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INLEDNING
FOLK OCH FÖRSVAR 2020
Det känns på många sätt självklart att summera
2020 som ett år som varit ett alldeles särskilt år i alla
bemärkelser. Vem hade väl kunnat ana att det skulle
vara ett virus som skulle ställa till det i Sverige och
världen på detta sätt? I denna pandemi tvingas vi alla
att se över våra invanda rutiner och också omvärdera
sådant som vi tagit för givet – resor, möten,
sammankomster av olika slag. Men i dessa tider har
vi också glädjande nog kunnat se en kreativitet som
vuxit fram och många verksamheter och möten går
trots allt att genomföras digitalt.
Året för Folk och Försvars del inleddes som vanligt
med Rikskonferensen i Sälen, den främsta arenan för
försvars- och säkerhetspolitik. I år fokuserade vi på
stormaktsintressen, Rysslands globala ambitioner,
Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten
samt totalförsvarets utmaningar.
Lite länge fram under våren fick vi snabbt ställa om
verksamheten till digitala alternativ. Detta innebar
dels att seminarier spelades in utan publik på plats,
men dels flera webbinarier, poddar och artiklar på vår
hemsida. Vi är också glada över att ha fått möjlighet
att spela in intervjuer med tre ministrar under året
med fokus på aktuella frågor. Som vanligt finns all vår
verksamhet dokumenterad på hemsida och
YouTube-kanal. Jag är stolt över den omställning som
vi lyckades med och att vi på detta sätt kunde
fortsätta med vår inplanerade verksamhet. De
aktiviteter vi har fått ställa in, boka av eller skjuta upp
såsom studieresor, närvaro i Almedalen, nordisk
konferens och Totalförsvarsdag Öland hoppas jag
att vi kan återuppta planeringen för under nästa år
istället.

Även för vår utbildningsverksamhet blev det aktuellt
med digitala lösningar delar av året gällande
rapportering om Kris och Krig och Kommunikation
i Kris för journalist- och kommunikatörsstudenter
på universitet och högskolor. Den utbildning som
riktar sig till gymnasieskolor, Minister för en dag, har
genomförts på plats i skolorna med uppehåll under
den tid som skolorna genomförde all sin undervisning
på distans.
Vår verksamhet för unga engagerade, såsom
Försvars- och Säkerhetsakademin (FOSA) genomfördes för åttonde året i rad delvis digitalt, så även
seminarier i serien #samtalmed. Studieresan för unga
med destination Georgien kommer att genomföras
2021.
Folk och Försvar grundades 1940, vilket betyder att
vi firade 80-årsjubileum. Firandet genomfördes i anpassat format och bestod av ett webbsänt seminarium samt publicering av en jubileumsskrift där Gunnar
Wetterberg presenterar en översikt över organisationens historia. Vi har också välkomnat såväl nya
medarbetare som fyra nya medlemsorganisationer.
Det är mycket glädjande att se det engagemang för
viktiga samhällsfrågor som förenar våra medlemmar!
Jag hoppas att du uppskattar denna årsrapport som
innehåller en översikt av den verksamhet som vi
genomfört under året. Ett varmt tack till alla som
deltagit i eller följt vår verksamhet under året och jag
håller tummarna för att vi kan träffas igen 2021.

Maud Holma von Heijne
Generalsekreterare
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Ett urval av bilder från Rikskonferenser genom åren.

JUBILEUMSÅRET

FOLK OCH FÖRSVAR 80 ÅR
2020 firade Folk och Försvar 80 år. Jublieet uppmärksammades genom att arrangera ett
seminarium och publicera en jubileumsskrift. I seminariet ingick dels en historisk överblick över
organisationens verksamhet och fokus under de gångna decennierna, dels en utblick över samtiden
och framtiden samt en paneldiskussion kring den roll som Folk och Försvar kan spela framöver. I
jubileumsskriften presenterar historikern Gunnar Wetterberg en överblick över organisationens
historia genom decennierna och i takt med Sveriges samhällsutveckling. Denna skrift finns
tillgänglig på Folk och Försvars hemsida och har skickats ut till alla medlemsorganisationer.
Den 12 juni 1940 mitt under det pågående andra
världskriget grundades organisationen Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet (CFF)
som fick till uppgift att informera om hur var och en
kunde bidra till försvaret av Sverige. Efter kriget fann
man att behovet av organisationen var fortsatt stort.
Uppgifterna formulerades då till att informera om
Sveriges försvars- och säkerhetspolitik och att vara
en mötesplats där olika åsikter kunde mötas och
diskuteras för att öka kunskap och engagemang.
Namnet ändrades till Centralförbundet Folk och
Försvar. Namnet och uppgifterna är detsamma än
idag.
Från starten ingick ett antal medlemsorganisationer
bland annat LO, SAF, KF, de fyra större demokratiska
partiernas ungdomsförbund, Daco (idag TCO),
3
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Riksidrottsförbundet samt en rad frivilliga försvarsorganisationer. Allt som allt utgjordes CFF vid
bildandet av 28 riksorgan som representerade ett
brett tvärsnitt av det svenska folket. Sekreteraren i
SSU, Folke Thunborg, valdes till den nya organisationens förste generalsekreterare. Till vice
ordförande samt ordförande i arbetsutskottet valdes
greve Folke Bernadotte. Under krigsåren fungerade
CFF på många sätt som statens förlängda arm vad
gällde relationen mellan folket och försvaret.
Efter krigsslutet var CFF: s uppgift inte helt självklar.
Från att under krigsåren ha fungerat som en länk mellan frivilligförsvaret och folket blev organisationens
uppgift nu att vara ett kontaktorgan mellan försvaret
och folkrörelserna. Ekonomin kunde tryggas genom
att de stora medlemsorganisationerna gick in och
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Gunnar Wetterberg berättar om Folk och Försvars historia på jubileumsseminariet den 23 september.

finansierade verksamheten, samt genom ett statsanslag från och med budgetåret 1946-47. För att
spegla den förändrade inriktningen tog CFF år 1946
beslutet att ändra namn till Centralkommittén Folk
och Försvar (senare Centralförbundet Folk och
Försvar).
Lika viktiga idag som vid vårt grundande är våra
medlemsorganisationer som representerar en stor
bredd inom samhället, precis som tanken var när
organisationen grundades för 80 år sedan. Där vilar
garantin att vi med stor trovärdighet fortsatt kommer
att arbeta för att göra frågor om vårsäkerhet till hela
folkets angelägenhet. Att vi får allt fler medlemsorganisationer stärker vår roll som den ledande
civilsamhällesaktören inom vårt område och det
värnar på så vis också att vår verksamhet fortsatt är
aktuell och bred.

och under de förhållanden som rådde då fortfarande
inspirerar folk idag. Det är stor skillnad i samhället nu
och då, men Folk och Försvar och frågorna är fortsatt
relevanta. Folk och Försvar är en pigg 80-åring!”,
konstaterar Göran.
I samband med vårt 80-årsfirande har vi tagit fram
en specialdesignad logga för att uppmärksamma
jubileumsåret. Den är designad av vår kommunikatör
Maja Johnsson och syntes på våra digitala
plattformar under året.

Under våren gjorde Folk och Försvar en intervju
med ordförande Göran Arrius. Han understryker att
Folk och Försvar är en viktig arena för synpunkter
att mötas, lära känna varandra och hitta lösningar för
hela samhället.
”Det är mycket imponerande att organisationen har
funnits med så länge och fortfarande är så
livskraftig. Det är ett mycket gott betyg att en organisation som startade under andra världskriget
ÅRSRAPPORT 2020 | FOLK OCH FÖRSVAR
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Folk och Försvars jubileumslogotyp.
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BOKA MINISTER FÖR EN DAG?
Minister för en dag bokas kostnadsfritt av
gymnasieskolor och universitet. Vi kan
erbjuda utbildningen för medlemsorganisationer för en lägre kostnad. För att
boka utbildningen, besök vår hemsida:
www.folkochförsvar.se

MINISTER FÖR EN DAG

GRÖNAHAVSREGIONEN - EN VÄRLD DÄR UNGA HAR MAKTEN
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 anpassas och utföras
med olika typer av grupper. Under året har våra
utbildare exempelvis genomfört övningen på
Militärhögskolan i Halmstad, Lunds universitet,
Sundbybergs Folkhögskola och för MSB Revinge.
Scenariot utspelar sig i den fiktiva Grönahavsregionen där deltagarna, fördelade på fem länder,
får iklä sig rollerna som ministrar. I 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.
5
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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 den pågående pandemin ofta
lyfts som ett säkerhetshot vilket relateras till en ny
sjukdom vilken börjar spridas i Grönahavsregionen.
Andra frågor som under året har präglat Grönahavsregionen har varit informationspåverkan, rustningsspiraler och handelskrig med tullar.
Minister för en dag är en utbildning i säkerhetspolitik. 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.
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#UNGSÄK
Folk och Försvar har i sitt regleringsbrev ett särskilt uppdrag att engagera unga. Program-och
utbildningsverksamhet inom ramen för #ungsäk riktar sig till särskilt till unga engagerade
mellan 18–30 år.
En viktig del av Folk och Försvars verksamhet varje
år är aktiviteter kopplade till vårt nätverk för unga
engagerade, #ungsäk. Vår vision är att #ungsäk är ett
nätverk för organisationer och individer med ett
intresse för frågor som rör vår gemensamma
säkerhet – i Sverige och i världen. Verksamheten
utgör både specifika tematiska områden och
exklusiva aktiviteter för unga engagerade från Folk
och Försvars medlemsorganisationer.
Exempel på tematiska områden är unga, fred och
säkerhetsagendan och dess FN-säkerhetsrådsresolutioner 2250, 2419 och 2535. Folk och Försvar
har under året på olika sätt lyft unga, fred och
säkerhetsagendan. Den främsta aktiviteten under
året var Folk och Försvars samarrangemang med
LSU- Sveriges ungdomsorganisationer i december
då vi tillsammans uppmärksammade 5-årsjubileet av
agendan genom ett webbinarium om hur narrativet

om unga, samt ungas deltagande för fred och
säkerhet, har förändrats sedan resolution 2250
antogs och vilka utmaningar som kvarstår för unga
fredsbyggare, både i Sverige och runt om i världen.
#Ungsäk består årligen av vår spetsutbildning Försvars- och Säkerhetsakademin (FOSA), studieresor,
rundabordssamtal, studiebesök, utbildningsdagar
och seminarier. Årets inleddes med exklusiva
rundabordssamtal med beslutsfattare och myndighetschefer för unga politiska- och civilsamhällesrepresentanter under Rikskonferensen 2020.
I februari arrangerade vi en studieresa till Norrbotten om Arktis och Nordiskt försvarssamarbete för
de politiska ungdomsförbunden och under hösten
arrangerades den årliga utbildningsdagen
Ledarskap och Säkerhet för unga civilsamhällesledare tillsammans med medlemsorganisationen
Utrikespolitiska förbundet.

NYHET: SÄKERHETSPOLITISK GRUNDKURS
Under hösten 2020 har Folk och Försvars
utbildningsgrupp på kansliet arbetat fram ett nytt
koncept för att öka intresset och engagemanget
bland unga intresserade för försvars-och säkerhetspolitik, samt samhällets krisberedskap, samt samhällets krisberedskap, bland unga intresserade. Detta
har resulterat i en säkerhetspolitisk grundkurs.

var stort men på grund av Covid-19 kunde vi tyvärr
inte genomföra kursen för första gången redan
år 2020. Istället ser vi framåt och under 2021 vill
vi genomföra minst två fysiska säkerhetspolitiska
grundkurser för cirka 20–30 deltagare under vardera
träffar.

Målgruppen för utbildningen
är unga intresserade mellan
18–25 år som vill lära sig mer
om frågorna men som inte har
flera års engagemang i någon av
Folk och Försvars medlemsorganisationer. Målet med
utbildningen är att erbjuda en
plattform för unga som vill lära
sig mer om vad som påverkar
svensk och internationell
säkerhet, och som i förlängningen vill fortsätta engagera
sig för frågorna.
Intresset för grundkursen under
den första ansökningsperioden
ÅRSRAPPORT 2020 | FOLK OCH FÖRSVAR
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FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSAKADEMIN
FOLK OCH FÖRSVARS SPETSUTBILDNING
Försvars- och Säkerhetsakademin (FOSA) är en unik
och exklusiv utbildning som under 2020 genomfördes för åttonde året i rad. Spetsutbildningen riktar
sig till unga och engagerade medlemmar (18–30
år) i Folk och Försvars medlemsorganisationer
och genomförs i samarbete med Försvarsmakten,
MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Försvarshögskolan och Utrikesdepartementet.
Akademin utgör en plattform för lärande, diskussion
och utveckling för unga engagerade och utbildningen
berör den nationella och internationella säkerhetens
utmaningar, institutioner och verktyg. Deltagarna är
representanter från olika partipolitiska ungdoms- och
studentförbund eller partipolitiska obundna medlemsorganisationer. Folk och Försvar strävar efter
möten mellan olika perspektiv och kontrasterande
röster, vilket genomsyrar akademins mångfald i
talare, frågeställningar och problemformuleringar
och skapar en bred bild av den svenska säkerhetspolitiken.
FOSA 2020 bestod av fem utbildningsdagar, varav
två fysiska och tre digitala träffar. Akademins 22
deltagare fick möta och höra föredrag från MSB:s
generaldirektör Dan Eliasson, överbefälhavare
Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist,
samt lyssna på många andra spännande föredrag från
aktörer inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. Deltagarna fick också delta i
workshops, besöka SOS Alarm och Storstockholms

FÖRSVARS- OCH
SÄKERHETSAKADEMIN
2020

Under 2020 har FOSA fått en egen logotyp.

brandförsvar samt besöka finska ambassadens
residens. Många intressanta aktiviteter uteblev
under årets akademi på grund av coronapandemin,
men genom alternativa lösningar som digitala träffar
kunde alla fem utbildningsdagar genomföras.
Alla FOSA-deltagare fick under utbildningens gång
uppgift att skriva en text från en av utbildningsdagarna och som berörde olika ämnesområden och
teman. Tre av dessa texter publicerades under
hösten på Folk och Försvars hemsida. Sara Carlstein
(Försvarsutbildarna), Isak Öhrlund (SSU) och Miriam
Steinwall (Centerstudenter) var författarna bakom
de FOSA-texter som publicerades.
Efter diplomering ingår deltagarna, precis som
tidigare års deltagare av FOSA-utbildningen, i det
exklusiva FOSA-alumnnätverket som idag består
av över 160 deltagare. Folk och Försvar arrangerar
varje år flera unika aktiviteter för FOSA-alumner,
däribland erbjuder platser till #ungsäk-studieresan
och Rikskonferensen.

#UNGSÄK STUDIERESA
Under året valdes tio FOSAalumner ut som deltagare till
Folk och Försvars planerade
#ungsäk-studieresa till Georgien.
På grund av coronapandemin
kommer studieresan istället
genomföras i september 2021
men i samband med Georgiens
parlamentsval i oktober 2020
valde vi att ändå uppmärksamma
Georgien och regionen Sydkaukasien genom ett webbsänt
seminarium om regionens
säkerhetspolitiska vägval i en svår
säkerhetspolitisk tid.

7
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Deltagare i årets FOSA redovisar en gruppuppgift.
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#SAMTALMED

FOLK OCH FÖRSVARS INTERVJUSERIE PÅ WEBBEN
Folk och Försvar har under många år arrangerat intervjuserien ”Samtal med” tillsammans med Försvarshögskolans studentkår. Syftet är att i mer informella
sammanhang skapa en fördjupad diskussion om
aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor med
framträdande aktörer inom fältet. Intervjuerna
avslutas med en informell frågestund mellan den
inbjudna talaren och studenter vid Försvarshögskolan. Tre intervjuer genomfördes under 2020 och
dessa berörde Rysslands säkerhetspolitiska

utveckling och dess betydelse för det försvars-och
säkerhetspolitiska läget regionalt och globalt, statsministerns och statsrådsberedningens arbete kopplat
till utrikesfrågor och det säkerhetspolitiska rådet
samt Sveriges krisberedskapssystem och dess
utmaningar. De som medverkade i #samtalmed
under året var Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska
institutets Rysslands- och Eurasienprogram, Karin
Wallensteen, statsministerns statssekreterare för
utrikesfrågor och Martin Ärnlöv, generalsekreterare
för Svenska Röda Korset.

Bild från höstterminens första #samtalmed. Samtalet hölls i
Sverigesalen på Försvarshögskolan inför en begränsad publik,
innan den andra vågen av Covid-19 resulterade i nya
restriktioner. Gäst var Karin Wallensteen.
ÅRSRAPPORT 2020 | FOLK OCH FÖRSVAR
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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.
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.

Övningen Kommunikation i kris 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.

I bägge utbildningarna ingår sedan ett år tillbaka
otydliga och i vissa fall falska uppgifter för att
ytterligare öva studenterna i att komma ihåg källkritik trots hög tidspress. Från bägge övningarna tar
studenterna med sig grundläggande kunskap om hur
Sverige är tänkt att fungera under kris och krig men
också hur deras kommande yrkesroller passar in i den
helheten. Den starka tidspress som råder under övningen är ett effektivt sätt att simulera den stress och
otydlighet som med stor sannolikhet skulle prägla en
liknande verklig händelseutveckling.

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 (VMA). Övningsledningen agerar här bland annat länsråd,
myndighetsföreträdare och övriga experter.
Övningen genomfördes fyra gånger 2020 på medieoch kommunikationsutbildningar på JMG i Göteborg
och Örebro universitet. Vi har under året mött cirka
100 studenter.

Rapportering om kris och krig är en utbildning som
genomförs med journaliststudente. Övningen ger
praktisk träning i intervjuteknik och källgranskning
samt redaktionellt arbete inom en säkerhetspolitisk
kontext. Studenterna delas in i redaktioner vid några
av Sveriges större dags- eller kvällstidningar.
Övningsledningen spelar roller som bland annat
politiker och myndighetsföreträdare och driver
scenariot framåt genom presskonferenser och enskilda intervjuer.

På grund av pandemin ställdes övningsverksamheten
snabbt om för att kunna genomföras på distans.
Detta har fungerat långt över förväntan, även om det
personliga mötet inte helt kan ersättas med digitala
lösningar.

organiserat för att dels kunna nå rätt intervjupersoner, dels bestämma vilka aktörer som ska få
komma till tals i artiklarna. Övningen har under 2020
genomförts sju gånger på journalistutbildningarna på
Mittuniversitetet i Sundsvall, Södertörns högskola,
Lunds universitet och Skurups folkhögskola. Ca 200
studenter genomförde utbildningen i år.

Nytt för i år är att Folk och Försvar under årets gång
har en ny övning, Politik i kris och krig, utvecklats.
Denna övning riktar sig främst mot studenter som
studerar statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, och kommer lanseras under 2021.

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

9
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RÖSTER FRÅN UTBILDNINGARNA
OM KOMMUNIKATION I KRIS

”
”
”

Jag känner stor respekt för de som arbetar med detta, dels för de hinder som finns
med tidspress eller desinformation från alternativa kanaler. Det har varit mycket
givande att få deltaga idag, tack!
Väldigt givande och roligt pass! En av höjdpunkterna på utbildningen.
Bästa övningen hittills i programmet!

OM RAPPORTERING OM KRIS OCH KRIS

”
”
”

Intensivt och lärorikt!
Tycker det var så kul för man fick en inblick i hur det är på riktigt. Det kändes
verkligt och det var så kul med skådisar också!
En rolig uppgift som satte mig på prov och som fick mig att tänka i nya banor.
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RIKSKONFERENSEN I SÄLEN
Folk och Försvars inledde som vanligt året med
Rikskonferensen på Högfjällshotellet i Sälen. Rikskonferensen 2020 samlade närmare 400 deltagare
med representanter från våra medlemsorganisationer, beslutsfattare, forskare och
myndighetsföreträdare. Omkring 75 talare och
medverkande stod på scenen och under de tre
dagarna avhandlades en rad frågor som på olika sätt
påverkar Sveriges fred, frihet och säkerhet.
I år fokuserade vi på Sveriges närområde och hur
stormakternas säkerhetspolitiska intressen påverkar
de geopolitiskt viktiga områdena Östersjön, Arktis
och Nordsjön. I årets program lyftes olika intressen
och hotbilder i vårt närområde som påverkar
Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.
En summering av Rikskonferensens centrala frågor
följer här:
Sverige och Stormakterna
Rikskonferensen inleddes med perspektiv kring stormakternas intressen, hur de ser på Sverige samt hur
Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten påverkas. I
samband med detta fick vi också en överblick över
11
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Rysslands globala ambitioner och säkerhetspolitiska
prioriteringar samt perspektiv kring Sveriges
relationer med Ryssland. Ytterligare var säkerhetspolitiska samarbeten i fokus samt EU som global
aktör. På grund av den situation som utvecklade sig i
Persiska viken precis kring tiden för Rikskonferensen
lades punkten USA och Iran på kollisionskurs eskalering i Persiska viken till programmet.
Totalförsvarsbeslutet
Under måndagens program var ett viktigt tema det
totalförsvarsbeslut som skulle tas senare under året
och som inkluderar satsningar på det militära försvaret och återuppbyggnad av det civila försvaret. I
samband med detta lyftes också flera olika aspekter
på militärt försvar i tillväxt samt leverans av tillväxt
med presentationer av både överbefälhavaren och
myndighetschefer. Under punkten Nordiskt försvarssamarbete – utan gränser? fick vi höra perspektiv från
representanter från den svenska, finska och norska
försvarsmakterna. En annan intressant fråga som
stod på agendan för dagen var 5G, som diskuterades
dels ur en säkerhetspolitisk kontext, men även gällande säker samhällskommunikation samt reflektioner
kring det civila försvaret och 5G. Under kvällen
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OM RIKSKONFERENSEN
Rikskonferensen samlar varje år ca 350
deltagare och ca 70 talare under tre dagar för
kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus
står världens säkerhet, Sveriges försvar,
människors trygghet och samhällets krisberedskap.
Konferensen uppmanar till möten mellan
politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer –
samt representanter för fackliga organisationer,
näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor
och växande medienärvaro.
Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses
live och i efterhand på vår hemsida.
genomfördes en programpunkt som hette Globala
utmaningar 2030 där Johan Rockström, professor i
miljövetenskap samt Stefan Gustafsson, strategichef
Rymdbolaget talade. Den efterföljande punkten var
en bredare diskussion kring säkerhetspolitiska
doktriner under omdaning.
Komplexa hotbilder
Tisdagen inleddes med presentationer kring det civila
försvaret, dels gällande Sveriges civila försvars-

förmåga men också näringslivets roll inom totalförsvaret. Därefter presenterades dels inre säkerhet
samt hotbilder inom totalförsvaret, dels energiförsörjning i totalförsvaret. Dagen avslutades med
en presentation av en ny myndighet för psykologiskt
försvar samt en diskussion kring gränsen mellan
propaganda och psykologiskt försvar.
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ÅRET SOM KRÄVDE OMSTÄLLNING

FOLK OCH FÖRSVARS VERKSAMHET 2020
Året 2020 är mest troligen ett år som kommer att gå
till historien som året då vi fick uppleva den största
krisen på många år. Efter att ha upptäckts i den
kinesiska regionen Wuhan kring årsskiftet 20192020, spred sig SARS-viruset Covid-19, i folkmun
nämnd som Corona, spreds som en löpeld i världen
från ungefär mitten av feburari. I mars slog
pandemin mot Sverige och sedan dess har vardagen
inte varit sig lik för oss som bor här, precis som för
många andra människor världen över.
Folk och Försvars verksamhet har genomgående
påverkats av pandemin. Minister för en dag, som
genomförs främst för gymnasielever, har ännu inte
anpassas för ett digitalt format. Därför har många
utbildningstillfällen fått ställas in när gymansieelever skickats hem för distansstudier. Utbildningen är
emellertid fortsatt populär och vi ser fram emot att
fortsätta utbilda och väcka engamang för
säkerhetspolitik i framtiden. Utbildningar för
universitet och högskolor har vi kunnat anpassa och
hålla digitalt över Zoom. Utbildningarna har fått fortsatt höga betyg och fina omdömen av studenterna,
trots den digitala formen.
13
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Vad gäller annan verksamhet så har vi har inte kunnat
ta emot publik på våra uppskattade seminarier, och
flera aktiviteter behövde ställas in, till exempel. studieresan till Ryssland och Ukraina, en studieresa till
Georgien för unga, Nordisk konferens (som
arrangeras tillsammans med våra systerorganisationer i Norge och Finland), likaså Almedalen och
Totalförsvarsdag Öland. Folk och Försvar har ändå
idogt anpassat sin verksamhet för att upprätthålla sin
plattform för diskussion och debatt om frågor som
berör försvar, säkerhet och totalförsvar.
Under ett år i kris har frågorna varit mer aktuella än
någonsin. Tack vare snabba och kreativa tankar på
kansliet har verksamheten kunnat ställas om istället
för att ställas in. Seminarium har webbsänts, vi har
publicerat fler artiklar och artikelserier, utvecklat vår
podcast och producerat fler avsnitt, samt provat nya
koncept såsom en videoserie. I slutet av 2020 planerar vi för att genomföra den årliga Rikskonferensen
2021 den 11-12 januari i ett digitalt format: vi ställer
inte in, vi ställer om. Folk och Försvar fortsätter att
jobba för att vår säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet, även i kris.
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TA DEL AV FOLK OCH FÖRSVARS
VERKSAMHET PÅ WEBBEN
Du kan se Folk och Försvars seminarium,
intervjuer och samtal i efterhand på vår
hemsida, www.folkochforsvar.se, eller på vår
Youtubekanal, @folkochforsvar.
På vår hemsida hittar du även artiklar och annat
material, som videoserier och podcast,
som Folk och Försvar publicerar.
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FÖRSVARSPOLITIKEN 2020
Det försvarspolitiska året 2020 har inneburit en rad
unika händelser både nationellt och internationellt.
På hemmaplan har försvarsbeslutet varit i fokus
stor del av året, även om så klart även en rad andra
försvarsfrågor också haft plats på agendan.
Försvarsbeslutet kommer att innebära stora satsningar på Försvarsmaktens alla tre försvarsgrenar,
satsningar på civilt försvar liksom på de övriga
försvarsmyndigheterna. Även om det råder olika
politiska åsikter om hur mycket som behöver och som
kan satsas så är det stora satsningar som görs. Enligt
nuvarande prognoser kommer Sveriges försvarsutgifter öka med ca 40 % under åren 2021 – 2025.
Givetvis har också svensk försvarsförmåga varit i
fokus. Den operativa förmågan stärks inte bara
genom att politikerna skjuter till nya resurser utan
också genom samarbeten. Detta är något som både
borgerliga såväl som socialdemokratiska regeringar
under lång tid ställt sig bakom. Därför har också
nuvarande regering fortsatt arbetet med att utveckla
det finsk-svenska försvarssamarbetet, som
påbörjades under den borgerliga regeringen 2009.
Samarbetet är tänkt att både fördjupas och breddas.
Detta har bland annat renderat att en proposition
som ger finsk trupp på svensk mark långtgående
befogenheter om Sveriges regering vid en kris eller
krig bjuder in finsk trupp för att stödja Sverige.
Samarbeten har också präglat svensk försvarspolitik i
vidare termer. Utvecklade försvarspolitiska samarbeten med USA har varit på agendan och försvarsministern har tagit emot USA:s flygvapenminister.
Svenska, norska och danska försvarsministrarna har
också ingått ett samarbetsavtal om stärkt militärt
operativt försvarssamarbete på Nordkalotten.
Men, året har också präglats av nya arbetssätt,
förändrade planer och en kris vi inte genomlevt på
mycket länge. Pandemin har fått hela samhället att
ställa om. Detta har såklart också påverkat Försvarsmakten och svensk försvarspolitik. Övningen Aurora
som Försvarsmakten skulle ha genomfört under året
som en del i Totalförsvarsövningen 2020 flyttades
fram på obestämd tid.
Då året 2020 inneburit så pass särskilda omständigheter har också Folk och Försvars verksamhet
anpassats därefter. Det har betytt att den tidigare
15
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ryggraden i arbetet, seminarierna, fått stå tillbaka och
andra format ta större plats. Seminarier har
fortfarande genomförts i relativt hög utsträckning
ändå, ofta digitalt med deltagarna med via länk, men
de har kompletterats med mycket annat material i
högre omfattning än tidigare. De andra formerna som
fått mer utrymme är podcasts, artiklar och analyser.
Detta har varit material som skapats internt men
också genom att externa skribenter och experter
anlitats.
För försvarspolitiken har detta inneburit inte mindre
än tre artikelserier som belyser försvarsbeslutet ur
olika vinklar. I början av året bereddes möjligheter för
de åtta riksdagspartiernas utskottsledamöter i
försvarsutskottet att skriva om sina respektive
synvinklar på det militära försvaret. Artiklarna
publicerades under loppet av en och en halv vecka
och fick gott mottagande. Artiklarna tydliggjorde de
politiska skiljelinjer som delat svensk försvarspolitik
under hela processen fram till ett nytt försvarsbeslut. I anslutning till artikelserien intervjuades också
försvarsministern som fick ge regeringens bild av
arbetet.
Efter sommaren återupprepades samma koncept
men denna gång med vinkeln civilt försvar. Även
dessa artiklar publicerades under loppet av ungefär
en och en halv vecka och åtföljdes lite senare under
hösten med en intervju med inrikesministern.
Året avslutades med en artikelserie. Under loppet
av fem veckor med början i november erbjöds fem
utomstående experter ge sina synpunkter på
förvarsbeslutets inverkan på svensk försvarsförmåga. Denna gång stod de tre försvarsgrenarna,
internationella samarbeten och nya domäner och nya
hot i fokus.

INTRESSERAD AV
ARTIKELSERIER?
Samtliga tre artikelserier på temat
försvarspolitik, samt övriga artikelserier
och artiklar, går att läsa på vår hemsida,
www.folkochforsvar.se.
Gå in på knappen ”Vår verksamhet”, där
det går att filtrera en sökning för att
hitta direkt till artikelserierna.
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David Bruhn, programansvarig på Folk och Försvar, modererar seminariet den 8 oktober. På bilden syns Sanna Torén Björling och Björn Ottosson.

SEMINARIUM: AMERIKANSKA VALETS
BETYDELSE FÖR SVERIGE
En an året 2020 stora händelser var det amerikanska
presidentvalet. Detta uppmärksammades av Folk och
Försvar genom ett seminarium.
Seminariets rubrik var Amerikanska valet - vad
betyder det för Sverige? och hölls den 8 oktober, lite
mindre än en månad innan den amerikanska valnatten. Fokus var, precis som rubriken indikerar,
vilken innebörd valet och framför allt dess utgång kan
komma att ha på Sverige.
Sveriges relation till USA har under lång tid varit god.
USA är det land både Sverige och Europa förlitar
sig till när det kommer till försvarssamarbeten. Den
försvars- och säkerhetspolitik som förs i Vita huset
skapar avtryck på svensk säkerhetspolitik. Därför
syftade seminariet till att skapa en bild av de båda
presidentkandidaternas försvars- och säkerhetspolitiska ambitioner. Kommer vi fortsättningsvis
kunna förlita oss till att USA kommer värna freden i
Europa, eller måste EU kliva fram och ta mer plats i
försvars- och säkerhetspolitiken?

Deltog i seminariet gjorde Sanna Torén Björling,
journalist Dagens Nyheter och författare, som talade
om den politiska utvecklingen i USA, Björn Ottosson,
forskare FOI, som pratade om USA:s försvars- och
säkerhetspolitiska mål, samt Carl Melin, forskningsledare tankesmedjan Futurion och Katarina Tracz,
chef tankesmedjan Frivärld, som gav politiska
perspektiv på valet och dess försvars och säkerhetspolitiska konsekvenser för Sverige.
Seminariet går att se i efterhand på Youtube, där alla
Folk och Försvars seminarium finns tillgängliga att se.
När denna årsrapport skrivs är valet klart och
resultatet blev historiskt: aldrig tidigare har någon
presidentkandidat fått så många röster som Joe
Biden, som gick segrande ur valet. Valet har också
följts av omfattande anklagelser av valfusk och det
pågår juridiska processer för att reda ut dem, men än
så länge har ingen juridisk process resulterat i någon
förändring av valresultatet. Med största sannolikhet
blir det Joe Biden som blir insvuren som USA:s 46:e
president den 20 januari 2021. Vad det betyder för
Sverige, får framtiden utvisa.
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SÄKERHETSPOLITIKEN 2020
Coronapandemin har varit ett återkommande inslag
i den säkerhetspolitiska verksamheten. I mars (25/3)
skrev Folk och Försvars generalsekreterare Maud
Holma von Heijne och säkerhetspolitiske programansvarige Zebulon Carlander en debattartikel i
Svenska Dagbladet om hur viruset kunde komma att
påverka internationellt samarbete och säkerhet.

Trots restriktioner på offentliga arrangemang har det
blivit mycket verksamhet. När det kommer till poddverksamhet har Folk och Försvar publicerat avsnitt
som tar fördjupande perspektiv på en säkerhetspolitisk plan B, kärnvapenfrågan, och fredsprocessen
i Afghanistan. Under sommaren anordnades ett
webbinarium om oljans roll i säkerhetspolitiken.

I artikeln resonerade de om olika utfall, exempelvis
ett där pandemin accelererar trender vi redan sett
med ökad protektionism och stängda gränser mellan
stater. Ett annat möjligt scenario är ett där
multilateralism och globalt samarbete får ett slags
comeback när stater inser behovet av gränsöverskridande samverkan för att stoppa ett gränsöverskridande virus.

Sett till seminarier har det varit en stor bredd i
ämnen och uppslag. Sådant som har berörts
inkluderar framtiden för amerikansk säkerhetspolitik, långsiktiga trender inom rysk militär förmåga,
och den svenska solidaritetsförklaringen. De frågor
som vi har lyft i seminarieverksamhet avser både att
belysa aktuella ämnen och att titta på mer strategiska
frågor.

SEMINARIUM: KAMPEN OM ÖSTRA MEDELHAVET
Ett exempel på ett seminarium som Folk och Försvar
anordnade under hösten var ett om kampen om
Östra Medelhavet. Det sändes dessutom på SVT
Forum efteråt. Det fokuserade på de olika skeenden i
regionen som har gjort att Östra Medelhavet har
hamnat högt upp på den internationella dagordningen under slutet av året, inte minst en maritim
dispyt mellan Grekland och Turkiet.

I Sverige har vi kanske länge betraktat Östra
Medelhavet som ett perifert område men det är ett
misstag. Som seminariet tvärtom visade för publiken
bör det i säkerhetspolitiska termer snarare
betraktas som ett av Sveriges närområden. Därför
måste vi ha en förståelse för de olika händelseförloppen i regionen och en uppfattning om vad
somkan göras för att bidra till regionens fred och
säkerhet.

Talade gjorde Bitte Hammargren, Turkiet- och Mellanösternanalytiker och associerad senior medarbetare hos Utrikespolitiska institutet , Martin Kragh,
chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet hos
Utrikespolitiska institutet, och slutligen Michael Sahlin, Sveriges före detta ambassadör i Turkiet
och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.

Klippbild från sändningen av seminariet på SVT Forum.
Seminariet sändes live via Zoom.

De gav flera spännande perspektiv på de olika
aktörer och intressen som finns i Östra Medelhavet.
Sådant som Turkiets växande maktpolitiska anspråk,
Rysslands ökade närvaro i regionen allt sedan
Moskvas militära intervention i Syrien för fem år
sedan, och den transatlantiska alliansens försök att
medla mellan sina medlemsstater som har hamnat i
luven på varandra.
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Daniel Kjellén, programansvarig på Folk och Försvar, modererar slutdiskussionen med Gudrun Persson, Martin Kragh och Jakob Hedenskog på
seminariet Putinsystemet - starkt eller bräckligt? Seminariet ägde rum den 19 augusti.

RYSSLAND PÅ AGENDAN I ÅRETS VERKSAMHET
Ryssland är en högintressant aktör ur ett flertal
perspektiv som berör säkerhetspolitik, vilket har gjort
Ryssland till ett återkommande ämne under året.
I februari arrangerade Folk och Försvar ett seminarium med rubriken Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv. Seminariet utgick ifrån en rapport som
Rysslandsprogrammet vid Totalförsvarets
Forskningsinstitut (FOI) publicerar var tredje år: Rysk
militär förmåga i ett tioårsperspektiv.

Deltog gjorde FOI:s forskare, som presenterade och
diskuterade rapporten.
I augusti startade Folk och Försvar igång verksamheten efter semestern med ett seminarium med
titlen Putinsystemet - starkt eller bräckligt? Under
seminariet diskuterades bland annat innebörden av
konstitutionella förändringar i Ryssland i praktiken,
stabiliteten i Putinsystemet och vilka framtidsscenarier vi i Sverige bör bejaka.

SÄKERHETSPOLITIK I
FOLK OCH FÖRSVARPODDEN
Under året 2020 har flertalet poddar
producerats på temat säkerhetspolitik,
Folk och Försvarpodden. Ni hittar
avsnitten om säkerhetspolitik, och
avsnitt på andra områden så som
försvarspolitik och totalförsvar, på
vår hemsida, eller där poddar finns.
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TOTALFÖRSVAR OCH KRISBEREDSKAP 2020
I början av 2020 var krisberedskap inte mer relevant
än vanligt, men inom loppet av några veckor skulle
det komma att förändras dramatiskt. Covid-19
-pandemin – eller ”corona” som det snabbt förkortades till – satte fokus på Sveriges och världens
krisberedskap, och smittspridningen kom att spela
in i allt från svenskt försvarsbeslut till amerikanskt
presidentval. Debattörer kom också att knyta an
lärdomarna från den i skrivande stund fortfarande
pågående krishanteringen till upprustningen av det
civila försvaret.
Likaså kom pandemin att påverka Folk och Försvars
verksamhet. Ett fåtal aktiviteter ställdes in, de flesta
planerades om till att ske online – men framför allt
kom innehållet att spegla den kris som pågick, inte
minst inom området krisberedskap och totalförsvar.
Året inleddes med ett seminarium om antibiotikaresistens, utifrån perspektivet att en ökande förekomst av resistenta bakterier utgör en långsam kris.
Därefter hölls ytterligare två seminarier via webben

under våren – ett om läkemedelsförsörjning och ett
om hemberedskap och community resilience.
Även ett podcastavsnitt om cyberförsvar ur ett
totalförsvarsperspektiv släpptes under vårmånaderna. Aktiviteterna under sommaren var i likhet med tidigare år färre än under våren och hösten,
men i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) anordnades ett juliseminarium utifrån slutsatserna FOI:s forskare dragit i en då helt ny antologi.
Hösten inleddes med fler pandemianpassade
seminarium. Inom krisberedskap och totalförsvar
anordnades ett seminarium om livsmedelsberedskap
med landsbygdsminister Jennie Nilsson. Därefter
kom en stor del av fokus att ligga på en tredelad
videoserie om juridiken i totalförsvaret. Detta var ett
nytt grepp på en relativt outforskad fråga, som också
väckte stor uppmärksamhet vid lansering. Året avslutades med ett seminarium om hur media hanterat
pandemin, och vilka myter som spridits i covid-19:s
kölvatten.

Bilden kommer från seminariet
Antibiotikaresistens - den långsamma krisen, som
arrangerades den 22 januari. Seminariet
diskuterade bland annat frågorna om hur man kan
skapa strukturer som möjliggör utveckling av nya
antibiotika, hur ska man förbereda sig inför eventuella
storskaliga utbrott i Sverige, och vilka patienter ska
prioriteras om inte alla kan få tillgång till antibiotika.
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KRIGET OCH LAGEN

EN VIDEOSERIE OM JURIDIKEN I TOTALFÖRSVARET
Inom ramen för programområdet krisberedskap och
totalförsvar producerade Folk och Försvar under
året en videoserie i tre delar om totalförsvaret ur
ett juridiskt perspektiv. Avsnitten följde ett fiktivt
scenario från fred, via kris och gråzon, till krig och
sedan tillbaka till fred igen. Scenariot varvades med
intervjuer med experter på området, som förklarade
koncept och processer inom krisberedskap, totalförsvar och folkrätt.
Experterna som deltog var Marika Ericson från
Försvarshögskolan, Mark Klamberg från Stockholms
universitet, Erik Lövrup Nordentjell från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Helena Sunnegårdh från Svenska Röda Korset, justitieråd
Thomas Bull vid Högsta Förvaltningsdomstolen och
Sveriges riksdags talman Andreas Norlén.
Tanken med projektet var att gå på djupet på frågor
som är viktiga, men relativt okända för allmänheten.
Serien utformades också på ett sätt som skulle
tilltala de som följer Folk och Försvars mer
konventionella verksamhet, men också de som

vill lära sig mer om området utan att ha så mycket
förkunskaper. Ett exempel på detta är de studenter
som går Folk och Försvars utbildningar riktade mot
högskolor och universitet.
Förutom att serien väckte stort intresse och uppskattades av publiken, så gav produktionen av serien
också många nyttiga lärdomar inför kommande
verksamhet.

SE KRIGET OCH LAGEN
Har du missat Kriget och Lagen?
Eller vill du se den igen? Hela videoserien
går att se på vår Youtubekanal,
folkochforsvar.
Förutom Kriget och lagen har vi ett brett
utbud av tidigare seminarier, samtal
och rikskonferenser på kanalen.

Bild som användes vid marknadsföringen av Kriget
och Lagen
Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
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KANSLIET 2020

KONTAKT TILL OSS SOM JOBBAR PÅ FOLK OCH FÖRSVAR

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
MAUD HOLMA VON HEIJNE
Generalsekreterare

@folkochforsvar

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

KARIN ABBOR-SVENSSON
Stabschef

DANIEL KJELLÉN

Programansvarig totalförsvar och krisberedskap

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

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

AMANDAH ANDERSSON

MÅRTEN MALMBERG

Kommnunikatör och projektledare

072-188 84 51
amandah.andersson@folkochforsvar.se

DAVID BRUHN

Utbildningsansvarig

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

HANNA WAERLAND-FAGER

Programansvarig försvarspolitik

Utbildningsansvarig och
Programansvarig unga, fred säkerhet
och försvar
070-733 07 52

076- 812 53 84
david.bruhn@folkochforsvar.se

ZEBULON CARLANDER

SEBASTIAN WILLSTEDT

Programansvarig säkerhetspolitik

Utbildningsansvarig

076-812 53 84
zebulon.carlander@folkochforsvar.se
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070-090 40 66
sebastian.willstedt@folkochforsvar.se
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VERKSAMHETSÅRET 2020 I SIFFROR
FOLK OCH FÖRSVAR

SÅ SER DET UT I SIFFROR

SÅ FÅR VI VÅRA INTÄKTER
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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.

STYRELSEN

KONFERENSER 			
Rikskonferensen

1 st

SEMINARIER 			

21 st

ORDFÖRANDE
Göran Arrius

Sveriges akademikers centralorganisation

VICE ORDFÖRANDE
Karl Lallerstedt

Svenskt Näringsliv

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Ingela Edlund
Torbjörn Bredin
Lena Åsheim
Johan Sangborn
Aida Badeli
Christoffer Karlsson
Emelie Weski
Ann-Sofie Eriksson
Patrik Strömer
Helena Tybell
Heléne Rådemar

Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens centralorganisation
Lantbrukarnas Riksförbund
Advokatsamfundet
Grön Ungdom
Liberala Ungdomsförbundet
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Regioner
Livsmedelsföretagen
Rädda Barnen
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

PODCASTS			8 st
ARTIKEL- OCH VIDEOSERIER
UTBILDNING PÅ UNIVERSITET
OCH HÖGSKOLOR
Rapportering om kris och krig
Kommunikation i kris
UTBILDNING FÖR UNGA
ENGAGERADE 			
Försvars- och säkerhetsakademin
#UNGSÄK - SÄRSKILD
VERKSAMHET FÖR UNGA 		
#Samtalmed: intervjuserie på webben
Exklusiva samtal
Seminarium
Studieresa till Norrbotten
UTBILDNING I GYMNASIESKOLAN
Minister för en dag

5 st

11 st

1 st

21 st

Mats Ström
Svante Werger

av Försvarsmakten föreslagen representant
av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap föreslagen representant

199 st
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VÅRA MEDLEMMAR
VERKSAMHETSÅRET 2020

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati.
Våra 103 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av
att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällets säkerhet finns på
agendan för offentlig debatt.
Akavia
Allmänna Försvarsföreningen
Astronomisk Ungdom
Brandmännens Riksförbund
Brandskyddsföreningen Sverige
Bygdegårdarnas Riksförbund
Centerkvinnorna
Centerpartiets Ungdomsförbund
Centerstudenter
DIK
Europeiska Ungdomsparlamentet
Sverige
Fackförbundet ST
Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Folksam
Fria moderata studentförbundet
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund
Frivilliga Radioorganisationen
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Föreningen Svenskt Flyg
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsförbundet
Grön Ungdom
Gröna Studenter
Hela Sverige ska leva
Insatsingenjörernas Riksförbund
Invidzonen
Kooperativa Förbundet
Kristdemokratiska Studentförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Kungliga Örlogsmannasällskapet
Landsorganisationen i Sverige
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberala Ungdomsförbundet

Livsmedelsföretagen
Livsmedelshandlarna
LIF - Läkemedelsindustriföretagen
Moderata Ungdomsförbundet
Naturvetarna
Officersförbundet
Polisförbundet
Reservofficerarna
Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Rikshemvärnsrådet
Rymdforum Sverige
Rädda Barnen
SACS - Swedish Association of Civil
Security
Scouterna
SEKO
SIOS - Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige
Sjövärnskårernas Riksförbund
S-kvinnor
SME-D
Socialdemokratiska Studentförbundet
Stöldskyddsföreningen
Svensk Försäkring
Svensk Handel
Svensk Soldat
Svenska Atlantkommittén
Svenska Bankföreningen
Svenska Bilkårers Riksförbund
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Brukshundklubben
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Flottans Reservofficersförbund
Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Svenska Kyrkan
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Röda Korset
Svenska Soldathemsförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO
Sveriges arbesterapeuter
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
Säkerhets- och försvarsföretagen
Säkerhetsbranschen
Säkerhetsföretagen
Teknikföretagen
Tjänstemännens Centralorganisation
(TCO)
Tull Kust
Ung Media
Ung Pirat
Ung Vänster
Unionen
Utrikespolitiska förbundet
Utrikespolitiska Institutet
Vårdförbundet

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.
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