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Kompetensförsörjningen för
Vårt Nya Försvar

Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium den 19
oktober 2004. Referat av överste Claes Sundin

HANDLINGAR

Aldrig har ett så blandat auditorium
 diskuterat försvarsfrågor, var
 moderatorn Ulf Wickboms kom-

mentar när han blickade ut över ett ovan-
ligt stort antal representanter för universi-
tet och högskolor i Wallenbergssalen, för
eftermiddagen hyrd genom Saab Training
Systems av Kungl Ingenjörsvetenskaps-
akademien.

Årets höstsymposium genomfördes som
en fortsättning på seminariet den 10 maj.
Intrycken från detta har redovisats av redak-
tören Olof Santesson i nr 3 av KKrVAHT
under rubriken ”Människan i centrum”.

Även denna gång ansvarade heders-
ledamoten Carl-Olof Ternryd med stöd av
en arbetsgrupp för förberedelser och ge-
nomförande. Ett nittiotal intresserade från
försvaret, industrin samt inte minst från
universitet och högskolor hade anmält sig
för att komma vidare med problematiken
kring kompetensförsörjningen för Vårt Nya
Försvar.

Den 10 maj var syftet att i seminarieform
väcka intresse för och belysa VAD i för-
svarets perspektiv som erfordras. Under
symposiet den 19 oktober var fokus på
HUR samarbetet skulle kunna gestalta sig.

Samhällets engagemang
I sin välkomnande inledning underströk
hedersledamoten Carl-Olof Ternryd att ut-
vecklingen av Försvarsmakten leder till
ett behov av färre, men mer välutbildade,
vältränade och välutrustade officerare,
soldater och sjömän. Insatsförbandens in-
ternationella inriktning och de krav som
följer av denna betonades också. Kompe-
tensförsörjningen är en av de stora ut-
maningar som Försvarsmakten nu står in-
för.

Ett antal frågor söker svar. Vilka krav
ställs? Hur kan gammal och ny teknik
hjälpa oss? Vad kan modern pedagogik till-
föra? Hur och med vad kan det civila sam-
hället, akademia och näringsliv bidra?

Carl-Olof Ternryd poängterade att det
inte är frågan om en utvidgning av För-
svarsmaktens utbildningsverksamhet. Må-
let är att göra den militära utbildningen mer
kostnadseffektiv och bättre anpassad till
tidens krav.

KKrVA vill försöka bidra till nya impul-
ser som kan leda till en komplettering av
det militära försvarets egna program och
kompetenser. Akademien vill gärna fort-
sätta att medverka till att utveckla samar-
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Moderator Ulf Wickbom: ”Kan universite-
ten lära något av försvaret?”

betet mellan det civila kunskapssamhället
och det militära.

Utvecklande ledarskap
Det är full fart framåt på förändringsarbetet
som har många områden med ofta stor
spännvidd och betydande djup berättade
ledamoten brigadgeneralen Bengt Axels-
son med ansvar i högkvarteret för utbild-
ningen i försvaret. Den reformerade utbild-
ningen bör helst innebära kortare tid som
officeren är borta från sitt förband. Exem-
pel på schemanyhet: Hantering av förlus-
ter vid insats i främmande land. I framtiden
skall människan inte vara ett nummer –
varje medverkande i försvaret skall ha en
resursprofil där den med tiden växande för-
mågan skall kunna nyttjas över hela den
tid som anställningen spänner. Kopplingen
mellan ledarskap och kompetens-
utveckling skall bli tydligare och manifeste-
ras i det relativt nya uttrycket ”utveck-
lande ledarskap”. Skolreformen skall ytterst
syfta till att kvalitetssäkra utbildningen.

Ulf Wickbom kontrollfrågade om man
skall förstå det som ett nytt förhållnings-
sätt. Att försvaret vill gå från ett tidigare
disciplinbaserat lärande till kunskaps-
baserade förmågor i Vårt Nya Försvar. Sva-
ret var för de flesta givet.

Skapa förmågor – vara föredöme
Erfarenheter från internationell tjänst var
överste Karl Engelbrektsons ämne. Sällan
har ett budskap förmedlats så kraftfullt,
enkelt, tydligt och rakt utan att förlora sin
intellektuella höjd. Skönt att se en riktig
krigare! Målande beskrev Karl med stöd
av sina erfarenheter från bataljonschefs-

tiden i Kosovo hur man med ringa eller
inget stöd från hemmafronten genomför
avvärjningsstrid under dödshot i två dygn
mot framträngande mycket aggressiv folk-
massa. Utan några dödade. Mycket tack
vare ett norskt förbands resoluta insats
efter vilken en svensk soldat med överty-
gelse konstaterade att: ”God is a Norwe-
gian major”. Men också hur fredssam-
hällets certifierade EU-bestämmelser för
sophantering kan förpesta arbetsmiljön.

Karl tryckte också på att kvinnliga med-
arbetare i flera vanliga situationer är en för-
utsättning t ex vid kroppsvisitation av kvin-
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Representanter för försvaret, industrin samt universitetet och högskolor redo
med sina inlägg.

nor och barn. En medvetenhet som tyngde
Karl när han samlade sig för att återvända
till P 18 på Gotland för att avskeda perso-
nal – p g a turordningsreglerna många sent
anställda kvinnor i det som tidigare var
hans insatsförband.

Karl utgjorde en egen turordningskrets
för att inte själv bli avskedad.

Kompetensen grundläggs,
utvecklas, tränas, övas och
prövas
Erfarenheterna från invasionsförsvarets
utbildningssystem VU 60 lärde Försvars-

makten mycket om hur kompetens bi-
bringas, bibehålls och går förlorad. Den
titten i backspegeln blev avstampet för le-
damoten, brigadgeneralen Fhleming Chris-
tensens, Saab Training Systems, listning
av delvis nya behov och möjligheter.

För insatsförbanden, som bör betraktas
som tillfälligt sammansatta stridsgrupper
med hög beredskap, krävs anpassade ut-
bildningslösningar. Tidskraven, dynami-
ken, komplexiteten och det unika med den
aktuella missionen formar kompetensut-
vecklingens förutsättningar. En i Sverige
avbruten utbildningsverksamhet måste
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kunna återupptas i insatsområdet. Lugna
perioder i eller nära stridszon måste kunna
utnyttjas för kompletterande utbildning,
övning och träning så att stridsdugligheten
bibehålls och förlusterna blir minimala. De-
briefing i en aktuell svår situation efter en
för förbandet traumatisk händelse kräver
sin kompetens. Prövning av dugligheten i
ett antal hänseenden krävs för att stärka
tilliten till förbandets förmåga.

Utbildningen skulle i högre grad kunna
stödjas av inbyggda simulatorer där strids-
moment kan övas strax innan det skall ge-
nomföras i praktiken.

Vår moderator ville veta hur den militära
pedagogiken stod sig i en jämförelse med
den civila. Ledamoten, professorn och förre
rektorn för Stockholms universitet Inge
Jonsson sade sig vara imponerad av den
militära pedagogikens resultat. Vid ett mät-
tillfälle för några år sedan bedömdes mili-
tären ligga 20 år före.

Drivkrafter för samverkan
Håkan Enquist presenterade kapaciteten
vid Göteborgs universitet och redovisade
ett grupparbete som inventerat samarbete

mellan försvar och universitet i andra län-
der och på svenska västkusten. Den se-
dan länge beprövade amerikanska model-
len kallad ROTC – Reserve Officers Train-
ing Corps beskrevs och kan studeras när-
mare på http://rotc.scu.edu/. Kan den
kopplas till ÖB:s förslag om karriärskifte
vid 35-40 års ålder?

Som exempel på konkreta resultat av
svenskt samarbete nämndes den vid Gö-
teborgs universitet och dess Institution
för Informatik författade boken ”IT, orga-
niserande och ledarskap”. Den tillkom ef-
ter en kritisk granskning inom ramen för
forskningsprojektet Rörlig Operativ Led-
ningsFunktion 2010 (ROLF) och samman-
ställdes av doktoranden och reservoffice-
ren i luftvärnet Karl Ydén. Bland förfat-
tarna kunde redaktören redovisa den för
Akademien inte helt okände professorn Bo
Dahlbom, numera forskningschef för SITI,
Swedish Research Institute for Information
Technology, som medverkande i ett av
våra symposier för inte så länge sedan.

Såväl försvarets behov som möjlighe-
terna vid universitet och högskolor att till-
godose dem bildar ett stort, komplext,

Bengt Axelsson, Jan Mörtberg och Svante Bergh satt i panelen .......
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mycket varierande, starkt dynamiskt fler-
dimensionellt kunskapsrum. Den utdelade
uppsatsens optimistiska slutsats lyder:
”Med nyfikenhet, kreativitet och öppen-
het mellan aktörerna när de ger sig i kast
med utmaningarna i insatsförsvarets kun-
skapsförsörjning finns inte bara stora möj-
ligheter att bli framgångsrika i Sverige utan
även till att bli en internationell förebild
och därmed exportör av koncept, metoder,
stödjande tjänster och produkter”. Finns
något att förlora?

Ulf Wickboms retoriska fråga var: ”Kan
universiteten lära något av försvaret?”

Teknologiska framgångsfaktorer
Professorn Henrik Eriksson vid Linköpings
universitet började med att beskriva den
akademiska utvecklingen i ett östgötskt
perspektiv. Ny teknik, läs IT, är förutsätt-
ning nummer ett för en distansundervis-
ning i stark expansion. Därav följer en
ökande tillgänglighet med fler studenter
och examina som följd. En annan kon-
kurrensfördel är att en betydande och
ökande del av undervisningen sker på eng-
elska. Inom EU sker en viss samordning

kallad Bolognaprocessen vilken förväntas
leda till likartade krav för att studenterna
skall klara de olika examina.

Av redovisningen framgick klart att be-
nägenheten att anpassa utbildningen till
kundens krav är stor. Praktiska problem vid
undervisning under insats borde gå att
lösa i samförstånd. Av distansundervis-
ning finns redan en gedigen erfarenhets-
bank.

Moderatorn Ulf Wickbom hörde sig för
om vikten av forskningsanknuten under-
visning och forskarutbildningens stora
betydelse för den akademiska nivån. Han
framhöll erfarenheterna från liknande yr-
kesinriktad utbildning vid Polishögskolan
och betydelsen av att Vårdförbundet drev
fram sina första doktorander.

Här inflikade förre ÖB ledamoten Bengt
Gustavsson att han ansåg att Försvarsmak-
ten missat kopplingen teknisk utveckling
– organisationsutveckling.

Flexibelt lärande
”Sveriges nästa universitet” d v s Mitt-
högskolan representerades av ledamoten
Maria Nyberg Ståhl. Som akademisk se-

........ liksom Eskil Erlandsson, Gunnar Hult, Peter af Trampe samt utanför bild Mats Ericson.
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kreterare har Maria inte bara inblick i utan
också ansvar för de ekonomiska realite-
terna, en erfarenhet som i sammanhanget
bör vara både uppskattad och eftertrak-
tad.

I Östersund, Sundsvall, Hudiksvall och
Örnsköldsvik finns det blivande universi-
tetet som sedan länge samverkar med för-
svaret och idrotten. Av naturliga skäl har
man här också en stor del distansunder-
visning, 30 % läser mest hemma. En värde-
full erfarenhet nu när försvaret drar ner
verksamheten i Östersundsområdet till
sparlåga.

Erfarenheterna av att anpassa undervis-
ningen till försvarets behov, bl a av perso-
naladministratörer och fordonsingenjörer
är goda och har bidragit till utvecklingen
av det flexibla lärandet. S k ”snuttekurser”–

korta, orienterande insatser för att plocka
några få akademiska poäng här och var i
kunskapsskogen – var inget som rekom-
menderades.

Samarbetande treenighet
Till den avslutande paneldiskussionen
anslöt Försvarsutskottets ordförande Es-
kil Erlandsson. Visserligen hade han kom-
mit mest för att lyssna och lära men han
bereddes en självklar plats mitt på podiet.
Tillsammans med Bengt Axelsson, För-
svarsmakten, Jan Mörtberg, Försvarshög-
skolan, Svante Bergh, Ericsson Microwave
Systems, Gunnar Hult, Försvarets Materi-
elverk, Peter af Trampe, Stockholms uni-
versitet och Mats Ericson som represen-
terade Nätuniversitetet manifesterades
enigheten, behoven och beredvilligheten.

Akademiens blivande se-
kreterare överste 1. gr Kim
Åkerman hade något att
säga Försvarsutskottets
ordförande Eskil Erlands-
son
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Alla ville vara med och dra sitt strå till
stacken, försvaret, industrin och inte minst
universitet och högskolor.

Men, som utskottsordföranden under-
strök, då måste vi bli bättre på att beskriva
kunskaper och kompetens.

Svante Bergh gav två exempel på hur
Ericsson ställt upp insatsnära med artilleri-
lokalisering och praktiskt taget regelmäs-
sigt ställer mobilt samband till förfogande
i kris- och katastrofområden. Han pekade
på betydelsen av industriexpertis på fältet
och möjligheterna till industriansvar un-
der hela den materiella livstidscykeln. Gun-
nar Hult hakade på och gav åhörarna ännu
ett amerikanskt uttryck: Supply Chain Ma-
nagement. Från läktarplats betonade
Fhleming Christensen att försvarets in-
tresse ökar för outsourcing av det som inte
är kärnverksamhet,  Karl Engelbrektson un-
derströk att industrins och andra represen-
tanter på den internationella arenan bör
ha en viss militär och säkerhetspolitisk
skolning.

Moderatorn konstaterade att en vana att
arbeta tillsammans, militärer och civila, är
under utveckling.

Jan Mörtberg underströk forsknings-
utbildningens betydelse för kunnandet
vad gäller generell problemlösning och
beslutsträning. Han sade också – inte utan
en viss syrlighet – att för att kunna samar-
beta med industrin måste det ju finnas en!

Mats Ericson lyfte fram målgruppens
förutsättningar och förväntningar. Moti-
ven för yrkesval är inte alltid så ideella. Att
tillfredsställa sin äventyrslusta kan vara
en nog så viktig drivkraft. Försvaret måste

fortsätta att erbjuda ungdomarna något
utmanande unikt. De bör därför involve-
ras i utformningen av kompetensförsörj-
ningen. Dialog rekommenderas! Överdriv
inte den centrala styrningen!

Peter af Trampe beklagade den ömsesi-
diga okunnigheten. Han såg en rad möjlig-
heter att komplettera den blivande office-
rens förmåga. Språk för tolkar, arkeologi
och dödandets etik var några ämnen.

Ett nytt förhållningssätt
I sin avslutning summerade Erik Norberg,
Akademiens styresman, att för att nå den
gränsöverskridande och flexibla profes-
sionsutbildningen behövs ett nytt förhåll-
ningssätt hos försvaret, industrin samt
universitet och högskolor.

Dagens symposium, ansåg Erik Norberg,
har starkt manifesterat beredvilligheten
och det stora intresset att hjälpas åt vilket
var syftet med symposiet.

Akademien avser redovisa resultatet av
de två hittills genomförda aktiviteterna för
överbefälhavaren.

Slutligen deklarerades akademiens av-
sikt att aktivt gå vidare med den fortsatt
viktiga frågan om kompetensförsörjningen
för Vårt Nya Försvar. Inriktningen är att
inbjuda nordiska försvarsrepresentanter
för att under första halvåret 2005 genom-
föra ett tredje symposium för att utbyta
åsikter och erfarenheter.

Styresmannen satte punkt genom att
rikta ett varmt tack till vår hedersledamot,
moderatorn, Saab och alla som bidrog!

En givande eftermiddag!


