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Balans i antalet utförda självskyddstimmar

Verksamhetsresultat 2011
Energiinformationer 
24 768 deltagare 
Mål: 20 000 deltagare

Självskyddskurser
35 285 deltagare  
9 093  timmar
Mål: 9 282 timmar

FRG-ansvariga, grundutbildning
28 deltagare
Mål: 25 deltagare 

FRG-ansvariga, fortbildning
0 deltagare 
Inget uppdrag

FRG-ledare, grundutbildning  
0 deltagare 
Inget uppdrag

FRG-medlemmar, grundutbildning*
307 deltagare
Mål: 300 deltagare

Medlemsutbildning förbundet
16 deltagare

Kriskommunikation
175 deltagare  
Mål: 200 deltagare 
 
Instruktörer, kriskommunikation
0 deltagare 
Inget uppdrag

Blackout
68 spel
Mål: 80 spel
(80 spel var inbokade men sena avbokningar gjorde 
att målet inte nåddes)

*Av de grundutbildade FRG-medlemmarna kommer cirka 29 procent från andra organisa-
tioner än Civilförsvarsförbundet (se spalten till höger).
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Utbildning i självskydd, timmar

Energiinformation, antal deltagare
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Under 2011 infördes en modell 
där antalet självskyddstimmar 
fördelas mellan olika områden i 
landet. Modellen gjorde att vi inte 
överskred antalet timmar.

    För 2010 drog vi över själv-
skyddsmedlen med över 4 .000 
timmar. Det kostade förbundet 
eftersom vi fi ck betala det själva 
med sparade pengar som gnetats 
ihop under årens lopp.

Därför infördes under 2010 ett 
nytt system där antalet timmar 
fördelas ut på förhand.
Som vanligt såg vi att verksamhe-
ten rullade på bra och därför blev 
vi av MSB tilldelade, utöver våra 
9.100 timmar, ytterligare 180 tim-
mar. På slutet lyckades dock inte 
alla leverera de timmar som tillde-
lats. Det innebar att vi slutade på 
9.093 timmar.
Under 2012 kommer därför den 

nya fördelningsmodellen att 
fi njusteras så att vi tidigare kan 
se om något annat område kan ta 
timmar som inte används. Men på 
det hela fungerade systemet som 
sagt väl.
Några andra nyckeltal 2011: Med-
lemmar 20.030 (1.857 nya medlem-
mar men totalt blev det en minsk-
ning med 1.806), hjärtstartare 
1.445 (+410), FRG 143 (+1).

Text: Anders J Andersson

9 093

18 794

23 392



Kolmörk kvällsvandring med 
packning, andrenalinfylld klätt-
ring i skenet av pannlampor, natt-
skidtur under stjärnklar februa-
rihimmel och mys vid kaminen i 
svettdoftande militärtält. Lite av 
det som årets vinterläger bjöd på.

     Programmet gjorde årets vinter-
läger till något utöver det vanliga. 
Ungdomar från Dalarna, Tensta, 
Halmstad och Värmland samlades i 
Örebro för att tillsammans spendera 
en primitiv helg i Kilsbergens djupa 
vinterskogar. 
När deltagargänget under fredagsmor-
gonen kom till Örebro drog äventy-
ret igång direkt. Scenariot var ett 
uppdrag från MSB där ungdomar i 
Civilförsvarsförbundet skulle utbildas 
i att ta hand om norska fl yktingar 
som fl ydde Atlantkusten till följd av 

drastiska klimatförändringar.  
Lägerdeltagarna fi ck under helgen 
uppleva gruppgemenskap, friluftsliv, 
tävlingar, intressanta kurspass, dra-
matiska sjukvårdsscenarion och väl-
förtjänta cheeseburgare mitt i natten 
på Kilsbergens kanske högsta topp. 
”Det är verkligen de små sakerna som 
räknas”, utbrister en nästan lyrisk 
lägerdeltagare första kvällen. ”Det var 
grymt – riktigt jäkla roligt”, ropar en 
annan när deltagarna i smågrupper 
utvärderar lägret.

Underkläder enda packningen
Trots att deltagarna hade helt skilda 
tidigare erfarenheter, och vissa bara 
packat med sig ett par underkläder, 
lämnade vi alla lägret med ett rejält 
leende på läpparna. Alla deltagare som 
i efterhand fyllt i lägrets onlineutvär-
dering berättar att helgen var bättre 

eller mycket bättre än väntat. Succén 
är ett faktum!
Än en gång har vi fått uppleva 
äventyr med våra vänner från Tensta 
Community Center och Halmstad/La-
holms ungdomsbrandkårer. Vi hoppas 
på många fl er! 

Text: Julius Kramer

Foto: Ulf Ahlbäck
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Tidningen Civil får citeras om källan anges. 
För insänt, ej beställt material, ansvarar inte 
redak  onen. Vi förbehåller oss rä  en a   
redigera och stryka i alla texter. 
All redak  onell text lagras i 
digital form och kan komma 
a   återanvändas. I  dningens 
tävlingar svarar vinnaren själv 
för eventuell vinstska  .

Civilförsvarsförbundet är en idéburen,
medlemsdriven organisa  on för säkerhet  ll 
vardags och vid kris. Vi fi nns för a   utbilda, 

informera och hjälpa.

2012 bjuder på en del nyheter för 

Civil. Tidningen kommer i år ut med 

fyra utgåvor men samtidigt går vi upp 

i sidor. Varje utgåva blir i standardut-

förande på tolv sidor, detta nummer 

innehåller sexton.

Tidningen kommer i år i mars, juni, 

september och december.

Bakgrunden till den ändrade utgiv-

ningen är det kärvare ekonomiska 

klimatet för verksamheten.

Genom färre utgåvor sparar vi in på 

portot och till viss del på tryckningen.

Det som påverkar vår ekonomi så 

starkt är den kraftiga neddragningen 

av organisationsstödet för Civilför-

svarsförbundet. Beslutet gynnar 

fl ertalet andra frivilliga försvarsorga-

nisationer på kort sikt men på längre 

sikt, när pengarna tryter i egen kassa, 

kommer de att fråga sig vad majorite-

ten röstade igenom. 

På annan plats i tidningen ger 

förbundsordförande Sven Lindgren 

en refl ektion över de nya ekonomiska 

förutsättningarna och hur vi ska 

hantera detta för att bibehålla en bra 

verksamhet över hela landet.

I detta nummer av Civil har vi 

intervjuat Mikael Odenberg, gene-

raldirektör för Svenska Kraftnät. Han 

ger sin syn bland annat på elområ-

desindelningen som skapat en del 

förtret i södra Sverige men också om 

vilken roll frivilliga har i händelser av 

samhällskriser.

Många frivilliga kan glädjas åt Mikael 

Odenbergs slutsats.

Civil bjuder också på text och bild 

från jubileumsresan med M/S Cinde-

rella, material från 112-dagen samt 

vår nya värdegrund. Värdegrunden är 

tryckt i mitten av tidningen och kan 

lätt rivas ur och sparas.

Anders J Andersson

Kommunikationsansvarig

INLEDNING

Civil i ny tappning möter 2012
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Svensk kraftförsörjning
Vilka utmaningar fi nns för den svenska 
elförsörjningen? Intervju med Svenska 
Kra  näts Mikael Odenberg.

Civilförsvarsförbundet 75 år
Jubileumet fi rades med en resa med 
M/S Cinderella. Över 1 000 medlemmar 
gjorde resan gla   minnesvärd.

Värdegrunden
Civilförsvarsförbundets nya värdegrund. 
Enkel a   rycka ut och spara.

Budgeten 2012
Förbundsordförande Sven Lindgren 
refl ekterar över förbundets ekonomi. 

112-dagen
Civilförsvarsförbundet hjälpte i år  ll 
med a   sprida 95.000 112-kort.

”Det är de små sakerna som räknas” - vinterläger 2012

Trötta Max och ”Folke” från Halmstad peppar 
varandra inför midnattsvandringen.



”Frivilliga oundgänglig resurs”
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Vårt moderna samhälle är väl-
digt sårbart. I ett läge av större 
kris kommer samhällets vanliga 
resurser inte att räcka till. Då 
krävs också insatser av frivilliga, 
menar förre försvarsministern och 
nuvarande generaldirektören för 
Svenska Kraftnät, Mikael Oden-
berg.

    Mikael Odenberg har varit 
politiskt aktiv sedan 1968. Som 
22-åring, 1976, valdes han in i 
landstingsfullmäktige i Stockholm 
för moderaterna.
Den politiska karriären toppades 
med att han utsågs till försvarsmi-

nister i den nybildade regeringen 
Reinfeldt 2006.
Men redan efter mindre än ett år 
lämnade han posten och även sin 
riksdagsplats. Odenberg ville han-
tera besparingarna på försvaret 
på ett annat sätt än fi nansminis-
tern. Så han avgick och lämnade 
politiken.
Hur kändes det, fi ck du politisk 
abstinens?
– I så fall varade den väldigt kort 
tid. Efteråt har det varit intressant 
att inse hur mycket som krävs för 
att tränga igenom mediebruset. 
I en valrörelse kunde vi skicka ut 
ett pressmeddelande om Fredrik 

Reinfeldt, reds. anm.) råkade säga 
en bisats fel i en utfrågning i P1, 
säger han.
Ingen mer än partifolket märkte 
fadäsen menar Odenberg.
Året därpå, 2008, fi ck han så en ny 
utmaning. Dåvarande näringsmi-
nistern Maud Olofsson rekryterade 
honom till posten som generaldi-
rektör för Svenska Kraftnät.
– Maud Olofsson behövde någon 
med politisk utblick snarare än en 
elektroingenjör på posten, säger 
Mikael Odenberg.
Med sin politiska bakgrund har 
han kunskap om beslutsprocesser-
na i maktens korridorer men också 

Mikael Odenborg toppade sin politiska karriär med försvarsministerposten. Efter ett år lämnade han regeringen och blev senare generaldirektör för Sven-
ska Kraftnät. Privat har han två tonåringar hemma, lantställe en bit utanför Stockholm, som familjen åker till så ofta det går, och sommartid även båtliv.
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Affärsverket Svenska kraftnät Indelningen i elområden
• Svenska kraftnät delade i novem-

ber 2011 in landet i fyra elområden. 

Bakgrunden var att elbalansen i södra 

Sverige påverkades när kärnkraftverket 

i Barsebäck stängdes, efter lång dansk 

kamp och andra politiska ställningsta-

ganden, men också av ökad elhandel. 

När elkonsumtionen var hög begränsade 

Svenska kraftnät exporten till Danmark för 

att det inte skulle bli elbrist i södra Sve-

rige. Dansk Energi, motsvarigheten i Dan-

mark, anmälde därför Svenska kraftnät till 

EU-kommissionen 2006. Kommissionen 

krävde 2010 ett annat system för att han-

tera kapacitetsbristen. Elområden gör att 

priset sätts i förhållande till tillgång och 

efterfrågan. Gränserna för elområdena är 

satta där det fi nns fl askhalsar i elnätet, 

så kallade snitt. Exempelvis går gränsen 

mellan elområde tre och fyra lite söder 

om Oskarshamns kärnkraftverk. Men 

Oskarshamns centralort, som ligger ett 

par mil söder om verket, ligger i elområde 

fyra. Gotland däremot, som ligger mer 

avlägset men är/på väg att anslutas 

via kabel norr om Oskarshamnsverket, 

där kapaciteten i nätet är bättre, tillhör 

elområde tre.

• Flaskhalsintäkter mellan ett elområde 

med lägre pris och ett med högre tillfaller 

Svenska kraftnät. Pengarna ska användas 

för att höja eller upprätthålla kapaciteten i 

nätet. På sikt innebär det minskade kapa-

citetsproblem och mindre prisskillnader.

• Affärsverk helägt av svenska staten. 

Huvudkontoret ligger i Sundbyberg, ett 

stenkast från Civilförsvarsförbundets 

kansli i Solna.

• Sedan 2008 är tidigare försvarsminis-

tern Mikael Odenberg generaldirektör. 

Anställdes av Maud Olofsson.

• Svenska kraftnät ansvarar för stamnätet 

(elens motorvägar) i form av ledningar för 

220 kV och 400 kV samt utlandsförbin-

delserna. Det innebär även utbyggnader 

av stamnätet för att klara nya behov och 

även av anslutning av ny större kraft-

produktion, som exempelvis storskalig 

vindkraftsproduktion och kapacitetshöj-

ning när effekten höjs i kärnkraftverk.

• Svenska kraftnät har systemansvaret 

vilket innebär att de övervakar att det 

matas in lika mycket el som det tas ut.

• De har elberedskap vilket innebär att 

Svenska kraftnät ser till att samhället får 

el även i kriser och krig.

• Ansvarar för utfärdandet av elcertifi kat 

(utfärdas för förnybar el som kommer från 

exempelvis sol, vind och vatten).

• Svenska kraftnät har ett eget telekom-

munikationsnät baserat på optiskt fi ber. 

Nätet sambyggs med kraftledningsgator 

och är cirka 8 500 kilometer långt.

• Kostnaden för det svenska stamnätet 

betalas av alla elkunder och motsvarar 

cirka två öre per kilowattimme.

Källa (vänster och höger faktaruta): 

Svenska kraftnät, Wikipedia

ett stort kontaktnät (vill man vara 
lite humoristisk så är det extra 
viktigt i elbranschen).
– Elnätet är ett viktigt instrument 
för att förverkliga miljö- och kli-
matpolitiken, säger Odenberg.

Integration bra för Sverige
Mikael Odenberg har, när Civil 
träffar honom, precis deltagit i ett 
seminarium i Stockholm. En fråga 
var om det fi nns en fara för Sverige 
när elnäten i Europa integreras.
Men han tycker det är positivt för 
Sverige. Det minskar riskerna för 
elförsörjningen och behovet av 
reservkraft. Samtidigt ökar möjlig-
heterna till exportintäkter.
– Hoten kommer från annat håll. 
I princip är det möjligt att hacka 
elnätet och släcka ned det, berättar 
Mikael Odenberg, som exempel.

Bygger in högre säkerhet
I takt med att ny driftövervakning 
byggs får säkerheten en prioritet 
som historiskt saknar motstycke, 
enligt Odenberg.
Han lyfter fram andra saker som 
kan skada elnätet. Odenberg talar 
om EMP, elektromagnetisk puls, 
som uppstår vid kärnvapenex-
plosioner och skadar eller slår ut 
elektronik genom höga elektriska 
spänningar, förödande isstormar 
och risker med solstormar vars 
strålning påverkar oss på jorden.
– Det har nästan blivit en inne-
fråga, säger han.
Han berättar om en solstorm som 
ägde rum 1859. Den största kända 
till dags datum. Telegrafförbindel-

ser slogs ut i Europa och USA. 
– Om det hände i dag med samma 
omfattning skulle det få oöverskåd-
liga konsekvenser.
Fenomenen har alltid funnits men 
det nya är att samhället är så sår-
bart och beroende av el.
– Ingen är beredd att göra den 
uppoffring som krävs för att göra 
samhället mindre sårbart.
Mikael Odenberg menar att stor-
mar som Per och Gudrun inte är 
kul men i någon mån hanterliga.
Den personliga beredskapen 
varierar. Många saknar möjlig-
het till både vatten och värme om 
strömmen går. Avloppsnäten slutar 
fungera, äldre blir instängda i sina 
lägenheter när hissarna stannar.
– Skydds- och säkerhetsfrågor 
hänger inte med i utvecklingen, 
säger Mikael Odenberg.
Han tror på utbildningsinsatser. 
Samhället är väldigt beroende av 
frivilligorganisationer om samhäl-
let drabbas.
– Frivilliga är en oundgänglig re-
surs. Vi klarar inte situationen med 
ordinarie resurser, säger Odenberg.

Får kritik för nya elområdena
Svenska kraftnät är inne i en 
intensiv fas med tiofaldigade 
investeringar. Ledtiderna för nya 
investeringar är tio år. Om en 
transformator för 400 kV förstörs 
är det inget som går att köpa i en 
butik. Det tar ett år att få fram en 
sådan från leverantören.
Något som Svenska Kraftnät fått 
kritik för är indelningen av elområ-
den som drabbar framförallt södra 

Sverige med bitvis högre elpriser. 
Mikael Odenberg säger att den nya 
Sydvästlänken, som nu byggs, från 
norr om Vättern ned till Skåne 
(med förgrening till Sydnorge) 
kommer att avhjälpa mycket av 
kapacitetsbristen i södra Sverige.
– Hade inte EU-kommissionen 
tvingat oss hade vi väntat med 
elområdesindelningen tills Sydväst-
länken är klar 2015, säger han.

Får aldrig uppleva Styrel
Till skillnad mot övriga stamnätet, 
som nästan uteslutande är byggt 
för växelström, byggs Sydväst-
länken till stor del för likström. 
Dyrare teknik men större styrbar-
het och nergrävbar.
Han är inte främmande för att 
bygga förbindelser sjövägen från 
norr till söder. Men det är inte 
okomplicerat.
Kommer du att uppleva Styrel (ett 
sätt att koppla bort elkonsumenter 
vid elbrist)?
– Jag kommer aldrig att uppleva 
det, säger Mikael Odenberg. Tidi-
gare hade vi roterande bortkopp-
ling som var någon slags teknik 
byggd på Wigforss-principen att 
fattigdomen kan fördras om den 
delas av alla. Syftet med Styrel är 
att förfi na bortkopplingen som var 
ett trubbigt instrument.
Mikael Odenberg lyfter fram att 
vindkraften tillför allt mer el till 
det svenska elnätet. Förra året 
ökade vindelen med 74 procent till 
totalt 6,1 TWh, ett rekord i sig. 

Text och foto: Anders J Andersson
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Civilförsvarsförbundet fi rade 75 år med båtresa
Över 1.000 medlemmar följde 
med på Civilförsvarsförbundets 
jubileumsresa, ”Redan gör mödan 
värd”, med M/S Cinderella den 22 
till 23 januari. Nästan på dagen 
för förbundets bildande 30 januari 
1937.

    På söndagens förkväll avgick 
M/S Cinderella från Stockholm. 
Programmet bestod, som sig bör, 
av fi rande av jubilaren.
Generalsekreterare Anders M. 
Johansson hälsade välkommen och 
förbundsordförande Sven Lindgren 
höll högtidstal.
Sedan följde tal av Göran Petters-
son, generalsekreterare, Forum 
för frivillig socialt arbete, Monica 
Selin, arbetsutskottet, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, 
Hanne Buchholdt, vice landschef, 
Beredskapsforbundet Danmark 
samt Ingegerd Petersson, ledamot, 
Hela Sverige ska leva, innan det 
var dags för jubileumsmiddag.
Underhållning blev det bland 
annat i form av schlager med 
gruppen Show U. Anne-Lie Rydé 
kompades av gruppen Easy Kit 
när hon rockade loss.

Uppe tidigt i ottan
På måndagen körde programmet 
igång klockan 08.00 med Hjärta 
att hjälpa med CPR Challenge.
– 84 personer var med och tävlade 
men många fl er tränade. Sedan 
var det också många damer som 
tränade men skickade fram gub-
ben för att tävla, berättar Ulrika 
Hammargård, projektkoordinator 
för Hjärta att hjälpa.
En av de tävlande var Kerstin 
Hedström från Ekerö, som lycka-
des bäst och tog hem förstapriset, 
en hjärtstartare. Bara några dagar 
senare fyllde hon 70 år. Så det blev 
en ordentlig födelsedagspresent.
Men någon koppling till ”bran-
schen” eller vidare tidigare erfaren-
het har hon inte.
– Jag har provat en gång hos SPF 

1:a pris: Monica Roth, 2:a pris: Pia Frank, 

3:e pris: Eddie Ellman, 4:e pris: Göran 

Svanteson, 5:e pris: Carin Johansson, 6:e 

pris: David Eriksson.

Vinnare tipsrundan

Kyssen. Hans Grufman från Jularbo norr om Avesta diggade till 100 procent när Annelie Rydé upp-
trädde. Belöningen blev en kyss rakt på munnen. Foto: Joel Sundberg

1:a plats: Kerstin Hedström

2:a plats: Tommy Torbe

3:e plats: Johanna Jakobsson

Vinnare Hjärta att hjälpa med
CPR Challenge

(Sveriges Pensionärsförbund) men 
aldrig annars. Tydligen så gick det 
ju bra på Cinderella, säger hon.
Sedan följde en rad andra pro-
grampunkter som ”Så här blir vi 
starkare lokalt och ”Så ökar vi för-
säljningen av Civilförsvarsförbun-
dets kurser”. På plats fanns också 
försäkringsbolaget SalusAnsvar.
Många ville också titta på nya 
civil.se och andra passade på att 
prata med ledamöterna när ”Möt 

förbundsstyrelsen” stod på pro-
grammet.
Stämningen ombord på Cinderella 
var oerhört bra och nästan alla 
verkade supernöjda. Någon fi ck 
inte den specialbeställda mat som 
var överenskommen med rederiet 
men i övrigt verkar allt ha fungerat 
precis så bra som man kan önska 
för ett jubelevenemang.

Text och foto: Anders J Andersson

Förbundsordförande Sven Lindgren hög-
tidstalar (vänster överst), Mikael Lidén från 
Medidyne berättar om HLR och defi brillering, 
gruppen Show U kör ett Abba-pass (höger 
överst), full rulle i butiken som gick live. 
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Civilförsvarsförbundets värdegrund 
är som en kompass för hela vår verksamhet. 
Den ska genomsyra allt vad vi gör. 

Många har hjälpt till i arbetet med värdegrunden. Nu är den äntligen här 
och ger oss nya möjligheter att utveckla vår organisation.

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDETS
VÄRDEGRUND
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Värdegrunden hjälper oss 
att stärka medlemskapet

En sådan säkerhet ger oss trygghet och gör att vi mår 
bättre. Det innebär också att vi får kraft över att 
stödja andra människor som behöver vår hjälp.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi har en inriktning och ett mål för verksamheten 
  som tydligt visar vår syn på säkerhet till vardags 
  och vid kris för alla människor.
• Vi utbildar och informerar i den omfattning vi har 
  resurser till om att den enskilde har stora 
  möjligheter till eget agerande.
• Vi är själva förutseende och förebyggande då vi 
  formar våra liv och agerar i vår närmiljö. 
  Vi sprider detta förhållningssätt till andra.

Kunskap
DEFINITION:
Med kunskap menar vi att vi skaff ar fram relevanta 
fakta och väljer arbetsformer som ger oss förståelse för och 
gör oss förtrogna med de färdigheter som krävs inom 
vårt verksamhetsområde.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi strävar efter de bästa förutsättningarna för arbetet 
  mot våra mål genom utbildning och utvärdering.
• Vi söker ständigt fi nna och erbjuda den bästa 
  tillgängliga kunskapen inom vårt verksamhetsområde.
• Vi sprider kunskap och påverkar omgivningen så att den
  enskilde utvecklas och allt bättre kan hantera situationer 
  när färdigheterna behövs.
• Vi är medvetna om att kunskap ständigt utvecklas 
  och att vi därför ibland behöver ompröva våra 
  ställningstaganden och det vi lär ut.

Hopp
DEFINITION:
Med hopp menar vi att vårt arbete skapar en önskan 
och förväntan om en positiv utveckling och en känsla 
av engagemang till vardags och vid kris. Hoppet gör 
att vi ser möjligheter även i svåra situationer och 
ger oss kraft att agera.

Värdegrunden antogs vid 

förbundsstämman 2011 för 

Civilförsvarsförbundets verksamhet 

på lokal, regional och nationell nivå. 

Värdena är rangordnade i den 

angelägenhetsordning de anges.

Meningsfullhet
DEFINITION:
Med meningsfullhet menar vi att vi ser mening med 
Civilförsvarsförbundets syften och mål och fi nner dem 
viktiga och stimulerande att vara på väg mot.
   Verksamheten blir meningsfull när vi alla är delaktiga i 
det som genomförs och viktiga beslut utformas därför i 
samarbete och dialog med varandra och våra målgrupper.
Vår demokratiska grund gör att vi alla får sammanhang, 
medbestämmande och gemenskap i vår relation 
till Civilförsvarsförbundet.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi planerar vägen till målen på ett tydligt och begripligt
  sätt för alla medarbetare och medlemmar – så att alla 
  kan berätta om vår organisation och verksamhet.
• Vi aktivt bjuder in till information och samtal före 
  viktiga beslut därför att vi vet att alla kan bidra.
• Vi alltid försöker delta i Civilförsvarsförbundets 
  aktiviteter. När vi går hem är vi nöjda och känner 
  att vi har använt tiden väl.

Säkerhet
DEFINITION:
Med säkerhet menar vi att vi förstår och har bra kontroll 
över egna praktiska situationer för överlevnad.
Vi inser vilka nödsituationer och händelser som kan 
uppkomma för oss. Vi känner också att vi oftast kan 
hantera dem eller vet hur vi kan få hjälp.
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KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi ger människor möjlighet att känna att de har 
förmåga att klara mycket mer än de tror och att 
de har stora inneboende gåvor.
• Vi gör en bra insats för att vi tror på möjligheterna 
att lyckas med uppdraget. Det gör att vi känner 
glädje i utförandet.
• Vi ser till att det fi nns utrymme för glädje 
och skratt också i svåra uppdrag.
• Vi vet att det är viktigt att också kunna glädjas 
tillsammans och unnar oss att fi ra på ett enkelt och 
trivsamt sätt efter att ha utfört ett arbete.

Ansvar
DEFINITION:
Med ansvar menar vi att vi ser till att det vi beslutat 
gemensamt också fungerar. Vi ingriper om vi märker 
att det inte sker.
  Vi inspirerar både oss själva och andra i samhället att ta 
tag i svårigheter och problem inom de områden 
där vi har kunskap och erfarenhet.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi samarbetar för att genomföra de beslut som vi fattat  
  inom Civilförsvarsförbundet och de uppdrag vi åtagit oss.
• Vi noga följer verksamhetsrapporteringen och 
  hjälper varandra om något håller på att gå snett.
• Vi vet att svårigheter och problem kan dyka upp och 
  ber om hjälp när vi märker att något inte fungerar.

Mod
DEFINITION
Med mod menar vi att vi öppet vågar ta ställning för 
det motsatta och obekväma när vi tror att det är positivt 
för vår organisation och det den står för.
  Vi kan bryta en tradition och ett invant mönster för att 
utveckla vår organisation och nå längre.
Genom att vara modiga blir vi också framsynta. 
  Vi följer med nyfi kenhet med i samhällets utveckling. 
Och vi vågar ta första steget - utan att helt säkert veta 
var slutet och målet fi nns – när vi bedömer att vår 
organisation behöver utvecklas.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi vill arbeta med våra gemensamma erfarenheter så att 
  vi också vågar utmana samhället, myndigheter, och 
  organisationer för att kunna nå eftersträvade mål.
• Vi uppmärksamt följer hur samhället utvecklas och 
  människors behov förändras så att vi tidigt kan anpassa 

  vår verksamhet och ta fram ny utbildning och information. 
  På så sätt får alla människor bättre möjlighet att ta 
  ansvar för sin egen säkerhet och trygghet.
• Vi vågar samtala om skillnaden mellan mod och 
  dumdristighet.

Respekt
DEFINITION:
Med respekt menar vi att vi handlar och uttrycker åsikter 
på ett positivt sätt och bemöter folk med öppenhet. 
  Vi värnar om allas lika värde och arbetar mot all form av 
diskriminering. Att visa respekt är för oss att visa intresse, 
vara vänlig och tillmötesgående mot alla i vår omgivning 
men också att vara rak och uppriktig när det behövs.
  Vi vet att var och en av oss har en egen känsla och 
riktningsvisare inför livets beslut. Detta gör varje 
människa unik och hon vill utifrån detta fatta egna beslut 
och ta konsekvenserna av dem. Denna människans unika 
förmåga respekterar vi.
  Vi vet också att vi människor bara är en liten del av natu-
ren. Även naturen kräver vår respekt och vi strävar efter att  
handla så att den inte förstörs för kommande generationer.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
• Vi tar reda på vad som ligger bakom en persons åsikter 
  och/eller beteende innan vi accepterar eller förkastar.
• Vi visar tillmötesgående och är lyhörda för olika behov.
• Vi är fl exibla och anpassningsbara i vårt arbetssätt.
• Vi agerar medvetet för att undvika att minska 
  på naturens resurser.

Omtanke
Defi nition:
Med omtanke menar vi att vi är lyhörda för var och ens 
behov. Vi försöker se hela människan och den situation hon 
befi nner sig i för att kunna möta varandra öppet och med 
inlevelse. Vi visar förståelse och ödmjukhet. 
  Vi är hjälpsamma.

KRITERIER:
Vi vet att vi har värdet när:
• Vi visar våra medmänniskor omtanke när vi utför våra 
  uppdrag för att svara upp mot våra medlemmars och 
  uppdragsgivares krav och förväntningar.
• Vi känner att vi behandlar andra som vi själva vill bli be 
  handlade. Vi agerar så att varje person känner att vi har sett  
  och lyssnat på henne/honom i möte med oss.
• Vi ger beröm i alla lämpliga situationer och hjälper 
  varandra när det behövs.
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Ett säkrare liv hela livet - även i utsatta lägen

Så här använder vi 
värdegrunden

Värdegrunden antogs vid 

förbundsstämman 2011 

för Civilförsvarsförbundets 

verksamhet på lokal, 

regional och nationell nivå. 

Värdena är rangordnade 

i den angelägenhetsordning 

de anges.

Nu när värdegrunden är beslutad börjar det verkliga arbetet 
för oss alla – i hela organisationen. För nu ska vi utveckla 
verksamhet och arbetsmetoder på ett sätt som överensstämmer 
med vår värdegrund.

De åtta värdena är defi nierade och rangordnade. Och nu är 
det upp till oss alla både i föreningar, distriktsorganisationer och 
förbundsstyrelse att lära oss dessa åtta värden. Sen ska vi gå 
igenom hur vi brukar arbeta och göra en ärlig bedömning av 
om vi lever upp till värdena - eller om vi gör klokt i att 
framöver ändra på en del. 

Vår värdegrund ska inte bli en slogan som vi trycker i en 
broschyr utan den ska hjälpa oss att göra medlemskapet mer 
meningsfullt och viktigt för varje medlem.

• När vi planerar årets verksamhet, kurser, konferenser, läger, 
FRG-övningar, utåtriktade aktiviteter på torget eller badplatsen, 
ska vi fundera igenom att värdena fi nns med i allt det vi gör.

• När vi skriver årsredogörelsen ska vi också pröva om alla åtta 
värden, och det vi sagt att de står för, har varit med under året eller 
om något behöver ägnas större uppmärksamhet kommande år. 

Vi ska bli uppmärksamma på att vi arbetar efter vår värdegrund 
och säga ifrån om vi inte gör det. Och vi ska kunna resonera 
hur vi i så fall bör ändra arbetet. Värdegrunden är ett redskap för 
att utveckla vår organisation och se till att den är modern och 
möter intresserade på ett öppet och medvetet sätt.

Riv ut och spara så att du har värdegrunden tillgänglig!

Leni Björklund

Förste vice förbundsordförande
Ordförande för värdegrundsgruppen



11Civil #1 2012

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

I förbundets värdegrund, som antogs av 

förbundsstämman i Linköping i oktober 2011, 

fi nns åtta värdeord defi nierade och hur de 

konkret ger stöd i vårt arbete inom Civilför-

svarsförbundet. Ett av orden är ansvar. ”Med 

ansvar menar vi att vi ser till att det vi beslutat 

om gemensamt också fungerar. Vi griper in 

om vi märker att det inte sker. Vi vet att svå-

righeter och problem kan dyka upp och ber 

om hjälp när vi märker att det inte fungerar.”

Just nu befi nner vi oss i en situation av 

ekonomiska svårigheter, då vi i alla delar av 

vårt förbund, nationellt och på distrikts- och 

föreningsnivå, måste hjälpas åt att ta ansvar.

Under 2011 och 2012 har staten (Myndig-

heten för samhällskydd och beredskap, MSB) 

skurit ner vårt anslag med en tredjedel eller 

cirka tio miljoner kronor per år i organisa-

tionsstöd och uppdrag. Vi har fortfarande 

ett visst sparkapital som gör det möjligt att 

underbalansera den centrala budgeten med 

fem miljoner kronor.

Förbundsstyrelsen har alltså medvetet 

antagit en budget som kommer att sluta på 

ett underskott på hela fem miljoner kronor. 

De återstående fem miljoner kronorna tas ut i 

form av nedskärning i verksamheten. Vi klarar 

2012 utan uppsägning av personal, men 

fl ödet av pengar från den centrala delen av 

förbundet till distrikten måste tyvärr minskas. 

Det generella aktivitetsstödet begränsas 

till ersättning för direkta omkostnader för 

genomförda aktiviteter. Inga bidrag därutöver 

kan påräknas. För många föreningar kan det 

vara ett skäl att se över medlemsavgiftens 

storlek. Många har en låg avgift som varit 

oförändrad i årtionden.

Däremot fi nns i budgeten avsatta medel 

som distrikten kan söka för utvecklingsinsat-

ser. Insatser i syfte att ”bygga organisation” 

prioriteras. Vi kan inte bara bromsa. Vi måste 

också gasa. Ett sätt att bli starkare och säkra 

den lokala organisationens fortlevnad (i minst 

75 år till!) är att se till att vi inte behöver lägga 

ner fl er föreningar utan tvärtom starta fören-

ingar i kommuner där de saknas. Idag saknas 

föreningar – och FRG – i fl era av distriktens 

största kommuner. Det är en distriktsuppgift 

att med centralt stöd reorganisera och bygga 

verksamhet där människorna fi nns. Hela vår 

verksamhet, vårt berättigande, utgår ifrån än-

damålet att på bästa sätt kunna ge kunskap, 

beredskap och hjälp till enskilda medborgare 

med risk att hamna i utsatta lägen. I vårt mo-

derna, men sårbara, samhälle riskerar faktiskt 

var och en av oss hamna i ett utsatt läge.

Ofta diskuteras i politiska och andra sam-

manhang om pengar som inte fi nns. Vi har till 

regeringen överklagat MSB:s beslut för 2011 

och 2012. När det är gjort söker vi ändå göra 

det bästa möjliga för de drygt 20 miljoner 

kronor som vi har i den centrala budgeten. 

Vi satsar alltså på organisationsbyggande. 

Vi genomför uppdragsverksamheten inom 

områdena krisberedskap, energiberedskap 

och självskydd med våra drygt 150 aktiva 

instruktörer, även om vi inte i år har råd 

att utbilda ännu fl er instruktörer. Vi utökar 

samarbetet mellan distrikten. Vi ger resurser 

till stöd för en växande ungdomsverksamhet. 

Vi söker också fi nansiera en allt större del av 

verksamheten på en kommersiell marknad 

genom betalkurser. 

Vi kommer att klara det här. Om vi hjälps åt. 

Om vi som arbetar ideellt tar hand om ”skit-

jobbet” och låter våra utbildade anställda göra 

det professionella arbetet. På kinesiska består 

ordet kris av två tecken. Det ena står för fara 

och det andra står för möjligheter. I rådande 

situation gör vi klokast i att välja tecknet för 

möjligheter!

Sven Lindgren

Förbundsordförande

Budget 2012: ”Vi väljer att fokusera på möjligheterna”

Ordet kris består av två tecken. Det första, ”wei”, (överstryket) står för fara och 

det andra, ”ji”, står för möjligheter. Överkryssningen syftar på vårt fokus.

Tecknen är hämtade från Wikipedia Commons.

Grundutbildning av FRG-ansvarig: 11 – 13 maj, Stockholm, anmälan via civil.se senast den 13 april
Grundutbildning av FRG-ledare:  28-30 september, Stockholm, anmälan via civil.se senast den 24 augusti.
Camp Home: 20 – 22 april , Skålsjön (80 km norr om Falun), anmälan via civil.se senast den 31 mars.
Sommarläger: Plats och tid meddelas via civil.se
Camp Lost: 27 – 30 oktober i Hälsingland, anmälan via civil.se senast den 21 september

För mer information och anmälan, gå in på www.civil.se

Ett säkrare liv hela livet – även i utsatta lägen

Ungdomsläger &Ungdomsläger &
Utbildningar 2012
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! ...och samtidigt någon annanstans i Sverige
Lördagen den 11/2 spred Civil-

försvarsförbundet information om 

112-numret.

Sammanlagt delades 95.000 

kort ut i 143 kommuner och på 

ännu fl er orter. Ytterligare ett 

tiotal lokalföreningar deltog och 

främst då genom att medverka vid 

112-aktiviteten på Sergels torg i 

centrala Stockholm.

Det är inte många i Sverige som 

med sådan effektivitet kan utföra 

en riksomfattande informations-

kampanj i denna omfattning som 

Civilförsvarsförbundet gjorde.

Aktiviteten genomfördes i samar-

bete med SOS Alarm. I detta och 

nästa nummer av Civil publiceras 

inskickade bidrag från Civilför-

svarsförbundet runt om i Sverige.

Text: Anders J Andersson

Närmare 60 unga konståkningstjejer, fyra till femton år, hade samlats för en tävling på 112-dagen i ishallen utanför Karlskrona. Under 
två minuter bröt de tävlandet för att göra formationen. Civilförsvarsförbundet Karlskrona tog initiativ till 112-aktiviteten och alla kort 
delades ut redan på arenan där ishallen ligger. Besöket i närliggande köpstad fi ck ställas in när korten tog slut. Foto: Hanna Svensson

ä å f f å fö ä å fö

Civilförsvarsförbundet Burlöv delade ut 112-korten på Burlövs Center och Egon Andersèn tog gärna emot ett av 
Heidi Hult. Foto: Ulla Nilsson

Fredrik Simonsson tog emot 112-kort av Hans-Åke Johansen. Med 
på bilden är också dottern Vera och hunden Mysak.  Tre medlemmar 
delade ut cirka 150 112-kort i Hallstahammar. Dagen var gråkall 
och temperaturen låg omkring -3 grader. Foto: Ulf Fred Mårtenström

Civilförsvarsförbundet Burlöv delade ut 112-korten påBurlövs Center och Egon Andersè t
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Bengt Bengtsson delar ut 112-kort till Monica Fryxelius 
vid Macken i Glava utanför Arvika i Värmland. Foto: Berit 
Engqvist

Bengt Bengtsson delar ut 112 kort till Monica Fryxelius

Civilförsvarsförbundet Borås ordnade en större aktivitet på Stora torget i Borås. Bland annat visades hjärt-lungräddning upp och barnen fi ck titta in i en 
polisbil. När tiden så var inne för formationen var det inga problem att få ihop tillräckligt många. Foto: Lars Hildingsson

Civilförsvarsförbundet Österlen deltog i 
Tomelilla med fyra medlemmar och i Sim-
rishamn med tre medlemmar. I Tomelilla 
får Åke Olsson (vänster) ett kort av Lars 
Jeppsson. Foto: Inger Nielsen

Civilförsvarsförbundet Österlen deltog i

På Sergels torg var det SOS 
Alarm själva som höll i fi o-
lerna. Förra året var det sådant 
snöoväder att formationen 
ställdes in. När personalen 
från förbundskansliet, som då 
låg i Sundbyberg, kom in till 
”plattan” så hade alla redan åkt 
hem. I år gick det desto bättre. 
Flera föreningar i Stockholms-
distriktet ställde upp med folk. 
Från Solna-Sundbyberg kom 
bland annat generalsekreterare 
Anders M. Johansson. Men 
också andra frivilligorganisa-
tioner fanns på plats i centrala 
Stockholm.
Foto: Mikael Rieslund
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I Vellinge-föreningen deltog nio medlemmar på åtta 
platser runt om i Vellinge kommun. Stora bilden: 
Hans Barnekow och hans mor Agneta informerades 
av Gunni Palmlöf om 112-kortet. Från vänster: Ang-
ela Persson, Vellinge, med dottern Nelly, tog emot ett 
kort av Leif Ohlson. Birgitta Hirschi hade inte svårt 
att övertyga Birgitta Cederholm, Skanör, om nyttan 
med 112-kortet. Morgontidige butikskunden Sven 
Hellgvist i Höllviken tog tacksamt emot 112-kortet 
av Gert Hansson. Foto: Inger Järsholm Broekhuis

Från Civilförsvarsförbundet i Norra Västmanland deltog fem personer som trotsade både skidskytte 
och annan sport. I stället gav de sig ut på gatorna i Fagersta och Norberg. Anders Lindmark, Britt Lars-
son och Rolf Ström åkte till Norberg och stod utanför ICA innan de förfl yttade sig till skidområdet och 
”Lilla Engelbrektsloppet”. Det var mycket folk i rörelse och det blev många tillfällen till samtal. 
Bilderna: Mia Björk delar ut 112-kort till en förbipasserande (vänster). Rolf Ström och Anders Lindmark 
i färd med att överlämna ett 112-kort. Foto: Britt Larsson

l d d lt f t t d båd kid k tt

Civil har fått mycket fl er bilder än förra året och alla får inte plats i detta nummer. De föreningar 
som redan skickat in och inte kom med publiceras i nummer 2 2012.



Civilförsvars-
förbundet 
Örkelljunga 
fanns på plats i 
Coops köpcen-
ter och delade 
ut 112-kort 
och viltband. 
Utdelare på 
bilderna är Sven Gunnarsson, Yvonne Karlsson, Marianne Dahl samt 
Inger Fröidh. Foto: Kjell-Arne Johlin och Eric Lundahl
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Civilförsvarsförbundet - en resurs att räkna m
ed!

Anita Jonsson får ett 
112-kort av Margareta 
Lund. Foto: Marta Gö-
ransson.

Civilför-
svarsför-
bundet 
Uddevalla 
ställde 
upp med 
närmare 
dussinet 
medlemmar 
för utdelning av 112-kort på köpcentrumet Torp 
i Uddevalla.  Här får Kerstin Folkelius ett kort av 
Boris Salomonsson. Foto Marta Göransson

Inga-Lill Scha-
gerlind delar 
ut 112-kort i 
köpcentrumet. 
Foto Marta 
Göransson

Lars-Göran Larsson tar 
emot ett 112-kort av  
Marta Göransson. Foto: 
Ernstine Fredriksson

rlsson, Marianne Dahl samt 

Civilförsvars

Civilförsvarsförbundet Norrtälje delade ut kort i Norrtelje men även Elmsta, Grisslehamn och Hallstavik. På Konsum i Hallstavik delade 
Margareta och Claes Ljung ut 112-kort i entrén. Det var fyra till fem grader kallt så det var skönt att stå inne i värmen Foto: Claes Ljung
Civilförsvarsförbundet Norrtälje delade ut kort i NNorrtelje men även Elmsta Grisslehamn och HaN allstavik På Konsum i Hallstavik deladea

Joakim Andréasson samtalar vid Mölnlycke centrum i samband med 
utdelningen av 112-kort. Dagen var lite småkylig. För utdelningen stod 
fyra medlemmar från Civilförsvarsförbundet Härryda. Foto: Lennart Palm

Joakim Andréasson samtalar vid Mölnlycke centrum i samband med

Civilförsvarsförbundet i Forshaga deltog i 112-dagen. Utanför ICA stod 
vice ordförande Åke Weinegren samt Bo Wennerström. Foto: Peo Nilsson

av 112-kort på köpcentrumet Torp

n Gunnarsson Yvonne Karrls

Civilförsvarsförbundet i Forshaga deltog i 112 dagen Utanför ICA stod

I lokalföreningen i Staffanstorp deltog sex medlemmar. 
1.000 112-kort delades ut och lika många viltband.
Utdelningen skedde utanför olika matvaruaffärer. På 
bilden är det instruktör Pia Storm Korse utanför ICA Su-
permarket i Staffanstorp som delar ut kort och viltband.
Foto: Marianne Danell-Kindberg
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Välkommen prinsessan EstelleVälkommen prinsessan Estelle

Den 23 februari föddes prinsessan Estelle på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, ett stenkast från Haga Slott i Solna och bara några 
kilometer från Civilförsvarsförbundets gemensamma kansli. Civilförsvarsförbundet gratulerar de stolta föräldrarna, Kronprinsessan Victoria, 
vår beskyddare, och hennes make Prins Daniel. Prinsessans namn är Estelle, Silvia, Ewa, Mary, hertiginna av Östergötland.
Foto: Kungahuset.se (stora bilden), Prins Carl Philip (lilla bilden). Illustration: Ludwig Andersson


