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2019 har varit ett intressant och 
händelserikt år på många sätt, både 
internationellt och i Sverige. Vi 
inledde traditionsenligt året med 
att arrangera Rikskonferensen i 
Sälen, där svenska försvars- och 
säkerhetspolitiska samarbeten och 
nya komplexa hotbilder var i fokus.  

Folk och Försvar följer utvecklingen 
inom säkerhets- och försvarspolitik 
samt totalförsvar och krisberedskap 
såväl i vårt närområde som på 
global nivå, vilket reflekteras i vår 
verksamhet under året. Några 
utmärkande trender och händelser 
som vi uppmärksammat genom 
seminarium, podd-avsnitt och artiklar 
är bland annat Kinas inflytande och 
globala ambitioner, användningen 
av drönare i Gulfen, den utdragna 
Brexit-processen, Turkiets militära 
offensiv i Syrien och stormakternas 
intressen för Grönland och Arktis. 

Nationellt har också mycket handlat 
om olika utredningar, tex Näringslivets 
roll i totalförsvaret, Sektorsansvar i det 
civila försvaret och Sveriges tillträde 
till konventionen om ett förbud mot 
kärnvapen. Utöver det har samhällets 
krisberedskap genomgående under 
året varit föremål för diskussion 

och debatt. Dels i samband med 
arbetet att försöka utforma ett 
sätt att hantera frivilliga vid en kris, 
dels i och med förberedelserna 
inför totalförsvarsövningen som 
pågår under större delen av 
2020. Uppmärksamheten riktades 
också mot Försvarsberedningens 
slutrapport Värnkraft och 
finansieringen av framtidens försvar. 
Dessa och många andra händelser 
har inspirerat vår programverksamhet 
under året. 

Inom vår utbildningsverksamhet 
har vi genomfört omkring 360 
utbildningar, både Minister för en dag 
som riktar sig till gymnasieskolor, samt 
Rapportering om Kris och Krig och 
Kommunikation i Kris för journalist- 
och kommunikatörsstudenter på 
universitet och högskolor. Inom 
verksamheten som riktar sig till 
unga engagerade har vi genomfört 
Försvars- och Säkerhetsakademin 
(FOSA) för sjunde året i rad, men 
även två studieresor för unga samt 
seminarieserien #samtalmed.

Under året har Folk och Försvar 
välkomnat såväl nya medarbetare 
som fyra nya medlemsorganisationer. 
I november genomförde vi en 

kontorsflytt och finns numera på 
Linnégatan 14 och vi ser fram emot 
att välkomna er till våra nya lokaler.

Jag hoppas att du uppskattar 
denna årsrapport som innehåller en 
översikt av den verksamhet som vi 
genomfört under året. Jag tar tillfället 
i akt att tacka alla som deltagit i vår 
verksamhet under året och hoppas 
att våra vägar möts igen under 2020.

OMSLAGSFOTO: MAJA JOHNSSON 
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INNEHÅLL INLEDNING
FOLK OCH FÖRSVAR 2019

Maud Holma von Heijne, 
Generalsekreterare

Denna symbol innebär att det finns en videosändning på vår hemsida och youtube-kanal. 
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Folk och Försvars scenariobaserade 
utbildning i säkerhetspolitik Minister 
för en dag, är den verksamhet som 
når flest deltagare och har störst 
geografisk spridning. Utbildningen 
är i huvudsak avsedd att genomföras 
på gymnasieskolor men kan också 
anpassas och utföras med olika 
typer av grupper. Under året har 
våra utbildare exempelvis genomfört 
övningen på Militärhögskolan i 
Halmstad, Uppsala Universitet, 
Molkoms folkhögskola och Chalmers 
Tekniska Högskola. 

Scenariot utspelar sig i den fiktiva 
Grönahavsregionen där deltagarna, 
fördelade på fem länder, får iklä sig 
rollerna som ministrar. Under en 
inledande presentation beskrivs 
regionen, länderna och viktiga aktörer 
i området. Förutsättningarna mellan 
länderna skiljer sig åt och regeringarna 
får ärva en ekonomisk och politisk 
situation som de sedan behöver 
förhålla sig till när länderna löpande 
ställs inför både interna, regionala 
och globala utmaningar. Genom 

nyhetssändningar får deltagarna 
information om vad som är aktuellt 
i regionen och blir uppdaterade 
kring särskilda händelseutvecklingar. 
Prioriteringsordningen kan snabbt 
ändras utifrån grannländernas 
agerande och regeringarna behöver 
hela tiden väga olika intressen mot 
varandra. 

Hur regionen ser ut när scenariot 
avslutas går aldrig att förutsäga. Varje 
utbildningstillfälle är på så sätt unikt 
i den mening att deltagarnas beslut 
och agerande formar utvecklingen 
i regionen. I den avslutande 
diskussionen uppmärksammas 
intressanta skeenden under 
övningens gång och paralleller dras 
till verkligheten. Under året har bland 
annat regeringsbildning som process 
lyfts upp och flera deltagare har 
undersökt möjligheterna att utses 
till talman snarare än minister. Andra 
exempel på verkliga händelser som 
färgat övningen är bekämpningen 
av ebolaviruset i Demokratiska 
Republiken Kongo, kriget i Jemen, 

#fridaysforfuture, rustningsspiraler 
och bränderna i Amazonas för att 
nämna några.  

Scenariot är tänkt att väcka tankar 
och idéer om krisberedskap, 
försvars- och säkerhetspolitik på 
ett engagerande sätt och att stärka 
unga människors delaktighet i frågor 
som påverkar Sveriges fred, frihet 
och säkerhet. Genom att närma sig 
säkerhetspolitik på ett praktiskt plan 
får deltagarna inte bara referenser 
och konkreta exempel med sig, de 
får även utrymme att vara de viktiga 
aktörer för fred och säkerhet som de 
faktiskt är.

GRÖNAHAVSREGIONEN
EN VÄRLD DÄR UNGA HAR MAKTEN 
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Genom utbildningen Minister för en dag träffade vi ca 9 000 elever under 2019. 
Foto: Maja Johnsson

VISSTE DU ATT...

Våra medlemsorganisationer 
har också möjlighet att boka 
Minister för en dag! Vi brukar 

exempelvis årligen besöka 
Sjövärnskårens sommarskola 
på Känsö för att genomföra 

utbildningen.  

Folk och Försvar har under det 
gångna året på olika sätt fokuserat 
på att lyfta fram unga, fred och 
säkerhetsagendan inom vårt 
nätverk och till allmänheten, bland 
annat genom ett seminarium under 
Almedalsveckan.

Agendan springer ur två resolutioner 
från FN:s säkerhetstråd, 2250 
och 2419 vilket innebär att de 
ska implementeras i Sverige. 
Resolutionerna lyfter fram 
utmaningar som unga möter, ungas 
bidrag till freds- och säkerhetsfrågor 
samt det positiva i ungas engagemang. 
Agendan innehåller ett erkännande 
av unga och ungdomsorganisationers 
bidrag till fred, konfliktlösning och 
prevention. Flera av Folk och Försvars 
medlemsorganisationer arbetar på 
olika sätt både med agendan genom 
att stärka ungas egenmakt och 
inflytande samt med fredsbyggande 
mer generellt. 

Folkbildning är ett centralt verktyg 
för att fler människor ska ha möjlighet 

att delta och engagera sig i frågor 
som rör fred, frihet och demokrati. 
Dessutom har Folk och Försvar ett 
särskilt uppdrag att engagera unga 
genom vårt regleringsbrev och vår 
största verksamhet riktar sig till unga 
i gymnasiet och på universitet- och 
högskola. 

Därutöver bidrar vi till implementering 
av agendan genom verksamheten 
#Ungsäk för unga ledare i våra 
medlemsorganisationer. Vi skapar 
en plattform för deltagande och 
inflytande inom våra politikområden 
i samarbete med beslutsfattare och 
policyskapare inom det försvars- och 
säkerhetspolitiska fältet, i Sverige 
och internationellt. Vårt arbete med 
unga engagerade utgår från ungas 
egenmakt och insikten om att ungas 
perspektiv bör finnas med i alla delar 
av försvars- och säkerhetspolitiken 
för att skapa hållbar fred och 
demokrati.

UNGA, FRED OCH SÄKERHET

#UNGSÄK

Vår vision är att #Ungsäk ska 
vara ett nätverk för organisa-
tioner och individer med ett 
intresse för frågor som rör 

vår gemensamma säkerhet – i 
Sverige och i världen.

Grunden i nätverket #Ungsäk 
ska vara den delade övertygel-
sen om alla människors rätt att 
leva i säkerhet. Vägen till säker-
het kan gå genom medlemmar-

nas engagemang i frågor om 
bistånd, utveckling, demokrati, 
fred och allas lika rättigheter.

Foto: Maja Johnsson
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Försvars- och Säkerhetsakademin 
(FOSA) är en unik och exklusiv 
utbildning som under 2019 var 
inne på sitt sjunde år. Akademin 
utgör en plattform för lärande, 
diskussion och utveckling för 
unga engagerade (18-30 år) inom 
våra medlemsorganisationer. 
Utbildningen berör den nationella 
och internationella säkerhetens 
utmaningar, institutioner och 
verktyg. 

Årets FOSA genomfördes i 
samarbete med Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) samt 
Försvarshögskolan. Under hösten 
2019 stod det också klart att FOSA 
fick en ny myndighetspartner i 
Utrikesdepartementet för akademins 
arbete 2020 och framåt.

Folk och Försvar strävar efter 
möten mellan olika perspektiv och 
kontrasterande röster. Denna idé är 
grundläggande i FOSA, som genom 

mångfald i talare, frågeställningar 
och problemformuleringar skapar 
en bred bild av den svenska 
säkerhetspolitiken. Under akademins 
fyra utbildningsdagar fördelade 
under våren erbjöds de 24 deltagarna 
spännande föreläsningar, workshops 
och praktiska besök i vardagen 
hos våra mest framträdande 
säkerhetspolitiska aktörer. Deltagarna 
träffade bland annat ordföranden 
för Högsta förvaltningsdomstolen, 
representanter för SÄPO, värnpliktiga 
och officerare på Amfibieregementet, 
sjukvårdspersonal på Södersjukhuset 
i Stockholm, chefen för Must, 
generaldirektören för MSB samt 
forskare och akademiker från Sida, 
SIPRI och Försvarshögskolan. Besök 
gjordes också på Finska, Franska och 
Brittiska ambassaden. 

Deltagare och alumner från FOSA 
utgör en viktig del av Sveriges 
säkerhetspolitiska fält. Folk och 
Försvar arbetar med insikten om 
att ungas perspektiv och kunskap 

är viktig för utvecklingen av svensk 
säkerhetspolitik i stort. En del 
av vårt bidrag till unga, fred och 
säkerhetsagendan är att genom 
akademin skapa en plattform för 
unga att bidra med sina perspektiv 
och möjliggöra för unga att ta en 
större roll inom fältet.

 

EN AKADEMI FÖR  
UNGA ENGAGERADE

Sedan 2014 arrangerar Folk 
och Försvar tillsammans med 

Försvarsmakten, MSB och För-
svarshögskolan Försvars- och 
Säkerhetsakademin för aktiva 
och engagerade medlemmar i 

Folk och Försvars medlemsorga-
nisationer som är mellan 18 och 

30 år gamla.
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Deltagarna består av unga engagerade från våra medlemsorganisationer. 
Foto: Maja Johnsson

Studieresan till Israel och Palestina 
finansierades av Folke Bernadotte 
Akademin (FBA). Själva resan var 
en av tre delar i ett större projekt 
som löpte från maj till årets slut. 
Projektet inleddes med en heldag 
seminarier tillsammans med 
Utrikesdepartementet. I samband 
med studieresan hölls ytterligare 
två utbildningsdagar och möten 
med centrala aktörer. Den sista 
delen av projektet utgjordes av att 
deltagarna bidrog till ytterligare 
kunskapsspridning genom att 
skriva artiklar, arrangera seminarier 
eller workshops genom sina egna 
medlemsorganisationer. Deltagarnas 
egna arrangemang utgick från den 

kunskap och de frågeställningar 
som framkommit i de två inledande 
delarna av projektet. 

Under studieresan genomfördes 20 
möten med centrala aktörer som 
på olika sätt berörde försvars- och 
säkerhetspolitik samt krisberedskap. 
Mötena hölls i Tel Aviv, Jerusalem 
och Ramallah med aktörer från 
internationella organisationer, 
civilsamhället, statliga och kommunala 
myndigheter samt politiska partier. 
Under mötena diskuterades klimat 
och krishantering, civilsamhällets 
och journalisters krympande 
demokratiska utrymme, mänskliga 
rättigheter, humanitära frågor samt 

jämställdhet med särskilt fokus på 
kvinnor, unga och hbtq personer. 

Detta projekt är ett led i att utveckla 
vår verksamhet för unga till att även 
innefatta resor till mer komplexa 
sammanhang där det råder konflikt 
eller post-konflikt. Syftet är att erbjuda 
alumnerna en neutral plattform för 
kunskap om och insikt i hur det är 
att leva som ung i en konfliktkontext 
bortom det teoretiska. I detta arbete 
står ungas egenmakt i centrum 
med användande av unga, fred och 
säkerhetsagendan. 

FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSAKADEMIN
#UNGSÄK STUDIERESA TILL 
ISRAEL OCH PALESTINA

Studieresorna inom #Ungsäk riktar sig till våra FOSA alumner som unga ledare från organisationer 
med olika ideologiska- och sakpolitiska intressen. 

Utsikt över Ramallah, Palestina.
Foto: Andrea Wahlberg
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Det har skett en allvarlig olycka 
på Forsmarks kärnkraftverk, det 
rapporteras om flera skadade inne i 
verket och den inre beredskapszonen 
ska utrymmas. Vilken information 
är relevant för vem och när? Vad 
är sant och vad är rykten? Vilka 
aktörer ansvarar för vilka typer av 
händelser? Den här typen av frågor 
hanterar studenterna som genomför 
våra utbildningar, rapportering om 
kris och krig eller kommunikation 
i kris. Det finns flera syften med 
övningarna. För studenterna blir 
det ett praktiskt sätt att öva sig i 
källgranskning, nyhetsvärdering, 
kriskommunikation och redaktionellt 
arbete. De får även större insikt 
i försvars- och säkerhetspolitik 
samt frågor som rör samhällets 
krisberedskap. Tidspressen är bitvis 
hård för deltagarna som kontinuerligt 
behöver prioritera vad som är 
viktigt gällande informationsflödet 
och arbetsfördelningen i den egna 
gruppen. 

Rollspelsövningen kombineras med 
en föreläsning om svensk försvars- 
och säkerhetspolitik samt hur det 
svenska krisberedskapssystemet 
fungerar. Journalist- och 
kommunikatörsstudenter har 
identifierats som särskilt viktiga 
grupper att nå med information 
om just dessa politikområden. 
Till största del på grund av deras 
viktiga framtida yrkesroller 
som informationsförmedlare 

och granskare av statsmakten. 
Utbildningarna är gratis för lärosätena 
och finansieras av Försvarsmakten 
samt MSB.  En bärande tanke i 
vår utbildningsverksamhet är att 
man kommer en bit på väg med en 
föreläsning, men betydligt längre 
med en praktisk övning. 

RAPPORTERING OM KRIS OCH 
KRIG
Den här utbildningen genomförs 
med journaliststudenter och under 
den övas praktiskt intervjuteknik 
och källgranskning samt redaktionellt 
arbete inom en säkerhetspolitiks 
kontext. Studenterna delas in i 
redaktioner vid några av Sveriges 
större dags- eller kvällstidningar. 
Medan övningsledningen spelar 
roller som bland annat politiker 
och myndighetsföreträdare och 
driver scenariot framåt genom 
presskonferenser och enskilda 
intervjuer. Studenternas största 
utmaning är att avgöra vad som är 
viktigt för deras läsare och omsätta 
ett komplext händelseförlopp till 
nyheter. För att lyckas med uppgiften 
behöver de också förstå hur vårt 
samhälle är organiserat för att dels 
kunna nå rätt intervjupersoner och 
dels bestämma vilka aktörer som ska 
få komma till tals i artiklarna. Övningen 
har under 2019 genomförts nio 
gånger på journalistutbildningarna på 
JMG i Göteborg, JMK i Stockholm, 
Mittuniversitetet i Sundsvall, 
Södertörns högskola, Lunds 

universitet och Skurups folkhögskola. 
Ca 300 studenter genomförde 
utbildningen i år. 

KOMMUNIKATION I KRIS
Den här övningen genomförs 
med studenter i medie- och 
kommunikationsvetenskap, där 
studenterna ikläder sig rollen 
som kriskommunikatör vid en 
länsstyrelse. Uppgift för dagen är 
kriskommunikation i samband med 
en kärnteknisk olycka. Deras största 
utmaningar är att under den starka 
tidspress som råder prioritera vilken 
information som är viktig för olika 
målgrupper där det primära målet 
är att rädda liv, bland annat genom 
att producera ett Viktigt meddelande 
till allmänheten. Övningsledningen 
agerar här bland annat länsråd, 
myndighetsföreträdare och övriga 
experter. Övningen genomfördes 
fyra gånger 2019 på medie- och 
kommunikationsutbildningar på JMG 
i Göteborg, Örebro universitet, samt 
Södertörns högskola. Vi har under 
året mött ca 90 studenter. 

NYTT FÖR I ÅR
På grund av samhällsutvecklingen 
har vi under året arbetat in 
informationspåverkan, fake news 
och ryktesspridning i våra scenarion. 
Detta har fallit väl ut och gjort 
att studenterna måste vara extra 
noga med källkritik och att bekräfta 
information med flera källor. 
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UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA
Under en intensiv dag navigerar studenterna i ett överflöd av information och uppgiften är att 
avgöra vad som är relevant i olika lägen?

Högskoleutbildningarna består av en teoretisk föreläsningsdel 
och en praktisk scenariobaserad del.  

Foto: Maja Johnsson
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Det har varit ett händelserikt år inom 
svensk försvarspolitik. Däribland har 
förberedelserna inför det kommande 
försvarsbeslutet varit i fokus under 
det gångna året. Under våren 
publicerade Försvarsberedningen sin 
slutrapport Värnkraft, som innehöll en 
rad förslag för att utveckla Sveriges 
förmåga på 2020-talet. I samband 
med att rapporten presenterades den 
14 maj, anordnade vi ett seminarium 
med Försvarsberedningens 
ordförande Björn von Sydow och 
huvudsekreterare Tommy Åkesson.

Försvarsberedningens arbete har 
under året stött på flera utmaningar, 
däribland starka skillnader i synen 
på hur frågan om försvarsekonomin 
skulle hanteras. Försvarsekonomin 
har länge varit en framträdande 
fråga i försvarspolitiken och redan i 
början av året arrangerade Folk och 

Försvar ett halvdagsseminarium om 
försvarsekonomins olika aspekter. 

Under det senaste året kunde vi se 
ökade spänningar i relationen mellan 
USA och Iran, i form av beslagtagna 
fartyg och en nedskjuten drönare. 
De talades även om risken för direkta 
konfrontationer länderna emellan, 
vilket ledde till ett ökat fokus mot 
Gulfregionen. Med anledning 
av drönar- och missilattackerna 
mot saudiska oljeanläggningar 
i september, genomförde vi 
seminariet Krisen i Gulfen - USA och 
Iran på kollisionskurs?. Seminariet 
uppmärksammade bland annat de 
försvarspolitiska utmaningar som 
drönare skapar. Andreas Hörnedal 
från Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) gav en teknisk bakgrund till 
drönarattackerna och poängterade 
hur sårbar kritisk infrastruktur är för 

liknande angrepp, men betonade 
även att drönare främst bör betraktas 
som ett psykologiskt vapen. 

I och med återaktiveringen av 
värnplikten har också de värnpliktigas 
medinflytandeorgan väckts till liv och 
de höll sin första kongress under våren 
2019. Under värnpliktskongressen 
samlade Folk och Försvar de olika 
politiska ungdomsförbunden i en 
debatt under rubriken Hur ska Sverige 
bäst försvaras?, detta för att föra 
samman de värnpliktiga och politiskt 
engagerade i en gemensam debatt. 
Beträffande vårt särskilda fokus mot 
unga engagerade, arrangerade vi 
bland annat ett rundabordssamtal 
med Pliktrådet där värnplikt, ungas 
villkor inom Försvarsmakten och 
ungas roll i svensk försvarspolitik 
diskuterades.

FÖRSVARSPOLITIKEN 2019
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2019 var året då Storbritannien 
skulle lämna Europeiska Unionen, 
vilket ännu inte har skett. Tillträdande 
premiärminister Johnssons budskap 
var tydligt under kampanjen till 
premiärministerposten. Budskapet 
löd att Storbritannien skulle lämna 
unionen senast den sista oktober, 
oavsett landets relation till EU. 
Turerna var många efter att Johnsson 
tillträtt som premiärminister och 
många frågor saknade ännu svar 
då Folk och Försvar i mitten av 
september arrangerade seminariet 
Brexits säkerhetspolitiska konsekvenser 
för Sverige och EU.

Storbritannien har under lång tid haft 

och har än idag en viktig strategisk 
roll i Europa. Det är därför av intresse 
att EU och Storbritannien bibehåller 
såväl goda relationer som ett gott 
samarbete efter ett utträde. Landets 
relation till Sverige och EU kvarstår 
dock att reda ut för politikerna vid 
slutet av 2019.

Vid vårt seminarium presenterades 
en rad insikter. Däribland att 
ett utträde kommer innebära 
stora effektivitetsförluster 
vid informationsdelning. Om 
Storbritannien lämnar unionen finns 
det nämligen inte längre någon laglig 
grund för att överföra information 
och underrättelser parterna emellan. 

Utträdet skulle också sannolikt 
försvaga Sveriges roll inom EU. 
Detta då Sverige och Storbritannien 
ofta haft samsyn i många frågor och 
därför också arbetat tillsammans 
för att driva igenom respektive 
lands ståndpunkter. Avslutningsvis 
framkom också att en risk föreligger 
för den övergripande strategiska 
kulturen när vi inte längre har EU 
som gemensam plattform för de 
säkerhetspolitiska frågorna. Detta 
skulle kunna komma att medföra att 
de tre stora länderna Storbritannien, 
Tyskland och Frankrike börjar se olika 
på frågor de tack vare EU under en 
tid haft samsyn på.

SEMINARIUM:
BREXITS SÄKERHETSPOLITISKA 
KONSEKVERNSER FÖR SVERIGE OCH EU

Folk och Försvar har släppt en ny 
poddserie, där det första avsnittet 
handlar om NATO.

I vår nya poddserie går vi närmare 
in på Sveriges säkerhetspolitiska 
samarbeten. Syftet är att på ett enkelt 
sätt förklara och beskriva Sveriges 
olika säkerhetspolitiska samarbeten 
och vad de innebär. Först ut i serien 
är ett avsnitt om Nato.

Vi intervjuar Axel Wernhoff, chef 
för Sveriges ständiga delegation 
vid NATO och Dr Ian Davis från 

Stockholm International Peace 
Reserch Institute (SIPRI) för att ta 
reda på vad NATO egentligen är och 
vilken roll Sverige har i alliansen som 
ickemedlem men ändå aktiv partner.

Podden är skapad av David Bruhn, 
programansvarig för försvarspolitik 
och Maja Johnsson, kommunikatör 
på Folk och Försvar. Jingeln är skapad 
av Andreas Henningson.

Du kan höra podden på vår hemsida 
eller där poddar finns. 

PODCAST:
FOLK OCH FÖRSVAR-PODDEN OM NATO

På scen medverkade Niklas Rossbach, 
Björn Fägerstenoch Frank Belfrage.
Foto: Maja Johnsson
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Det har varit ett intensivt år inom 
det säkerhetspolitiska området med 
ett fortsatt stort fokus på stormakts- 
och geopolitik. Nedrustning av 
kärnvapen och INF-avtalet var en 
stor fråga under året, likaså har 
klimatförändringarna, spänningarna 
mellan USA och Iran samt 
handelskriget mellan USA och Kina 
varit mycket omskrivna och färgat de 
säkerhetspolitiska diskussionerna. 

I Sverige har Kina hamnat i blickfånget 
och frågor om omskolningsläger 
i Xinjiangprovinsen, 5G-nät, 
industrispionage och investeringar i 
strategiskt känsliga sektorer runtom i 
världen har uppmärksammats i högre 
utsträckning. Under året arrangerade 
vi bland annat en studieresa dit, med 
ett efterföljande seminarium om 
Kina, propaganda och påverkan.

Vidare kunde omvärlden under 

hösten följa Turkiets militära offensiv 
i norra Syrien, som möttes av starka 
protester internationellt. Folk och 
Försvar arrangerade tillsammans 
med Svenska Atlantkommittén med 
anledning av detta, ett seminarium 
om Turkiet: Inrikespolitisk utveckling 
och säkerhetspolitiska konsekvenser.

De smältande isarna i Arktis har 
lett till utökade fiskeområden, 
ökade möjlighet för transporter 
genom nordostpassagen och en 
kapprustning om naturresurserna 
under isen. Med anledning av 
detta anordnade Folk och Försvar 
tillsammans med norska ambassaden 
i Stockholm ett seminarium om 
den strategiska kopplingen mellan 
Nordområdena och Östersjön. 
Den här kopplingen är inte alltid 
tydlig, men en händelse i det ena 
området påverkar oundvikligen det 
andra. Utöver det allt mer spända 

militära läget i regionen, fokuserade 
seminariet även på hur Norge och 
Ryssland trots detta har goda civila 
samarbeten i Nordområdena och 
vilka lärdomar som potentiellt kan 
dras från detta samarbete. 

Säkerhetspolitik, internationella 
relationer och utvecklingen i världen 
genomsyrar hela vår verksamhet. 
Det som händer i världen får såväl 
direkta som indirekta konsekvenser 
för vårt avlånga land och Sveriges 
internationella åtaganden är en 
fortsatt central del i den svenska 
säkerhetspolitiska identiteten. På 
nästa sida dyker vi ner i ett sådant 
exempel där vi lyfter upp vårt 
seminarium om Mali. 

SÄKERHETSPOLITIK 2019

Foto: ULF PALM
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Det var fullsatt i lokalen när vi 
tillsammans med svenska FN-
förbundet anordnade ett seminarium 
om den säkerhetspolitiska 
situationen i Mali. Huvudtalare var 
generallöjtnant Dennis Gyllensporre, 
chef för den militära komponenten 
av Minusma, vilket är en FN-ledd 
insats i Mali.

I sitt anförande placerade 
Gyllensporre Mali i en större 
strategisk kontext. Många av 
problemen i Mali är transnationella i 
sin natur och överlappar med andra 
stater i närområdet. Syftet med 
Minusma-insatsen är att understödja 
den freds- och försoningsprocess 
som pågått i Mali sedan 2014, 

då ett fredsavtal slöts mellan den 
maliska regeringen och separatistiska 
grupper.

Totalt är det 55 länder som är med 
och bidrar militärt till Minusma-
insatsen. Det rör sig huvudsakligen 
om länder från närområdet, Europa 
och Asien. Dessa olika bakgrunder 
är både en styrka och en utmaning. 
Gyllensporre lyfte att han i sitt 
ledarskap har valt att fokusera på att 
agera mer proaktivt och genomföra 
fler rörliga operationer. Målet är att 
utifrån motståndarens perspektiv 
vara oförutsägbar.

Vidare gav både representanter 
från biståndsvärlden och från 

politiken sina perspektiv på Sveriges 
närvaro i landet. Saba Nowzari från 
FBA berättade om deras arbete 
med att försöka främja dialog och 
medling, kvinnors närvaro och 
deltagande i fredsprocessen, och 
säkerhetssektorreform. Nowzari 
poängterade att det behövs ett ökat 
fokus på mjuk säkerhet.

Från politiskt håll deltog 
riksdagsledamöterna Kerstin 
Lundgren (C) och Pyry Niemi (S). Båda 
var överens om att det finns starkt 
stöd för ett fortsatt styrkebidrag till 
Minusma-insatsen och att det är 
viktigt att svensk personal på plats 
vet att de har hela riksdagens stöd.

SEMINARIUM:
MALI - PÅ VÄG MOT FRED?

Genreallöjtnad Dennis Gyllensporre var huvudtalare under seminariet om Mali.
Foto: Maja Johnsson

Efter snart ett år i befattningen som chef över den militära komponenten i Minsuma, gav Dennis 
Gyllensporre sina perspektiv på insatsen. 
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Nordisk konferens är ett samarbete 
mellan svenska Folk och Försvar, 
norska Folk og Forsvar samt finska 
Planeringskommissionen för 
försvarsinformation. Konferensen 
roterar årligen mellan de tre länderna 
och under 2019 anordnades 
konferensen av svenska Folk och 
Försvar med temat Totalförsvar – 
upprätthålla samhällsfunktioner i kris 
och krig.

Sammantaget lever vi i en allt mer 
orolig tid och region. Vissa drar det 
så långt att de kallar det för ett nytt 
kallt krig. Den stora skillnaden är 
att det idag finns långt fler metoder 
och verktyg för att skapa osäkerhet. 
Cyberattacker, trollfabriker och 
påverkansoperationer kräver delvis 
andra förmågor men sker parallellt 

med konventionella övertramp 
och territoriella kränkningar. 
Förmågan att hantera allt från 
informationspåverkan till väpnad 
konflikt är därför centralt för ett 
totalförsvar

För att kunna möta denna bredd 
av hot måste samhället vara 
motståndskraftigt, detta börjar med 
källkritiska medborgare som aktivt 
reflekterar över sanningshalten i 
information och nyheter som de 
konsumerar. Här finns ett beroende 
mellan stat och medborgare där skola 
och folkbildning måste möjliggöra 
denna typ av källkritik. Samtidigt har 
varje individ ett ansvar att fundera på 
det man själv läser och sprider vidare.

Under konferensens tre dagar 

diskuterades totalförsvar i generella 
termer. Hur nordisk motståndskraft 
kan stärkas, hur den svenska 
nationella planeringen ser ut och hur 
vi säkerställer informationskvaliteten 
i en kris. För att fördjupa 
diskussionen runt totalförsvar 
på några områden fick sjukvård i 
kris och krig, kritisk infrastruktur 
i Norden samt folkförankringen 
och totalförsvarsviljan extra tid för 
fördjupning. Bland talarna återfanns 
inrikesministerns statssekreterare, 
representanter från MSB och 
Försvarshögskolan bland många fler. 
Det fanns även med talare från de 
deltagande nordiska länderna.

NORDISK KONFERENS:
OM TOTALFÖRSVAR

2019 har gått i utredningarnas 
och övningsförberedelsernas 
tecken. Under slutet av året, 
och under 2020, redovisas ett 
antal offentliga utredningar som 
är relevanta för totalförsvaret 
och krisberedskapen. Ett par av 
dessa har vi anordnat seminarier 
kring, däribland Utredningen om 
totalförsvarets försörjningstrygghet 
och Utredningen om civilt försvar. 
Även Försvarsberedningens 
slutrapport Värnkraft, som visserligen 
rör det militära försvaret och 
säkerhetspolitiken men som ändå 
har stor relevans för totalförsvaret i 
sin helhet, har presenterats i ett av 
våra seminarier. Vi följer också den 
stora totalförsvarsövning som går 
av stapeln under slutet av 2019 och 
hela 2020.

Utöver det har också ett antal 
andra frågor lyfts i vår verksamhet. 
Årets Rikskonferens inkluderade 

bland annat programpunkter om 
totalförsvaret i norr, folkförankring 
och försvarsvilja samt frivillighet 
i förhållande till naturkatastrofer 
förorsakade av klimatförändringar. 
Frivillighet har under året varit en het 
fråga inom krisberedskapen, och i 
samband med skogsbränderna 2018 
fanns en stor vilja hos allmänheten 
att hjälpa till. Myndigheternas 
och frivilligorganisationernas 
erfarenheter pekar på vikten av 
formell organisering och att det är 
en central del för att kunna ta till 
vara på och omsätta engagemang till 
förmåga. I vår programverksamhet 
har vi under året anordnat seminarier 
om bland annat krisberedskap för 
särskilt sårbara grupper och Bank och 
betalningar i kris och krig.

Under hösten genomfördes två 
seminarier med fokus på tidigare 
nämnda offentliga utredningar. I 
Sektorsansvar i det civila försvaret 

presenterade utredare Barbro 
Holmberg hur utredningen, som 
då var i ett tidigt stadium, skulle 
ta sig an sektorsansvarsfrågan. 
Ett antal experter fick därefter ge 
sin syn på vad utredningen borde 
beakta i det fortsatta arbetet. 
Elisabeth Nilssons utredning om 
totalförsvarets försörjningstrygghet, 
redovisades däremot dagen innan 
vårt seminarium och inleddes med 
att hon berättade vad utredningen 
kommit fram till. Övriga talare fick 
sedan kommentera på utredningens 
resultat. På nästa sida kan du läsa 
om årets Nordisk konferens som 
behandlade just totalförsvar.  

TOTALFÖRSVAR OCH KRISBEREDSKAP 2019

Konferensdeltagare, talare och genrealsekreterare Maud Holma 
von Heine som samtalar med varandra under Nordisk konferens.
Foto: Maja Johnsson

Årets konferens fokuserade på hur man bygger totalförsvar och vilka lärdomar de nordiska länderna 
kan dra från varandra.
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I mars genomförde Folk och Försvar 
årets studieresa som denna gång gick 
till Kinas huvudstad Peking. Redan 
under Rikskonferensen i januari blev 
Kina föremål för stor diskussion och 
var en av de mest uppskattade punk-
terna i programmet. 

Kinas växande inflytande och stora 
globala ambitioner gör att landets 
utrikes- och säkerhetspolitik är av 
intresse för omvärlden och även för 
oss här i Sverige. Kinas fortsatta ut-
veckling kommer att påverka världs-
politiken på de flesta plan. I takt med 
att intresset för landet vuxit har bris-
ten på kunskap om kinesisk politik 
och det kinesiska samhället synlig-
gjorts. Därför var det särskilt glädjan-
de att vi kunde erbjuda en studieresa 
till Peking med ett intensivt program 
med många olika möten och besök.

Den svenska delegationen bestod 
utav en blandning av ledarskribenter, 
representanter från medlemsorga-
nisationer, myndigheter, akademin, 
riksdagen samt departement och 
industrin. Under studieresan diskute-
rades en mängd olika frågor och Folk 
och Försvars delegation fick träffa en 
bredd av aktörer från myndigheter, 
tankesmedjor, internationella och 
svenska aktörer på plats i Peking. Vi 
diskuterade allt från miljöfrågor, eko-
nomiska förutsättningar, handelsfrå-
gor, försvars- och säkerhetspolitik till 
demokrati och mänskliga rättigheter 
under resan. 

Studieresan resulterade i en intres-
sant reserapport där delegationens 
erfarenheter och kunskaper från 
resan och de många möten vi hade 
på plats i Peking sammanfattats. Re-
serapporten går att läsa via vår hem-

sida. Resan möjliggjordes genom ett 
gott samarbete med den svenska 
ambassaden i Peking. 

STUDIERESA:
KINA
Under våren besökte Folk och Försvar Kina tillsammans med en svensk delegation, det var en 
spännande tid att besöka landet då Kina diskuterats brett och stått högt upp på den globala och 
säkerhetspolitiska agendan under året.
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FOLK OCH FÖRSVARS  
STUDIERESOR

Folk och Försvar arrangerar 
varje år minst en studieresa på 
våren och en på hösten. Syftet 
är att besöka en region eller ett 
land av intresse för Sverige och 
få en djupare inblick i aktuella 
frågor på plats. Efter resorna 
sammanställs en reserapport 
som gör att fler kan ta del av 

lärdomarna från resan. Tidigare 
reserapporterna kan du läsa på 

vår hemsida.

Qianmen street, Peking.
Foto: Andrea Wahlberg

China Institute for International and Strategic Studies 
(CIISS) – en tankesmedja
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Rikskonferensen 2019 samlade ca 
350 deltagare med representanter 
från våra medlemsorganisationer, 
beslutsfattare, forskare och 
myndighetsföreträdare. Omkring 
60 talare stod på scenen och under 
de tre dagarna avhandlades en rad 
frågor som på olika sätt påverkar 
Sveriges fred, frihet och säkerhet. 
Återbyggandet av totalförsvaret, 
artificiell intelligens, nordiska 
civila och militära samarbeten 
och klimatförändringarna som 
säkerhetspolitisk motor är några 
exempel på områden som belystes 
och diskuterades under konferensen. 
Nedan presenteras ett urval av 
programpunkterna från konferensens 
tre dagar mer ingående. 

SVERIGE OCH VÄRLDEN 
Söndagen var konferensens första 
dag och behandlade programpunkter 

om bland annat Sveriges 
säkerhetspolitiska prioriteringar, 
europiska försvarssamarbeten 
och transatlantiska relationer. 
Scott Baum från amerikanska 
försvarsdepartementet talade under 
den sistnämnda programpunkten 
om vilka möjligheter och utmaningar 
vi står inför när det kommer till de 
transatlantiska relationerna.  Baum 
underströk USA:s önskan av ett 
stärkt samarbete med Sverige och 
lade tyngd på att USA fortsatt har ett 
starkt intresse i Europas säkerhet.

En annan uppmärksammad 
programpunkt behandlade Kinas 
utveckling och behovet av en 
svensk kinastrategi, något som 
kom att diskuteras flitigt bland 
deltagarna. Ola Wong, journalist 
med fokus på Kina, betonade landets 
stormaktsambitioner och hur deras 

agerande styrs av kärnintressen 
som exempelvis territoriella anspråk, 
ekonomisk utveckling och det 
politiska styrets överlevnad. En 
slutsats var att hur än utvecklingen 
i Kina ter sig under det kommande 
decenniet, behöver Sverige öka sin 
anpassningsförmåga, kunskaper 
och motståndskraft för att bättre 
kunna möta Kinas agerande både 
internationellt men också nationellt 
inom Sverige. 

MILITÄRT OCH CIVILT FÖRSVAR
Nordens försvarskapacitet var i 
fokus under måndagen när alla de 
nordiska försvarsministrarna talade 
vid konferensen. Ministrarna var 
eniga om att ett ökat samarbete inom 
försvarsfrågor, på ett kostnadseffektivt 
sätt ger en ökad operativ effekt. 
Det nordiska perspektivet 
fördjupades när de nordiska cheferna  

Vår årliga Rikskonferens hölls i ett snötäckt Sälen, samtidigt som regeringsbildningsprocessen var inne i 
sitt slutskede i Stockholm. Den osedvanligt långa förhandlingsprocessen om regeringsmakten skapade ett 
exceptionellt läge inom svensk politik och kom delvis att färga konferensens tre dagar.  

Marbinah ordförande för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU), som  
lyfte den ökade kraften bland 
ungdomsrörelser och mobiliseringen 
av engagemang hos unga. 

SKYDD AV VÅR DEMOKRATI
Under tisdagen behandlade talarna 
hoten mot vår demokrati, däribland 
utmaningarna för rättsstaten. 
Rikspolischefen Anders Thornberg 
och riksåklagare Petra Lundh 
diskuterade att det behövs offensiva 
satsningar från hela samhället för 
att kunna få bukt med det dödliga 
våldets karaktär och utveckling. 
Lundh presenterade en kravlista 
som bland annat innehöll anonyma 
vittnen och större möjlighet till 
datalagring för att skapa bättre 
förutsättningar för rättsväsendet att 
motarbeta organiserad brottslighet. 
Efterföljande talare var Ulf Melander, 

för civilförsvarsmyndigheterna 
diskuterade hur man bygger det 
civila försvaret och beredskap 
för att möta hoten som blir allt 
mer gränsöverskridande och 
asymmetriska. Från det svenska 
försvaret fanns även alla tre 
försvarsgrenscheferna på plats och 
framhöll de dagliga utmaningar de 
ställs inför som ett resultat av brister i 
materiell och personalförsörjning.  

Under måndagskvällen genomfördes 
en programpunkt som hade sin 
utgångpunkt i Säkerhet i en osäker värld. 
Panelen på scenen bestod av en bred 
blandning av forskare, specialister, 
representanter från ungdomsrörelser 
och försvaret som bidrog med olika 
perspektiv. Bland annat Åsa Wikforss 
professor i teoretisk filosofi, som 
talade om den stora utmaningen 
med alternativa fakta och Rosaline 
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RIKSKONFERENSEN I SÄLEN

lokalpolisområdeschef storgöteborg 
nordost, som fokuserade på vilka 
konsekvenser denna utveckling får 
för individer och samhället i stort. 

Eftermiddagen innehöll ett 
engagerande inslag om Varför ska vi 
ha ett totalförsvar? - förankring och 
försvarsvilja, där talarna höll brandtal 
om totalförsvarets samhällsviktiga 
funktion under krig. Vidare 
uppmärksammades Norrbotten då 
man ligger före övriga landet när det 
gäller utvecklingen av totalförsvaret. 
Anledningen till detta anses vara 
att det finns en tradition av god 
samverkan i länet. 

Ett flertal talare lyfte under de tre 
dagarna cybercyberförsvarkapacitet 
som en allt viktigare del av Sveriges 
totalförsvar.

Foton: Ulf Palm
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Inför almedalsveckan 2019 hade 
Folk och Försvar en ambition att 
tillsammans med andra samla den 
försvars- och säkerhetspolitiska 
debatten till ett forum. Detta 
resulterade i Säkerhet och Försvar: 
Arena för öppen debatt, ett samarbete 
mellan Folk och Försvar, Sveriges 
Veteranförbund, Officersförbundet, 
Försvarshögskolan, Frivilliga 
f ö r s v a r s o r g a n i s a t i o n e r n a s 
samarbetskommitté och Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien. Folk och 
Försvar hade den sammanhållande 
rollen för projektet. 

På fartyget M/S Sigrid samlade 
arenan aktörer för att diskutera 
en rad ämnen inom det 
säkerhetspolitiska spektret, där två 
av seminarierna anordnandes av Folk 
och Försvar. Försvarsberedningens 
rapport fick mycket fokus under 

dagen och berördes särskilt under 
seminariet Säkerhetspolitik för en 
osäker framtid: försvarsberedningens 
rapport. Talade gjorde bland annat 
försvarsminister Peter Hultqvist, 
beredningens ordförande Björn von 
Sydow, representanter från FOI och 
Utrikespolitiska institutet (UI) med 
flera. Centralt under diskussionen var 
försvarsberedningens hotbildsanalys 
och vilka slutsatser beredningen 
dragit rörande denna.

Senare under dagen vid seminariet 
Vill folket försvara sig i gråzon? 
diskuterades det hur linjerna 
mellan fred och konflikt alltmer 
kommit att suddas ut och hur 
totalförsvarsplaneringen är tänkt 
att möta denna problematik. En 
intressant punkt som lyftes var 
det pågående forskningsprojektet 
hos FOI som studerar det civila 

#SAMTALMED
INTERVJUSERIE PÅ WEBBEN
#Samtalmed är ett samarrangemang 
mellan Folk och Försvar och 
Försvarshögskolans studentkår. 
Syftet är att i mer informella 
sammanhang skapa en fördjupad 
diskussion om aktuella försvars- 
och säkerhetspolitiska frågor. 
Under 30 minuter genomför Elin 
Lilijenbladh, programansvarige för 
unga, fred säkerhet och försvar, 
ett samtal tillsammans med en 
intressant aktör ur det försvars- och 
säkerhetspolitiska fältet. Samtalet 
sker inför ett 40-tal studenter ur 
studentkåren, civila så väl som 
militära, men riktar sig primärt till en 
webbaserad publik. Samtalet sänds 
både live och finns tillgängligt att se 
eller lyssna på i efterhand som video 
eller podd. 

Samtal syftar också till ökad 
interaktion mellan studenter med 

säkerhetspolitisk inriktning och 
Sveriges främsta säkerhetspolitiska 
aktörer. Under 2019 arrangerades 
fem #samtalmed vilka berörde 
svensk utrikespolitik i relation 
till FN, krisberedskap och hur vi 
reagerar vid en krissituation, Kina 
och säkerhetspolitik, det förändrade 
underrättelsehotet och Musts 
uppdrag samt hur traditionella 
värderingar används som vapen 
mot hbtq personer i Europa. 
Medverkande i #samtalmed var 
Efraim Gomez chef för FN enheten på 
Utrikesdepartementet, Misse Wester 
forskare på Lunds Universitet, Börje 
Ljunggren fd. ambassadör i Peking 
och asienexpert, Lena Hallin chef för 
Must och Emil Edenborg forskare vid 
UI. 

AKADEMI OCH 
FOLKBILDNING

I #Samtalmed möts unga aka-
demiker och företrädare som 
arbetar med fred, frihet och 

demokrati. Akademin tillser att 
kunskapen om krisberedskap, 
försvars- och säkerhetspolitik 
är aktuell och vetenskapligt 

grundad. Folkbildning bygger 
på den här kunskapen, samt 

politik och praktik där vi bidrar 
med folklig och demokratisk 
förankring. Unga akademiker 
och engagerade är en central 
del i vår målgrupp som bidrar 

till kunskap- och policyutveck-
lingen på våra områden.
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försvarets förmåga att möta 
gråzonsproblematiken. Bland talarna 
fanns Dan Eliasson, generaldirektören 
för MSB, Karin Mossberg Sonnek, 
enhetschef för Samhällets säkerhet 
vid FOI samt debattörerna Patrik 
Oksanen och Josefine Owetz. 

Sammanlagt anordnade Folk och 
försvar totalt sju arrangemang 
under almedalsveckan. Ett av de 
mest välbesökta var Ett starkt försvar 
för Sverige där ÖB Micael Bydén 
traditionsenligt talade. Ett annat var 
seminariet Unga, fred och säkerhet 
– vad spelar det för roll?, med LSU 
som medarrangör. Tillsammans med 
tre näringslivsaktörer arrangerade vi 
även det scenariodrivna seminariet 
Spela roll! Vad händer när näringslivet 
sköter krisberedskapen där de 
medverkande skulle hantera en svår 
och utdragen katastrof.

ALMEDALEN

#Samtalmed Misse Wester på Försvarshögskolan.
Foto: Maja Johnsson

Dan Eliasson talade under seminariet Vill folket försvara sig i 
gråzon? som hölls under Almedalsveckan i Visby.
Foto: Maja Johnsson

Almedalsveckan är varje år fullspäckad av spännande seminarier och möten, och årets arrangemang var 
inget undantag.
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ADRESS
Linnégatan 14

114 47 Stockholm

EPOST
info@folkochforsvar.se

Prenumerera på våra inbjudningar och 
nyhetsbrev genom att anmäla dig via vår hemsida.

SOCIALA MEDIER

VERKSAMHET

KONFERENSER    2 st
Rikskonferensen
Nordisk konferens

SEMINARIER    24 st

STUDIERESOR    1 st
Kina

UTBILDNING PÅ UNIVERSITET 
OCH HÖGSKOLOR    13 st
Rapportering om kris och krig
Kommunikation i kris

UTBILDNING FÖR UNGA 
ENGAGERADE     1 st
Försvars- och säkerhetsakademin

#UNGSÄK - SÄRSKILD 
VERKSAMHET FÖR UNGA   24 st
#Samtalmed: intervjuserie på webben
Exklusiva samtal
Seminarium
Studieresa till Norrbotten 
Studieresa till Israel och Palestina

UTBILDNING I GYMNASIESKOLAN  346 st 
Minister för en dag

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
Göran Arrius  Sveriges akademikers centralorganisation

VICE ORDFÖRANDE
Klas Wåhlberg  Teknikföretagen

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Ingela Edlund Landsorganisationen i Sverige
Torbjörn Bredin Tjänstemännens centralorganisation
Johannes Lundblad Advokatsamfundet
Aida Badeli  Grön Ungdom
Simon Johansson Moderata Ungdomsförbundet
Emelie Weski LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Karl Lallerstedt Svenskt Näringsliv
Ylva Jonsson Strömberg Svenska Röda Korset
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting
Malin Dreifaldt  Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Mats Ström av Försvarsmakten föreslagen representant
Svante Werger av Myndigheten för samhällsskydd och  
 beredskap föreslagen representant

SÅ SER DET UT I SIFFROR
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SÅ FÅR VI VÅRA INTÄKTER

ÅRSRAPPORT 2019  |  FOLK OCH FÖRSVAR ÅRSRAPPORT 2019  |  FOLK OCH FÖRSVAR

KONTAKT TILL 
OSS PÅ KANSLIET

KARIN ABBOR-SVENSSON
Stabschef

070-090 88 61
karin.abbor-svensson@folkochforsvar.se

REBECKA ANDRÉ
Utbildningsansvarig

070-090 40 66
rebecka.andre@folkochforsvar.se

DAVID BRUHN
Föräldraledig
Programansvarig försvarspolitik

david.bruhn@folkochforsvar.se

ZEBULON CARLANDER
Vik. Programansvarig försvarspolitik

076-812 53 84
zebulon.carlander@folkochforsvar.se

MAJA JOHNSSON 
Kommunikatör

072-188 84 51
maja.johnsson@folkochforsvar.se

DANIEL KJELLÉN
Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

073-92 30 223
daniel.kjellen@folkochforsvar.se

ELIN LILIJENBLADH
Utbildningsansvarig och 

Programansvarig unga, fred säkerhet och försvar

070-733 07 52
elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se

MÅRTEN MALMBERG
Utbildningsansvarig

073-746 44 30
marten.malmberg@folkochforsvar.se

HANNA TUVELIUS
Projektanställd programansvarig

072-188 84 50
hanna.tuvelius@folkochforsvar.se

ANDREA WAHLBERG
Programansvarig säkerhetspolitik

073-624 60 06
andrea.wahlberg@folkochforsvar.se

MAUD HOLMA VON HEIJNE
Generalsekreterare

070-678 92 92
maud.vonheijne@folkochforsvar.se

VERKSAMHETSÅRET 2019
FOLK OCH FÖRSVAR

Ca 11 miljoner SEK per år och ger i genomsnitt 
8,75 heltidsanställda och 10 utbildare, 405 
aktiviteter, 12 300 besökare/deltagare, varav 
9 200 är yngre än 25 år.

@folkochforsvar

NY!
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Folk och Försvars vision är att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld.
Vi ska vara en öppen arena där säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.

Hos oss möts olika människor och olika åsikter.

Advokatsamfundet
Allmänna Försvarsföreningen
Bilkåren
Brandmännens Riksförbund
Brandskyddsföreningen Sverige
Centerkvinnorna
Centerpartiets Ungdomsförbund
Centerstudenter
Civilekonomerna
DIK
Europeiska Ungdomsparlamentet 
Sverige
Fackförbundet ST
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Folksam
Fria moderata studentförbundet
Frivilliga Automobilkårernas Riks- 
förbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riks- 
förbund
Frivilliga Radioorganisationen
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Föreningen Rymdforum i Sverige
Föreningen Svenskt Flyg
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsförbundet
Grön Ungdom
Gröna Studenter
Hela Sverige ska leva
Insatsingenjörernas Riksförbund
lnvidzonen
Jusek
Kooperativa Förbundet
Kristdemokratiska Studentförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Kungliga Örlogsmannasällskapet

Landsorganisationen i Sverige
Landsrådet för Sveriges Ungdoms- 
organisationer
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberala Ungdomsförbundet
Livsmedelsföretagen
Livsmedelshandlarna
Moderata Ungdomsförbundet
Naturvetarna
Officersförbundet
Polisförbundet
Reservofficerarna
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Rikshemvärnsrådet
Rädda Barnen
Samarbetsorgan för etniska organisa-
tioner i Sverige
Scouterna
SEKO
Sjövärnskårernas Riksförbund
S-kvinnor
SME-D
Socialdemokratiska Studentförbundet
Stöldskyddsföreningen
Swedish Association of Civil Security
Svensk Handel
Svensk Soldat
Svensk Försäkring
Svenska Atlantkommitten
Svenska Bankföreningen
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Brukshundklubben
Svenska Dynamiska Sportskytte- 
förbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Flottans Reservofficers- 
förbund
Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildnings- 
förbundet
Svenska Kyrkan
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Röda Korset
Svenska Soldathemsförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Akademikers Central- 
organisation
Sveriges Arbetsterapeuter 
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Militära Kamratföreningars 
Riksförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Reservofficerare (SVEROF)
Sveriges Socialdemokratiska  
Ungdomsförbund
Sveriges Veteranförbund Freds- 
baskrarna
Säkerhets- och försvarsföretagen
Säkerhetsbranschen
Säkerhetsföretagen
Teknikföretagen
Tjänstemännens Centralorganisation
Tull-Kust
Ung Media
Ung Pirat
Ung Vänster
Unionen
Utrikespolitiska förbundet
Utrikespolitiska Institutet

VÅRA MEDLEMMAR
VERKSAMHETSÅRET 2019
Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati.

Våra 100 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som 
rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets säkerhet finns på agendan för offentlig debatt.


