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Den 1 juli 1994 blir generallöjtnant OWE 
WIKTORIN Sveriges nye överbefälhavare. 
Fram till dess var han militärbefälhavare i 
Södra militärområdet. 

Owe Wiktorin föddes 1940. Han tog stu
dentexamen 1961 i Motala. Han sökte till Flyg
vapnet, antogs och blev fänrik 1964. Karriären 
fortsatte och 1986 nådde Wiktorin utnämning
en till generalmajor, 1991 till generallöjtnant. 
Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsaka
demien. 

Owe Wiktorin är gift med Cajs. De har två 
vuxna söner, Martin & Björn. 

Fredagen den 1 juli anno 1994 har Wiktorin 
kommit så högt någon militär kan komma. I 
karriären. Då blir Wiktorin den andre icke till
hörande Armen som blir ÖB. Den förste var 
Torsten Rapp, även han hämtad från Flygvap
net. Året var 1961. 

I tider då luftförsvaret prioriteras hos stats
makterna känns valet av nya ÖB som logiskt. 
Owe Wiktorin och hans nya försvarsmakt går 
en tuff framtid till mötes i en värld som karak
täriseras av osäkerhet. • 

För att ge läsekretsen en vidare syn på vår 
nye ÖB, har FlygvapenNytt utverkat två olika 
intervjuer med Owe Wiktorin - en profil i 
nationens intresse. 

Red 

- Jag blev djupt imponerad, säger 
Owe Wiktorin och ler åt minnet. 

I dag är han en stor man både till 
sin resliga gestalt och i den position 
han befäst i försvaret och i samhället. 

•• Jag träffar generallöjtnanten och 
militärbefä lhavaren på hans arbets
plats vid södra mil itärområd 5staben i 
Kri stianstad. Det är ett tjän t rum un
der uppbrott. Men de gedigna möb
lerna och de vackra mattorna förmed-

DEl.. I: 
 Det är sent 40-tal. På en badholme 
vid Vättern ligger en pojke på stran
den. Ett brummande motorljud får 
honom att titta upp mot himlen . 
Under ett kort ögonblick fångas hans 
blick aven annans - en pilots . På låg 
höjd över vattnet dånar ett flygplan, 
ett av Flygvapnets många B 17. Pilo
ten bakom spakarna tittar ner och 
möter den l ille pojkens blick. Under 
ett ögonblick av intensiv beundran 
formas pojkens framtidsdrömmar. 
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Tjänstgöring och utbildning: 

Krigsflygskolan 1961-62 
Kadettskola 1963-64 
F 7 Såtenäs, attackpilot 1964-69 
F 7 Såtenäs, dividionschef 

attackdivision 1969-71 
Militärhögskolans högre kurs 1971-73 
Försvarsstabens planeringsav

delning 1973-79 
USAF Air Command and Staff 
College, Montgomery 
Alabama, USA 1979-80 

Chef för försvarsstabens 
planeringsavdelning 1980-83 

F 4 Frösön, stf sektorflottilj
chef 1983-84 

Chef för flygstabens 
sektion 1 1984-86 

Chef för försvarsstabens 
planeringsledning samt stf 
chef för försvarsstaben 1986-91 

Chef för försvarsstaben 1991-92 
Militärbefälhavare för södra 

militärområdet 1992-94 
Överbefälhavare 1994

we 
Wiktor-n 


-vä
•• nye o 

lar en motsatt känsla - en känsla av 
kontinuitet och stabilitet. Owe Wikto
rin kommer att verka ytterligare en 
kort tid på befattningen som militärbe
fälhavare. Den första juli tillträder han 
formellt den högsta tjänsten en militär 
kan nå. Överbefälhavare med ansvar 
för hela Sveriges försvar. 

Owe Wiktorin tar över en försvars
makt under stor förändri ng. En uppgift 
som innebär ett smalare fö rsvar, där 
110 myndigheter samordnas till en 

enda med styrn i ng från högkvarteret i 
Stockholm. En centralisering i VI 90
andans decentralisering. 

- Det är fullständigt nödvändigt att 
vi utåt upplevs som en samlad myn
dighet, säger Wiktorin. Det är i detta 
sammanhang en del av oss får "kalla 
fötter"' 

Skall försvarsgrenarnas karaktä
rer suddas ut? Är alla kort och 

gott anställda vid Försvars
makten? 

- Nej! säger Wiktorin. Det finns 
inget skäl att ta ifrån någon sin identi
tet i en försvarsgren, tvärtom är det 
viktigt att känna sitt ursprung, säger 
han. 

Wiktorin konstaterar, att den moder
na krigföringen har fått en ny dimen
sion där ett snabbrörl igt försvar är 
avgörande vid ett eventuellt hot. För ~ 
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att få ett mer flexibe ll och snabbare 
försvar var det nödvänd igt att satsa på 
teknisk utveckling kombinerat med 
bra utbildning. Bes lutet att satsa på 
kvalitet istä llet för kvantitet - ett per
sonellt minskat fÖrsvar med hög tek
nisk kompetens - blev fral11tidsmedi
cinen . I strategin l igger också ett orga
nisatorisk samarbete över försvars
grensgränserna. Inte bara av ekono
miska skäl utan också för att bättre 
utnyttja varandras kompetens. 

- Till exempel får vi ett vassare fö r
svar om förs varsmedlen väljs utifrån 
vad situationen kräver. Inte utifrån 
vilka medel en försvarsgren förfogar 
öve", säger Owe Wiktorin. 

Och han kan försvarets samlade 
medel. Hans kompetens är bred även 
när det ~äller Armen och Marinen. 
Armechefen Åke Sagren ger Owe 

"P·n 
lIt1d skölIt 

titt Iii 
lIt1r" 

med om 
elter· 

5 "eket ... " 

Wiktorin högsta betyg när det gäller 
hans sätt att driva Armens frågor och 
säger: 

- Owe Wiktorin har en objektiv 
helhetssyn. Som militärbefälhavare 
har han bland annat drivit frågan om 
anskaffning av nya stridsvagnar på ett 
sätt som stämmer helt överens med 
Armens egen inriktning. 

•• Den förändrade strukturen ger en 
plattare organisation som innebär att 
överbefälhavaren får ett än tyngre 
ansvar. Men vår nyutnämnde ÖB har 
en demokratisk inställning till ledar
rollen. Han framhåller medarbetarnas 
inflytande och ansvar som avgörande 
för framgång. Alla i organisationen 
måste ha samma mål och sträva i 
samma riktn ing. 

Foto: Gösta Bolander 

Fl era av Owe Wiktorins kol leger 
säger, att han har lätt för att anpassa 
sig och få gehör för sina ideer på al la 
nivåer i organisationen. Och själv vi ll 
han arbeta fö r att ge varje ind ivid ett 
större ansVar. Owe W iktorin drar 
parallellen mellan försvarets nya 
struktur och det romerska rikets stor
het. 

- I det romerska riket utbildades 
krigarna under så lång tid, att man var 
helt säker på att de förstod "själen" i 
det romerska rikets existens och till
varo. När man sedan såg dammet 
lägga sig på vägen efter riddarna 
fanns ingen återvändo. Man litade på 
att var och en var införstådd med vad 
som gällde och hur de skulle agera 
vid ett hot berättar Owe Wiktorin. 

Hur skall då försvarsgrenarna 

behålla sin identitet? undrar 
jag. 

- Förutom att som hittills utveckla 
sin egen taktik och svara för sin egen 
utbildning, ska försvarsgrenarna fort
sätta profilera sig, var och en med sin 
kompetens och särprägel, säger Owe 
Wiktorin och ger ett exempel. 

- Armens musikpluton är mycket 
känd och uppskattad som just Armens 
musikpluton. I egenskap av duktiga 
musiker marknadsför de Armen. 
Ingen skulle tjäna på att döpa om den 
till Försvarets musikplutonf, säger han 
och slår ut sina långa armar i en upp
given gest som betonar att han egent
I igen tycker att det är en befängd 
tanke att likrikta försvarsgrenarnas 
specifika profiler. Han tillägger: 

- Vi måste dock komma ihå~ alt 
försvarsgrenarna är som avdelningar i 
en stor organisation. Därför är det 
viktigt, att de stora frågorna som sam
hället vill ha svar på hanteras av 
Försvarsmakten. 

•• Vår bl ivande ÖB ger ett mycket 
tryggt och samlat in tryck. Hans bli ck 
är knivska rp och all t han säger verkar 
plöts ligt solklart. Nä r jag senare pratar 
med några av hans kolleger inom för
svaret, får jag bekräftel se på att det är 
just denna trygga, självklara inställ 
ning som kommer av hans snabba 
analysförmåga, som gör Owe Wikto
rin till den självskrivna ledare han all
tid har varit. 

Överstelöjtnant lars Eriksson vid 
flygvapen ledningen säger: 

- jag lärde känna Owe på krigsflyg
skolan i Ljungbyhed på 6O-talet. 
Redan då präglade han kamratgrup
pen. Hans ord vägde alltid tyngst utan 
att varken han eller vi andra egentli
gen förstod det, säger Lars Eriksson. 

Major Håkan Högstadius, numera 
vid Högkvarterets informationsavdel
ning, flög både Lansen och Viggen 
tillsammans med Owe Wiktorin på 
60- och 70-talen. Även han ger exem
pel på Wiktorins karaktäristika Trygg 
och Säker. Högstadius berättar om 
tiden vid F 6: 

- När Owe flög först var vi alltid 
trygga och kunde koncentrera OS5 på 
själva flygningen, oavsett låg höjd, 
dåligt väder och mörke", säger Håkan 
Högstadius och fortsätter: 
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-- Under "Lansen-tiden" var lIygan
det många gånger ett vågspel mellem 
liv och död. I mitten på 6O-ta let del
tog O we och jag i en dramatisk flyg
övning. Vädret var dåligt och vi 
övade på låg höjd över Västerhavet. 
Flera incidenter inträffade, berättar 
Håkan Högstadi us. 

När övn ingen va r slut, sammanstrå
lade återstoden av gänget på mässen. 

- Med en öl i handen var Owe den 
förste att fälla en kommentar, berättar 
Håkan Högstadius och citerar Owe 
Wiktorin: 

- F-n vad skönt att få vara med om 
eftersnacket - att få analysera och kri
tisera de egna övningsresultaten. 

•• För att inte släppa diskussionen 
om likriktningen inom försvaret tar jag 
upp tråden om försvarets fyra tidskrif

insupa atmosfär n i gen ralens rum. 
Forcerat fa r jag runt med bl icken. 
Fl ygp lansmodeller pryder i bokhyllan 
bakom hans rygg; JAS 9 Gripen o h 
en SAAB 340 med ryggåsradar fin ns i 
bordsformat. Som barn byggde han 
åtskilli ga modell plan med drömmen 
att en gång få flyga dem, då I skala 
1 : 1 . 

Vilket flygplan var det första 
Du flög? undrar jag. 

Generalen fyller på våra kaffekop
par, återvänder till skinnfåtöljen och 
svarar: 

- Det var en Sea Bee, ett civilt anfi
bieplan som kom till hemstan Asker
sund vid flera tillfällen. jag tjatade på 
mamma och pappa i flera veckor och 

Vår nye IflygarÖB" här med föregångaren av Jr 1961, Torsten Rapp 

lyckades till slut få mig en flygtur, 
berättar Owe Wiktorin med en glimt 
av nostalgi. 

•• Efter den flygturen kom han för 
alltid att fastna i luften. Direkt efter 
studentexamen i Motala 1961 gick 
Owe Wiktorin en spikrak flygkarriär 
till mötes. Han placerades vid attack
flyget och flyttade till F 7, där han så 
småningom blev divisionschef. Han 
stannade i Såtenäs i sju år. 1971 gick 
flytten till Stockholm och utbildning 
vid militärhögskolan. Direkt därefter 
tjänstgöring vid flygstabens plane
ringsavdelning. 

Så var det dags för utbildning igen, 
men denna gång i USA, vid Air Com
mand and Staff College i Alabama. 
Owe Wiktorin säger själv att han varit 

ter. Var och en har ju sin speciella sär
prägel och målgrupp. 

Kommer det att finnas utrym
me för dessa fyra i framtiden 
eller skall de gå upp i en enda 
försvarstidskrift? 

Vår tillträdande ÖB ser åter förvå
nad ut och säger: 

- Självfallet måste varje försvars
gren ha kvar sin tidskrift för att driva 
just sina frågor. Flygvapen Nytt till 
exempel har sin speciella attraktions
kraft och publik. Det finns ingen 
anledning att likrikta informationen, 
säger Owe Wiktorin och sneglar ännu 
en gång på det stora vägguret. 

Hans tidsschema är naturl igtvis 
pressat. Jag får plötsl igt bråttom att 
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ovanligt förskonad från flyttningar 
runt land och rike. Väl ti ll baka i Sveri
ge 1980 fick han tjänsten som chef på 
den gamla arbetsp latsen vid Försvars
staben fö r att några år senare bl i flot
til j hef vid F 4, Frösön. Under hela 
sin yrkeskarriär har Owe Wiktorin 
varit akt iv som flygförare. H an har all 
tid hängt med i utvecklingen av nya 
system och prioriterat flygpassen högt. 
I dag gör han fl ygtjänst vid första divi
sionen, Qvintus Röd på F 17. 

Major Bertil Kersmark, numera 
chef för Qvintus Röd, erinrar sig en 
händelse på 80-talets mitt: 

- jag var med och flög in Owe på 
JA 3 7. Han var mycket skicklig och 
smälte genast in i gänget på divisio
nen. Men jag minns att han inte kla
rade av att fylla i tjiinstgöringslistorna. 
Så där satt han, överstelÖjtnanten, 
som vilken kadett som helst och fick 
hjälp av våra fänrikar, berättar Kers
mark och myser åt minnet. 

Efter flotti Ijåren 1984 återvände 
Owe Wiktorin till Stockholm och 
klättrade ytterligare några pinnhål på 
karriärstegen. Till förmån för arbetet 
som militärbefälhavare för södra mili
tärområdet lämnade han arbetet som 
chef för försvarsstaben 1992. 

Men fanns det aldrig några 
andra yrkesdrömmar? 

- Nej, säger han, jag ville hela 
tiden bli flygare. Men om det inte 
skulle vara möjligt, så hade jag ändå 
en reservplan, att bli läkare, säger han 
besl utsamt. 

Owe Wiktorins målinriktning har 
sannolikt lett till hans stora yrkesfram
gångar. Själv förnekar han bestämt att 
karri ären i sig varit hans mål. Tvärtom 
har karri ären kommit som en följd av 
hans strävan att lyckas i yrket. Andra 
har burit fram stegen. 

Håkan Högstadius bekräftar: 
- Owe har aldrig bett om att få bli 

n<lgot. Andra har bett honom, säger 
han och skrattar. 

• • Det knackar på generalens dörr. 
- Er transport är här! 
Owe Wiktorin reser sig i sin fulla 

längd, kliver med långa bestämda steg 
mot nästa mål. 

Generallöjtnant Owe Wiktorin har 
kommit så högt man kan komma. Det 
finns inga pinnhål kvar, tänker jag och 
betraktar ryggen aven egentligen helt 
vanlig man som aldrig bad om någon
ting och ändå fick den största makt en 
militär kan få . 

Högkvarteret nästa. Den 1 j u Ii detta 
år, 1994, tar general Wiktorin befälet. 
1961 gjorde en annan flygare exakt 
det samma. Torsten Rapp var hans 
namn. Även han med ett F 17-förflu
tet. • ~ 
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01 WDORIN 
Hur ser Du på behovet av ett 
starkt svenskt försvar i dag och 
i morgon? 

- När Berlinmuren föll 1989, War
szawa-pakten upplöstes och Sovjet
unionen kollapsade infann sig en 
känsla av upprymdhet. Den tusenåriga 
freden skulle vara här. Det höjdes 
också röster om att det svenska försva
ret skulle läggas ner. Något försvar be
hövdes inte längre. Men verkligheten 
korrigerade bilden och lyckokänslan 
bröts tyvärr dramatiskt och radikalt. 

- Jag kan inte se att den säkerhets
politiska situationen, som vi nu upple
ver den, drastiskt skulle kunna föränd
ra vårt behov av ett försvar. Vi måste 
ha ett försvar, som kan klara av ett 
väpnat angrepp även i framtiden. Det 
finns hos mig ingen som helst tvekan 
om att det alltjämt behövs ett starkt 
svenskt försvar. 

- Den enda utveckling i Europa, 
som på allvar kan mildra kraven på ett 
svenskt militärt försvar, är det enade 
eller åtminstone mycket nära samar
betande Europa "från Atlanten till 
Ural". Ett sådant Europa förefaller 
emellertid avlägset som läget ser ut i 
dag. Övriga alternativ alltifrån ett väst
europeiskt EU, eventuellt med inslag 
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från Östeuropa, till det historiskt sett 
vanligaste Europa - det mångfaldiga 
för att inte säga splittrade Europa 
kräver att Sverige har ett militärt för
svar. 

Hur skall det svenska försvaret 
se ut i framtiden? 

- Låt mig svara så här. Det kommer 
att finnas två grundläggande krav på 
det. Det ska vid behov kunna försvara 
Sverige. Det är det viktigaste kravet. 
Det ska vid behov också kunna bidra 
på ett bra sätt vid FN:s, eventuellt 
EU:s, fredsskapande/fredsbevarande 
insatser. Men detta är inget nytt. 
Nyheterna ligger på ett annat plan. 
Stormakternas strategiska och operati
va doktriner undergår för närvarande 
djupgående förändringar. Det är det 
ena. 

- Det andra är den mycket snabba 
militärtekniska utveckling, som äger 
rum i dag. Egentligen skulle den näm
nas först, eftersom det är här som vi 
återfinner incitamenten för doktrinför
ändringarna. 

- Det som är viktigt, och som har 
markerats i försvarsbeslutet 1992, är 
att vi håller kvaliteten uppe i iörsvaret. 

När jag säger kvalitet, tänker kanske 
många på materiell kvalitet, t ex hög
prestanda flygplan och dito stridsvag
nar. Den materiella kvaliteten är vik
tig. Minst lika viktig är emellertid den 
personella kvaliteten. Vi har och vi 
måste också i fortsättn i ngen ha en god 
officerskår, som är kompetent och 
som på ett kvalificerat sätt kan leda de 
värnpliktiga och ge dem en bra utbild
ning. 

Hur ser Du på begreppet mind
re men vassare? 

- Med teknikens hjälp ökar förban
dens slagstyrka och med de nya led
ningssystemen får vi ett effektivare 
utnyttjande av förbanden. Med auto
matiken avlastas beslutsfattaren från 
en mängd kanske triviala faktorer men 
samtidigt lyfts beslutsfattandet upp till 
högre kvalitetsnivåer. Jämför t ex med 
stridsflygarens situation. Det har blivit 
enklare att flyga själva plattformen, 
men den taktiska situationen har kom
plicerats. 

- De nya vapnen, flygstridskrafter
na, sensorerna, ledningssystemen och 
telekrigföringen skapar förutsättningar 
för ett mer dynamiskt stridsfält. För-
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Foto: Gösta Bolander 
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loppen blir snabbare och intensivare. 
Verksamheten kännetecknas också av 
att de stridande enheterna blir mindre 
och att alltmer kvalificerade beslut tas 
på allt lägre nivåer. Ledningssystemen 
och informationsteknologin får där
med en ökad betydelse. 

- Stridsmiljön (stridsrymden) kom
mer att bli mycket komplex och svår
hanterlig. Den kommer att kräva stor 
del av aktörernas uppmärksamhet, vil
ket innebär att de egna systemen, 
vapenplattformarna m m måste funge
ra effektivt samtidigt som de inte får 
belasta operatören mer än absolut 
nödvändigt. Allt detta ställer stora krav 
på bl a utbildning, uppdragsplane
ringssystem och väl genomförd män
niska-maskin anpassning. Vad vi be
vittnar är ett genombrott för ett nytt 
slags krigföring. Ett mindre försvar kan 
alltså innebära ett starkare försvar och 
det blir definitivt kunskapsintensivare. 

- Med flygstridskrafternas utveck
ling och mognad har man öppnat en 
tredje dimension i krigföringen. Med 
tidigare stridsmedel slog man sig fram 
över terrängen till de områden som 
man bedömde som centrala för att 
besegra motståndaren. I dag går det 
att flyga in mekaniserade förband till 
stridsområdet. Nu har vi med f1yg
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stridskrafterna och informationstekno
login mycket rörliga förband som kan 
sättas in var och när man vill. Samti
digt har de markbundna förbandens 
rörlighet ökat i stor utsträckning. 

- En viktig faktor tekniken lyfter 
fram är bättre mÖjligheter till samver
kan mellan land-, sjö- och flygstrids
krafter, när läget så kräver. Det moder
na krigets natur kräver att man strider 
som ett lag. Detta betyder inte att alla 
stridskrafter skall vara lika represente
rade i varje operation. Befälhavare 
väljer styrkor från arme, marin och 
flygvapen efter vad som i varje speci
ell situation bedöms nädvändigt och 
som finns till förfogande. Härmed kan 
en försvarsmakt vid behov och efter 
lämpliga förberedelser rikta en över
väldigande kraft från styrkor med olika 
förmågor och från olika riktningar för 
att chocka, avbryta och nedkämpa 
motståndaren. 

- Hur möter då en försvarare led
ningskrigföring och hur motverkar 
man att motståndaren får informa
tionsherravälde? En långt driven dele
gering kopplad med så säkra och 
redundanta informationssystem som 
möjligt är en del av lösn ingen. En an
nan kan vara att sträva mot en nät
verksliknande organisation. Vi måste 
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också själva ta alla mÖjligheter att 
efter förmåga angripa motståndarens 
ledningssystem. 

- Man måste också träna staber och 
befälhavare att fatta beslut på osäker 
information. Människan är fortfarande 
den viktigaste delen i ledningssyste
met. 

Försvaret är på väg in i en mind
re men vassare organisation. 
Hur skall denna omvandlings
process gå till? 

- Det handlar om att lära sig förstå 
förändringens natur. Det finns en rad 
faktorer som påverkar sättet att 
genomföra militära operationer. De är 
inte alltid sinsemellan oberoende utan 
de kan influera varandra på olika sätt. 
En sådan faktor är teknikutvecklingen. 
Militära praktiker och teoretiker häv
dar att ny teknik på ett omfattande 
och genomgripande sätt omformat 
och kommer än mer att omforma 
krigskonsten. Den nya tekniken inte 
bara förändrar taktiken, den kräver, 
tycks det, ett nytt sätt att tänka. Samti
digt pågår en teknikutveckling som 
gör det svårare att i en framtid upp
täcka mål (t ex "smygteknik"). Strids
miljön kommer sannolikt att bli nära ~ 
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nog tyst vad gä ller nytto information 
o il oerhört brusig vad gä ller störn ing
ar och mOlmedeI. 

- Förmod ligen kommer elen nya 
tekn iken många gånger att föru tsätta 
helt nya arbetsuppgifter eller yrken för 
att överh uvudtaget kunna fu ng ra . 
Kravet på sy temkunnande kommer i 
många fall att öl a. Tekn ikutveckling
en, främst genom daloru tvecklingen 
och ti llämpningen av inforrn alionslek
nologin komm r atl fö rändra arbets
och utbilelni ngssituationcn. 

- För att tränga in i allt detta krävs 
information, utbildning och en stän
digt pågående diskussion med alla 
medarbetare i Försvarsmakten enga
gerade/delaktiga. Vi har ett av verkty
gen i dokumentet VI 90. Jag tror också 
att våra försvarsgrenstidskrifter här har 
en utomordentlig viktig roll att fylla. 

Försvaret börjar alltmer att 
likna ett kunskapsföretag. Hur 
ser Du på detta? 

- Låt oss från början slå fast, att 
Försvarsmaktens verksamhet blir allt
mer kunskapsintensiv. Detta berör 
alla, militärer och civila, värnpliktiga 
och den högste befälhavaren. 
Omvandlingen mot kunskapsföreta
gets sätt att vara och fungera tillhör en 
av de stora utmaningarna vi står inför. 

- Låt mig göra en jämförelse. En 
marknad var förr en plats där männis
kor möttes för att sälja sina varor, en 
plats där vägarna korsades. Men mark
nader är inte längre platser, markna
der är nätverk där aktörerna kan vara 
placerade var som helst på jorden 
bara de har ti Ilgång ti II en dator och 
ett telenät. När en marknad blir ett 
nätverk förvandlas den från att ha 
varit en plats ti II att bl i en arena. 
Antalet möjliga aktörer ökar drama
tiskt. Med nätverksstrukturen 
organiseras och fungerar marknader
na på ett fundamentalt nytt sätt. 
Datortekniken, som är de nya mark
nadernas förutsättning, blir också vill
koret för att de överhuvudtaget går att 
hantera och fås att fungera. Snabbhet 
och tillgänglighet är två nyckelord 
som gör att gamla begrepp som rum 
och tid får ny innebörd. På liknande 
sätt är det med försvaret. 

- Framtidens krig kommer att som 
ett viktigt inslag ha kampen om infor
mation. Det gäller att försvåra för 
motståndaren att få och ge rätt infor
mation. Samtidigt måste man säker
ställa den egna sidans förmåga. Led
ningskriget har blivit ett faktum. Den 
som har bäst information om läget 
kan agera snabbare än motståndaren 
och göra hans ledning inaktuell. Men 
det gäller också att sovra information. 
För mycket information kan bli det 
godas fiende. 
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Det här var mycket om teknik 
och taktik. Hur kommer män
niskan in? 

- På fl era olika p lan. Människan 
behövs för att hantera all tekn ik och 
genomföra verksamheten redan på 
det plan då all teknik fungerar och då 
motståndaren uppträder på förväntat 
sätt. Detta idealti llstånd är troligen 
inte fö r handen särskilt länge, i var fal l 
inte mot kompetenta motst ndare. Då 
behövs människan för att anpassa tek
nikanvändningen och verksamheten 
ti II det faktiska läget. 

- När det gäller tekniken kan vis
ser! igen en hel del reservmoder byg
gas in i vapnen och deras stödsystem. 
Men allt går inte att förutse. Väl utbil
dade människor har hittills visat sig 

vara oöverträffade när det gäller att 
snabbt anpassa teknikanvändning och 
verksamhet till oväntade lägen. Det 
gäller på alla nivåer alltifrån grupp
chefen och hans mannar på marken 
och den enskilde piloten i luften till 
den taktiske eller operativa chefen 
som svarar för de storskaliga samman
hangen. 

Försvarsmakten blir EN enda 
myndighet. Varför denna sam
manslagning? 

- En del ser den här sammanslag
ningen som enbart en rationaliserings
åtgärd. Men det är mer än så. Det är 
inte heller ett utanverk som ska tvinga 
in oss i en enda mall. Jag har uppfatt
ningen, att sammanslagningen är en 
nödvändighet för att nå optimal effek
tivitet. En bidragande faktor är just 
den militärtekniska utvecklingen vi 

ta lat om . Andra fa ktorer är det irag
m ntiserade stridsfä ltet, manöverkri
gel och de korta tidsförloppen. Sam
verkan mellan oli ka typer av strids
krafter är här det centrala. Arrne-, 
mJrin- och fl ygstri dskrafter måste 
kunna verka ti Il sammans. Med rätt 
utf rmad ledningsorganisation kan 
man o kså välja ut rätt stridsmedel för 
varje situatio n. 

- Vi kan inte hell er ha en sä r kild 
organisation för fredsverksamheten. 

- Det är nödvändigt att hålla en hög 
kvalitet i organisationen både på den 
materiella och den personella sidan. 
Den omvandling som försvaret nu 
genomgår strävar mot detta och sker 
inom ramen för i stort oförändrad eko
nomi. Inom den oförändrade ekono
min lägger vi ner ungefär en tredjedel 

av krigsorganisationen. Vi slår sam
man, flyttar eller lägger ner förband. 
Vi ändrar principerna för allmän värn
plikt och vi reducerar administratio
nen . Men detta mindre försvar kom
mer att bli vassare och effektivare. Vi 
skulle inte genomföra allt detta om vi 
inte trodde att vi skulle få ett bättre 
försvar. Vi bygger upp snarare än vi 
river. 

- Den diskussion vi skulle kunna 
föra är om vi har gått tillräckligt långt, 
gått för mjukt fram eller skulle ha 
stoppat en bit tidigare. Balansgången 
kan man diskutera - var ribban ska 
ligga - men att det är rätt kurs råder 
det ingen tvekan om. 

- På det här området känner jag att 
vi går åt rätt håll och att många län
der kommer att se 055 som ett exem
pel eller en förebild värd att följa. 110 
myndigheter ska slås samman och bli 
EN myndighet. Jag vet att det finns 
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Det kreativa 

naturligt och riktigt. Men under den 
är det viktigt att man har en identitet i 
sitt ursprung och sin professionalism 
och att man känner stolthet över sin 
försvarsgren. Det finns ingen motsats
ställning här. Det är snarare så att 
Armen, Mari nens och Flygvapnets 
identitet kompletteras med en över
ordnad försvarsmaktsidentitet. 

- Men lojaliteten måste vara mot 
Försvarsmakten. Tidigare har det fun
nits mycket revirtänkande och detta 
måste vi bort ifrån. Man måste sam
ordna och man måste samverka för att 
nå de operativa målen. 

- Det handlar mycket om attitydfrå
gor. Förändringsarbete är inte lätt. 
Men jag har uppfattningen, att försva
rets anställda och svenska folket har 
en sådan öppen inställning att föränd
ringsarbetet inte ska behöva ta alltför 
lång tid. Innan vi har genomfört vår 
omvandling och tagit den till oss som 
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en på ett sätt som är av största värde 
för förtroendet för Försvarsmakten och 
för andan inom denna. Det säkerstäl
ler att den praktiska och intellektuella 
intelligens som finns i samhället kom
mer till nytta även i försvaret. Det är 
slutligen det billigaste sättet att skapa 
numerär. Det är en väsentlig sak även 
i framtiden . Vi får inte glömma bort 
att Sverige är ett av Europas största 
länder sett till ytan . Det kommer att 
behövas ett avsevärt antal förband 
även i framtiden för att lösa de uppgif
ter som följer av vår säkerhetspolitik 
och av de påfrestningar som den kan 
utsättas för. Jag menar således, att vi 
kommer att behöva ett värnpliktssys
tem även i framtiden. 

- Däremot är jag i nte säker på att 
detta kan grunda sig på allmän värn
plikt på det sätt som den hittills har 
tillämpats. Sannolikt blir den framtida 
krigsorganisationen för I iten för att 

kunna ta emOl det stora anta l värn
pliktiga som allmän värnp likl genere
rar. 

Vilken roll spelar etik och 
moral i Försvarsmakten? 

- D t som sk i Ijer offi ersyrket från 
varje annal yrke är att officeren i vi ssa 
situationer har rätten och skyldigheten 
atl ge order som kan leda ti ll att män
niskor dör och dödas. Man kan inte 
bortse frå n de här aspekterna . Det här 
är en fråga som har sådant djup och 
allvar att den måste ligga med i offi
cersu tb ildningen. Och den måste f in
nas med i urva let t il l officersyrket. 

- Den som tar på sig den här yrkes
roll en och väljer det här yrket måste 
ha en sådan resn ing att han eller hon 
också kan leva upp till de mycket 
svåra kraven som ställs i en krigssitua
tion. Detta kräver att vi inom försvaret 
kontinuerligt for en etik- och moral
debatt. Jag kan konstatera, att när 
svenska offi cerare hamnat i sådana 
situationer att de ställts på prov i 
krigssituationer, har de mycket väl 
motsvarat våra mycket högt stä lida 
krav i de här sammanhangen. 

- Etik och moral berör mycket vikti
ga frågor. De måste hela tiden hållas 
levande i vår Försvarsmakt. 

Människan är och förblir den 
viktigaste komponenten i alla 
system, säger Du. Det är män
niskan som står för överblick
arna och gör bedömningarna. 
Hur vidgar vi vår tankeverk
samhet? Kan humaniora och 
skönlitteratur vara en möjlig 
framkomstväg? 

Via vårt språk bearbetar vi vår 
verklighet, bygger upp vår världsbild. 
Vår upplevelse av världen och vårt 
handlande och tänkande är byggda på 
våra egna inre modeller. Vi måste helt 
enkelt skapa världen för att förstå den. 

- För att utveckla si n kreativitet som 
officer och ledare är det inte nog med 
att enbart inrikta sig på sin förmåga 
inom ett visst fack. De vida referens
ramar som är nödvändiga skapas inte 
utan att man vidgar si na kunskaper 
inom flera områden . Vilka dessa 
områden är, är av mindre betydelse. 
De behöver inte ha en uppenbart 
naturlig koppling till ens verksamhets
område. 

- Tvärtom kan studier i "vetenskap
ligt avlägsna" ämnen vara mycket 
fruktbara för att bygga upp en kreativ 
fantasi. Om studier eller verksamheter 
av den här typen ska systematiseras 
inom Försvarsmakten eller hur de ska 
bedrivas, är jag osäker på. Frågan är 
emellertid viktig och borde vara något 
för våra skolor att fundera på. • 
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olika kulturer i de här myndigheterna, 
även om man inte ska dramatisera 
skillnaderna. Ö B är myndighetschefen 
för Försvarsmakten . Hans roll i det 
fredstida arbetet bl ir att få alla medar
betare att marschera i samma riktning 
mot ett gemensamt mål och att få alla 
att känn a sig medengagerade i att nå 
just det här målet. Jag utgår ifrån att 
all är lojala och arbetar mot sa mma 
må l ti ll des motsatsen är bevisad. 
Det vi ll säga jag vi ll arbeta med iör
troende i organisationen. 

Vad händer med försvarsgrens
identiten? Skall vi låta den för
svinna? 

- Det vore ett misstag. Att man är 
en Försvarsmakt i första hand är 

en naturlig del, måste processen få 
verka. Men några slörre barriärer ser 
jag inte. 

Hur ser du på värnplikten i 
framtiden? 

- Jag har djup ti ll tro till den allmän
na värnplikten. Om vi gick i f~å n värn
pli kts yslemet skulle vi få en kva litets
änkn ing. Ib land klagas det på dct 

svenska skolsystemet. Men då jag 
kommer ut på förband och träffar 
värnp liktiga, blir jag glad och fylls av 
förtrösta n om framtiden. Det är högt 
kvalificerade pojkar och fl ickor jag 
möter. 

- Det fi n ns åtm i nstone tre vi kti ga 
fördelar med ett värnpliktssystem. Det 
knyter ihop försvaret med befolkning


