och 
det direkta utbytet växer parallellt i 
omfattning. Men trots politisk vision 
och gemensamma intressen kvarstår 
flera frågor kring framtiden för 
samarbetet över Östersjön. 

Tillsammans med alumner från 
Försvars och Säkerhetsakademin, 
Folk och Försvars utbildning för unga 
ledare och makthavare, besökte Folk 
och Försvar Helsingfors för möten 
och samtal i syftet att besvara ett 
antal av dessa frågor.

Ländernas geografiska läge 
motiverar en form av gemensam(a) 
säkerhetspolitiska strategier och 
prioriteringar och hur vi sedan väljer 
att just prioritera genererar vidare  
incitament för samverkan. Vid första 
ögonkastet, en enkel ekvation. 
Dock, vid närmre inblick i den finska 
försvarspolitiska diskussionen 
framträder ett antal skillnader, både 

i termer av verktyg och mål. Finlands 
stora armé och bibehållna värnplikt 
skapar obalans när faktiska ”boots 
on the ground” diskuteras. Men ett 
svenskt ubåtsvapen möter upp en 
avsaknad av finsk motsvarighet och 
modernare sjöstridskrafter samt 
lättare flygvapenförmåga erbjuder 
ett strategiskt djup för båda länder. 
De många skillnaderna i materiella 
förutsättningar kan nyttjas som just  
incitament för djupare samarbete och 
formuleras som ett kompletterande 
av respektives förmåga. Likväl 
kan samma skillnader ge upphov 
till sprickor, där upplevelsen av 
större input och mindre output gör 
samarbetet sårbart för politiska 
svängningar och de realpolitiska 
förutsättningarna som en turbulent 
omvärld skapar. Svaret på denna 
paradox verkar vara politisk ambition 
med tydlig styrning och en inriktning 
och vision förankrad hos civila så väl 
som militära aktörer.

Ett återkommande budskap under 
resan, från både våra värdar 
och delegationen, var att ur en 
strategisk synpunkt (fokus på 
Nato, Ryssland och Östersjön) är 
ett finsk-svenskt samarbete  både 
nödvändigt och politiskt tillgängligt 
för båda regeringar. Historiska 
band och sociokulturella relationer 
mellan länder och befolkning bidrar 
ytterligare till ett harmoniskt 
samarbete i praktiken. Så i korta 
ordalag är teorin, åtminstone i relation 
till praktiken, en enkel sådan för båda 
inblandade. Men komplicerande 

faktorer så som konstitutionella 
förutsättningar, värderingen av 
militär förmåga och villigheten till 
säkerhetspolitiskt risktagande visar 
på samarbetets många utmaningar. 
Oavsett, var det tydligt att diskussion 
och utbyte över gränser behövs för 
att öka förståelsen för både behov 
och osäkerheter med ett fördjupat 
försvarssamarbete. 

Politiska beslut i denna omfattning, 
vilka innebär långtgående 
konsekvenser för respektive 
samhälle, kräver förankring och 
engagemang hos de som påverkas. 
Samtal och besök i syftet att utveckla 
det unga civilsamhällets kunskap i 
frågan är ett aktivt sätt att bidra till 
att framtida beslut är fattade på en 
basis av lyssnande, perspektiv och 
kunskap.



ÅRSRAPPORT 2016  |  SÄKERHETSPOLITIK10

På resan hade vi med oss 
representanter från våra 
medlemsorganisationer, olika 
myndigheter, riksdag och mediehus. 
Under den knappa veckan vi var 
i Washington träffade vi flera 
experter, forskare och tjänstemän. 
Den ekonomiska utvecklingen, 
bilaterala relationer, Nato, EU och 
säkerhetspolitik stod på agendan, 
men även hur man arbetar som 
framgångsrik lobbyist och vad det är 
som nyanlända, utländska diplomater 
ofta behöver hjälp med för att förstå 
amerikansk inrikespolitik.

Ett ämne som lyftes flera gånger 
under veckan var det ryska agerandet 

i Östersjöområdet och i Syrien. 
Behovet av en gemensam hållning 
från USA:s och EU:s sida betonades. 
Utvecklingen inom EU med ökade 
nationalistiska strömningar på 
olika håll, varierande syn på den 
ryska utvecklingen och fortsatt 
blygsamma försvarsbudgetar har 
dock satt en del käppar i hjulen. 
Trots det: värdegemenskapen och 
ett nära partnerskap gäller. Planen 
att dra ned sitt militära engagemang 
i Europa har modifierats. Istället 
begärde President Obama stöd 
från kongressen för att förstärka 
USA:s militära närvaro. Ett utökat 
engagemang således. Åtminstone 
på kort sikt, men långsiktigt är det 

amerikanska förhållningssättet 
inte en självklarhet. USA:s missnöje 
med s.k. ”free riders” har uttalats 
vid flera tillfällen i samband med att 
de europeiska försvarsbudgetarna 
kommit på tal. ”Hur svårt kan det 
vara?” tycks den överhängande frågan 
vara, även om nuvarande utmaningar 
med migrationsströmmar för vissa 
europeiska länder tycks ha framkallat 
stor förståelse.

Några nya skarpa militära insatser 
stod inte på agendan. De utdragna 
och kostsamma krigen i Irak och 
Afghanistan har resulterat i en 
isolationistisk och krigstrött 
hemmaopinion samt en sliten 

STUDIERESA TILL WASHINGTON
LENA BARTHOLDSON, GENERALSEKRETERARE

I mitten av mars bar det av över Atlanten för att lära mer om amerikansk försvars- och säkerhetspolitik. Vå-
rens studieresa gick till Washington och vår svenska delegation landade in i den amerikanska huvudstaden i 
primärvalstider. Ovisshet inför utgången av presidentvalet i november kom att prägla mötena. 
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amerikansk försvarsmakt. Den 
militära överlägsenheten, som sedan 
andra världskriget successivt minskat 
i förhållande till omvärlden, har tvingat 
fram hårda prioriteringar. För att 
behålla sitt militära försprång har USA 
lanserat en s.k. tredje offsetstrategi. 
Enligt den ska större drönare och 
robotar spela en större roll, liksom 
cyberkrigföring. The Third Offset 
Strategy spänner från ledarskaps- 
och organisationsförändringar till 
forskning och utveckling och utgår 
från en rad kritiska teknologier och 
framtida systemkoncept.

Till skillnad från i Sverige brukar 
de utrikespolitiska frågorna 

spela en framträdande roll i 
presidentvalskampanjerna och 
det anses vara en självklarhet att 
en blivande president kan framstå 
som en kompetent överbefälhavare 
för att få väljarnas förtroende. 
Under vår studieresa lyste de 
säkerhetspolitiska visionerna 
och löftena med sin frånvaro, 
framförallt från den republikanske 
huvudkandidaten. Istället stod 
den nationella polariseringen och 
”Washington-föraktet”, i många 
medborgares ögon sinnebilden för 
ett politiskt korrupt system och 
bristande moral, i förgrunden. Donald 
Trumps framgångar, med för oss både 
oförståeliga och smått osannolika 

utspel, vittnar om ett långtgående 
missnöje med etablissemang och 
politisk okänslighet.

Vid tidpunkten för vårt besök i 
Washington var det ett drygt halvår 
kvar tills valet i november. Ett stort 
mått av ovisshet inför framtiden 
präglade därmed våra diskussioner. 
Något framstod dock med all 
tydlighet. Att-göra-listan för nästa 
president är lång och omfattar såväl 
främjande av global säkerhet som 
återupprättandet av ett välbehövligt 
nationellt förtroendekapital.

Reserapporten från Washington hittar 
du på vår hemsida.
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Sedan 1946 har vi inlett året med 
en Rikskonferens i fjällmiljö. Under 
2016 års Rikskonferens, som nu 
alltså firade 70 år, välkomnades 
deltagarna därför inte bara av 
sedvanlig snöyra och röd matta, 
utan även av ballonger och 
jubileumsbakelser. Samtal om 
vår fred, frihet och demokrati i 
kombination med frisk fjälluft är ett 
koncept som fortsätter stå sig.

Den första Rikskonferensen ägde rum 
i jämtländska Ånn. Deltagarna kom 
från de politiska ungdomsförbunden, 
försvarsstaben, civilförsvaret samt 
de frivilliga försvarsorganisationerna. 
I tidskriften ”Folk och Försvar” 
summerades konferensens kanske 
viktigaste bidrag som ett djupare 
samförstånd mellan folket och 
försvaret. Året därpå förlades 
konferensen till Storlien, som kom 
att bli platsen för Folk och Försvars 
Rikskonferens under många år 
framöver. Sedan år 1993 har det 
försvars- och säkerhetspolitiska året 
i Folk och Försvar-tappning inletts på 
Högfjällshotellet i Sälen.
Rikskonferensens teman har 

alltid reflekterat den pågående 
försvarsdebatten. I början av 
1950-talet ägnades många 
diskussioner åt det inre försvaret. 
Under 1960-talet handlade det 
om totalförsvaret i dess helhet. 
År 1969 var värnpliktsvägrarnas 
ställningstagande huvudtema på 
Rikskonferensen. Under 1980-talet 
upplevde världen stora förändringar. 
Hot om kärnvapenkrig och ansträngda 
relationer mellan stormakterna stod 
i fokus. Temat för Rikskonferensen 
1984 var kort och gott: Fred och 
Frihet. Högaktuella ämnen – även när 
man ser dem på pränt flera decennier 
senare. På så vis har Rikskonferensen 
varit, och är, tidlös.  

Årets Rikskonferens hade som 
vanligt ett fullmatat program 
med nedslag i ett antal olika 
ämnesområden. Försvarsmaktens 
personalförsörjning och 
totalförsvarets utformning, liksom 
läget i Syrien, flyktingströmmar, 
förutsättningar för rapportering 
i kris och krig samt nationella 
säkerhetsstrategier. Lettlands 
president talade om utmaningar 

för Östersjöområdet, den finske 
försvarschefen om den ”finska 
modellen” och chefen för norska 
säkerhetspolisen gav sin lägesbild av 
hotet från terrorism. Det blev med 
andra ord många diskussioner om 
vad som krävs för att kunna bidra till 
en säkrare värld, ett säkrare samhälle 
och ett fortsatt samhällsengagemang.

Något som definitivt har förändrats 
under de 70 åren är tillgängligheten. I 
början var Rikskonferensen en stängd 
konferens. Eventuella påbylsade 
medierepresentanter fick vackert 
pulsa runt i snödrivorna utanför 
och gissa sig till vad som sades. Det 
begränsade formatet fyllde säkert 
en funktion just då. Idag har vi en 
annan inställning, liksom givetvis 
förutsättningar. Medias närvaro 
bejakas och hela konferensen sänds 
på vår hemsida och på TV. Det är lätt 
att se hela eller delar av konferensen 
i efterhand. Så välkommen in på vår 
hemsida. Den tidlösa 70-åringen 
bjuder på många guldkorn som 
förtjänar att ses igen.

RIKSKONFERENSEN 1946-2016
LENA BARTHOLDSON, GENERALSEKRETERARE 

FOTO: ULF PALM
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PÅ VÄG MOT
EN KALLARE TID
FÖRSVARSPOLITIK
HENRIK KARLSSON, ENHETSANSVARIG UTBILDNINGSENHETEN

Det handlar återigen om Ryssland. 
Genom sitt agerande i Ukraina 
och den olagliga annekteringen av 
Krim visade den ryska ledningen sig 
vara beredd att använda militära 
medel för att nå politiska mål. 
Detta kom att helt förändra vår 
försvarspolitiska debatt i Sverige.

Det talades för ett antal år sedan om 
en marginell rysk militär upprustning. 
En upprustning som i första hand 
skulle ses ur ett inrikespolitiskt 
perspektiv. Detta under en tid av 
stor ekonomisk osäkerhet och 
ett samhällsbygge under stora 
påfrestningar. Sannolikheten att 
Ryssland skulle kunna rusta sin 
militära förmåga bedömdes av många 
som låg och konsekvenserna för 
Sverige och våra intressen skulle 
under överskådlig framtid vara små. 
Detta är ingen historieskrivning från 
förra seklet, utan från detta – och 
förändringen skulle visa sig gå fort. 
Omvärldsläget, Ryssland, kräver att vi 
återigen vänder blicken mot försvaret 
av våra gränser och värnandet av vår 
suveränitet. Frågan är dock hur vi 
bäst skapar säkerhet för oss och vår 
omvärld.

Den rödgröna regeringen driver en 
utrikespolitik där inkludering och mjuk 
makt ska vara tongivande. Genom 
att uppmuntra till samarbeten, rikta 
resurser till civilsamhällets aktörer 
och ge stöd till demokratiutveckling 
ska vi skapa vår säkerhet. Det är 

därför ibland svårt att i debatten se 
hur försvarspolitiken, som kräver 
ökade anslag och militär upprustning, 
passar in och tar sig form i regeringens 
politik. Verkligheten är att gråzonen 
och komplexiteten att möta nutida 
och framtida hot ställer krav på vår 
förmåga att se hur viktigt det är att 
trovärdigt kunna göra båda delarna, 
dessutom samtidigt.

Den försvarspolitiska linjen är 
beslutad av en bred majoritet i 
riksdagen och beskriver behov av 
höjda anslag och krav på ökad förmåga 
för att därigenom uppnå en tillräcklig 
tröskeleffekt. Beslutet konstaterar 
att den egna förmågan att möta ett 
väpnat angrepp är otillräcklig. Det 
är denna slutsats som ställer till del 
helt nya krav på vårt samhälle i stort 
– vi ska återigen, i hela vårt samhälle, 
vara beredda att möta en angripare, 
vi ska återupprätta ett totalt försvar. 
Totalförsvaret är vårt svar på vad vi 
som nation ska göra för att förbereda 
oss, men hur detta ska gå till är dock 
mer oklart. Den stora enigheten står 
dock i att finna att det krävs ett annat 
totalförsvar än det vi hade under kalla 
kriget. Uppgiften är dock den samma.

Totalförsvar till trots bedöms vår 
förmåga enskilt vara allt för låg för 
att möta en angripare. Säkerheten 
ska därför byggas  i solidaritet 
tillsammans med andra. Vilka ramar 
som ska styra detta ”tillsammans” är 
dock omdebatterat. Det som faktiskt 

sker är att vi parallellt med en allt 
mer intensiv Nato-debatt - och en 
samlad borgerlig opposition som 
nu förespråkar medlemskap - sluter 
bilaterala samarbetsavtal med andra 
länder, flera av dem Nato-medlemmar. 
Den svenska säkerhetspolitiska 
doktrinen om vår militära alliansfrihet 
består i realiteten idag snarare 
i att vi inte inkluderas av Natos 
försvarsgarantier än att vi enskilt 
kan agera och i stunden välja vår 
solidaritet.

För att öka vår operativa förmåga 
är svaren dock desamma över tid - 
personal, utbildning och utrustning. 
I september presenterades förslag 
om att återuppta värnplikten 
för att komplettera en haltande 
personalförsörjning av Sveriges 
försvarsmakt. Övningsverksamheten 
utökas, såväl nationellt som 
internationellt, och materielen 
säkras i en förstärkt basplatta. 
Dessutom har flera stora materiel- 
och utvecklingsprojekt fortsatt - 
däribland beställning av en ny version 
av Gripen, nya ubåtar samt köp av 
ytterligare artilleripjäser.

Beslutet att åter ha stående förband 
på Gotland blev under året beviset på 
återgången till det nationella fokuset 
och att osäkerheten också i vårt 
närområde är ett faktum.
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Den 1 oktober 2015 beslutade 
regeringen att tillsätta en 
utredning om Försvarsmaktens 
personalförsörjning. För att ge 
medskick till utredningen valde 
vi att arrangera ett seminarium 
på ämnet under våren - samt att 
arrangera ett seminarium efter att 
utredningen färdigställts för att 
följa upp slutsatserna. 

Ingångsvärdena i utredningen var 
att föreslå en långsiktigt hållbar 
lösning där frivillighet ska utgöra 
basen, men med en ökad användning 
av totalförsvarsplikt. Efter att man 
övergick till ett frivilligt system visade 
det sig att rekryteringen inte gick som 
planerat. 

Det konstaterades att det finns 
betydande utmaningar vad gäller 
bemanning av krigsförbanden då de 
heltidsanställda lämnar tidigare än 
förväntat, samt att det har varit svårt 
att rekrytera tillräckligt med tidvis 
anställda soldater och sjömän. Det 
har hittills varit för få sökande till 
grundutbildningen och med siffror på 

2500 antagna till grundutbildningen 
blir glappet till behovet på 4000 för 
stort. 

Försvarsministern gjorde tydligt 
på höstens seminarium att man 
just nu inte har en fungerade 
personalförsörjning. Den omställning 
som gjordes till ett försvar baserat på 
frivillighet och som var anpassat till 
det fokus på internationella insatser 
som försvaret hade för några år sedan 
menar han gick för fort. Att detta 
dessutom infördes utan brett stöd i 
riksdagen var han också skeptisk mot. 
När vi nu ställer om till ett försvar 
mer inriktat mot territorialförsvar 
så finns ett tydligt behov av att säkra 
personalförsörjningen - det är en 
avgörande del i att bygga en långsiktig 
militär förmåga. Regeringen är därför 
positivt inställd till utredningen men 
vill inte föregå den remissrunda som 
ska vara klar den sista januari 2017.

Förslaget i utredningen är att 
grundutbildningen framöver kommer 
att ske under plikt, oavsett om man 
söker sig dit frivilligt eller via plikt. Det 

är nuvarande ekonomiska ramar som 
gäller för denna inriktningsperiod. 
Efter det konstaterar utredningen 
att pengar måste skjutas till då 
volymerna av aspiranter som 
genomför grundutbildningen 
måste öka ytterligare för att fylla 
krigsorganisationen. Försvarsmakten 
måste också få folk att stanna kvar 
efter grundutbildningen - så vikten 
av att locka folk till grundutbildningen 
frivilligt med goda incitament är av 
största vikt.

En fråga som aktualiserats på senare 
tid är officersförsörjningen. Om inget 
förändras står vi inför en brist på 
officerare nästa decennium och antal 
officerare är dimensionerande för hur 
stor Försvarsmaktens organisation 
kan vara. 

SEMINARIUM:
FÖRSVARSMAKTENS FRAMTIDA
PERSONALFÖRSÖRJNING
LINA HAST, PROGRAMANSVARIG

FoF PLAY - DIREKT OCH  I EFTERHAND

TITEL: Försvarsmaktens framtida personalförsörjning
DATUM:  7 oktober 2016

MEDVERKANDE:
Peter Hultqvist, Försvarsminister
Annika Nordgren Christensen, särskild utredare
Klas Eksell, Försvarsmakten
Christina Malm, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Hanna Cederin,  Ung Vänster
Christoffer Karlsson, Liberala Ungdomsförbundet
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Lördagen den 1 oktober genomförde 
Folk och Försvar ett seminarium på 
Öland inom ramen för ”Totalförsvar 
Öland”, ett heldagsarrangemang 
som genomförs under den årligt 
återkommande Skördefesten.

Temat för årets seminarium var 
totalförsvaret, det vill säga den 
samhällsverksamhet som behövs 
för att förbereda Sverige för krig, 
där Försvarsmakten ansvarar 
för det militära försvaret och där 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) ansvarar för 
det civila försvaret. Vikten av en 
återupptagen totalförsvarsplanering 
underströks i regeringens 
inriktningsproposition för försvaret 
som klubbades av riksdagen 2015. 
I inriktningspropositionen går det 
att läsa att ”Det enskilt viktigaste 
under försvarsinriktningsperioden 
2016 t.o.m. 2020 är att öka den 
operativa förmågan i krigsförbanden 
och att säkerställa den samlade 
förmågan i totalförsvaret”. Beslutet 
är intressant av en rad anledningar. 
För det första har det inte funnits 
en totalförsvarsplanering i Sverige 
under många år. För det andra 
bedöms nu det säkerhetspolitiska 
läget vara så pass allvarligt att ett 
utvecklat totalförsvar bedöms som 
nödvändigt för att säkerställa skyddet 
av Sverige.

Vad som avses med det 
militära försvaret är tämligen 

självförklarande. Men vad menas 
egentligen med civilt försvar? Vad 
som är viktigt att understryka är att 
civilt försvar inte är en organisation. 
Det är den verksamhet som civila 
aktörer bedriver för att möjliggöra för 
samhället att hantera olika situationer 
vid höjd beredskap. Målen för det 
civila försvaret är tre till antalet: 1) 
värna civilbefolkningen, 2) säkerställa 
de viktigaste samhällsfunktionerna 
och 3) bidra till Försvarsmaktens 
förmåga vid ett väpnat angrepp eller 
krig i vår omvärld. Målen för det civila 
försvaret sammanfaller till viss del 
med målen för samhällets säkerhet. 
Punkt två kan vara värd att lyfta lite 
extra: Sverige är ett högteknologiskt 
land, där ägandeskapet av en rad 
samhällsviktiga funktioner (el, tele, 
vatten, IT) inte ligger hos staten, utan 
hos olika privata aktörer. Det betyder 
att förutom relevanta myndigheter, 
kommuner och länsstyrelser så är 
också det privata näringslivet en 
väldigt viktig komponent i det civila 
försvaret.

Enligt MSB är det punkt tre som 
nu prioriteras, dvs stödet till 
Försvarsmakten. Och det kanske inte 
är så konstigt – det säkerhetspolitiska 
läget ser ut som det gör och att 
bidra till Försvarsmaktens förmåga 
kanske är något mer konkret än 
de övriga två målen – och därmed 
lättare att operationalisera. Plus att 
Försvarsmakten inte längre har egna 
resurser inom detta område.

Under själva seminariet medverkade 
bland andra statssekreterare Jan 
Salestrand (Försvarsdepartementet), 
ÖB Micael Bydén och generaldirektör 
Helena Lindberg (MSB). Ett budskap 
som kom fram i diskussionerna var 
att det är bråttom att komma igång 
med totalförsvarsplaneringen. Det är 
inte ett akut läge, men den rådande 
situationen kräver ett visst mått av 
hast.

I den efterföljande paneldiskussionen 
deltog Allan Widman (L), Kalle 
Olsson (S), Annette Rihagen 
(ordförande FOS) och Martin 
Tunström (politisk chefredaktör på 
Barometern). Två områden lyftes 
fram av paneldeltagarna: medias 
roll i totalförsvaret samt de frivilliga 
försvarsorganisationernas roll. Den 
förstnämnda är särskilt intressant då vi 
lever i tider av informationskrigföring 
från olika stater och andra aktörer. 
Medias roll i ett totalförsvar, och i 
ljuset av en konflikt som utspelar 
sig i ”gråzonen”, blir därför extra 
relevant. Den andra punkten, de 
frivilliga försvarsorganisationernas 
roll, är också viktig. Det är värt att 
påminna sig om att det finns ca 400 
000 medlemmar i de olika frivillig-
organisationerna. Vilken roll, om 
någon, har de i det framväxande 
totalförsvaret? Må hända att svaret 
på den frågan uteblev, men det stod 
klart att det är en kraft att ta hänsyn 
till i den fortsatta planeringen av 
totalförsvaret. 

SEMINARIUM:
DET TOTALA FÖRSVARET AV SVERIGE 
FREDRIK MÜLLER-HANSEN, UTBILDNINGSANSVARIG
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Det var en allvarsam överbefälhavare 
som gästade vår intervjuserie 
”Samtal med” i oktober. Denna 
gång genomfördes samtalet på 
Militärhögskolan Karlberg inför unga 
blivande officerare. Det sammanföll på  
dagen med Försvarsmaktens beslut 
att permanent placera militär trupp på 
Gotland. Även om överbefälhavaren 
inte i detalj vill redogöra för skälen 
till beslutet stod det tydligt att 
Försvarsmakten vill sända signaler. 
Tidigare omdiskuterade negativa 
bilder av myndighetens förmåga 
ska ersättas av mer tydlighet och 
förtroendeskapande åtgärder. Det är 
rimligen i detta sammanhang som ett 
tidigareläggande av upprustningen 
på Gotland skall betraktas.

Vårt samtal kan sammanfattas i tre 
ord; förtroende, tydlighet och lugn. 
Men jag kan inte låta bli att känna 
att överbefälhavaren också förde ett 
samtal med många andra som inte var 
där. Budskapet var att myndigheten är 
på rätt väg och att Sverige ska återta 

en tydlig nationell försvarsförmåga 
där hela landet ska försvaras.

Överbefälhavaren nämner att 
Försvarsmakten är i fas med den 
givna uppgiften. Utfrån detta – det 
politiska perspektivet och uppdraget 
– finns också en anmärkning om 
att resurserna inte räcker. Enligt 
Försvarsmaktens bedömning krävs 
alltså mer.

I särintresset är den enskilda med 
naturlighet ofta intresserad av ökade 
anslag och mer långsiktig och tydlig 
politisk ledning. När det gäller det 
gemensamma är differensen mellan 
expertmyndighetens behov och den 
politiska fördelningen avgörande 
för trovärdigheten - och i detta fall 
handlar det om  vårt försvar, och vem 
är då att lita på?

Frågorna om vår försvarsförmåga 
aktualiserades för ett par år sedan 
av vår dåvarande överbefälhavare i 
den uppmärksammade intervju som 

senare låg till grund för begreppet ”en-
veckas-försvaret”. Återkommande 
kränkningar och påvisade brister i 
incidientberedskapen gör gällande 
att vår förmåga och tillgänlighet 
i  våra resurser redan prövas. I den 
efterföljande samhällsdebatten har 
diskussionen om våra försvaranslag 
och säkerhetspolitiska samarbeten 
varit än mer aktuell och angelägen.
Detta samtal var därför särskilt 
intressant. 

Det är tydligt att den ryska 
upprustningen fortsätter och att 
den politiska ledningen i Kreml är 
beredda att använda militära medel 
för att nå sina mål.

Det ligger i hur vi tolkar detta och 
vilka krav det ställer på oss som är 
vår verkliga prövning. Att tröskeln 
behöver höjas är ett tydligt faktum - 
frågan är hur högt vi ska bygga den 
och med vilka verktyg?

SAMTAL MED: MICAEL BYDÉN
HENRIK KARLSSON, ENHETSANSVARIG UTBILDNINGSENHETEN

”Vi är i fas utifrån den givna uppgiften. Men att säga att vi är i fas utifrån behoven och det som händer runt-
omkring oss så hade man önskat att vi var längre fram.”
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Folk och Försvars säkerhetspolitis-
ka övning för studenter i journalis-
tik fick under 2016 en välbehövd 
uppdatering. ”Rapportering om 
kris och krig” har genomförts under 
många år på ett flertal lärosäten 
runt om i landet, men tiden hade 
sprungit ikapp och förbi övningen 
och det var dags att sätta sig ner 
och fundera på ett nytt och relevant 
scenario. 

Vi befann oss i en (om man nu kan 
säga så) tacksam situation så till vida 
att det fiktiva scenario vi alltid hade 
använt oss av plötsligt hade, till viss 
del, förankrats i verkligheten. De 
senaste årens säkerhetspolitiska ut-
veckling i Östersjöområdet utgjorde 
en utmärkt fond för att skapa ett nytt 
och ännu bättre scenario.

Vad formar svensk försvars-och sä-
kerhetspolitik? Ja, rimligtvis är det 
ett flertal saker som är både regio-
nala och globala till sin natur. För att 
praktiskt kunna öva svensk försvars- 
och säkerhetspolitik och de doktriner 
kopplade till denna så behövde sce-

nariot ha en regional utgångspunkt. 
Detta underlättar också mötet med 
studenterna då vår upplevelse är 
att de ofta har lättare att relatera till 
saker som inträffar nära. Så därför 
blev det en självklarhet att vi skulle 
fortsätta med ett Östersjöfokus fast 
ett mer realistiskt sådant. Men för-
svars- och säkerhetspolitik är inte det 
enda som är intressant i en sådan här 
övning. Samhällets krisberedskap har 
en stor roll i övningen och har i det 
nya scenariot lyfts fram för att bättre 
svara mot den diskussion som nu på-
går. Dessutom kan vi konstatera att 
kunskapsnivån om krisberedskaps-
frågor generellt sett är ganska låg och 
lägger vi till utvecklandet av ett nytt 
totalförsvarskoncept så är det många 
aspekter som ska täckas in i det nya 
scenariot.

Därför har vi nu ett scenario som har 
en försvars- och säkerhetspolitisk 
dimension och en krisberedskapsdi-
mension. Två stora parallella händel-
ser som studenterna måste följa och 
rapportera om. Det är ingen lätt upp-
gift – ens för yrkesverksamma. 

Vad händer i scenariot?
Det kan vi naturligtvis inte avslöja då 
övningen delvis bygger på ett över-
raskningsmoment. Men vad vi kan 
säga är att en militär incident i Öster-
sjöområdet får snabba och invecklade 
återverkningar och att den svenska 
regeringen står inför en rad svåra 
beslut. Därtill har vi en oväntad och 
omfattande samhällskris som ytterli-
gare försvårar situationen för studen-
terna.  Övningsledningen spelar en 
rad olika roller som studenterna kan 
intervjua för att få stoff till sina artik-
lar. Med hjälp av pressmeddelanden, 
presskonferenser och TV-nyheter 
skapas en verklighetstrogen övning 
som sätter försvars- och säkerhets-
politik och krisberedskap i fokus.

Ett första test
Efter att ha arbetat länge och väl med 
att utveckla det nya spelmaterialet 
var det dags att genomföra ett för-
sta test. I slutet av maj begav vi oss 
iväg till JMG i Göteborg för ett möte 
med ett tjugotal journaliststudenter. 
Under en och en halv dag drillades 
studenterna i försvars- och säker-

RAPPORTERING OM KRIS OCH KRIG
FREDRIK MÜLLER-HANSEN, UTBILDNINGSANSVARIG
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”Sjukt roligt, hetsigt och 
lärorikt. Skarp övning 

som är realistisk 
och får oss att träna på 

nyhetsvädering. ”
Deltagarutverdering  JMK Stockholm

hetspolitik, både på ett teoretiskt och 
praktiskt plan. 

Den teoretiska delen bestod av ett 
antal föreläsningar om försvars- och 
säkerhetspolitik och samhällets kris-
beredskap. Detta för att göra studen-
terna mer bekanta med ämnesom-
rådet så att det praktiska momentet 
blir mer relevant för dem. Under dag 
två genomfördes själva övningen. 
Efter en inledande presskonferens 
med ”statsministern” och ”ÖB” var 
övningen i full gång. Intervjuer och 
presskonferenser avlöste varandra. 
Statliga, regionala och lokala aktörer 
höll presskonferenser och blev inter-
vjuade av studenterna. Studenterna 
var indelade i olika nyhetsredaktioner 
med nationellt, regionalt och lokalt 
fokus. Det kom också att visas i den 
nyhetsvärdering som gjordes då oli-
ka nyheter i scenariot fick olika fokus 
beroende på vilken redaktion studen-
terna spelade.

Efter en cirka fem timmar lång och in-
tensiv övning var det dags att övergå 
till en avslutande diskussion. Efter att  
nu ha genomfört den här övningen ett 
antal gånger finns det ett par generel-
la slutsatser vi kan dra; studenterna 

är för det mesta omedvetna om att 
Sverige har lämnat neutralitetspoliti-
ken bakom sig. De har även begrän-
sad förståelse för kommuners och 
länsstyrelsers roll i en större kris och i 
förlängningen hur svensk förvaltning 
fungerar. Men det är av just den an-
ledningen som den här övningen ge-
nomförs. Vårt mål är att studenterna 
efter övningen ska ha en bättre för-
ståelse för hur vårt lands säkerhets-
politik och försvar ser ut. Men också 
att de ska veta mer om hur landet är 
tänkt att fungera vid en större sam-
hällskris.

Övningen föll väl ut, men ett par barn-
sjukdomar kunde ändå konstateras. 
Så det var bara att bege sig tillbaka till 
kansliet och fortsätta finslipningen av 
övningen. 

Och som vi alltid brukar säga när vi 
möter studenterna: ”Folk och För-
svar kommer med krisen – och ni med 
journalistiken”.

Våra två scenariobaserade 
utbildningar ”Rapportering 

om kris och krig” (ROKK), och 
”Kommunikation i kris” (KIK) 
genomfördes 9 gånger 2016. 

Utbildningen 
värderas till 

4.6 av 5.0 
i vår deltagarutvärdering.

Våra scenariobaserade utbild-
ningar finansieras genom ett 
samarbete mellan Folk och 

Försvar och
Försvarsmakten samt MSB.



ÅRSRAPPORT 2016  |  FÖRSVARSPOLITIK20

För oss är Almedalen ett självklart 
sammanhang att delta i. 2016 
fanns vi på plats både genom 
projektledning av Försvarspolitisk 
Arena (FPA) samt som arrangör 
av seminarier både på och utanför 
arenan.

Sedan millennieskiftet har 
Almedalsveckan i Visby vuxit 
explosionsartat och 2016 års 
Almedalsvecka var inget undantag. 
Varje år sätts nya rekord - både vad 
gäller antal arrangemang och antal 
besökare. 

2016 var Folk och Försvar, för andra 
året i rad, projektmedlemmar av 
FPA. Syftet med FPA är att genom 
diskussioner och kunskapsöverföring 
skapa ett ökat medvetande hos 
allmänhet och politiker om försvars- 
och säkerhetspolitik och samhällets 

krisberedskap. På FPA arrangerades 
runt 30 seminarier – och därtill 
försvarspolitiska morgonpass 
där alla partiers representanter i 
försvarsutskottet tillsammans med en 
företrädare från ungdomsförbundet 
svarade på aktuella försvars- och 
säkerhetspolitiska frågor. Ämnen 
som vi lyfte inom ramen för FPA var 
folkförankring i praktiken, framtida 
försvars- och säkerhetspolitiska 
samarbeten – svenskt och finskt 
perspektiv samt Mali – säkerhet och 
utveckling i praktiken.

Styrkan med FPA är att arenan 
samlar olika organisationer som 
alla arbetar i det försvarspolitiska 
fältet och att vi med gemensamma 
krafter får frågor som rör försvar 
och säkerhet att synas i Almedalen. 
På FPA fanns det även ett café 
som blev en naturlig samlingsplats 

för försvarsintresserade. Där 
fortsatte diskussionerna långt efter 
seminarierna var slut. 

Utanför FPA arrangerade Folk och 
Försvar, i samarbeten med flera 
andra organisationer, välbesökta 
seminarium. Ämnen som vi tog 
upp var: ett modernt totalförsvar, 
Rysslands säkerhetspolitiska 
ambitioner i närområdet och 
sårbarheten i vårt digitaliserade 
samhälle.

Planeringen för 2017 års 
Almedalsvecka är i full gång och vi 
ser fram emot många intressanta 
seminarier och möten!

EN SJÄLVKLAR DEL AV ALMEDALEN
LINA HAST, PROGRAMANSVARIG

FOTO: AKA-FILM
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NYA PRINCIPER OCH
ETT CIVILT FÖRSVAR
SAMHÄLLETS SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAP
MINOU SADEGHPOUR, PROGRAMANSVARIG

Målen för samhällets krisberedskap 
är att minska risken för olyckor 
och kriser som hotar vår säkerhet, 
värna människors liv och hälsa 
samt grundläggande värden som 
demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter. 
Därav prioriteras att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och 
hindra eller begränsa skador på 
egendom och miljö då olyckor och 
krissituationer inträffar.  

I tider av osäkerhet är vikten av 
ett motståndskraftigt samhälle 
avgörande för hur vi klarar 
påfrestande kriser. Frågan vi 
kontinuerligt bör ställa oss är hur 
vi tillser att systemet kan möta nya 
utmaningar i ett ständigt föränderligt 
omvärldsläge, där det inte på samma 
vis som tidigare går att separera 
nationellt från internationellt. För 
att exemplifiera: Kriget i Syrien har 
lett till vår tids mest omfattande 
folkvandring, men vem hade kunnat 
tro att omvärlden skulle krypa så tätt 
inpå att konsekvenserna av kriget 
skulle landa i Sverige och svenska 
kommuner? I stor utsträckning är 
det i just en kommun det händer och 
kommunernas förmåga att hantera 
kriser får effekt på hela samhället. 
Världen är så pass sammanlänkad 
att vad krisberedskapen idag har 
att hantera omfattas av allt från 
skogsbränder till konsekvenser av 
krig. Frågan är om vi har tagit oss 
tid att fundera över de långsiktiga 

konsekvenserna av detta faktum? 
Kan vi hantera hela hotskalan? Ja, 
frågorna kopplade till området är 
många och tankarna likaså. 

I april 2016 presenterade MSB efter 
en tids utredning förslaget om hur 
Sveriges krisberedskapsförmåga ska 
stärkas. Förslaget framarbetades 
med utgångspunkt i skogsbranden 
i Västmanland. Inom ramen för 
förslaget ingick att omstrukturera 
principerna för samhällets 
krisberedskap. Ett förslag som i viss 
utsträckning har överskuggats av 
andra frågor, däribland planeringen 
för civilt försvar.

Civilt försvar har under året präglat 
många aktörers verksamhet - och så 
även vår. I skrivande stund arbetar 
många med att identifiera var de står, 
förstå vad som förväntas av dem och 
vad de behöver för att kunna lösa sina 
uppgifter. I november arrangerade 
vi därför ett seminarium på ämnet 
med utvalda aktörer. Deltog gjorde 
bland annat Energimyndigheten, 
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. 
Aktörerna valdes ut på basis 
av att trygg energiförsörjning, 
livsmedelsförsörjning och 
sjukvårdens förmåga är avgörande 
för samhällets funktionalitet i kris 
och krig. Slutsatsen av seminariet 
(som finns att se på vår hemsida) var 
att aktörerna kämpar på utifrån de 
premisser som finns, men de gör detta 
på väldigt olika sätt. En genomgående 

fråga som identifierades som 
viktig av alla närvarande aktörer 
var vikten av att förstå hotbilden 
och vad de ska planera mot. I det 
sammanhanget lyfts även frågan om 
varför planeringen för civilt försvar 
ska bygga på krisberedskapen och 
inte att planera för en eventuell 
krigssituation? Slutsatsen från 
många av representanterna på 
seminariet var att vi skulle förlora på 
att bygga upp parallella strukturer 
för samhällets resiliens. I slutändan 
handlar det om att vi oavsett vilken 
väg vi väljer höjer vår förmåga och att 
de åtgärder vi vidtar får effekt.  

Avslutningsvis så är vi nog alla 
rörande överens om att vi i händelse 
av höjd beredskap kommer att 
ställas inför svåra prioriteringar. 
Prioriteringar som är avgörande för 
samhällets funktionalitet och vår 
förmåga att stötta Försvarsmakten i 
sitt uppdrag med att skydda Sveriges 
frihet och försvara vårt oberoende. 
Men oavsett Försvarsmaktens 
framträdande roll är befolkningens 
kunskap och förmåga att hantera 
kris och krig avgörande för hur vi 
kan nå riksdagens uppsatta mål för 
samhällets krisberedskap - samt att 
allas vår säkerhet förblir hela folkets 
angelägenhet.
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Grekland - demokratins vagga och 
skärningspunkten mellan Europa, 
Mellanöstern och Nordafrika - 
står inför många och omfattande 
utmaningar. Det var med stor 
förväntan vi i början av oktober 
åkte med en grupp på 14 personer 
på en studieresa till Athen.

Det som blev tydligt under vår resa 
var att Grekland är hårt präglat av 
de kriser som landet befinner sig i. 
Den globala finansiella krisen 2008 
drabbade Grekland hårt och BNP 
har sjunkit med 25 %. Arbetslösheten 
ligger på 25 % och hela 50 % bland 
den unga befolkningen. Lägg därtill 
på migrationskrisen som ställer hårda 
krav på Grekland att ställa om från 
att vara ett transitland, till att bli ett 

mottagarland. 2015 var ett skakigt 
år inrikespolitiskt med flera val. Det 
vänsterorienterade Syriza kom till 
makten med löften om att stärka 
Grekland och stå emot kraven från 
EU och långivarna. Detta visade sig 
inte vara så lätt. Premiärminister 
Alexis Tsipras fick snabbt ställa om 
och godkänna långivarnas krav.

Samtalen under resan kretsade i stor 
utsträckning kring den situation som 
råder både på öarna och på fastlandet, 
till följd av flyktingsituationen. 
Det blev även långa och många 
diskussioner om EU, olika bilaterala 
relationer, ekonomisk utveckling 
och grekisk inrikespolitik. Allt 
komprimerat till tre dagar, i skuggan 
av ett majestätiskt Akropolis.

Ett utdrag ur reserapporten: 
Vi är alla greker. I den mörka 
frukosttimmen ligger Parthenon 
upplyst på sin borghöjd. Tempelruinen 
påminner oss om ett kulturarv som är 
västerländskt men också universellt. 
De gamla grekerna skapade demokrati, 
förnuft och individ, allt i ett försök att 
hitta en mening i tillvaron. På det ganska 
nya Akropolismuseet beskrivs den 
antika gudaläran som ”ett system för att 
förstå och förklara en komplex tillvaro”. 
Idag fyller obegripliga kvarkar och andra 
osynliga partiklar en liknande roll.

Vi är alla greker. Några dagars intensivt 
studiebesök i Aten räcker för att 
se Grekland som ett land som alla 
andra – bara med lite mer av allt: 
lite mer ekonomisk kris till följd av 

STUDIERESA TILL ATHEN
LINA HAST, PROGRAMANSVARIG

”...lite mer ekonomisk kris till följd av globaliseringen, lite större hot från nästa våg av flyktingar, lite mer 
populism i politiken, lite mer djupt rotad korruption och en gnista terrorism som när som helst kan tända 
präriebranden.”
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”Grexit” var en tänkbarhet. Nu, bara 
några år senare har Grekland blivit 
en strategisk nyckelbricka i Europa. 
Förhållandet till Turkiet, Ryssland, 
Cypern och Balkan berör hela EU. 
Har ligger den stora inkörsporten för 
flyktingströmmarna till Europa. Men 
Grekland är också annorlunda på 
många sätt.

Läs hela reserapporten på vår hemsida.
Där samlar vi alla rapporter 

från våra studieresor.

globaliseringen, lite större hot från nästa 
våg av flyktingar, lite mer populism i 
politiken, lite mer djupt rotad korruption 
och en gnista terrorism som när som 
helst kan tända präriebranden. Det 
finns en ständigt underliggande oro för 
de två miljoner flyktingar som finns i 
lägren i Turkiet som brickor i ett politiskt 
spel. Det finns ytterligare 1,5 miljoner 
afghaner i läger i Pakistan med osäker 
framtid. Hur kommer Grekland att 
påverkas? 

Den grekiska polisens stabschef 
Zacharoula Tsirigoti berättade för oss 
att polisen har haft framgångar i sina 
aktioner mot människosmugglarna. 
Hon hävdade att arbetet med att 
registrera flyktingar med hjälp av 
modern teknik går också framåt, men att 
arbetet samtidigt kräver ett mer utökat 
internationellt samarbete.

Vi är alla greker. När Greklands 
nuvarande ekonomiska kris började, 
betraktades landet av många som en 
oviktig del av EU och eurozonen. Ett 

Folk och Försvar arrangerar 
årligen flera studieresor.

Under åren har vi bland annat 
arrangerat resor till USA, 

Finland och Grekland.

2017 planeras nya studieresor. 
Då står bland annat Berlin som 

resmål.
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Den svenska polisen står inför 
omfattande utmaningar och 
rikspolischef Dan Eliasson 
sammanfattade dem i fem punkter 
då han besökte Folk och Försvar i 
maj. Omorganisation, migration, 
terrorhot, grov organiserad 
brottslighet och polisens 
utredningsverksamhet.

Polismyndighetens omorganisering 
har skett gradvis över hela landet 
under 2015–2016 och har varit 
uppmärksammad och kritiserad både 
internt och i media. Det huvudsakliga 
syftet med ombildningen är att få 
ut mer resurser i lokalsamhällena. 
Polisen ska bli mer synlig lokalt och 
medborgarna ska känna en större 
polisnärvaro. 

En viktig del av reformen är att ändra 
perspektiven. Från att med nationella 
instruktioner ha jobbat mot lokal 
brottslighet ska nu Polisen lyssna 
på och utgå från lokalbefolkningen i 
större utsträckning. Eliasson kallar 
detta för medborgarlöftet och 
ambitionen är att införa detta löfte i 
alla kommuner.

Terrorhotet går inte att blunda för. 
Trots att Säpo och Polisen är olika 
organisationer sedan 2015 så har 
myndigheterna aldrig haft så nära 
samarbete som nu. Terrordåd runtom i 
världen har lett till en större osäkerhet 
och Sverige har en förhöjd hotbild. 
Säpo utför underrättelsearbetet 
mot terrorism, men det är poliserna 
som möter terroristerna på gatan 
och därmed lägger Polisen stor vikt 
vid att vara rustad för eventuella 
terrorsituationer. 

Beredskap finns hos den nationella 
insatsstyrkan och pikéenheter i 
storstadsregionerna. Dessutom 
utvecklas regionala insatsgrupper 
i alla sju polisregioner. Eliasson 
lyfte även frågan om radikalisering 
i utsatta områden där kriminella 
har stort inflytande. Områden 
som, enligt Eliasson, förbisetts 
av etablissemanget och där 
samhällsutvecklingen har satts på 
vänt. Kriminalitet, radikalisering 
och jihad-rekrytering sker i dessa 
områdena - och därför vill Polisen 
stärka sin närvaro. Både för att 
upprätthålla lag och ordning, men 

även för att kunna vara Säpos ögon 
och öron i de här områdena.

En annan utmaning för polisen som 
har krävt resursförstärkningar är den 
grova organiserade brottsligheten 
-och  det finns särskilt i 14 prioriterade 
områden i landet. Narkotikahandel, 
brott mot välfärdssystemet och 
utpressning. Eliasson beskrev 
situationen som mer besvärlig än 
vad han hade insett och menade 
att det inte bara räcker med fler 
poliser utan att det krävs ett samlat 
grepp från grunden med skolpolitik, 
bostadspolitik, sysselsättningspolitik 
och integrationspolitik. Det krävs 
alltså samordnade insatser. Polisen 
satsar på de här områdena med ökad 
närvaro för att skapa förtroende och 
bygga relationer. Polisen arbetar även 
med andra myndigheter på lokal nivå 
för att nå fram till de mest kriminella i 
de utsatta områdena.

När det kommer till migration så 
överraskades Sverige lika mycket 
som övriga Europa av de kraftiga 
migrationsströmmarna under 2015. 
Polisens huvudsakliga uppgift i 

SEMINARIUM:
SVENSK POLIS OCH
DAGENS UTMANINGAR
EBBA LUNDIN, PROGRAMANSVARIG
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Minou Sadeghpour, Folk och Försvar

samband med migrationen blev 
gränskontroller, vilka föranledde 
kraftiga diskussioner och för- och 
nackdelar vägdes mot varandra. 

Regeringen fattade beslutet om 
att införa gränskontrollerna då 
Migrationsverket inte längre kunde 
erbjuda boenden till alla inkommande 
migranter. Polisen fick under 
2015 ägna en stor del resurser åt 
gränskontrollerna men i dagsläget 
är det i huvudsak civilanställda 
som sköter gränskontrollerna. 
Med migrationen följer även 
verkställigheter. Polisen bygger 
upp grupper för att bistå med 
tvångsverkställningar för de som har 
fått avslag på sin asylansökan. Det 
här är mycket svåra situationer för 
Polisen och det är en verksamhetsdel 
som kommer att öka under de 

närmsta åren.

Under seminariet ville Eliasson även 
lyfta Polisens utredningsarbete 
genomgår en omorganisering. 
Ett viktigt inslag är polisens 
kontaktcenter där snabbare svar 
ska ges än tidigare, samt att det ska 
finnas kontaktcenter i varje region. 
Syftet är att snabbare kunna påbörja 
utredningsverksamheten.

Nyckeln är att brott ska utredas så fort 
som möjligt och fler brott ska utredas 
lokalt. Brotts- och ärendesamordning 
ska på så vis hanteras bättre lokalt, 
det ska finnas en jourverksamhet 
och civila utredare där spetskunskap 
kan utnyttjas, exempelvis inom IT-
området. 

Dessutom ska tekniken 
utvecklas och en förenklad 
avrapporteringsverksamhet ska 
utformas. Alla dessa punkter är tänkta 
medel för ett mer framgångsrikt 
utredningsarbete.

Sammanfattningsvis har polisen 
genomgått ett omfattande 
förändringsarbete i. Som en 
nyckelaktör för vår samhällssäkerhet 
är polisens arbete något som rör oss 
alla.

FOTO: LARS HEDELIN, POLISMYNDIGHETEN
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SÄKERHET OCH LEDARSKAP
VICTOR CANVÉRT, UTBILDNINGSANSVARIG

Den 23 september bjöd Folk 
och Försvar, tillsammans med 
Utrikespolitiska Förbundet Sverige, 
in regionala och nationella ledare 
från UFS för en utbildningsdag 
inom ledarskap och säkerhet. Syftet 
var att skapa förutsättningar för 
ungas möjlighet att påverka svensk 
säkerhetspolitik genom fördjupad 
kunskap - och samtidigt erbjuda 
verktyg för deltagarna att utveckla 
sitt personliga ledarskap. 

Idén var att med hjälp av framstående 
individer från fältet, som dels utgör 
direkta källor till kunskap dels 
inspirerande förebilder, skapa ett 
informellt sammanhang där utbyte 
av perspektiv och tankar placerades 
i fokus. I en anda av ungas aktiva 
deltagande i säkerhetspolitiken, 
skulle deltagarna ej utgöra passiva 
mottagare av fakta, utan aktiva 
medverkande som i samverkan med 
talarna formade  dagens innehåll. 
Tillsammans med representanter 
från Försvarsmakten, politiska 
partier, regeringskansliet och 
Räddningstjänsten, skapades på så 
sätt förutsättningar för lärande inom 
ämnesområdenas både teoretiska 
och praktiska områden. 

Dagens många samtal fokuserade 
vid vanligt förekommande problem, 
frågeställningar och sammanhang  
inom den svenska säkerhetspolitikens 

politik och förvaltning. Den teoretiska 
diskussionen kunde sedan utvecklas 
till formandet av ledarskapsverktyg, 
så väl som organiseringsmodeller, 
applicerbara inom både föreningsliv 
och i framtida karriärer. 

Parallellt inbegrep dagen perspektiv 
och tankar kring vår tids stora 
säkerhetspolitiska utmaningar. 
Föreläsningar kring hybridkrigföring, 
olycksprevention, Östersjön och 
nationell krishantering formade en 
bild över en svensk säkerhetspolitik 
i förändring. Vidare fördjupning 
inom Brexit och EU, under ett 
kvällspass på Brittiska ambassaden 
lade, dessutom en dimension av 
internationell säkerhet och ledarskap 
i multinationellakontexter till dagens 
innehåll. 

Sammantaget visade dagen på 
värdet i ett kontinuerligt utbyte 
mellan dagens och framtidens 
makthavare. Säkerhetspolitiken, i 
synnerhet under tider av osäkerhet 
och förändring, är i behov av vision 
och tydligt ledarskap. Mötet mellan 
unga och redan yrkesverksamma kan 
skapa  förutsättningar för just detta. 
Samtidigt som unga tillgodogör sig 
redan etablerad kunskap kan det i 
samtal mellan grupperna uppstå nya 
perspektiv och visioner och  där i, 
ett utbyte värdefullt och uppskattat 
också för redan yrkesverksamma. 

För en hållbar och långsiktig 
utveckling inom svensk säkerhet, 
behövs ungas medverkan och 
perspektiv. Gruppen är mottagare 
av konsekvenserna från politiska 
beslutsfattande och förvaltare av 
dess resultat i framtiden. I ett politisk 
fält där beslutsfattande baserat på 
långsiktighet är grunden för en stabil 
och fredlig utveckling, blir därför  
ungas aktiva deltagande än mer 
centralt. 

Ett  av Folk och Försvars främsta 
syften är att bidra till det unga 
civilsamhällets utveckling och 
dess centrala funktion i Sveriges 
säkerhet. Genom samarbeten 
med medlemsorganisationer som 
fokuserar på ungas engagemang 
och intressen kan Folk och Försvar, 
utifrån kunskap och engagerande 
verksamhet, verka för detta syfte 
och samtidigt lyfta ungas visioner, 
perspektiv och ledarskap. 

Denna utbildningsdag är en 
produkt av #UNGSÄK

 #UNGSÄK är ett 
säkerhetspolitiskt nätverk 

för unga engagerade med ett 
intresse för frågor som rör vår 

gemensamma säkerhet i Sverige 
och i världen.
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VERKSAMHETSÅRET 2016
EN ÖPPEN ARENA FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI

KONFERENSER  
  
10-12 jan Rikskonferensen 
08-10 jun Nordisk konferens 
  
SEMINARIER  

10-feb Det psykologiska försvaret - nedrustad, eller..?  
18-feb Försvars- och säkerhetspolitiska samarbete - hur och med vem? 
24-feb Lärdomar från Afghanistan 
26-feb Current security concerns and Swedish-US cooperation 
07-apr Stärkt krisberedskap - vägen framåt
12-apr 13 månader i fångenskap hos Daesh - erfarenheter från Syrien
15-apr HNS
20-apr Försvarsmaktens nya militärstrategiska doktrin
27-apr Frivillighet och plikt - lösningen för framtidens försvar? 
03-maj A new chapter for Iran
19-maj Svensk polis och dagens utmaningar 
25-maj Warsaw Nato Summit - How to Face New Challenges
02-jun ”Sverige kan vara i krig om några år” - utvecklingen i närområdet...
07-sep För- och nackdelar med ett svenskt natomedlemskap 
15-sep Turkiet - vad händer härnäst? 
19-sep The Global Coalition against Daesh
21-sep Svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbete - visioner för 
framtiden  
01-okt Det totala försvaret av Sverige - Seminarium på Öland
07-okt Framtidens personalförsörjning 
26-okt Vilken roll spelar kärnvapen för säkerhetspolitiken? 
09-nov Försvarsbeslutet 2015: Räcker pengarna?   
14-nov Civilt försvar 
23-nov Terrorism -utmaningar och prioriteringar 

  
ALMEDALEN  
  
04-jul Folkförankring i praktiken 
04-jul Framtida försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten - svenskt och finskt 
perspektiv 
05-jul Ett modernt totalförsvar- hur säkrar vi helheten? 
05-jul Mali - säkerhet och utveckling i praktiken 
06-jul Vad vill Kreml? Rysslands säkerhetspolitiska ambitioner i närområdet 
06-jul Vårt digitaliserade samhälle-hur sårbara är vi? 
  
STUDIERESOR  
  
12-17 mar  Studieresa Washinton, D.C.
05-06 okt  Studieresa unga engagerade, Helsingfors
09-12 okt  Studieresa Athen

UTBILDNING PÅ UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
 
ROKK, Rapportering om kris och krig (journalistik)  
KIK, Kommunikation i kris (medie- och kommunikationsvetenskap)  
MFD, Minister för en dag  
SKS, Säkerhetspolitisk studentkonferens  
  
08-feb MFD Linnéuniversitetet
09-feb MFD Chalmers Tekniska Högskola
09-feb MFD Chalmers Tekniska Högskola
17-18 feb ROKK Skurups folkhögskola
18-feb MFD Uppsala Politices Studerande
03-mar MFD Militärhögskolan Halmstad
03-mar MFD Militärhögskolan Halmstad
07-mar KIK Södertörn högskola
08-mar KIK Södertörn högskola
09-mar MFD Stockholms Universitet
14-mar MFD Lunds Universitet
21-mar MFD Uppsala Universitet
21-mar MFD Uppsala Universitet
14-apr MFD Göteborgs Universitet
14-15 apr ROKK Södertörn högskola
20-21 apr ROKK JMK, Stockholm
25-26 apr ROKK Södertörn högskola 
19-20 maj ROKK JMG, Göteborgs universitet
31-maj MFD Militärhögskolan Halmstad
22-jul MFD Militärhögskolan Halmstad
10-okt MFD Stockholms Universitet
20-okt MFD Lunds Universitet
26-okt MFD Uppsala Universitet
26-okt MFD Uppsala Universitet
01-nov MFD Militärhögskolan Halmstad
01-nov MFD Militärhögskolan Halmstad
02-nov MFD Militärhögskolan Halmstad
02-nov MFD Militärhögskolan Halmstad
11-nov MFD Uppsala Universitet
11-nov MFD Uppsala Universitet
11-nov MFD Uppsala Universitet
11-nov MFD Uppsala Universitet
24-25 nov ROKK Södertörn högskola
01-dec SKS Uppsala universitet
01-dec MFD Chalmers Lindholmen
05-06 dec ROKK Södertörn högskola

Så ser det ut i siffror

• 10 miljoner SEK per år och ger
• 10 anställda och 13 utbildare,
• 450 aktiviteter,
• 15 000 besökare/deltagare, varav
• 10 000 är yngre än 25 år, och
• 75 000 digitala besökare
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Så får vi våra intäkter
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SÄRSKILD VERKSAMHET FÖR UNGA  
#SÄKBAR: - säkerhetspolitisk afterwork  
Samtal med: intervjuserie på webben  
MFD, Minister för en dag  
  
03-feb MFD Utrikespolitiska föreningen Umeå
12-feb FOSA Säkerhetspolitiska vägval
22-feb MFD Försvarsutbildarna Skåne
22-feb MFD Försvarsutbildarna Skåne
24-feb Samtal med Robert Egnell
11-mar FOSA Sårbarhet och krisberedskap
08-apr FOSA Det militära försvaret
26-apr #SÄKBAR Lokal trygghet och mänsklig säkert
26-apr MFD Mälarhöjden Scoutkår
28-apr Samtal med Carl-Magnus Svensson
20-maj FOSA Säkerhet och demokrati
31-maj #SÄKBAR Kvinnor på flykt
08-jun #UNGSÄK Global trends 2035
07-jul MFD Sjörvärnskåren
07-jul MFD Sjörvärnskåren
14-sep Samtal med Micael Bydén
23-sep #UNGSÄK Ledarskap och säkerhet
23-sep MFD Utrikespolitiska Förbundet
14-okt #UNGSÄK Svensk säkerhetspolitik
31-okt MFD Försvarsutbildarna
17-nov #UNGSÄK Nato – säkerhet för vem?
23-nov Samtal med: Gudrun Persson
25-nov FOSA Global säkerhet 2017
14-dec Samtal med Katarina Tracz
  
UTBILDNING I GYMNASIESKOLAN  
MFD, Minister för en dag  
  
07-jan MFD Danderyds Gymnasium
07-jan MFD Danderyds Gymnasium
08-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan
08-jan MFD Jensen Gymnasium Södra
08-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan
09-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium
09-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium
10-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium
10-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium
11-jan MFD Norra Real
11-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan
11-jan MFD Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan
12-jan MFD Bromma Gymnasium
13-jan MFD Sjödalsgymnasiet
13-jan MFD Sjödalsgymnasiet
15-jan MFD Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Sollentuna
16-jan MFD Vallentuna Gymnasium
17-jan MFD Franska Skolan
17-jan MFD Värmdö Gymnasium
19-jan MFD Sundstagymnasiet
19-jan MFD Franska Skolan
19-jan MFD Sundstagymnasiet
19-jan MFD Franska Skolan
19-jan MFD Franska Skolan
20-jan MFD Falkenbergs Gymnasium
20-jan MFD Thorildsplans Gymnasium
20-jan MFD Thorildsplans Gymnasium
21-jan MFD Sundstagymnasiet
21-jan MFD Sundstagymnasiet
25-jan MFD Rekarnegymnasiet
25-jan MFD Rekarnegymnasiet
26-jan MFD Hjalmar Strömerskolan
26-jan MFD Hjalmar Strömerskolan
26-jan MFD Magnus Åbergsgymnasiet
26-jan MFD Värmdö Gymnasium
26-jan MFD Magnus Åbergsgymnasiet
27-jan MFD Olympiaskolan
27-jan MFD Nyköpings Gymnasium Tessin
28-jan MFD Jämtlands Gymnasium Wargentin
28-jan MFD Jämtlands Gymnasium Wargentin
29-jan MFD Jämtlands Gymnasium Wargentin
29-jan MFD Mälargymnasiet
29-jan MFD Wiiks Folkhögskola
29-jan MFD Jämtlands Gymnasium Wargentin
31-jan MFD Vallentuna Gymnasium
31-jan MFD Värmdö Gymnasium
02-feb MFD Rekarnegymnasiet
02-feb MFD Alströmergymnasiet
02-feb MFD Alströmergymnasiet
04-feb MFD Alströmergymnasiet
05-feb MFD Alströmergymnasiet
05-feb MFD Alströmergymnasiet
08-feb MFD Alströmergymnasiet
08-feb MFD Alströmergymnasiet
09-feb MFD Alströmergymnasiet
09-feb MFD Pauliskolan

09-feb MFD Alströmergymnasiet
09-feb MFD Värmdö Gymnasium
10-feb MFD Bromma Gymnasium
11-feb MFD Thorén Business School Stockholm
12-feb MFD Kunskapsgymnasiet Globen
12-feb MFD Fria Läroverken
12-feb MFD Fria Läroverken
12-feb MFD Thorén Business School Örebro
17-feb MFD Handelshögskolan Stockholm
18-feb MFD Viktor Rydberg Jarlaplan
19-feb MFD Kunskapsgymnasiet Globen
19-feb MFD S:Ta Ragnhildgymnasiet
19-feb MFD Täby Enskilda Gymnasium
21-feb MFD Östra Gymnasiet
23-feb MFD Per Brahegymnasiet
23-feb MFD Per Brahegymnasiet
23-feb MFD Östra Gymnasiet
24-feb MFD Per Brahegymnasiet
24-feb MFD Per Brahegymnasiet
24-feb MFD Jensen Gymnasium Södra
24-feb MFD Per Brahegymnasiet
25-feb MFD Per Brahegymnasiet
25-feb MFD Jensen Gymnasium Södra
25-feb MFD Per Brahegymnasiet
26-feb MFD Per Brahegymnasiet
27-feb MFD Stockholms Universitet
02-mar MFD Procivitas Gymnasium Lund
07-mar MFD Thoren Business School
07-mar MFD Ehrensvärdska Gymnasiet
07-mar MFD Ehrensvärdska Gymnasiet
09-mar MFD Grillska Gymnasiet
10-mar MFD Rekarnegymnasiet
10-mar MFD Elof Lindälvs Gymnasium
10-mar MFD Rekarnegymnasiet
11-mar MFD Ehrensvärdska Gymnasiet
14-mar MFD Klara Södra Gymnasium
15-mar MFD Klara Södra Gymnasium
15-mar MFD Härnösands Gymnasium
15-mar MFD Härnösands Gymnasium
16-mar MFD Katedralskolan Växjö
16-mar MFD Katedralskolan Uppsala
16-mar MFD Ybc Nacka
16-mar MFD Katedralskolan Växjö
17-mar MFD Platengymnasiet
17-mar MFD Ybc Nacka
17-mar MFD Katedralskolan Uppsala
17-mar MFD Platengymnasiet
17-mar MFD Katedralskolan Uppsala
22-mar MFD Ybc Nacka
23-mar MFD Rekarnegymnasiet
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Thorén Business School Karlstad
23-mar MFD Rekarnegymnasiet
24-mar MFD Thorildsplans Gymnasium
27-mar MFD Muf Halland
28-mar MFD Bernadottegymnasiet
29-mar MFD Bernadottegymnasiet
30-mar MFD Bernadottegymnasiet
30-mar MFD Olympiaskolan
04-apr MFD Katedralskolan Linköping
04-apr MFD Östersunds Gymnasieskola
04-apr MFD Sjölins Gymnasium
04-apr MFD Katedralskolan Linköping
04-apr MFD Östersunds Gymnasieskola
05-apr MFD Ållebergsgymnasiet
05-apr MFD Ållebergsgymnasiet
05-apr MFD Bernadottegymnasiet
05-apr MFD Katedralskolan Linköping
05-apr MFD Bernadottegymnasiet
06-apr MFD Hersby Gymnasium
06-apr MFD Hersby Gymnasium
06-apr MFD Bernadottegymnasiet
06-apr MFD Katedralskolan Linköping
06-apr MFD Schillerska Gymnasiet
07-apr MFD Procivitas Privata Gymnasium Växjö
07-apr MFD Procivitas Privata Gymnasium Växjö
07-apr MFD Thorildsplans Gymnasium
08-apr MFD Katedralskolan
11-apr MFD Hulebäcksgymnasiet
12-apr MFD Elof Lindälvs Gymnasium
12-apr MFD Thorildsplans Gymnasium
12-apr MFD Sjölins Gymnasium
13-apr MFD Katedralskolan
13-apr MFD Thorildsplans Gymnasium
14-apr MFD Katedralskolan
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14-apr MFD Campus Manilla
14-apr MFD Österportgymnasiet
14-apr MFD Thorildsplans Gymnasium
15-apr MFD Katedralskolan
15-apr MFD Praktiska Gymnasiet
15-apr MFD Praktiska Gymnasiet
18-apr MFD Berzeliusskolan
18-apr MFD Rodengymnasiet
18-apr MFD Klara Södra Gymnasium
18-apr MFD Berzeliusskolan
18-apr MFD Rodengymnasiet
19-apr MFD Rodengymnasiet
19-apr MFD Rodengymnasiet
20-apr MFD Aspero Idrottsgymnasium
20-apr MFD Aspero Idrottsgymnasium
20-apr MFD Stockholms Universitet
21-apr MFD Rönnowska Skolan
21-apr MFD Aspero Idrottsgymnasium
21-apr MFD Rodengymnasiet
21-apr MFD Klara Södra Gymnasium
21-apr MFD Rönnowska Skolan
21-apr MFD Rönnowska Skolan
21-apr MFD Aspero Idrottsgymnasium
21-apr MFD Rodengymnasiet
22-apr MFD S:Ta Ragnhildgymnasiet
22-apr MFD Rodengymnasiet
22-apr MFD Ystad Gymnasium, Österport
22-apr MFD Rodengymnasiet
25-apr MFD Berzeliusskolan
25-apr MFD Berzeliusskolan
26-apr MFD Berzeliusskolan
26-apr MFD Berzeliusskolan
26-apr MFD Pauliskolan
27-apr MFD Bladins Gymnasium
27-apr MFD Bladins Gymnasium
28-apr MFD Rodengymnasiet
28-apr MFD Rodengymnasiet
29-apr MFD Elof Lindälvs Gymnasium
29-apr MFD Skvaderns Gymnasieskola
29-apr MFD Rodengymnasiet
29-apr MFD Elof Lindälvs Gymnasium
02-maj MFD Ållebergsgymnasiet
02-maj MFD Lbs Gymnasieskola
02-maj MFD Lbs Gymnasieskola
02-maj MFD Ållebergsgymnasiet
03-maj MFD Ållebergsgymnasiet
03-maj MFD Tumba Gymnasium
03-maj MFD Tumba Gymnasium
03-maj MFD Tumba Gymnasium
03-maj MFD Gymnasium Skövde
03-maj MFD Ållebergsgymnasiet
03-maj MFD Gymnasium Skövde
04-maj MFD Ybc
04-maj MFD Ållebergsgymnasiet
04-maj MFD Ållebergsgymnasiet
05-maj MFD Ybc
09-maj MFD Huddingegymnasiet
09-maj MFD Chalmers Tekniska Högskola
10-maj MFD Bromma Gymnasium
10-maj MFD Chalmers Tekniska Högskola
10-maj MFD Skärgårdsgymnasiet
12-maj MFD Älvdalens Utbildningscenter
13-maj MFD Vasaskolan
13-maj MFD Huddingegymnasiet
13-maj MFD Lbs Gymnasieskola
13-maj MFD Mora Gymnasium
13-maj MFD Lbs Gymnasieskola
13-maj MFD Vasaskolan
13-maj MFD Mora Gymnasium
17-maj MFD Chalmers Tekniska Högskola
17-maj MFD Chalmers Tekniska Högskola
19-maj MFD Grillska Gymnasiet
19-maj MFD Grillska Gymnasiet
24-maj MFD Katedralskolan Linköping
24-maj MFD Västerås Folkhögskola
02-jun MFD Gislaveds Gymnasium
02-jun MFD Gislaveds Gymnasium
23-aug MFD Aranäsgymnasiet
23-aug MFD Aranäsgymnasiet
23-aug MFD Aranäsgymnasiet
23-aug MFD Värmdö Gymnasium
25-aug MFD Tumba Gymnasium
25-aug MFD Tumba Gymnasium
25-aug MFD Tumba Gymnasium
25-aug MFD Hulebäcksgymnasiet
26-aug MFD Hulebäcksgymnasiet
26-aug MFD Hulebäcksgymnasiet
02-sep MFD Sannarpsgymnasiet
02-sep MFD Sannarpsgymnasiet
02-sep MFD Sannarpsgymnasiet

02-sep MFD Sannarpsgymnasiet
05-sep MFD Mikael Elias Teoretiska Gymnasium
06-sep MFD Rosendalsgymnasiet
06-sep MFD Rosendalsgymnasiet
06-sep MFD Dragonskolan
07-sep MFD Borgarskolan
08-sep MFD Uddevalla Gymnasieskola
09-sep MFD Polhemsgymnasiet
09-sep MFD Polhemsgymnasiet
12-sep MFD Norra Real
13-sep MFD Spyken
14-sep MFD Tullinge Gymnasium
19-sep MFD Viktor Rydberg Gymnasium
19-sep MFD Bromma Gymnasium
21-sep MFD Tumba Gymnasium
21-sep MFD Väsby Nya Gymnasium
22-sep MFD Procivitas Gymnasium
22-sep MFD Celsiusskolan
22-sep MFD Norra Real
23-sep MFD Tullinge Gymnasium
26-sep MFD Mikael Elias Gymnasium
28-sep MFD Sjölins Gymnasium
29-sep MFD Tumba Gymnasium
30-sep MFD Nacka Gymnasium
03-okt MFD Sjölins Gymnasium
03-okt MFD Sjölins Gymnasium
04-okt MFD Plusgymnasiet
04-okt MFD Bromma Gymnasium
04-okt MFD Plusgymnasiet
04-okt MFD Nacka Gymnasium
05-okt MFD Aspero Idrottsgymnasium
05-okt MFD Bromma Gymnasium
06-okt MFD Norra Real
10-okt MFD Skärgårdsgymnasiet
11-okt MFD S:Ta Ragnhildgymnasiet
12-okt MFD Nacka Gymnasium
12-okt MFD Östra Real
13-okt MFD S:Ta Ragnhildgymnasiet
13-okt MFD Celsiusskolan
13-okt MFD Östra Real
17-okt MFD Virginska Gymnasiet
17-okt MFD Åva Gymnasium
17-okt MFD Virginska Gymnasiet
18-okt MFD Thoren Business School
18-okt MFD Fyrisskolan
18-okt MFD Thoren Business School
19-okt MFD Nacka Gymnasium
20-okt MFD Virginska Gymnasiet
20-okt MFD Fyrisskolan
20-okt MFD Virginska Gymnasiet
20-okt MFD Lunds Universitet
21-okt MFD Jensens Gymnasium
24-okt MFD Bildningscentrum Facetten
24-okt MFD Arlandagymnasiet
24-okt MFD Bildningscentrum Facetten
24-okt MFD Kungstensgymnasiet
24-okt MFD Jensens Gymnasium
25-okt MFD Thoren Business School
25-okt MFD Kungstensgymnasiet
25-okt MFD Thoren Business School
25-okt MFD Kungstensgymnasiet
28-okt MFD Tullinge Gymnasium
07-nov MFD Sparre Gymnasium
07-nov MFD Viktor Rydberg Odenplan
07-nov MFD Thoren Business School
08-nov MFD International School Of The Sthlm Region
08-nov MFD Bernadottegymnasiet
08-nov MFD Bernadottegymnasiet
09-nov MFD Thoren Business School
11-nov MFD Sjödalsgymnasiet
14-nov MFD Sundbybergs Folkhögskola
14-nov MFD Ållebergsgymnasiet
14-nov MFD Skvaderns Gymnasieskola
14-nov MFD Ållebergsgymnasiet
15-nov MFD Västerås Folkhögskola
15-nov MFD Skvaderns Gymnasieskola
15-nov MFD Ållebergsgymnasiet
15-nov MFD Skvaderns Gymnasieskola
15-nov MFD Ållebergsgymnasiet
17-nov MFD Ållebergsgymnasiet
17-nov MFD Danderyds Gymnasium
17-nov MFD Ållebergsgymnasiet
18-nov MFD Olympiaskolan
18-nov MFD Täby Enskilda Gymnasium
18-nov MFD Hermods Gymnasium
21-nov MFD Olympiaskolan
21-nov MFD Östra Real
21-nov MFD Schillerska Gymnasiet
22-nov MFD Aranäsgymnasiet
22-nov MFD Mikael Elias Gymnasium
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22-nov MFD Östra Real
22-nov MFD Arranäs Gymnasium
23-nov MFD Kunskapscentrum Markaryd
23-nov MFD Kunskapscentrum Markaryd
23-nov MFD Östra Real
24-nov MFD Hagströmska Gymnasiet
24-nov MFD Hagströmska Gymnasiet
24-nov MFD Schillerska Gymnasiet
25-nov MFD Agneberg
25-nov MFD Mikael Elias Gymnasium
25-nov MFD Agneberg
28-nov MFD Sannarpsgymnasiet
28-nov MFD Sannarpsgymnasiet
29-nov MFD Arranäs Gymnasium
29-nov MFD Sannarpsgymnasiet
29-nov MFD Sannarpsgymnasiet
29-nov MFD Sannarpsgymnasiet
29-nov MFD Sannarpsgymnasiet
30-nov MFD Fria Läroverken Kalmar
30-nov MFD Magnus Åbergsgymnasiet
30-nov MFD Fria Läroverken Kalmar
30-nov MFD Magnus Åbergsgymnasiet
05-dec MFD Dragonskolan
06-dec MFD Dragonskolan
06-dec MFD Arranäs Gymnasium
06-dec MFD Dragonskolan
07-dec MFD Dragonskolan
07-dec MFD Donnergymnasiet
07-dec MFD Dragonskolan
07-dec MFD Donnergymnasiet
07-dec MFD Mariebergsskolan
08-dec MFD Dragonskolan
08-dec MFD Danderyds Gymnasium
08-dec MFD Dragonskolan
09-dec MFD Växjö Fria Gymnasium
09-dec MFD Vallentuna Gymnasium
09-dec MFD Växjö Fria Gymnasium
09-dec MFD Bromma Gymnasium
13-dec MFD Täby Enskilda Gymnasium
13-dec MFD Bromangymnasiet
14-dec MFD Bromangymnasiet
14-dec MFD Täby Enskilda Gymnasium
14-dec MFD Bromangymnasiet
15-dec MFD Stjerneskolan
15-dec MFD Bromangymnasiet
15-dec MFD Jensen Gymnasium Västerås
15-dec MFD Stjerneskolan
15-dec MFD Bromangymnasiet
15-dec MFD Jensen Gymnasium Västerås
20-dec MFD Karlbergsgymnasiet
20-dec MFD Karlbergsgymnasiet
20-dec MFD Thomasgymnasiet



HÖR GÄRNA AV DIG!
DET ÄR VI SOM SVARAR.

Lena Bartholdson
Generalsekreterare

08-588 824 92
070-733 07 47
lena.bartholdson@folkochforsvar.se

Lisa Gillström
Programansvarig samhällets säkerhet 

(Föräldraledig t.o.m. våren 2017)

08-588 824 96
073-775 25 94

lisa.gillstrom@folkochforsvar.se

Rebecka André
Utbildningsansvarig

08-588 824 98
070-090 40 66 

rebecka.andre@folkochforsvar.se

Lina Hast
Programansvarig försvarspolitik

08-588 824 97
073-673 71 37
lina.hast@folkochforsvar.se

Dan Wennerholm
Kommunikatör

08-588 824 95
073-624 60 06

dan.wennerholm@folkochforsvar.se

Minou Sadeghpour
Programansvarig säkerhetspolitik

08-588 824 99
076-812 53 84
minou.sadeghpour@folkochforsvar.se

Victor Canvert
Utbildningsansvarig

08-588 824 91
070-090 88 61
victor.canvert@folkochforsvar.se

Fredrik Müller-Hansen
Utbildningsansvarig

08-588 824 93
073-746 44 30

fredrik.mullerhansen@folkochforsvar.se

Henrik Karlsson
Enhetsansvarig utbildningsenheten

(Föräldraledig t.o.m våren 2017)

08-588 824 94
070-733 07 52

henrik.karlsson@folkochforsvar.se

På kansliet

Lilla Nygatan 14
Box 2284
103 17 Stockholm

På webben

 folkochforsvar.se

 @folkochforsvar

 @folkochforsvar

 @folkochforsvar

 folkochforsvar

På epost

 Inbjudningar

 Prenumerera på inbjudningar till vår verksam- 
 het genom att anmäla dig på vår hemsida.

 FoF nyhetsbrev

          Få uppdateringar på vad som sker i vår 
            verksamhet. Anmäl dig via vår hemsida.

Ebba Lundin
Programansvarig

08-588 824 99
076-812 53 84
ebba.lundin@folkochforsvar.se



Folk och Försvars vision är att bidra till att vår säkerhet är hela folkets angelägenhet

Advokatsamfundet
Allmänna Försvarsföreningen
Almega Säkerhetsföretagen
Bilkåren
Brandskyddsföreningen
Centerpartiets Ungdomsförbund
Centerkvinnorna
Centerstudenter
Civilekonomerna
Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige
Föreningen Svenskt Flyg
Fackförbundet ST
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Folksam
Fredsbaskrarna
Fria Moderata Studentförbundet 
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Föreningen Lärare i samhällskunskap
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsförbundet
Grön Ungdom
Hela Sverige ska leva
Insatsingenjörernas Riksförbund
Jusek
Kooperativa Förbundet
Kristdemokratiska Studentförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kungl. Krigsvetenskapsakademin
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lantbrukarnas Riksförbund 
Liberala Ungdomsförbundet
Livsmedelshandlarna
LO
Moderata Ungdomsförbundet
Officersförbundet
Polisförbundet
Reservofficerarna
Rikshemvärnsrådet
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Rädda Barnen

Saco-förbundet Trafik & Järnväg
Scouterna
SEKO
SIOS
SäkerhetsBranschen
Sjövärnskårernas Riksförbund
S-kvinnor
SME-D
Socialdemokratiska studentförbundet
Stöldskyddsföreningen
Swedish Association of Civil Security 
Svensk Handel
Svensk Soldat
Svenska Atlantkommittén 
Svenska Bankföreningen
Svenska Blå stjärnan
Svenska Brukshundsklubben
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Flottans Reservofficersförbund
Svenska FN-förbundet
Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Svenska Kyrkan
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Röda Korset
Svenska Soldathemsförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges läkarförbund
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund
Sveriges Reservofficerare
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Säkerhets- och försvarsföretagen
TCO
Teknikföretagen
Tull Kust
Ung Pirat 
Ung Vänster
Utrikespolitiska förbundet
Utrikespolitiska Institutet

VÅRA MEDLEMMAR
VERKSAMHETSÅRET 2016
Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati.

Våra 87 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som 
rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets säkerhet finns på agendan för offentlig debatt.


