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F Ö R O R D
MAUD HOLMA VON HEIJNE HAR ORDET

Det gångna året har fortsatt präglats av pandemin. Seminarier har kommit att bli synonyma med webbinarier 
och vi har anpassat våra utbildningar till att fungera digitalt. Däremot har 2020 års anda av att ”stänga ner” 

under 2021 mer och mer ersatts av en anda av att ”öppna upp” och i november hade vi vårt första event med 
publik på plats – vårt första boksläpp på många år dessutom! Det är med glädje Folk och Försvar bidragit till att 
ge ut boken ”Vägval – Framtiden för svensk säkerhet”. Vi ser med försiktig hoppfullhet fram emot ett 2022 där 

ännu fler fysiska möten tillåts.

För första gången sedan 1946 kunde inte Rikskonferensen genomföras på plats i fjällmiljö. Vi tog tidigt ett 
beslut om att genomföra den som en digital teveproduktion, med så få personer som möjligt på plats samtidigt. 
Det var en utmaning att göra något vi aldrig gjort tidigare och samtidigt hantera logistiken för att inte bidra till 
smittspridningen av Covid-19. Ovanpå det kom att vi var beroende av frivilliga bidrag från våra medlemsorga-

nisationer för att finansiera produktionen. Stort tack till alla er som bidrog och därmed säkerställde att Rikskon-
ferensen 2021 blev av i ett helt nytt format. Vi tredubblade antalet visningar på vår Youtubekanal, vilket vi tar 

som att vi lyckades med vår ambition att nå ut trots det digitala formatet.

Även om det varit svårt att träffas fysiskt är vi glada att vi hittat nya sätt att hålla kontakten med vår publik och 
våra medlemmar. Hybrida mötesvarianter – delvis digitala, delvis inte, har följt av pandemin och till stor del har 

det handlat om att anpassa sig. På samma sätt likt vi anpassat oss till pandemin vill vi att vår verksamhet ska 
genomsyras av anpassning – till den värld och det samhälle vi lever i samt till de utmaningar vi står inför. Vid si-
dan av alla nya hybridlösningar för möten ser vi också att hybrida hot som utmanar vår säkerhet ökar i världen. 

Omvärldsutvecklingen leder till att det finns allt fler frågor att lyfta som påverkar vår säkerhet. För att kunna 
bredda perspektivet utan att göra avkall på de frågor vi redan lyfter idag, är vi glada att vi genom en projektfi-
nansiering från Bill och Melinda Gates Foundation kommande år kan utöka med ytterligare en programansva-

rig för att lyfta frågor om global hälsa och säkerhet. 

Vår verksamhet har under året berört en stor bredd av ämnen som gråzonsproblematik, klimatförändringar, 
underrättelsehot, ungas respektive civilsamhällets roll i beredskap och kris samt utvecklingen inom det militära 

försvaret med intervjuer av överbefälhavaren liksom de tre försvarsgrenscheferna. Därutöver har ett flertal 
seminarier, artiklar och podcasts producerats om säkerhetspolitiska frågor kopplat till Kina och Taiwan i öst, 
Ryssland och Ukraina, ett flertal länder i mellanöstern, Sahel och Afrikas horn samt Arktis i norr. Våra utbild-

ningar har vi kunnat genomföra till största delen digitalt men även under hösten några fysiskt. Vi har med 
stolthet utvecklat en ny utbildning för unga medlemmar i våra medlemsorganisationer, en säkerhetspolitisk 

grundkurs som vi genomfört och fått mycket positiv respons på under året.

Vår förhoppning är att fortsatt lyfta frågor med hög aktualitet och relevans och bidra till breddad och fördjupad 
kunskap om vår säkerhet. Vi drivs av tron på att det är med en lyft blick vi ser bortom invanda mönster och hit-
tar nya kopplingar och att det först är då vi kan bredda förståelsen för våra hjärtefrågor; försvar och säkerhet 

samt totalförsvar och krisberedskap. 

Folk och Försvar fortsätter att sprida kunskap om vårt försvar, vår säkerhet och vår krisberedskap. Vi tackar för 
det här året och hoppas att du vill följa vår verksamhet 2022.

    Maud Holma von Heijne 
    Generalsekreterare
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EN KONFERENS UTAN SÄLEN 
R I K S K O N F E R E N S E N  I  E N  T I D  A V  O M S T Ä L L N I N GR I K S K O N F E R E N S E N  I  E N  T I D  A V  O M S T Ä L L N I N G

Det här året började precis som det brukar och 
ändå var inte mycket som vanligt. Likt varje år 
sedan 1946 började även 2021 med Rikskonfe-
rensen. En vanlig meningsföljd på Rikskonferensen 
har kommit att bli ”i Sälen”. Det här året började 
som bekant däremot mitt i en pandemi och därför 
kunde konferensen varken hållas i Sälen eller ha 
deltagare fysiskt på plats. På grund av det arrange-
rades Rikskonferensen 2021 i stället som en digital 
teveproduktion med talare på plats i Stockholm. 

Folk och Försvars Rikskonferens är den främsta 
arenan för frågor som rör Sveriges försvar, säkerhet 
och krisberedskap och brukar varje år få stor upp-
märksamhet. Konferensen är ett tillfälle att främja 
diskussion om försvars- och säkerhetspolitik med 
högnivåtalare och framstående experter som del-
tagare. Ett annat viktigt syfte med Rikskonferensen 
är mötet mellan våra medlemsorganisationer och 
beslutsfattare, som bidrar med folkförankringen i 
frågor som rör Sveriges säkerhet. 

Fastän fysiska möten inte gick att erbjuda under 
de rådande omständigheterna är frågorna som 
avhandlades under konferensen mer aktuella än 
någonsin. Mot denna bakgrund var vi glada att 
kunna genomföra Rikskonferensen i ett anpassat 
format där vi fick möjlighet att lyfta och diskutera 
dessa frågor.

Under Rikskonferensens två dagar avhandlades 
totalt tio programblock med olika ämnen. Samtliga 
block anslöt på ett eller annat sätt till Rikskonfe-
rensens tema: Sveriges förmåga att möta hot och 
kriser i en omvärld under omdaning.

Vi vill ge det allra varmaste av tack till våra spon-
sorer som gjorde konferensen möjlig. Samtliga 
sponsorer är medlemmar i Folk och Försvar och 
utgör en vital del av vårt syfte då de bidrar med 
folkförankring genom sina medlemmar. Tack för ert 
bidrag och tack för ert arbete med att göra Sveriges 
säkerhet till folkets angelägenhet.

Rikskonferensen 2021 finns tillgänglig i sin helhet 
via vår Youtubekanal. 
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F OTO :  U L F PA L M



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 Grönahavs-
regionen 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 nyhets-
sändningar får deltagarna information om vad som är 
aktuellt i regionen och blir uppdaterade kring
särskilda händelseutvecklingar. Prioriterings-
ordningen 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 ageran-
de formar utvecklingen i regionen. I den avslutande 
diskussionen uppmärksammas intressanta skeenden 
under övningens gång och paralleller dras till verklig-
heten. 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 Grönahavs-
regionen har varit informationspåverkan, rustnings-
spiraler och handelskrig med tullar. 

Minister för en dag är en utbildning i säkerhets-
politik. 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.

Minister för en dag bokas kostnadsfritt av 
gymnasieskolor och universitet. Vi kan 

erbjuda utbildningen för medlems-
organisationer för en lägre kostnad. För att 

boka utbildningen, besök vår hemsida:
www.folkochförsvar.se

BOKA MINISTER FÖR EN DAG?
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Gröna havsregionen finns inte på riktigt, men för up-
pemot 10 000 gymnasieelever blir den varje år högst 
verklig då de iklär sig roller som ministrar i regionens 
fem länder: Amaso, Bati, Cindro, Dometo och Estigi.

Från Umeå i norr till Malmö i söder beger sig våra 
utbildningsledare för att tillsammans med deltagarna 
genomföra den scenariobaserade säkerhetspolitiska 
övningen Minister för en dag. Övningen riktar sig 
primärt mot gymnasieelever, men genomförs också 
på universitet och högskolor samt för blivande speci-
allistofficerare i Försvarsmakten. 

Allt som kan hända i verkligheten kan hända i övning-
en – vilket också betyder att allt som inte händer i 
verkligheten inte kan hända. Det är deltagarna som 
bestämmer hur de vill agera och varje beslut de fattar 
påverkar vad som händer i scenariot. Genom regel-
bundna nyhetssändningar och regionråd får delta-
garna snabbt veta vad det blivit för resultat av deras 
handlingar.

Under övningen måste deltagarna under tidspress 
hantera flera kriser och konflikter samtidigt som 
de behöver samarbeta med och förhålla sig till sina 
grannländer, utforma strategier och fatta svåra beslut 
om hur landets knappa resurser skall användas. 
Kriserna som behöver hanteras i Gröna havsregi-
onen kan vara allt ifrån sjukdomsspridning, militär 
upptrappning, ekonomisk instabilitet, korruption och 
klimatförändringar.

Hur regionen ser ut när scenariot avslutas går aldrig 
att förutsäga. Varje utbildningstillfälle är unikt trots 
att utgångsläget är det samma. I en avslutande 
diskussion uppmärksammas intressanta skeenden 
under övningens gång och paralleller dras till verklig-
heten och den svenska säkerhetspolitiken.

Övningen syftar till att ge en inblick i vilka frågor som 
kan lyftas in i området säkerhetspolitik och är tänkt 
att väcka tankar och idéer om krisberedskap, för-
svars- och säkerhetspolitik på ett engagerande sätt 
och att stärka unga människors delaktighet i frågor 
som påverkar Sveriges fred, frihet och säkerhet.
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G R Ö N A H AV S R E G I O N E N
EN VÄRLD DÄR UNGA HAR MAKTEN



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

Studenternas största utmaning är att avgöra vad 
som är viktigt för deras läsare och omsätta ett kom-
plext händelseförlopp till nyheter. För att lyckas 
med uppgiften behöver de också förstå hur vårt 
samhälle är organiserat för att dels kunna nå rätt 
intervjupersoner, dels bestämma vilka aktörer som 
ska få komma till tals i artiklarna. 
Övningen har under 2021 genomförts åtta gånger 
på journalistutbildningarna på Mittuniversitetet i 
Sundsvall, JMK på Stockholms universitet, JMG på 
Göteborgs universitet, Södertörns högskola, Lunds 
universitet och Skurups folkhögskola. Under 2021 
genomförde cirka 320 studenter utbildningen, av 
dessa var ca 200 (under 25 år. 

Våra scenarioövningar på universitet och högskola kombineras med en föreläsning om svensk försvars- och 
säkerhetspolitik samt hur det svenska krisberedskapssystemet fungerar. Övningarna riktar sig till journa-
list- och kommunikatörsstudenter då dessa har identifierats som särskilt viktiga grupper att nå med infor-
mation om just dessa politikområden. Huvudsakligen på grund av deras viktiga framtida yrkesroller som 
informationsförmedlare och granskare av statsmakten. Utbildningarna är kostnadsfria för lärosätena och 

finansieras av Försvarsmakten och 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. 

I bägge övningarna exponeras studenterna för otydliga och i vissa fall falska uppgifter för att ytterligare öva 
dem i att komma ihåg källkritik trots hög tidspress. Från övningarna tar studenterna med sig grundläggande 
kunskap om hur Sverige är tänkt att fungera under kris och krig, men också hur deras kommande yrkesrol-
ler 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. 
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H Ö G S KO L A O C H
U N I V E R S I T E T

Under en intensiv dag navigerar studenterna i ett överflöd av information och upp-
giften är att avgöra vad som är relevant i olika lägen.

Övningen Kommunikation i kris genomförs med 
studenter i medie- och kommunikationsvetenskap, 
där studenterna ikläder sig rollen som kriskommu-
nikatör 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 produ-
cera ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). 
Övningsledningen agerar här bland annat länsråd,
myndighetsföreträdare och övriga experter.
Övningen genomfördes fyra gånger 2021 på 
medie- och kommunikationsutbildningar på JMG 
och FloV på Göteborgs universitet och Örebro uni-
versitet. Vi har under året mött cirka 200 studenter 
på utbildningen varav cirka 150 är under 25 år.  

KOMMUNIKATION I KRISRAPPORTERING OM KRIS OCH KRIG



Nytt för i år är att vi har utvecklat en egen öv-
ningswebb för ovanstående utbildningar. På 
övningswebben publiceras ett förprogrammerat ny-
hetsflöde i realtid med fiktiva pressmeddelanden, 
artiklar från internationella tidningsredaktioner, 
inlägg från sociala medier och artiklar med tvivelak-
tigt syfte. På övningswebben kan också studenter-
na enkelt ladda upp sina alster. Kursansvariga lärare 
får en observatörsinloggning och kan se samtliga 
studenters publicerade uppgifter. Driften av platt-
formen kan vi själva ombesörja. 

På grund av pandemin genomfördes samtliga 
utbildningar riktade mot universitet och högskola 
under 2021 digitalt. Den digitala lösningen har 
fungerat långt över förväntan och att behöva tänka 
”utanför boxen” har skapat nya tankar om kreativa 
och kostnadseffektiva lösningar inför framtiden. 
Digitala lösningar kan aldrig helt ersätta det per-
sonliga mötet och under 2022 planerar vi att återgå 
till genomföranden på plats.

Under 2021 planerades en ny utbildning, Politik i 
kris och krig, att lanseras mot studenter som stude-
rar statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, 
men med anledning av pandemin och personal-
förändringar på kansliet fick lanseringen skjutas 
fram i tiden. Vi siktar istället in oss på att testa och 
därefter genomföra utbildningen under 2022.  
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” ”Så himla rolig övning, tack!”

”KUL! ADRENALINPÅSLAG!”

”Tyckte det var en tämligen realis-
tisk övning, inget av det som sked-
de inom övningens ramar kändes 

omöjligt att ske i verkligheten. Också 
mycket bra jobb från övningsledning-
en som gjorde ett suveränt jobb med 

att iscensätta alla möjliga sorters 
karaktärer, stort tack!”

Sagt av studenter

Studenterna gör övningen på sin första 
termin i journalistik. När studenterna 

den sista dagen på sjätte terminen 
ska utvärdera hela utbildningen lyfter 
de ofta fram övningen med Folk och 

Försvar som extra inspirerande, lärorik 
och rolig.

Astrid Haugland
Lärare i journalistik, Södertörns högskola

”

NYHET 2022: POLITIK I KRIS OCH KRIGEN EGEN ÖVNINGSWEBB
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# U N G SÄ K
VERKSAMHET FÖR UNGA ENGAGERADE

Folk och Försvars UNGSÄK-verksamhet är ett 
samlingsnamn för våra program- och utbildningsak-
tiviteter som riktar sig särskilt till unga engagerade i 
våra medlemsorganisationer (mellan ca. 18–30 år). Vi 
samlar åtta politiska ungdomsförbund, fem student-
förbund och flera unga civilsamhällesorganisationer 
som LSU- Sveriges ungdomsorganisationer, Utrikes-
politiska förbundet, Europeiska ungdomsparlamen-
tet, Ung Media och Astronomisk Ungdom. 

Under 2021 har #Ungsäk-verksamheten bestått av 
såväl artiklar, podcasts och seminarier som exklusiva 
rundabordssamtal, nätverksträffar och utbildningar. 

Precis som under 2020 kom pandemin att påverka 
vår fysiska UNGSÄK-verksamhet som vi genomför 
för att öka kunskapen och engagemanget bland 
unga om försvars- och säkerhetspolitik, samt frågor 
som rör vår demokrati, fred och frihet. Under våren 
genomfördes nästintill all verksamhet digitalt. Folk 
och Försvar kunde däremot erbjuda fysiska aktivite-
ter för unga under höstterminen 2021 – exempelvis 
utbildningsträffar av Säkerhetspolitisk grundkurs och 
fysiska nätverksträffar för Försvars- och Säkerhetsa-
kademins alumnnätverk. 

GENOMFÖRD #UNGSÄK-VERKSAMHET 2021 

2 digitala rundabordssamtal med unga ledare – samtal med inrikesminister 
Mikael Damberg respektive utrikesminister Ann Linde 

1 podcast – perspektiv från de politiska ungdomsförbunden om vad som hotar 
vår fred, trygghet och demokrati 

3 seminarier 

5 säkerhetspolitiska grundkurser 

7 utbildningsdagar med Försvars- och säkerhetsakademin 

1 heldagsutbildning för unga ledare – Ledarskap och Säkerhet 2021 

4 alumnaktiviteter för FOSA-alumnätverk

2 samtal med – intervjuserie i samarbete med FHS studentkår



Folk och Försvars populära spetsutbildning För-
svars- och säkerhetsakademin riktar sig till unga 
engagerade som vill fördjupa och utveckla sina 
kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitis-
ka området och som vill lära känna svensk säkerhet 
inifrån. Deltagarna är unga individer som har ett 
etablerat engagemang inom civilsamhälle och/eller 
politiken och ofta sitter de i en ledande position i 
en av våra medlemsorganisationer. Ungefär hälften 
av deltagarna är engagerade i ett politiskt ung-
doms- eller studentförbund, medan andra  hälf-
ten är unga engagerade med bakgrund från olika 
civilsamhällesorganisationer, däribland de frivilliga 
försvarsorganisationerna. 

Försvars- och säkerhetsakademin är en unik ut-
bildning som vi genomför i samarbete med För-
svarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Utrikesdepartementet och Försvars-
högskolan. Akademin består av fem heldagsträffar 
i Stockholmsområdet mellan februari och april och 
under dessa dagar varvar vi föredrag med studiebe-
sök och diskussioner. 

22 deltagare diplomerades från FOSA-akademin i 
slutet av våren 2021 efter fem digitala utbildnings-
träffar. Trots det digitala formatet kunde de flesta 
delarna av utbildningen genomföras och i deltagar-
nas utvärdering fick utbildningen som helhet 4,7 
av 5 i snittbetyg. I november 2021 kunde Folk och 
Försvar genomföra två extra fysiska heldagsträffar 
för FOSA-deltagarna. Under dessa dagar fick delta-
garna genomföra flera intressanta studiebesök, där-
ibland ambassadbesök vid den norska och brittiska 
ambassaden, studiebesök på Tullverket vid Arlanda 
flygplats samt ett längre besök vid Försvarsmaktens 
Amfibieregemente vid Berga. 

Efter FOSA-akademin ingår deltagarna i FO-
SA-alumnnätverk. Under hösten 2021 genomförde 
Folk och Försvar flera nätverksträffar för alumner 
bestående av mingel samt föredrag och frågestund 
med inbjudna gästtalare. Utöver detta har Folk 
och Försvar även kunnat erbjuda alumner platser 
till studiebesök och subventionerade platser för 
FOSA-alumner till Folk och Försvars Rikskonferens 
i januari 2022. 

9  |  F O L K  O C H  F Ö R S VA R  |  Å R S R A P P O RT 2 0 2 1     

”TROTS DET DIGITALA FORMATET
KUNDE DE FLESTA DELARNA 

AV UTBILDNINGEN 
GENOMFÖRASOCH I 

DELTAGARNAS UTVÄRDERING
FICK UTBILDNINGEN SOM 

HELHET 4,7 AV 5 I SNITTBETYG.



Under hösten 2020 påbörjade Folk och Försvar ett 
arbete med att ta fram en ny utbildning för unga 
intresserade. Detta föranleddes då flera ungdoms- 
och studentorganisationer uttryckte ett behov 
av kunskapshöjande och engagemangsskapande 
utbildningar för unga men där tröskeln att kunna 
delta är låg och där det formella kravet för delta-
gande endast är att man behöver vara medlem i en 
av Folk och Försvars 104 medlemsorganisationer. 
Mot denna bakgrund ansågs en utbildning för unga 
som ännu inte har ett etablerat engagemang inom 
politik eller civilsamhälle, och som inte kan söka 
spetsutbildningen Försvars- och säkerhetsakade-
min, vara ett bra första steg för att skapa intresse 
och engagemang för frågor som rör försvars- och 
säkerhetspolitik, samt samhällets krisberedskap. 

I samband med att några av pandemins restriktio-
ner släpptes i juni 2021 kunde Folk och Försvar 
arrangera det första utbildningstillfället av Säker-
hetspolitisk grundkurs för 20 unga deltagare innan 
sommaren. 
Under höstterminen kunde Folk och Försvar 
sedan genomföra fyra olika utbildningstillfällen 
av Säkerhetspolitisk grundkurs. Nästan 100 unga 
deltagare från en stor bredd av Folk och Försvars 
medlemsorganisationer deltog under hösten 2021 
i en grundkurs och i deltagarnas utvärderingar får 
utbildningen i sin helhet betyget 4,8 av 5. 

Folk och Försvar stod för resekostnader och boen-
de för de deltagare som bodde utanför Stockholm 
vilket innebar att utbildningen kunde erbjudas till 
unga i hela landet.
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SÄ K E R H E T S P O L I T I S K
G R U N D K U R S
EN UTBILDNING FÖR UNGA ENGAGERADE

Varje Säkerhetspolitisk grundkurs består av: 

•Korta utbildningspass med en introduktion till 
områdena: säkerhetspolitik; mänsklig säkerhet; 
försvarspolitik och totalförsvar; krisberedskap. 

•Föredrag av framträdande personer från det 
säkerhets- och försvarspolitiska fältet. Folk och 
Försvar bjöd in två externa talare per grund-
kurs. Under hösten deltog bland annat Veronika 
Wand-Danielsson (UD), Måns Molander (Human 
Rights Watch), Ylva Jonsson Strömberg (Svenska 
Röda Korset), Henrik Eskilsson (Försvarsmakten) 
och Roger Gustavsson (MSB). 

•En tredelad scenariobaserad övning med fokus på 
diskussion, diplomati samt politisk omvärldsbevak-
ning och analys 
Säkerhetspolitisk grundkurs har under året fått 
ett stort mervärde för organisationen i sin helhet. 
Flera unga har fått upp ögonen för engagemang i 
Folk och Försvars medlemsorganisationer, unga 
har genom sitt deltagande gått vidare och blivit 
MFD-utbildare, flera har sökt till Försvars- och Sä-
kerhetsakademin och många har skrivit upp sig på 
Folk och Försvars inbjudningslista för kommande 
seminarier och podcasts. 

””Mycket kul och lärorik dag, jag tar med 
mig kunskap hem som jag kan applicera 
både i studier, privatliv och kommande 

arbetsliv. Tack!” 

” Tycker det var superbra med hur upp-
lägget på föreläsningarna stämde så bra 
ihop med nästa del på scenariot. Varje 
pass fick man lära sig något nytt som 

man sedan kunde testa tillämpa, både 
väldigt roligt och gjorde så man lärde sig 

mer.”

”Väldigt bra! Strukturerat och högklass 
på allt! Grymma är ni!”

Sagt av deltagare



Samtal med är en intervjuserie som Folk och Försvar 
genomför i samarbete med Försvarshögskolans 
studentkår. Intervjuserien är ett bra tillfälle att nå ut 
till unga engagerade och skapa kunskap och diskus-
sion om viktiga och aktuella frågor som rör försvars-, 
säkerhets- och utrikespolitik. Evenemanget sker van-
ligtvis inför ett 20-tal studenter i Försvarshögskolans 
lokaler samtidigt som samtalet även webbsänds och 
finns tillgängligt att se live eller i efterhand via Folk 
och Försvars hemsida.  
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SA M TA L M E D
VERKSAMHET FÖR UNGA ENGAGERADE

Under 2021 genomfördes två samtal med. Annika 
Söder, tidigare kabinettsekreterare på UD och utri-
kesministerns särskilda representant för södra Kau-
kasien under det svenska ordförandeskapet i OSSE, 
deltog i ett samtal om Sveriges ordförandeskap i 
OSSE, med ett fokus på konfliktlösning i Georgien 
och södra Kaukasien-regionen. Louise Calais, Sveri-
ges Arktisambassadör, deltog i ett samtal i oktober 
2021 med fokus på arbetet i det Arktiska rådet och 
framtida säkerhetsutmaningar i den Arktiska regio-
nen. 

Se all vår verksamhet i efterhand via vår hemsida eller Youtubekanal!

D E LTAG A R E ,  S Ä K E R H E T S P O L I T I S K  G R U N D K U R S



Det försvarspolitiska året 2021 har präglats av att 
vi befinner oss i inriktningsperiodens början. För-
svarsbeslutet som fattades i slutet av 2020 har satt 
prägeln på den försvarspolitiska diskussionen 2021 
och således även Folk och Försvars agenda.

För Folk och Försvars försvarspolitiska program har 
totalförsvarsbeslutet vägt tungt. Verksamheten har 
syftat till att öka förståelsen för beslutets effekter; 
hur det påverkar svensk försvarsförmåga och vilka de 
ekonomiska konsekvenserna kan tänkas vara. Genom 
en rad olika aktiveter, däribland seminarier, artiklar 
och podcasts har Folk och Försvar ur olika synvinklar 
bidragit till att bygga förståelse för detta.

Folk och Försvar åtnjuter ett stort förtroende såväl 
bland människor som arbetar i den försvars- och
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F Ö R S VA R S P O L I T I K
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säkerhetspolitiska branschen som bland intresserade 
men som inte arbetar i branschen. Detta återspeglas 
i den entusiasm organisationen möter när aktiviteter 
planeras. Detta illustreras bland annat av 2021 års 
verksamhet kunde erbjuda en artikelserie där såväl 
nationella som internationella experter gav sin syn 
på totalförsvarsbeslutet, av att ett för Sveriges del 
viktigt samarbetsland valde att publicera en opinions-
artikel hos Folk och Försvar inför ett statsbesök. Det 
illustreras av att Folk och Försvar fick erbjudandet att 
lansera Totalförsvarets forskningsinstituts rapport 
”Framtida hot – lansering av strategisk utblick” och 
det illustreras av den stora uppslutning alla intres-
serade åhörare uppvisar genom att återkommande 
besöka våra arrangemang – såväl fysiskt som digitalt.



En viktig del i det försvarspolitiska programmets 
verksamhet har varit att låta nyckelaktörer för 
svenskt försvar att få komma till tals. I detta har 
tyngdpunkten legat på Försvarsmakten och ytterli-
gare ett par myndigheter som arbetar specifikt med 
infrastruktur kopplat till svenskt försvar.

Genom två intervjuer och en podcast har Folk och 
Försvar försökt djupdyka i vad totalförsvarsbeslutet 
faktiskt betyder.

I mars intervjuade Maud Holma von Heijne överbe-
fälhavare Bydén och produktionschef Svensson där 
fokus låg på hur den politiska ambitionen för svenskt 
försvar ska realiseras från idag till 2030. Hur tidpla-
nen för nyetableringar ska kunna hållas, hur nya sys-
tem både ska kunna tas emot av förbanden och sättas 
i produktion samtidigt som nya avancerade system 
ska upphandlas och mycket mer därtill.
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Senare under våren, i slutet av april släppte Folk och 
Försvar en podcast där generaldirektörerna för Plikt 
och Prövningsverket Christina Malm, Försvarets ma-
terielverks Göran Mårtensson och Fortifikationsver-
kets Maria Bredberg Pettersson fick ge sin respektive 
myndighets bild av hur arbetet med att bygga ett 
starkare försvar ska gå till och hur de arbetar med 
frågan.

Tredje exemplet på hur Folk och Försvar lyft frågorna 
rörande försvarsbeslutet och dess konsekvenser 
är en intervju med försvarsgrenscheferna. Denna 
syftade till att bland annat tydliggöra det finsk-svens-
ka operativa samarbetet, frågor om personalförsörj-
ning och hur försvarsgrenarna arbetar tillsammans i 
denna tillväxtfas.

Nu blickar vi framåt mot ett valår där vi ämnar föra 
upp de försvars och säkerhetspolitiska frågorna på 
agendan.

Marinchef Ewa Skoog Haslum, arméchef Karl Engelbrektsson och flygvapenchef Carl-Johan Edström. 



Under det gångna året har den säkerhetspolitiska 
programverksamheten haft ett brett fokus på såväl 
inre som yttre hot mot Sveriges säkerhet och in-
tressen. En målsättning har varit att lyfta fram ”nya” 
frågor som inte fått särskilt mycket uppmärksamhet 
tidigare i den säkerhetspolitiska debatten, bland 
annat arrangerades i februari ett seminarium om 
säkerhetspolitiska trender i rymden som belyste hur 
det som pågår hundratals kilometer ovanför våra 
huvuden påverkar vår säkerhet.

Ett annat seminarium som fick stor uppmärksam-
het var ett om Taiwan som säkerhetspolitisk fråga. 
Framtiden för ön har fått allt större uppmärksamhet 
i internationell säkerhetspolitisk debatt. Kina gör 
anspråk på Taiwan och bygger aktivt upp en militär 
förmåga för att kunna genomföra en invasion. USA,

som har en policy av strategisk tvetydighet gentemot 
Taiwan, håller i sin tur på att omfördela resurser till 
den indo-pacifiska regionen för att kunna understöd-
ja Taiwan i händelse av en kris. 
 
Senare under våren arrangerades en serie seminarier 
som fokuserade på arbetet med att ta fram en ny 
nationell säkerhetsstrategi. Den nationella säkerhets-
strategin är ett dokument som först introducerades 
2017 och som syftar till att artikulera regeringens 
samlade syn på de hot mot Sverige som existerar i 
världen och hur vi ska använda våra resurser och oli-
ka säkerhetspolitiska verktyg för att hantera dem. En 
del av den seminarieserien arrangerades i samarbete 
med Statsrådsberedningen.
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Ett av seminarierna i seminarieserien fokuserade på 
ny teknik och nationell säkerhet. Inledningstalare för 
det seminariet var tidigare stats- och utrikesminister 
Carl Bildt. I seminariet fick åhörarna ta del av kunska-
per om hur säkerhetspolitiken har fått en tydligare 
teknikdimension de senaste åren. På seminariet lyftes 
det också hur antagonistiska aktörer använder sig av 
cyberangrepp för att stjäla data och information från 
svenska företag och forskningsinstitutioner. 
 

Ett annat inslag i den säkerhetspolitiska verksam-
heten har varit transkriberade intervjuer som 
publicerats på Folk och Försvars webbplats. Sådana 
intervjuer erbjuder möjligheten att bidra med fördju-
pade perspektiv på viktiga frågor. Ett exempel på en 
intervju var med den brittiske professorn Kenneth 
Payne som har skrivit en mycket uppmärksammad 
bok om artificiell intelligens och autonoma system i 
en militärt kontext. Genom intervjuer med utländska 
experter går det tillgängliggöra internationell debatt 
för oss i Sverige.

VÅR VISION ÄR ATT VÅR SÄKERHET SKA 
VARA HELA FOLKETS ANGELÄGENHET



2021 blev ytterligare ett pandemiår, om än annorlun-
da än 2020. Även om läget har varit fortsatt allvarligt, 
innebar en bred tillgång till vaccin en återgång till 
nära normalitet från och med sensommaren. Med 
det sagt så har det svenska samhället, i likhet med 
samhällen över hela världen, lärt sig mycket om smitt-
spridning och om kris under pandemin.

Under året har stort fokus riktats mot de som har till 
uppgift att stärka beredskapen för liknande hän-
delser inför framtiden. Coronakommissionen och 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap 
har hamnat särskilt i blickfånget. Deras arbete har 
fortgått under 2021, men de presenterar båda sina 
slutrapporter i början av 2022.

Även klimatförändringarna har fått särskilt stort 
utrymme under året. FN:s klimatpanel IPCC släppte i 
augusti en rapport med högt ljudande larm om att
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TOTA L F Ö R S VA R 
O C H  K R I S B E R E D S K A P
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vi behöver göra mer för att bromsa de förändringar 
i klimatet som rapporten också konstaterade att 
människan är ansvarig för. I skrivande stund pågår 
COP26-mötet i Glasgow som ses som en sista möj-
lighet att minska skadorna av klimatförändringarna. 
Hur klimatförändringar påverkar förutsättningarna 
för svensk krisberedskap var temat för ett av årets 
Folk och Försvarseminarium.

Ett annat seminarium som Folk och Försvar ord-
nade under 2021 lyfte den då helt nysläppta och 
högt emotsedda utredningen Struktur för ökad 
motståndskraft. Regeringens utredare, Barbro 
Holmberg, presenterade under seminariet de många 
förslag i utredningen, som syftade till att se över 
strukturen för det civila försvaret. I korthet föreslogs 
en konkretisering av sektorsansvaret, en ny geogra-
fisk indelning, förtydligande av MSB:s roll och en ny 
lag om kommuners och regioners beredskap.



Det sistnämnda var inte ett angrepp utan ett misstag 
i uppdateringen av tjänsternas maskinvara. Into desto 
mindre utgjorde båda händelserna ovanligt synliga 
exempel på hur beroende vi är av digitala system i 
vårt vardagliga liv.

Utöver dessa frågor så har Folk och Försvar under 
året också lyft en mängd andra aspekter av totalför-
svar och krisberedskap. På totalförsvarssidan har 
vi haft seminarier och podcasts om lokala, regionala 
och frivilliga perspektiv på det civila försvaret, skola 
och förskola under höjd beredskap, cybersäkerhet, 
säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga och 
underrättelsehotet mot totalförsvaret. Vad gäller 
krisberedskap har vi haft verksamhet om ungas roll i 
krisberedskapen, flyktingmottagande under krislik-
nande förhållanden och det civila samhällets roll i 
krisberedskapen.

Den nya Myndigheten för psykologiskt försvar ska 
etableras vid årsskiftet 2021-2022, men myndighet-
ens roll har redan diskuterats flitigt. En anledning till 
detta var att Henrik Landerholm utsågs till myndighe-
tens första generaldirektör, men det var inte det enda. 
Frågan om informationspåverkan fick nytt liv i sam-
band med att Säpo pekade ut rysk underrättelsetjänst 
som ansvarig för ett cyberangrepp som riktats mot 
Riksidrottsförbundet och som följdes av påverkanso-
perationer riktade mot svenska idrottare.

Apropå cyberangrepp så blev allmänheten uppmärk-
sammade på det digitala samhällets sårbarheter när 
ett ransomwarevirus slog ut Coops matvarubutiker 
i nästa hela landet. Bara några månader senare kom 
Facebook med tillhörande tjänster att slås ut under en 
ovanligt långt tid. 
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B I L D E R  F R Å N  S E M I N A R I E T:  U N D E R R ÄT T E L S E H OT E T 
M OT D E T N YA TOTA L F Ö R S VA R E T.
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Den 17:e november släppte Folk och Försvar i samar-
bete med Ekerlids förlag boken ”Vägval – Framtiden 
för svensk säkerhet” författad av Folk och Försvars 
säkerhetspolitiska programansvarige Zebulon 
Carlander tillsammans med generallöjtnant Michael 
Claesson. 

Boken syftar till att öka allmänhetens kunskaper och 
medvetande om vägvalsfrågor som svensk försvars- 
och säkerhetspolitik står inför, framför allt kopplat till 
ny teknik som artificiell intelligens, cybersäkerhet och 
små satelliter. Boken släpptes i ett fullsatt Sverigesa-
len på Försvarshögskolan och har fått mycket positiv 
respons. Den har bland annat uppmärksammats i 
Dagens Nyheter och ett antal olika tidningar runt om 
i landet. 

Folk och Försvar hade tidigare en egen förlags-
verksamhet och gav ut böcker om försvars- och 
säkerhetspolitik men det var ett antal år sedan något 
publicerades. Därför har det varit väldigt roligt att ge 
ut en bok igen för att vara en relevant organisation 
som når ut brett till allmänheten i landets alla hörn 
och delar. 

I samband med att boken offentliggjordes sa Folk och 
Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heij-
ne: ”Folk och Försvar har till uppgift att öka kunskap 
om vad som påverkar Sveriges säkerhet och främja 
debatt om detta. Att bidra till att en bok som diskute-
rar några viktiga vägval framöver ligger väl i linje med 
det. Jag hoppas att boken ska tilltala en bred publik 
och bidra till folkbildning, debatt och diskussion om 
framtidsfrågor avseende ny teknik och nya samar-
betsmönster inom säkerhetspolitiken, säger Maud 
Holma von Heijne, Folk och Försvars generalsekre-
terare.

B O K S L Ä P P
VÄGVAL – FRAMTIDEN FÖR SVENSK SÄKERHET
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#UNGSÄK - SÄRSKILD 
VERKSAMHET FÖR UNGA    12 st
#Samtalmed: intervjuserie på webben
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VERKSAMHETSÅRET 2021 I SIFFROR
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.
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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.

VÅRA MEDLEMMAR
VERKSAMHETSÅRET 2021
 
Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati. 
Våra 104 demokratiska 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 Riksför-
bund
Frivilliga Flygkåren
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksför-
bund
Frivilliga Radioorganisationen
Föreningen Lärare i Samhällskunskap
Föreningen Svenskt Flyg
Försvarets Personaltjänstförbund
Försvarsförbundet
Grön Ungdom
Gröna Studenter
Hela Sverige ska leva
Idrottsveteranerna
Insatsingenjörernas Riksförbund
Invidzonen
Kooperativa Förbundet
Kristdemokratiska Studentförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Kungliga Örlogsmannasällskapet
Landsorganisationen i Sverige
Landsrådet för Sveriges Ungdomsor-
ganisationer
Lantbrukarnas Riksförbund
Liberala Ungdomsförbundet

Livsmedelsföretagen
Livsmedelshandlarna 
LIF - Läkemedelsindustriföreningen
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 Sportskytteför-
bundet
Svenska Fallskärmsförbundet
Svenska Flottans Reservofficersför-
bund
Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Svenska Kyrkan
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Pistolskytteförbundet
Svenska Röda Korset
Svenska Soldathemsförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorgani-
sation 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 Ung-
domsförbund
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


