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Rättelse
I TIFF nr 2 / 2020 artikeln ”Med logistiken i blodet” om mj Jan Pettersson 
så återfinns citatet:

”Jag ledde den svenska logistiken i Afghanistan vid FS20 2010-2011 som 
ställföreträdande chef Nationell stödenhet (NSE) med Michael Nilsson 
(nuvarande FM Logistikchef) som kontingentschef.”

Övlt Jerker Westdahl som var chef för NSE, (National Support Element), 
har gjort följande påpekande:

Jerker Westdahl som Chef för National Support Element (NSE) och 
Jan Pettersson som stf chef ledde den bakre delen av logistiken för hela 
kontingenten med mandat från dåvarande Arméinspektör Berndt Grundevik 
och Logistik chefen Bengt Andersson, med Michael Nilsson (nuvarande 
Logistikchef) som kontingentschef.



I mitten av juni kom det signaler från Lednings-
staben att Försvarsdepartementet ville att För-
svarsmakten skulle lämna in en komplettering till 
budgetunderlaget för 2021 som lämnades in i våras. 
Eftersom underlaget skulle lämnas in i juli insåg vi 
att vi behövde se över hur semesterplanen såg ut för 
de personer som skulle bli berörda med underlags-
framtagning. Eftersom de flesta hade planerat för en 
hemester gick det bra att få till en bra bemanning. 
Utgångspunkten för det underlag som vi beredde 
var hur Försvarsmakten ska tillväxa. Exempel på 
sådana områden som vi beredde var krav på den 
tekniska tjänsten vid etablering av artilleriutbild-
ning i Villingsberg/Kristinehamn resp vid ett nytt 
arméförband i Östersund. För den av er som har läst 
dagstidningar om detta torde bilden vara hyfsat klar 
vad det handlar om. Ett område som inte har fått 
någon medial uppmärksamhet men som kommer att 
påverka den tekniska tjänsten, om den beslutas, är 
en sammanslagning av materielunderhållekonomin 
med ekonomin för vidmakthållande av materielen. 
Jag tror på denna sammanslagning då verksam-
heterna har samma syfte, nämligen att bibehålla 
materielens tekniska förmåga eller prestanda och 
att bibehålla planerad tillgänglighet till materielen 
samtidigt som den ska vara säker att använda.

En av hörnstenarna i Ledning för ett starkare 
försvar är en delegering av mandat och ansvar ut 
till försvarsgrenar/stridskraftsavdelningar (FG/SK). 
Att bryta ett centraliserad arbetssätt och kultur som 
Försvarsmakten tillämpat under många år är en ut-
maning. Visst, det ska finnas förutsättningar för den 
mottagande att kunna utöva ett delegerat mandat 
och det är lätt att säga att resurserna är för få. Min 
uppfattning är att organisationen blir mycket effekti-
vare om besluten fattas där de bör inom FG/SK eller 
på enskilda förband istället för att alla beslut ska ske 
i Högkvarteret. Det är bara styrningar av gemen-
sam karaktär, samordningsfrågor eller avdömning 
mellan FG/SK som behöver hanteras av Högkvar-
teret. Inom Resursproduktionsenheten har vi jobbat 
mycket med delegeringar och vi har tagit fram en 
beslutsmatris, för att synliggöra vilka beslut som är 
delegerade och till vem, som vi lanserade för FG/SK 
vid ett mycket uppskattat seminarium i augusti. Jag 
känner att vi är på rätt väg och det känns kul.

Det gläder mig mycket att i detta nummer av TIFF 
finns artiklar med två kvinnliga förebilder för den 
tekniska tjänsten nämligen Anna Öhrn och 
Caroline Norenberg. Anna och jag har visserligen 
inte tjänstgjort tillsammans men vi samarbetade en 
hel del när hon var chef för logistiken (C M4) vid då-
varande Marintaktiska staben. Caroline tjänstgjorde 
hos mig på Teknisk tjänstsektionen som materiel-

områdesansvarig för generell bas och underhålls-
utrustning innan hon gick över till sitt nuvarande 
arbete vid FMTS.

FMV ska genom projekt Norma avlösa ett antal 
gamla IT-system. Detta kommer att påverka hur 
Försvarsmakten får sin masterdata (grund- och 
förvaltningsdata). Ett arbete pågår mellan myndig-
heterna för att klara ut hur detta ska gå till.

Slutligen vill jag annonsera att detta blir min näst 
sista ledare i TIFF, då jag går i pension vid årsskif-
tet. Rekrytering av min ersättare pågår, men inget är 
ännu klart.

Jag hoppas att ni ska finna nöje av 
detta nummer av TIFF.

Anders Steninger

Ledaren

Bäste TIFF-läsare!
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Uppgiften för Marinens prov-
turskommando är att säkerställa 
att ny- och ombyggnation av till 
exempel fartygssystem levereras 
enligt Försvarsmaktens ställda krav. 
Det kan röra sig om alltifrån korta 

uppgraderingsprojekt, med någon 
månads arbete, till fleråriga projekt 
med ett stort antal medarbetare med 
specialistkunskaper och besättningar 
från marinens förband. Projekten 
bär sina egna kostnader och har full 

kostnadstäckning gentemot FMV 
för Försvarsmaktens stöd.

Verksamheten inom PTK M om-
fattar bland annat stöd i verifiering 
och validering, systemsäkerhetsar-
bete, konstruktionsgranskningar, 

TIFF TRÄFFARTIFF TRÄFFAR
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Provturskommando 
Marinen stödjer FMV
i den marina materielproduktionen
Provturskommando Marinen (PTK M), är en avdelning i Sjöstridsskolans (SSS) utvecklingsenhet 
och är Försvarsmaktens stöd till FMV när det gäller marina materielanskaffningsprojekt.

Text och foto: Martin Neander

Anna Öhrn har ett intresse av att se helheten, 
samt att hitta processerna och strukturerna, 

i sitt arbete som chef PTK M.
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driftsättningar, granskning av tek-
nisk information och dokumenta-
tion, framtagning av provtursplaner 
och genomförande av hamn och 
sjötester (HAT och SAT). Dessutom 
ges övrigt användarstöd som krävs 
vid framtagande av nya eller modi-
fierade system.

Under en av de där varma sensom-
mardagarna i augusti träffade TIFF 
chefen för PTK M, Anna Öhrn, i 
Karlskrona. Hon har en lång och 
gedigen bakgrund inom tidigare 
Teknikkontor Fartyg. Dessutom 
har hon många års erfarenhet som 
logistikchef inom marinen och den 
operativa verksamheten.

Hon inledde sin karriär med 
värnplikt som radiosignalist och 
tjänstgjorde på ubåt under 1990, 
för att därefter segla ytattack som 
ung officer. Sedan läste hon till 
civilingenjör med inriktning på 

signalbehandling och telekommuni-
kation. Anna menar att med denna 
bakgrund har det känts helt rätt att 
träda in i sin nuvarande roll som är 
att representera Försvarsmakten och 
marinen samt att samverka med och 
förstå såväl FMV som industrin. 

– Jag är nog inte en typisk marin-
ingenjör utan snarare mer operativt 
inriktad i mitt jobb, säger Anna. Jag 
har ett intresse av att se helheten, 
hitta processer och strukturer för 
arbetet. Eftersom jag i flera år har 
jobbat med både materielprojekt och 
i insatsverksamhet, där man använ-
der materielen, kan jag lättare se hur 
detta samverkar eller bör samverka 
och hur det bildar en helhet.

Samlad organisation
PTK M i sin nuvarande form skapa-
des 2014. Uppdraget med att stödja 
utvecklingen av marinens materiel, 
genom att skapa provturskomman-
don för olika projekt, har funnits 
länge men var då inte sammanfört 
inom Sjöstridsskolans (SSS) och 
marinens utvecklingsorganisation. 

– Skillnaden mot tidigare är att 
PTK M fungerar som en samlad 
organisation med ett generiskt 
arbetssätt när det kommer till att 
samordna ny- och vidareutveckling-
en av materielsystem för marinen, 
förklarar Anna Öhrn. Personalen 
arbetar sedan i projektform mot 
varje uppdrag.

Uppgiften för PTK M vid infö-
rande av marin materiel är att stödja 
FMV med marinspecifik kompetens 
och agera Försvarsmaktens repre-
sentant vid kravverifiering inför 
mottagandet av materiel från indu-
strin och FMV. 

FMV uppdrar åt PTK M att till-
sammans med förbandens besättning-
ar prova av och säkerställa funktio-
nerna enligt kravspecifikationen innan 
leveransen till Försvarsmakten sker. 

Att samspelet mellan industri, 
FMV, förbanden och PTK M är 
väl fungerande och en avgörande 
parameter för att marinen ska kun-
na få fartygssystem eller delsystem 
som fungerar fullt ut i det operativa 
sammanhanget. 

– Armén och flygvapnet har inte 
provturskommandon på samma sätt 
som marinen. Orsaken är att både 
FMV och Försvarsmakten är be-
mannade på annat sätt. Till exempel 
har FMV egna piloter som kan ut-
föra provturer medan FMV inte kan 
ha en helt egen fartygsbesättning för 
det ändamålet, förklarar Anna.

I alla faser
PTK M ingår i SSS Utvecklingsen-
het (UtvE) tillsammans med Metod-
avdelningen, Amfibieavdelningen 
samt Övnings- och Värderingsavdel-
ningen. Alla avdelningarna sitter i 
huvudsak i samma byggnad i Karls-
krona utom Amfibieavdelningen 
som finns på Berga Örlogshamn. 
Syftet är att UtvE samlat ska kunna 
bedriva utvecklingsarbete inom såväl 
metod och taktik som inom teknik 
och materiel.  

– Vi medverkar under materiel-
projektens samtliga faser och är 
därmed delaktig i hela livscykeln av 
materielen från design, byggnation, 
driftsättning och vidmakthållande, 
säger Anna.

Under dessa olika faser blir det 
ett antal olika aktörer som PTK M 
samarbetar med. Förutom FMV 
kan nämnas Teknik- och Vidmakt-
hållandekontoret (TVK) och Drift-
styrningskompaniet (DSK). Inom 
industrin kan nämnas Stockholms 
reparationsvarv, Dockstavarvet, 
Ö-varvet, Swede Ship Marine (tidi-
gare Djupviks varv), Saab i Järfälla, 
Linköping och Motala (inom vapen/
sensorer/ledningssystem), Saab 
Kockums i Karlskrona, Muskö och >>>

PTK M levererar stöd till materielutvecklingen 
så att effektiva leveranser av operativa system 

till krigsförbanden erhålls.”
Säger Anna Öhrn
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Malmö, samt Nauta som är ett varv 
i Polen.

– Jag har lagt mycket tid under 
första halvåret i år på att resa runt 
till de olika projekten och industri-
aktörerna, berättar Anna. Jag är 
också ansvarig för provverksamhe-
ten. Provverksamhet inom militär 
sjöfart kan handla om att prova 
ut ett nytt fartyg, en ny torped, en 
spaningsradar eller en signatur-
anpassning.

Samspelande triad
Anna Öhrn förklarar att i en triangel 
där Försvarsmakten, Industrin och 
FMV är representerade i respektive 
hörn så finns PTK M i mitten.

– I vårt dagliga projektarbete sker 
validering och verifiering av till ex-
empel fartygen på varv, säger Anna. 
Där arbetar aktörerna integrerat och 
genomför exempelvis projektmöten 
med representanter från Försvars-
makten, FMV och industrin.

Stödet från PTK M levereras 
under hela utvecklingsprocessen. 
PTK M utgör då brukarens repre-
sentant i materielanskaffningen för 
att säkerställa en i hög grad effektiv 
leverans av nya system till de marina 

krigsförbanden som klarar av de 
operativa kraven. 

– Bland annat var vi med och pla-
nerade och skapade förutsättningar 
för den beredskapskontroll, som var 
medialt uppmärksammad, i maj i 
år där Försvarsmaktens operativa 
förmåga till gemensam sjömålsstrid 
prövades, säger Anna. Då verifiera-
des det tekniska systemet sjömåls-
robot 15 i skarpt läge i ett operativt 
sammanhang. Vår uppgift var, även 
i detta sammanhang, att bistå FMV 
i planering och genomförandet av 
en verifieringskontroll med både 
marinen och flygvapnet.

– I och med att vi har brukarens 
perspektiv samt att den djupa kun-
skapen och stora erfarenheten finns 
hos oss tillsammans med besätt-
ningar, så kan vi bland annat under 
projektets gång vägleda såväl FMV 
som industrin så att misstag mini-
meras och utvecklingsarbetet går så 
bra som möjligt. Man ska komma 
ihåg att det många gånger är frågan 
om mycket komplexa tekniska 
system, eller system av system, som 
ska integreras. Det kan även vara ny 
teknik som ska integreras med äldre. 
Perioderna då fartyg ska verifieras 

till sjöss är ekonomi- och personal-
tunga perioder, vilket ställer krav 
på planering och precision. Därför 
behöver Försvarsmakten, FMV och 
industrin arbeta tätt tillsammans för 
att göra arbetet effektivt.

Många samarbetspartners
PTK M kan sägas vara Marinsta-
bens förlängda arm i materielpro-
duktionen. Inom Marinstaben är 
det Planeringsavdelningens Materi-
elsektion som finns på Muskö, som 
arbetar med marinens materielplan 
och sköter de nya materielbeställ-
ningarna och avtalen med PROD 
RPE och FMV. 

Vid Materielsektionen finns Ma-
terielområdesansvarig (MOA) som 
är en drivande part inom projekt 
som ligger inom respektive MOA-
område. Två andra enheter inom 
Marinstaben som PTK M jobbar 
nära tillsammans med är Stödav-
delningens Rederisektion (Muskö) 
och TVK Marin (Karlskrona och 
Muskö). TVK är den enhet i mari-
nen som är mottagaren vid materi-
elöverlämningen till Försvarsmakten 
i slutet av projektet och som sedan 
ansvarar för vidmakthållandet.

– Det är väldigt många som vi 
samarbetar med inom Försvarsmak-
ten. Det är både bra och ibland min-
dre bra, säger Anna. När det gäller 
själva materielekonomin så styrs det 
av tre delar i försvarets anslag:
•  Nyanskaffning/modifieringar – det 

är den största delen för oss
• Vidmakthållande – TVK och PTK 
•  Materielunderhåll – FU & AU 

– där framför allt DSK agerar 
utefter styrning från TVK

När Materielsektionen beställer av 
FMV så skapar FMV VerkO Marin 
ett projekt med projektledare. När 
FMV beställer stöd av PTK M inom 
ett av projekten skapas motsvarande 
projektstruktur och en delprojektle-
dare utses. Det underlättar i eko-
nomihantering och uppföljning i de 
åtaganden som ska utföras.

Varierande projekt
– På årsbasis hanterar PTK M mel-
lan 20 och 60 delprojekt, berättar 
Anna. Alla projekt innebär inte att 
det är provturs- eller utbildnings-
verksamhet hela tiden och var och 
en av mina medarbetare kan ansvara 

PTK
Marinen

FMV Industrin

Försvarsmakten

PTK Marinen

GO60.U2.5010 Stödjer materielproduktion inklusive utarbetande av kravdokument. 

PTK M stödjer den marina förmågeutvecklingen, främst ur ett 
materielperspektiv men ska även kunna stödja inom andra områden. 

Stödet levereras under hela utvecklingsprocessen. PTK M utgör brukarens 
representant i materielanskaffningen för att säkerställa en, i högre grad, 

effektiv leverans av nya system till de marina krigsförbanden. 
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för eller stödja i flera projekt. Pro-
jektmängden och projektinnehållen 
varierar ofta i intensitet över tiden.

– Jag och min delprojektledare 
ser sedan till att vi får den perso-
nal från varje förband som behövs 
i respektive delprojekt och fas, 
fortsätter hon. Vi kanske behöver en 
eller två personer från förbanden i 
hela projektet medan vi kan behöva 
en hel fartygsbesättning under en 
begränsad tid. Vi kan på det sättet 
skapa en otrolig personalflexibilitet i 
projekten. I vissa fall tillhör inte ens 
mina delprojektledare PTK M. Det 
är därmed hypereffektivt utnyttjan-
de av marinens personal. Det kräver 
dock framförhållning och planering 
för att veta hur många personer som 
behövs i varje projekt och under 
vilka perioder.

I Anna Öhrns planeringsuppdrag 
för de närmaste åren finns en bland-
ning av vidmakthållande- och an-
skaffningsuppdrag. Prognosen är att 
det kommer accelerera i omfattning 
då mer pengar tilldelas Försvars-
makten de kommande åren. 

Exempelvis pågår anskaffning av 
nytt spaningsfartyg, anskaffning av 
A26 (två stycken ubåtar), halvtids-
modifiering (HTM) av korvett typ 
Gävle, HTM av två stycken ubå-
tar av Gotlandsklass, åtgärder på 
korvett av Visby-klass (fem stycken), 
livstidsförlängning (LTF) av Strids-
båt 90, vidmakthållandeåtgärder på 
ubåten Halland, samt införande av 
flera lednings- och sambandssystem.

Inom kort påbörjas HTM av två 
stycken röjdykarfartyg av Spårö-

klass, HTM av korvett typ Visby 
samt LTF av minröjningsfartyg 
typ Koster och parallellt kommer 
projekteringsarbetet för Visby G2 
(Visby generation 2) att påbörjas 
och materielanskaffning till amfibie-
bataljon 2030 samt omsättning av 
dykmateriel. Runt 2023 och framåt 
kommer det krävas en omfattande 
PTK-organisation för att klara av 
produktionstakten.

– Det finns provturskommando-
personal som jobbar på SSS För-
svarsmaktens dykeri och navalme-
dicinska centrum (DNC). De tillhör 
DNC, men arbetar med stöd till 
materielproduktionen vad avser ut-
veckling av dyksystem, säger Anna. 
Likadant ser det ut vid SSS Amfibie-
avdelningen på Berga. Där hanteras 
provturskommandoverksamheten 
med stridsbåtar. Sammantaget är 
storleken på den organisation jag 
jobbar med väldigt flexibel.

Anna Öhrn har dessutom personal 
som jobbar åt PTK M i projektet 
där Marinens Bojbåtssystem genom-
går modifiering till spaningsbåtar 
(läs mer om det i TIFF 1/2020). De 
är anställda av Fjärde sjöstridsflottil-
jen. På samma sätt arbetar personal 
vid 17. bevakningsbåtskompaniet i 
Göteborg i projektet LTF BevB.

Problemställningar
Med så många olika aktörer in-
blandade i en stor mängd projekt 
av varierande storlek och komplexi-
tet finns det självklart också olika 
utmaningar.

– Det handlar om att ha en bra 

dynamik inom triaden Försvarsmak-
ten, FMV och industrin. Det gäller 
också att ha en bra projektorganisa-
tion som har god samverkan och 
det är viktigt att vi upprätthåller 
det, säger Anna. Det är dessutom 
viktigt att ha gemensamma projekt-
ledningsmöten så att inte bara två 
av aktörerna för en dialog som berör 
alla tre i triaden.

Personalsituationen i marinen är 
ett annat problem. Det är en utma-
ning för marinen att i stor utsträck-
ning vara till sjöss i skarp insatsverk-
samhet och samtidigt utbilda och 
utveckla marinen. Personalsituatio-
nen är ansträngd.

– Vi är väldigt underbemannade 
i alla organisationsenheterna. I 
marinens skarpa verksamhet har vi 
också stora vakanser. Det gör det 
nödvändigt att skapa varje projekt 
på ett unikt sätt – det är lösningen 
av uppdraget som måste vara i 
centrum och inte organisationen. 
Det gäller att samlas och jobba 
ihop även när det är personalbrist, 
påpekar Anna.

På den positiva sidan finns det att 
personaltillväxt och materieltillväxt 
återigen nu är viktiga prioriteringar 
inom Försvarsmakten. 

– Det är bra att PTK M är med 
tidigt i materielanskaffningsfasen. 
Sedan får vi se till att utnyttja de 
begränsade resurserna så effektivt 
det går. När PTK är med vid krav-
framtagningen med mätbarhet går 
verifierings- och valideringsarbetet 
bra i slutet med lyckad materielöver-
lämning, avslutar Anna Öhrn. n

Nyköping och Visby är två av Försvarsmaktens fem korvetter i Visby-klassen.
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Tidigare fanns 1. Tekniska bataljonen 
som var ett krigsförband som sattes 
upp 2010. Det var en stående bataljon 
vilket innebar att bataljonens perso-
nal i huvudsak var anställda Denna 
bataljon delas, brigadtekniska kom-
panier överförs till armén övriga delar 
ingår i det ny uppsatta förbandet. 

1. Operativa Logistikbataljon är 
nu en helt ny aktör på Försvars-
maktens bakre logistiknivå och den 
består av delar av den gamla tekniska 
bataljonen och av logistikkompanier 
från brigadernas logistikbataljoner 
i Skövde. Jämfört med den gamla 
bataljonen har den nya bataljonen 
ett större fokus på transporter och 
förnödenhetsförsörjning. Ambitionen 
är att det ska finnas tre eller fyra ope-
rativa logistikbataljoner om tio år.

Stort logistikbehov
Överstelöjtnant Caroline Norenborg 
är chef för den nya bataljonen och 

säger att 1. Operativa Logistikbatal-
jon möter ett stort behov av operati-
va resurser som generellt har saknats 
i Försvarsmakten.

– Delar av de gamla logistikbatal-
jonerna och teknisk bataljon slogs 
ihop och därmed skapades en orga-

nisation som verkar på en operativ 
nivå i stället för att endast finnas på 
brigadnivå, berättar Caroline.

Hon menar att det är en stor för-
del att den operativa logistikbatal-
jonen nu har sina egna resurser som 
kan nyttjas mellan förråden fram 

1. Operativa Logistikbataljon bildades 1 januari 2020 och är FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola) 
insatsförband. Bataljonens uppgift är att stödja andra förband med bland annat teknisk tjänst 
såsom materielunderhåll och tekniskt systemstöd av Försvarsmaktens materiel.

Text: Martin Neander. Foto: Christian Lövgren

1. Operativa Logistik- 
bataljon i startgroparna

Överstelöjtnant Caroline Norenborg är chef för 
den nya 1. Operativa Logistikbataljon.

STABS/LEDNINGS-
KOMPANI

LOGISTIK-
KOMPANI

LOGISTIK-
KOMPANI

LOGISTIK-
KOMPANI

TEKNISKT
KOMPANI

OPERATIV LOGISTIKBATALJON
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till den främre nivån för samtliga tre 
försvarsgrenar. 

– Det är luckan när det gäller 
transportresurser som den nya 
bataljonen kan fylla, säger Caroline. 
Tidigare har det varit civila resurser 
som kört mellan förråden och det 
var nödvändigt att Försvarsmak-
ten kunde ha en egen resurs för att 
hantera detta fullt ut. Gränslandet 
mellan bakre och främre nivå kan 
ibland vara komplex och osäker i en 
kris- eller krigssituation att hantera 
för en civil resurs. Då behövs det 
en militär motsvarighet som kan 
säkerställa logistiken i olika slags 
scenarier som kan uppstå.

Många utbildas
När TIFF besökte FMTS i Halm-
stad i maj i år fanns det 65 värn-
pliktiga inkallade soldater – ett 
halvt kompani – under utbildning 
och det kommer att vara samma 
antal för utbildning under 2021. I 
Skövde kommer det enligt Caroline 
Norenborg att på sikt utbildas cirka 
200 soldater för tjänst i de operativa 
logistikkompanierna. 

– Att vi har gått över till värn-
pliktsutbildning är en stor skillnad 
jämfört med den tidigare tekniska 
bataljonen.  Den tjänstgörande per-
sonalen används i större utsträck-
ning till värnpliktsutbildning i stället 
för att lägga många timmar på att 
stå och skruva i våra verkstäder. 
Det är den stora skillnaden gällande 
den tekniska tjänsten jämfört med 
innan, förklarar hon.

Enligt Caroline Norenborg kom-
mer 1. Operativa Logistikbataljon 
att vara en lättrörlig funktion som 

kan hjälpa till där det finns behov 
inom Försvarsmakten till skillnad 
mot Markverkstadsenheten (MvE) 
som är en mer stationär resurs. Även 
MvE kommer dock på sikt att bli ett 
krigsförband som kallas Markverk-
stadsbataljonen. 

– MvE kommer inte att vara rörlig 
på det sättet som vi utan kommer 
att ha sin verksamhet i sina befint-
liga lokaler, säger Caroline. Det är 
orsaken till att vi inte tar hand om 
de så att säga tunga bitarna utan det 
blir MvE som kommer att hantera 
dem. 

Övningar viktigt
Caroline Norenborg ser ett par 
utmaningar för den nya bataljonen. 
Den ena rör själva krigsförbandsut-
vecklingen där det gäller att få till en 
bra utvecklingskurva med hjälp av 
övningar. Under 2021 är en prelimi-
när plan att den Operativa Logistik-
bataljonen ska delta i den finländska 
försvarsmaktens huvudövning 
Arctic Lock. Att få tillräckligt med 
relevant materiel att öva med är 
också önskvärt.

– Det handlar även om att 
tillföra tillräckligt med personal, 
säger Caroline. Logistikpersonal 
är hårdvaluta i dagens läge. Det är 
svårt att få tillräckligt många att 
utbilda sig inom logistik och att 
sedan stanna kvar inom det. En 
av orsakerna har varit att logistik-
materiel varit lågprioriterat inom 
Försvarsmakten. Nu pratas det 
äntligen om utveckling och att 
logistik ska prioriteras men det 
händer inte över en natt. Men det 
känns hoppfullare och det märks 

också av i organisationen att det är 
positivare på den punkten.

Överstelöjtnant Niklas Jörnsby, 
ställföreträdande chef, FMTS och 
tidigare chef för 1. Tekniska bataljo-
nen, berättar att för ett par år sedan 
så genomfördes ett arbete med att 
se över logistiken och vad som krävs 
för att understödja brigaderna och 
arméns förband med det de behöver. 

– Vi tog under 2019 fram en perso-
nalram och en organisationsstruktur 
gällande operativa logistikbataljo-
nen för ÖB att ta ställning till, säger 
Niklas. När det gäller organisatio-
nens struktur har vi fått klartecken, 
men när det gäller personal och 
roller så återstår det fortfarande att 
utveckla hur det ska se ut.

Viktig aktör
Överstelöjtnant Lars Håkansson 
har jobbat med ledningsstabens 
krigsförbandsmålsättning som är 
startdokumentet för utveckling av 
krigsförband. Han påpekar att den 
operativa logistikbataljonen är en 
mycket viktig aktör i den bakre 
logistiken.

– I krigsförbandsmålsättningen 
anges ramarna för de förmågor, 
rörlighet och skydd som behövs, 
säger Lars.  Framöver anges också 
vilket behov det kommer att finnas 
av personal och materiel. Ett viktigt 
ingångsvärde för att dimensionera 
resurser för den bakre logistiken är 
hur försvarsgrenarna utvecklar sina 
krigsförband och logistikresurser 
på den främre nivån. Först då kan 
det skapas en helhet som möjliggör 
robusta lösningar för hela logistik-
funktionen. n

Överstelöjtnant Niklas Jörnsby är ställföreträdande chef, 
FMTS, och  var tidigare chef för 1. Tekniska bataljonen.

Överstelöjtnant Lars Håkansson har jobbat med 
ledningsstabens krigsförbandsmålsättning.
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Januari 2018 fattade FMV beslutet 
att etablera en standardplattform 
för produktdatahantering. Under de 
dryga två år sedan beslutet fattades 
har det hänt mycket. En upphand-
ling har gjorts, produkten Teamcen-
ter från Siemens har valts och ett 
projekt, som nu är i full gång, har 
satts upp.

Projektet Norma PLM har till för-
sta uppgift att avlösa ett antal gamla 

IT-system. I samband med det lägger 
vi grunden för ett framtida avancerat 
IT-stöd för produktdatahantering, 
säger Mattias Westman och Konrad 
Lindblad. Mattias är projektledare 
för införandet och Konrad huvud-
ansvarig IT-arkitekt. Man ska dock 
ha respekt för att avlösandet i sig tar 
tid, fortsätter Mattias. Det handlar 
om system som utgör en högst cen-
tral del av FMV:s verksamhet, och 

där stillestånd inte är acceptabelt. De 
största effekterna och realiseringen 
av nya PLM-förmågor ligger därför 
en bit in i framtiden. Tack och lov så 
har jag ett kompetent projektteam 
och bra stöd från ledningen i detta 
långsiktiga arbete. Lite trögt i starten 
– men nu rullar det på bra. Roligast 
av allt är nog det engagemang som 
börjar växa fram på bredd inom 
FMV:s verksamhet. 

PLM – Systemingenjörens 
Ledningscentral
PLM-systemet är för en Systemledning – vad Ledningscentralen 
är för en Stridsledning.

Med väl sammanhållen och effektiv produktdatahantering är det en 
relevant liknelse. Inom ramen för programmet Norma konsoliderar 
nu FMV all produktdata till ett sammanhållet system. Detta är en av 
hörnpelarna inom ramen för ett ”Framtida FMV”, säger Gustaf Fahl.

Norma
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Gustaf Fahl, Teknisk Direktör
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Vi som jobbar med IT och pro-
duktdata har hoppats på denna för-
ändring i flera år, förstärker Konrad. 
Att nu se att tiden är mogen, och att 
alla pusselbitar faller på plats på en 
och samma gång - det känns fantas-
tiskt. Det enda som kan oroa mig 
är att etableringen kommer att ta 
tid och kräva uthållighet. Det är en 
stor och kompetent plattform som 
vi nu säkerställer att vi installerar på 
ett stabilt sätt för långsiktig tillväxt. 
Strategin med stegvisa införanden 
känns rätt och trygg, men de som 
väntar på sin Ledningscentral kom-
mer behöva ha lite tålamod.

Ja det stämmer säger, CIO Re-

becca Ihrfors, som är den som med 
kraft och uthållighet står bakom 
satsningen.  FMV är en kompetent 
organisation med hög ambition av-
seende produktdatahantering. Som 
ansvarig för IT är det min uppgift 
att möta upp med ett effektivt IT-
stöd. Med en sammanhållen PLM-
plattform i botten kommer vi att ha 
en helt annan grund, och därmed 
muskel, med vars hjälp vi kan möta 
upp mot behov. Jag ser därför fram-
för mig att denna initiala satsning 
kommer att följas av en rad verk-
samhetsutvecklingsprojekt kopplade 
till produktdata. För att klara av att 
styra och prioritera har vi därför, 

med anledning av PLM-satsningen, 
etablerat en ny förvaltningsmodell 
för effektiv samordning. 

Först och främst ser jag fram emot 
att vi ska samla all produktdata i 
ett och samma system säger Mikael 
Snell, chefsingenjör Flyg, och en av 
de som med bred och djup produkt-
kännedom är engagerad i projektet. 
Bara att samla all produktdata i ett 
och samma system, kommer att ge 
oss fördelar i form av ökad infor-
mationskvalitet, spårbarhet, för-
bättrad behörighetshantering m m. 
De verkliga fördelarna ser jag dock 
komma när vi börjar jobba med ett 
mer avancerat stöd för system- och 
produktstrukturer med övergripande 
konfigurationsstyrning. Sedan ska 
man inte förringa de vinster som 
kommer av att våra medarbetare 
inte ska behöva lägga lika mycket tid 
på att leta efter information i flera 
system, flytta information mellan 
system eller behöva ifrågasätta olik-
heter. Det ska vara tydligt var källan 
till produktinformation ligger. Mas-
ter ska vara master så att säga. 

Mattias Westman avslutar med 
att berätta att projektet kommer att 
driftsätta en första installation av 
plattformen under december 2020. 
Då kommer det att finnas stöd för 
dokumenthantering och kravhan-
tering, men inga system kommer 
att avlösas vid denna tidpunkt. För 
de som är intresserade ges däre-
mot möjlighet att bekanta sig med 
plattformen och dess förmågor. 
Under 2021 sker avlösning av befint-
liga system, vilket är den verkliga 
startpunkten för PLM-resan. Vi ser 
sedan fram emot att berätta mycket 
mer om den fortsatta utvecklingen 
på väg mot den verkliga Lednings-
centralen, blir Mattias slutord. n

Mattias Westman,
Huvudprojektledare Norma PLM

Rebecca Ihrfors,
CIO och chef IT-staben

Konrad Lindblad,
Chefsarkitekt Norma PLM

Mikael Snell, Chefsingenjör Informations- 
säkerhet Flygmateriel Systemledning Flyg

Text: Lena Gunnarsson
Förändringsledare Norma PLM
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Kompetenscenter Materialteknik Del 3

Komposit finns i många materiel-
system inom luft, mark och sjö, till 
exempel; Fpl 39 (Jas 39 Gripen), 
Korvett Visby och granatgevär Carl-
Gustaf M4.

Kompositer är sammansatta av 
två eller flera material som var för 
sig har helt olika egenskaper men 
tillsammans bildar de ett konstruk-
tionsmaterial med nya egenskaper. 
Kompositerna, som beskrivs i denna 
artikel, är sammansatta av fiber, 
till exempel kolfiber, glasfiber eller 
aramidfiber och en plastmatris, 
till exempel epoxi, polyester eller 
vinylester. Den främsta fördelen med 
komposit är hög hållfasthet med 

låg vikt. Andra fördelar är mycket 
bra utmattningshållfasthet, korro-
sionsbeständighet samt bra åldrings-
egenskaper. Komposit som material 
möjliggör skräddarsydda konstruk-
tioner, som även går att modifiera 
och reparera. 

KC Komposit är en av fyra grup-
per inom KC Materialteknik och är 
specialiserade på kompositmaterial 
och kompositkonstruktion. I grup-
pen finns samlad kompetens från 
de olika arenorna inom Försvars-
makten, FMV samt industrin. I KC 
Komposit ingår också den av FMV 
utnämnda Nivå III personen med 
övergripande behörighet och ansvar 

för bland annat utbildning och certi-
fiering inom kompositverksamheten.

Kompositreparation har varit och 
är huvudfokus för KC Komposit 
som började med att ta fram och 
utveckla reparationsmetoder för 
Fpl 39 och har fortsatt med repara-
tionsteknik för bland annat Korvett 
typ Visby. Nya reparationsmetoder 
utvecklas när behov finns, till exem-
pel för reparation av kompositlådor 
tillhörande bandvagn 410. Teknikut-
vecklingen bevakas och den relativt 
nya handhållna spektroskopiska 
inspektionstekniken med FTIR 
kan ses som ett exempel på detta. 
Uppföljning och uppdatering av 

Vad händer inom
KC komposit?
I den tredje av fyra artiklar om kompetenscenter materialteknik beskriver vi tre exempel 
på vad som händer inom Kompetenscenter Komposit (KC Komposit).

Tre av delmomenten vid reparationen av kompositlådan. Till vänster: skadeinspektion, i mitten: skadan 
borttagen och stegfog skapad, till höger: ersättningslaminat fastlimmat. 
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Serie i 4 delar KOMPOSIT

tillförlitlig användning av fartygs-
skrov i sin tänkta driftsmiljö, har va-
rit relativt okänd då skrovstrukturen 
varit uppbyggd av förhållandevis nya 
och tidigare oprövade konstruktioner 
av s k sandwichmaterial. I samband 
med projekteringen av minröjnings-
fartyget M70 byggdes i början på 
70-talet fullskalesektionen FUSK 
som motsvarar akterskeppet på farty-
get. Sektionen användes för att veri-
fiera ett antal olika egenskaper som 
chocktålighet och akustisk signatur 
men även för att utvärdera tillverk-
ningsteknik och material. Sektionen 
sjösattes 1975. För att utvärdera hur 
långvariga exponeringstider i marina 
miljöer påverkar skrovmaterialets 
kemiska egenskaper och mekaniska 
hållfasthet togs provpaneler ut från 
fullskalesektionen FUSK hösten 
1998, dels från området under vat-
tenlinjen dels från området ovan 
vattenlinjen. Studien visade förvisso 
att kemisk åldring i plastmatrisen ägt 
rum men också att åldringen inte var 
mer omfattande än att resthållfast-
heten var intakt. På dagens korvett 
typ Visby används kolfiber/vinylester 
i skrovet till skillnad från tidigare 
FUSK-skrov som var av typen glas-
fiber/polyester.

En åldringsstudie av kolfiber/
vinylester-laminat av samma typ 
som finns på korvett typ Visby har 
påbörjats av EMT i samverkan med 
Saab Kockums på uppdrag av FMV. 
Korvett typ Visby har varit i drift 
under ca 20 år och syftet med studien 
är att säkerställa tillförlitlig använd-
ning av materielen under dess tänkta 
livslängd men också för att använda 
som kunskapskälla i samband med 
projektering av nya typer av ytstrids-
fartyg. Åldringen sker forcerat och 

Vad händer inom
KC komposit?

Tvärsnitt av den sandwichkonstruktion som lådorna är 
tillverkade av och som även används vid reparation.

olika tekniska order (TO) kopplade 
till området, skadeutredning samt 
produktsersättning är andra delar 
i arbetet inom KC komposit. Tre 
olika exempel på arbeten inom KC 
komposit presenteras nedan.

Reparation av kompositlådor 
till bandvagn 410
Ett arbete har pågått för att möjli-
göra reparationer av kompositlådor 
tillhörande bandvagn 410. Syftet är 
att kunna reducera nyinköp av lådor 
och därmed kostnader och ledtider 
och att bidra till en breddad kom-
petens att bredda kompetensen hos 
Markverkstaden Skövde. Lådorna 
sitter ovanpå bandvagn 410 och 
är en konstruktion bestående av 
dubbelskalspaneler (också kallade 
sandwichpaneler) innehållande en 
divinycellkärna och en aluminiumfo-
lie (av EMC-skäl) som är omgiven av 
tunna glasfiberarmerade täcklaminat. 
Flertalet fördelar med kompositer lis-
tades ovan, en nackdel är att de kan 
vara känsliga för slag vilket naturligt 
förekommer under användning i fält. 

Ett förslag på reparationsmetod 
lämplig för 410-lådorna togs fram. 
Metoden går i stora drag ut på att 

med hjälp av en handfräs skapa en 
stegad fog varvid ett ersättningsla-
minat med matchande stegning kan 
limmas fast, ovanpå detta lamineras 
sedan ett antal trappade glasfiber-
skikt för att sprida lasten samt agera 
som slipskikt inför ommålning.

I slutet av 2017 höll EMT (Ele-
ment materials technology) en 
pilotkurs för personal på Markverk-
staden Skövde. Utbildningen innefat-
tade grundläggande materiallära 
och kompositreparation. Efter detta 
utfördes under 2018 en första provre-
paration av en i fält skadad låda.

Efter en tid kom fler lådor till 
Markverkstaden i Skövde och 
arbetet med att skapa ett förslag till 
arbetsinstruktion påbörjades. Under 
våren 2020 närvarade EMT:s per-
sonal vid reparation av ytterligare 
en låda med en skada i form av en 
uppfläkt kant. Vid denna reparation 
fick personalen på markverkstaden 
arbeta utifrån ett utkast till arbets-
instruktion. Det reviderade förslaget 
levererades i slutet på maj och fler 
lådor står på tur för reparation.

Kompositers livslängd
Livslängden, det vill säga tiden för 
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Divinycellkärna

Aluminiumfolie
Glasfiberkomposit

>>>



TIFF nr 3 / 202014

Text: Annelie Eveborn,
Element materials technology
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Så här hänger de olika grupperna ihop under en koordinerande funktion.

prov tas ut kontinuerligt vid olika 
tidsperioder och provas både kemiskt 
och mekaniskt fram till att det mot-
svarar åtminstone 50 år.

Handhållen FTIR
FTIR (Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy) är en spektroskopisk 
mätmetod som jämför den absor-
berade energin från en infraröd 
ljuskälla. Olika kemiska bindningar 
absorberar IR-ljus vid olika vågtal. 
Man kan på detta vis identifiera 
material. Fouriertransformen an-
vänds för att konvertera datan till ett 
spektrum.

EMT har tidigare utvecklat en 
analysteknik för att detektera gra-
den av värmeskador 
på kolfiber/epoxi-
system som används 
på Fpl 39. Tekniken 
bygger på FTIR och 

analyserna har skett med stationärt 
FTIR-instrument. Numera finns 
portabla FTIR-instrument desig-
nade för att bland annat kunna 
detektera värmeskador på kompo-
siter och studier har visat att det 
handhållna FTIR-instrumentet, 
Agilent 4300, är känsligt nog för att 
detektera värmeskador på motsva-
rande sätt som tidigare gjorts med 
stationärt instrument. Fördelen med 
ett handhållet instrument är att ana-
lyserna kan genomföras fältmässigt 
på ett oförstörande sätt. 

Studierna visar att termisk skada 
orsakar oxidation i plastmatrisen 
(t ex epoximatris) och att detta leder 
till försämrade mekaniska egenska-

per. Analystekniken 
bygger på att identi-
fiera och kvantifiera 
graden av oxidation i 
plastmatrisen. 

Ett arbete som syftar till att ge-
nomföra kompositreparation på en 
blixtskadad nosvinge där skadade 
områden samt oskadade områden 
identifieras med den handhållna 
FTIR-tekniken håller på att utfor-
mas. 

Alla inom FM och FMV kan 
kontakta Funktionsbrevlåda KC 
Materialteknik materialteknik@
fmv.se som vidarebefordrar frågor/
synpunkter för handläggning till 
respektive grupp; Metall, Kompo-
sit, Elast/Vidhäftning eller Additiv 
tillverkning. n

Kompetenscenter Materialteknik Del 3

Fakta

TEKNISK TJÄNST
LUFT • SJÖ • MARK
Kluster 508

En nosvinge som blivit utsatt för en blixt analyseras med hjälp av det 
handhållna FTIR-instrumentet för att upptäcka termiska skador på 
kompsositstrukturen som inte är synliga för ögat. 
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Samhället är sig inte likt i dessa 
dagar. Vem hade kunnat föreställa 
sig denna utveckling när det under 
våren började basuneras i etern om 
Covid-19. 50 % av våra medlem-
mar har uppnått den aktningsvärda 
åldern av 70 år och däröver och 
tillhör därmed det av FHM klassat 
som riskgrupper. Att genomföra ett 
fysiskt möte nu i höst får anses oför-
svarligt, så styrelsen har beslutat att 
senarelägga årsmötet med kringarr-
angemang till 2021.

Rent tekniskt skulle ett digitalt 
möte kunna genomföras, men 

med de praktiska åtgärderna som 
behöver göras samt att kallelse och 
övrigt underlag skall ges ut minst 
30 dagar före mötet skulle tidpunk-
ten för mötet bli väldigt sent under 
året.

Styrelsen tog därför vid telefon-
möte 2020-08-26 beslutet att års-
mötet 2020 senareläggs.

Årsmötet 2021, vilket planeras att 
avhållas på Amf 1 på Berga, kom-
mer därför att omfatta förvaltningen 
för såväl år 2019 som 2020.

Vidare information kommer i hös-
tens KamraTnytt, vilken beräknas 

utkomma i slutet av oktober alterna-
tivt i början av november. n

(KamraToff = Kamratföreningen försva-
rets tekniska officerare)

KamraToff årsmöte 2020 senareläggs
I detta nummer av TIFF brukar det normalt ingå en artikel om 
KamraToff årsmöte och årsmötesarrangemang i övrigt. 
Med hänsyn till omvärldsläget och gällande restriktioner 
kan inget fysiskt möte genomföras för närvarande.

Text: PG Persson

https://kamratoff.se/

KamraToffs hemsida
https://kamratoff.se/

Vill du läsa TIFF
som E-tidning?

Gå in på tiff.mil.se under fliken ”Arkiv”
Där hittar du samtliga nummer från 1967!

Är du intresserad av att prenumerera?
TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt  

till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal 
och berörda industrier m fl.

För mer information gå in på http://tiff.mil.se under fliken ”Prenumeration”.

NR 1  • 2020
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Artificiell intelligens
Artikelserie

Artikelserie i fyra delar som bland annat 
har handlat om Sveriges AI strategi, 
säkerhet och olika juridiska aspekter 

på AI tekniken.

Sverige
Sveriges strategi för AI gavs ut av 
regeringen 2018 och heter Nationell 
inriktning för artificiell intelligens. 

I strategin avhandlas områdena 
utbildning och forskning, innovation 
och användning samt ramverk och 
infrastruktur. I strategin konstateras 
att ”Sverige ska vara ledande i att ta 
tillvara möjligheterna som använd-
ning av AI kan ge, med syftet att 
stärka både den svenska välfärden 
och den svenska konkurrenskraften”. 

En av de bedömningar som redo-
visas i rapporten är bl a att synergier 
mellan civil forskning och försvars-
forskning behöver tillvaratas. Vidare 

konstateras att det finns etiska risker 
med AI som måste hanteras och 
att Sveriges offentliga sektor har en 
närmast unik mängd data av hög 
kvalitet som kan användas för att 
utveckla AI applikationer. 

Strategin konstaterar också att 
Sverige är ett litet land och svårligen 
kan förväntas leda forskningen utan 
baserar sin AI strategi på samverkan 
med andra nationer och organisa-
tioner.

Norge
Norges strategi benämns ”Nasjonal 
strategi for kunstig intelligens”.

AI benämns som KI i Norge. 
Strategin gavs ut 2020. 

Strategin påminner en del om 
Sveriges strategi där man poängterar 
att Norge är väl positionerade för att 
kunna bli ledande i användning av 
AI på ett etiskt sätt inom områden 

där de redan är framstående såsom 
hälsa, olja/gas, energi och maritima 
tillämpningar. 

Liksom Sverige konstaterar även 
Norge i sin strategi att de har en 
ansenlig mängd offentliga data som 
kan användas för att utveckla KI 
applikationer på ett ansvarsfullt sätt. 

I strategin redovisas ett antal 
exempel och ett av dem är farty-
get Yara Birkeland som utvecklas 
av Kongsberg och beskrivs som 
världens första helelektriska auto-
noma containerskepp. Fartyget ska 
inledningsvis vara bemannat men 
agera helt autonomt (fjärrövervakat) 
från 2022. Den norska strategin är 
relativt omfattande och utgör även 
en övergripande introduktion till 
ämnet samt därtill ett antal exempel.

Finland
Finlands “strategi” gavs ut 2019 
och benämns ”Leading the way into 
the age of artificial intelligence”. 
Huruvida det verkligen är en strategi 
eller enbart en rapport från deras 
AI program ”Artificial Intelligence 
Programme” är något oklart.

I rapporten redogörs för elva åtgär-
der som ska leda till att Finland blir 
framgångsrikt inom AI. Ett flertal av 
dessa är liknande som Sverige och 
Norge, exempelvis datainsamling un-
der etiska och transparenta principer, 
samarbete mellan företag, myndighe-
ter och universitet/högskolor och att 

Några nationers strategier
för utveckling och användande 
av Artificiell Intelligens
I ett antal tidigare artiklar om 
artificiell intelligens (AI) har 
såväl teknologin som ett antal 
möjliga tillämpningar för den 
tekniska tjänsten belysts. I 
denna fjärde och avslutande 
artikel ska vi istället titta på AI 
strategier världen över inklusive 
den svenska strategin.

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: 
(ref https://www.regeringen.se/49a828/contentassets/844d30fb0d594d1b9d96e2f5d57ed14b/2018ai_webb.pdf, Artikelnummer: N2018.14). 

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: 
(ref www.regjeringen.no/KI-strategi, Publikasjonskode: H-2458 B). 
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olika varianter av ”expertis” måste 
samlas i landet. En del andra åtgär-
der fokuserar exempelvis på att bygga 
”världens bästa system för offentlig 
service till medborgarna” och att 
göra Finland till en ny ”trendsät-
tare” inom AI området. I rapporten 
redovisas de ursprungliga rekom-
mendationerna som identifierades 
2017 (som då var 8 st) och vad som 
åstadkommits därefter och vad som 
behöver göras framöver. Rapporten 
omfattar över 130 sidor.

Danmark
Den danska AI strategi benämns 
”National strategi for kunstig intel-
ligens” och utkom 2019. 

Den danska strategin påminner 
mycket om de övriga nordiska na-
tionerna där de fokuserar på att ”bli 
ledande på ansvarsfullt utvecklande 
och användande av AI”. Liknande 
Finland har även den danska strate-
gin som ett av sina mål att erbjuda 
medborgarna bra offentlig service 
baserad på olika typer av nyttjande 
av AI. I strategin konstateras också 
att Danmark förvisso har ett bra 
utgångsläge med sin digitala in-
frastruktur men att det finns flera 
utmaningar för att behålla sin posi-
tion som ett avancerat digitaliserat 
samhälle i en alltmer hårdnande 
internationell konkurrens. 

På samma sätt som Norge så foku-
serar Danmark på områden där de 
redan är starka såsom hälsa, energi, 
jordbruk och transporter. 

USA
USA:s strategi är föga förvånande mer 
offensiv än de nordiska ländernas. 
2019 undertecknade president Donald 

Trump “the American Artificial Intel-
ligence Initiative” (ref Executive Order 
13859) som var en inriktning för hur 
USA skulle agera inom AI området. 
Ett år senare publicerades rapporten 
American artificial intelligence initia-
tive: year one annual report. 

Rapporten baseras på att ”vid-
makthålla USA:s ledning inom AI 
området” och listar ett antal åtgärder 
för att åstadkomma detta. I rap-
porten konstateras att investeringar 
inom AI området måste öka, att pu-
blik data m m måste göras tillgänglig 
för AI utveckling, att barriärer för 
nyttjandet av AI måste sänkas, att 
omfattande utbildning krävs inför 
framtiden och att nationellt och 
internationellt samarbete är viktigt. 

De amerikanska bolagen Amazon, 
Facebook, Google, Microsoft, IBM 
och Intel är av naturliga skäl en 
synnerligen stor del av den ameri-
kanska AI utvecklingen då de lägger 
stora resurser på egen utveckling 
och forskning inom området. Deras 
respektive strategi inom AI omfattas 
dock ej av denna artikel.

Artificiell intelligens

Kina
Kinas strategiska plan för AI är 
på samma sätt som USA:s tveklöst 
offensiv. 

Planen (eller rapporten) benämns 
“Next Generation Artificial Intelli-
gence Development Plan”

Planen gavs ut 2017 och är indelad 
i tre steg med måldatum 2020, 2025 
och 2030. 

2020 ska den kinesiska AI indu-
strin och applikationerna ha uppnått 
”internationellt avancerad nivå”. 
2025 siktar man på grundläggande 
genombrott inom AI forskningen 
och därtill att AI är en gemensam 
drivande kraft inom industrin och 
2030 siktar man på att Kina ska 
vara det globala centrat inom AI. 
Till skillnad från övriga nationers 
strategier uttrycks tydligt att civil 
och militär utveckling sker gemen-
samt mot samma mål. Därtill är ett 
av målen att ”se över lagarna” för 
att möjliggöra den AI utveckling 
som krävs. I övrigt är det liknande 
innehåll som andra nationer.

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: 
(Ref: ISBN 978-952-327-437-2, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-437-2).

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: 
(ref https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf)

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: 
(ref https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/American-AI-Initiative-One-Year-Annual-Report.pdf)
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Sveriges strategi  
https://www.regeringen.se /49a828/contentassets/844d30fb0d594d1b9d96e2f5d57ed14b/2018ai_webb.pdf

USA rapport 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/American-AI-Initiative-One-Year-Annual-Report.pdf

Kinas strategi 
https://futureoflife.org/ai-policy-china/

Norges strategi
www.regjeringen.no/KI-strategi

Finlands ”strategi” 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-437-2

Future Of Life  
(ref https://futureoflife.org/ai-policy/)

Danmarks strategi 
https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf

Text:
Lars Håkansson (FMTS)

Sammanfattning
Att utveckla AI strategier är till sin 
natur svårt då området enligt de 
flesta bedömare befinner sig i en typ 
av startfas. Det har gjorts ett antal 
framsteg inom specifika områden 
och med dessa som grund utvecklar 
i princip alla nationer någon form av 
idé om hur fortsatta framsteg kommer 
att ske och vad man anser eller tror att 
man kan använda AI till. Självfallet är 
det ingen som vet hur området kom-
mer att utvecklas men strategierna 
försöker så gott det går att ”rikta in” 
respektive nations utvecklande och 
användande av AI. 

Gemensamt för de nordiska na-
tionerna är att de poängterar att de 
ska bli ledande på att använda AI på 
ett etiskt och kontrollerat sätt men 
också bedriva forskning och utveck-
ling inom specifika områden. 

Gemensamt för större nationer 
som USA och Kina är att de strävar 
efter dominans och ledarskap inom 
AI området. 

De risker som föreligger inom 
området behandlas i flertalet stra-
tegier där man resonerar i termer 
av ”transparanta algoritmer ” 
och ”etiskt nyttjande”. Begreppet 
”sandlåda” eller ”sandbox” används 

frekvent och beskriver hur man ut-
vecklar programvaror utan risk för 
att de kan skada andra system eller 
spridas utom kontroll. 

På samma sätt återkommer vikten 
av kvalificerad data och hur den ska 
kunna samlas in, struktureras och 
användas även mot bakgrund av 
den personliga integriteten. Sveriges 
strategi är relativ kort på ca 20 sidor 
medan andra nationer vecklar ut sig 
avsevärt mer och i princip beskriver 
hela teknologiområdet och dess 
innebörd samt vad som avses viktigt 
för respektive nation.

Ytterligare information 
För den intresserade så har organisa-
tionen Future Of Life Institute (FLI) 
som leds av svensken Max Tegmark 
sammanställt olika AI strategier värl-
den över på sin hemsida. n

Läs gärna rapporten som finns på följande länk: (ref https://futureoflife.org/ai-policy-china/). 

KINA
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Stridsbåt 90, vidareutvecklas 
efter 30 år till strb 90HSM

Marinens stridsbåtssystem 90 (strb 90) genomgår livstids-
förlängning och halvtidsmodifiering efter mer än 30 år i tjänst. 
Syftet är att vidmakthålla ett lyckat koncept för att säkerställa 
amfibie bataljonens förmåga till eldkraft och rörlighet.

Text: Kk Anna Öhrn och kn Jörgen Schmidt.
Foto: Försvarsmakten

Artikel i TIFF nr 4/2019 från firandet av stridsbåten 30 år på Berga.

Provkörning av stb 948 vid Docksta varv

Stridsbåt 90. Stridsbåt 90H (halv 
pluton) är utvecklad för amfibieba-
taljonernas unika strid i skärgårds-
miljö, och utvecklades i slutet på 
80-talet i samarbete mellan krigsför-
bandet och Försvarets materielverk 
(FMV). I den första serien produ-

cerades 147 stridsbåtar till amfibie-
bataljonerna. Med stridsbåten fick 
amfibiebataljonerna en tyngre be-
väpnad, snabbare, mer grundgående 
transportresurs för att understödja 
de båda kustjägarkompaniernas 
markstrid samt en förhållandevis >>>



TIFF nr 3 / 202020

lasttålig båt för de sjömålsbekäm-
pande delarna av amfibiebataljo-
nerna.

Den första stridsbåten (strb 801) 
levererades till FMV från Docksta-
varvet AB vid midsommar 1989 för 
genomförande av prov och försök i 
FMV regi. Erfarenheterna från strb 
801 utvärderades och vissa föränd-
ringar gjordes innan seriebeställning 
av stridsbåtar till amfibiebataljo-
nerna påbörjades. 

Produktionen av de 146 båtarna 
delades mellan Dockstavarvet AB 
och Swedeship Gotlandsvarv. 
Strb 90 finns i ett antal olika del-
serier: 
• Strb 90H (halv pluton)
• Strb 90E (enkel)
• Strb 90HS (halvpluton, skyddad) - 

Där serien strb 90HS byggdes med 
focus på internationella amfibiska 
insatser.

Till förbandstypen amfibiebataljon 
beställdes även lätt trossbåt och 
G-båt. Alla båttyperna blev lyckade 
och används fortfarande. Strb 90E 
har sålts, men strb 90H och G-båt 
har genomgått livstidsförlängning 
och lätt trossbåt står på tur.
Fördelar med konceptet strb 90H:
• Driftsäker

• Grundgående
• Användarvänlig
• Lätt att utbilda ombord på platt-

formen
• Utvecklingsvänlig plattformstyp

Konceptet med generiskt trupp-
utrymme har medfört mångsidig 
utveckling, så som utveckling av 
ledningsbåt, ambulansbåt, båt för 
teknisk tjänst såsom driftstöd. 
Stridsbåt 90H har under drygt 30 år 
varit amfibiebataljonens arbetshäst 
och stridsmaskin.

Strb 90 binder samman rörelsen 
till sjöss med striden i land, vilket 
gör att amfibiebataljonen kan verka 
på vatten och på land dynamiskt. 
Det tidlösa – eldkraft och rörlighet 
är allt jämt en röd tråd som präglar 
amfibieförbanden.

Strb 801 togs ur tjänst i slutet av 
90-talet och lånades därefter ut till 
sjöfartsverket där strb 801 tjänst-
gjorde fram till mitten av 2000-talet. 
Vid firandet av stridsbåten 30 år 
på Amfibieregementet på Berga 
avtäcktes en nymålad strb 801 som 
en ikon för den lyckade båt som 
krigsförbandet 2. Amfibiebatal-
jonen använder som sin dagliga 
transportresurs i lösandet av sina 
stridsuppgifter.

Livstidsförlängning av  
strb 90 samt halvtids-
modifiering av strb 90HS
Strb 90HS har genomgått livstids-
förlängning innebärande att 27 
stycken har erhållit nytt huvud-
maskineri, interceptorer (tidigare 
trimplan), ringlavett, rekyldämpare 
samt monterat pelarlavett. Även 12 
stycken strb 90H har genomgått 
livstidsförlängning, vilket i stort 
innebär åtgärder och uppgradering 
till strb 90HS.

Strb 90HSM (halv pluton 
skyddad modifierad)
Beslutet att bygga strb 90HSM fat-
tades av regeringen 2013 och innebar 
halvtidsmodifiering av 26 stycken 
strb 90H. Som ett led i beställning 
av halvtidsmodifiering beslutades 
att en förseriebåt skulle produceras 
för att med den genomföra prov 
och försök. För detta ändamål 
valdes strb 848, vilken sjönk utanför 
Utö den 24 oktober 2006. Båten 
var, trots en omild behandling vid 
bärgningen, i förhållandevis gott 
skick och haltidsmodifiering av strb 
848 genomfördes på Swedeship. 
Strb 848 utrustades då för att kunna 
bära en stabiliserad vapenplattform. 
Vidare ökades motoreffekten och 

Provverksamhet.
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nytt stråldriftaggregat monterades 
i båten. Proverna med denna båt i 
samverkan mellan FMV och För-
svarsmakten har legat till grund för 
kravställningen på strb 90HSM.  

Erfarenheterna av denna halvtids-
modifiering av strb 848 visade att 
kostnaderna för haltidsmodifiering-
en i stort sätt var jämförbara med att 
bygga nya skrov, varvid beslut togs 
att istället bygga nya skrov, men med 
samma grundkonstruktion, för att 
få en längre total livslängd på de 26 
båtar som skulle ha halvtidsmodifie-
rats. Under perioden 2013-2016 har 
antalet strb 90HMS i beställningen 
från Försvarsmakten till FMV redu-
cerats till 18 stycken.

Strb 90HSM är till det yttre lik en 
strb 90H/HS men har, för att vara en 
spjutspets inom amfibiebataljonen, 
fått förnyade/ytterligare förmågor 
som strb 90H/HS inte har. Båten 
består av fyra delkomponenter:
• Motorbåten
• Vapensystem/vapenplattform
• Ledningssystem
• Navigationssystem

I strb 90HSM har striden satts i 
fokus på ett sätt som inte tidigare 
gjorts, detta genom att de fyra del-
systemen motorbåten, vapensystem, 
ledningssystem och navigationssys-
temet samverkar på ett sätt som inte 
tidigare stridsbåtar haft förmåga till. 

Med vapenstationen tillförs förmå-
gan till spaning på längre avstånd 
samt möjligheten till, att med högre 
precision, bekämpa mål på längre 
avstånd. 

På dagen 30 år efter det att strb 
801 levererades till FMV levererade 
Dockstavarvet strb 949 HSM till 
FMV för prov och försök innan 
leverans till krigsförbandet.

En intensiv verifieringsperiod 
inleddes med strb 949 under led-
ning av FMV och med personal 
ur Provturskommando Marinen 
(PTK M) inom Sjöstridsskolan 
(SSS). Målet var satt att delta med 
båten i övningen SWENEX-19, för 
att möjliggöra mer komplexa prov 
för att kunna verifiera båtens olika 
funktioner. 

För att denna typ av prover ska 
vara möjligt krävs ett intensivt 
arbete i en integrerad arbetsmodell 
mellan FMV och Försvarsmakten 
och industrin, för att få ut en så 
bra produkt till krigsförbandet som 
möjligt. Under SWENEX utgjordes 
besättningen av PTK M-personal ur 
Amfibieavdelningen på Utvecklings-
enheten SSS, som tillika är kravstäl-
lare på de olika delsystemen.

För att öka komplexiteten samt att 
få ut ytterligare provresultat, som 
syftade till organisations- och me-
todförsök med strb 90HSM, beslöts 
att strb 949 samt strb 950 skulle 

delta i försvarsmaktsövningen 
AURORA, som sedermera kom 
att bli SWENEX 20 för marinen. 
Denna gång med personal ur 2. Am-
fibiebataljonen, för att utveckla och 
prova strb 90HSM ur ett organisa-
tions- och stridstekniskt perspektiv. 

Tillförandet av strb 90HSM till 
amfibieförbanden medger en utökad 
möjlighet till spaning, en bättre 
förmåga att bekämpa mål på större 
avstånd med precision samt att med 
ett ledningsstödssystem kunna delge 
detta sekundaktuellt. Sammantaget 
ger tillförandet av strb 90HSM en 
ökad förmåga till strid i den amfibis-
ka miljön i alla väderlekar, ljus och 
siktförhållande och med hög fart.

Sjöstridsskolan och Provturs-
kommando Marinen har en viktig 
roll vid införande av marin mate-
riel, med uppdrag att stödja FMV 
med marinspecifik kompetens och 
agera Försvarmaktens representant 
vid mottagandet av materiel från 
industrin. FMV uppdrar åt PTK M 
att tillsammans med förband och 
besättningar prova av och säkerstäl-
la funktion enligt kravspecifikation 
innan leverans till Försvarsmakten 
sker. Att samspelet mellan industri, 
FMV, PTK M och förband fungerar 
bra är en avgörande parameter för 
att marinen ska erhålla fartygssys-
tem eller delsystem som fungerar 
fullt ut i den operativa kontexten. n

Strid från däck.



TIFF nr 3 / 202022

EM
T

L RÄ

Ö T R N
I F F

E
EAS

Han började på markverkstaden som  
städare, blev stridsfordonsmekaniker, sedan  

chef och nu produktionshandläggare.”

Säger Sophia Söderholm (FMTS Markverkstad Norr) i Boden som föreslog 
att vi skulle intervjua Leif innan han hinner gå i pension till sommaren 2020.

Leif 
Lundberg
Detta är den fjortonde läsaren 
som vi får möta. Så här i Corona- 
tider blev det inget fysiskt möte 
utan det blev en telefonintervju. 
Annars hade vi gjort ett besök 
i Boden där Leif Lundberg har 
tillbringat hela sitt yrkesverk-
samma liv. 

Leif Lundberg framför ett strids-
fordon 90 på plats i Boden.

Vad jobbar du med (vad har du 
jobbat med) som du gärna vill dela 
med dig av till TIFF:s läsare? 
– Jag jobbar idag som produktions-
handläggare framförallt mot intern  
och extern utbildningar, men även  
infrastrukturella frågor samt övriga 
administra tiva sysslor. Vi är fyra 
personer på avdelningen så vi stöttar 
varandra. Vårat arbete är att stödja 
övriga avdelningar inom Markverk-
stad Norr, men det kommer även 
frågor från andra delar av Försvars-
makten som måste handläggas.

– Jag har tidigare jobbat i privata 
sektorer så som byggnadsarbetare 
och svetsare, men 1983 sökte jag ett 
vikariat som städare vid dåvarande 
VFÖN Miloverkstaden. Våren -84 
dök ett fast jobb upp som städare 
som jag sökte och fick det. Då kom 
jag till stridsvagnsverkstaden, som 
är en del av Miloverkstaden. Jag 
jobbade med det till -86, sen sökte 
jag ett jobb som stridsvagnsmekani-
ker som jag fick. Jag har jobbat med 
många stridsfordon t ex Strv103, 
PBV302, IKV91, Bkan, Strf90, 
Strv122 plus ett flertal utbildningar 
på vagnarna.

– 2000 blev jag tillfrågad om jag var 
intresserad av ett arbetsledarjobb på 
stridsfordon som jag tackade ja  
till. Började med jobbet som inne-
bar att leda och fördela jobb till 
mekanikerna, fortsatte med detta till 

2005. P g a annan persons sjukdom 
fick jag frågan om jag kunde gå in 
som tjänsteförrättande chef och 
så blev det. 2007 blev jag ordinarie 
avdelningschef vid stridsfordon. 
Arbetet innebar betydligt mer admi-
nistrativt arbete kring personal, infra-
struktur, ekonomi, m m men det var 

en bra och nyttig tid, jag såg saker 
och ting ur ett annat perspektiv.

– Under årens lopp har det varit 
ett flertal organisationsförändringar 
och det har känts lite jobbigt ibland, 
har inte alltid sett nyttan av det. Den 
stora förändringen var 2013 då vi 
flyttades över till FMV, samma jobb 
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Text: Thomas Härdelin Saab AB

Återkommande artikelinslag i TIFF

Vi uppmanar dig som läsare att höra av dig till redaktionen (lämpligen via 
tiff.info@mil.se) om du är intresserad av att få ett besök för en kortare intervju. 

Motivera även varför du tycker att TIFF ska besöka just dig!

Bakre raden från vänster: Bengt Larsson, Leif Lundberg, Mats Lindqvist, Stefan Viktorsson, Micael Eriksson, 
Peter Nilsson, Anders Eriksson, Lennart Rönnbäck, Daniel Holmström, Björn Andersson, Jan-Olov Jönsson. 
Nedre raden från vänster: Ulf Norberg, Stefan Holmgren, Roger Flink, Kenneth Andersén, Thomas Englund, 
Daniel Lundmark, Kent Vesterlund, Ulf Palo, Magnus Lindström, Torbjörn Granström. Liggande: Robert Dahlin.

men annan ”husse” med allt vad det 
innebar, ny ledningsstruktur, andra 
datasystem vissa var bättre andra var 
sämre. Vi körde på till slutet av 2018 
då hade man kommit på att vi skulle 
tillbaka till Försvarsmakten och så 
blev det.  Från 2019 tillhör vi åter 
Försvarsmakten.

– Från maj 2018 började jag för  
egen del som produktionshand-
läggare och med det fram till min 
kommande pension juli 2020. Detta 
blir ytterligare ett nytt perspektiv än 
vad det här jobbet innebär.  

Egna reflexioner
– Det har varit en bra arbetsplats. 
Visst har det har funnits motgångar 
men totalt sett har det varit en bra 
arbetsplats. Man har fått prova på  
många olika befattningar, träffat 
många nya personer, fått se ett flertal 
platser i Sverige men även en del av  
Norden och Europa. En trygg arbets-
plats – lönen kommer punktligt och 
för det mesta är det ordning och reda.

Hur länge har du läst TIFF?
– Av och till under årens lopp.

Varför läser du TIFF?
– Intressant att följa personer och 
olika projekt.

Finns det några spännande eller 
intressanta anekdoter som du vill 
dela med dig av till TIFF:s läsare?
– Vi har under åren deltagit på flera 
utbildningar – en av dem gick ut på 
att förbättra produktionsprocessen. 
En kollega fick en fråga hur det fun-
gerade på stridsfordon, han funde-
rad ett tag och svarade ”Vi tar in 
malm i ena änden av verkstaden och 
ut i andra änden kommer en färdig 
stridsvagn!”. 

Vad tycker du om TIFF:s innehåll nu 
jämfört med i begynnelsen?
– Det har jag ingen direkt koll på,  
då jag bara har läst TIFF sporadiskt. 

Det är dock bra att alla områden 
numera, sedan nr 3/2001, belyses i 
tidskriften.

Har du några favoritområden 
i innehållet när det kommer 
ett nytt nummer i brevlådan?
– Speciellt om det är någon man 
känner som jag inte har sett på länge. 
Samt tekniska prylar.

Saknas något som du gärna skulle 
se att vi tar upp i framtiden?
– Att TIFF kommer ut mera i verk-
ligheten för att göra reportage från 
verksamheten och från förband. Samt 
även att det är en geografisk spridning 
över landet. Det finns ju även små-
orter som kan vara intressanta. 

Avslutande ord
– Det var kul att min kollega Håkan 
Wårgren blev intervjuad och upp-
märksammad i TIFF nr 2/2020. n

Fo
to

: F
ör

sv
ar

sm
ak

te
n



24

Kvantdatorn har funnits som begrepp 
under mer än 30 års tid och gradvis 
börjar nu teorierna att realiseras. Un-
der senare år har det skett stora fram-
steg inom kvantteknologiforskningen, 
något som på sikt skulle kunna revo-
lutionera inte bara kryptologiområdet, 
utan även exempelvis läkemedelsforsk-
ningen och forskningen kring nya 
material och artificiell intelligens.

Martin Ekerå är huvudansvarig 
kryptolog vid avdelningen för krypto 
och IT-säkerhet vid Säkerhetskontoret 
på Must. Han är även doktorand vid 
KTH, där han ägnar sig åt forskning 
om kvantdatoralgoritmer för krypto-
analys och om kvantdatorsäkra klas-
siska kryptosystem.

– Syftet med min forskning är att 
förstå kvantdatorers styrkor och 
svagheter. Det handlar om att kunna 
bedöma säkerheten i dagens asymme-
triska kryptosystem för att kunna ta 
fram olika kvantdatorsäkra alternativ.

Komplicerat? Javisst. Hans familj 
har sedan länge slutat fråga vad 
han arbetar med. 
– Detta är komplicerat, men Försvars-
makten och hela totalförsvaret har 
ett intresse i frågan. Det är viktigt att 
känna till att Försvarsmakten redan 
idag dimensionerar merparten av 
totalförsvarets kryptosystem för att de 
ska kunna stå emot de hot som fram-
tida storskaliga kvantdatorer skulle 
kunna medföra.

Men vi tar det från början. 
Vad är kvantdatorer egentligen?
Kvantdatorer är en särskild typ av 
datorer, som till skillnad från dagens 
klassiska datorer använder kvant-
mekaniska fenomen för att utföra 
beräkningar. Vissa specifika matema-
tiska problem, som skulle ta dagens 
klassiska datorer ogörligt lång tid att 
lösa med de idag bästa kända algorit-
merna, skulle med en storskalig kvant-
dators hjälp kunna lösas på kort tid.

– Kvantdatorer kommer inte att er-
sätta dagens klassiska datorer, men de 

skulle i framtiden kunna bli ett mycket 
värdefullt komplement för vissa speci-
fika problem, säger Martin Ekerå.

Redan idag finns det små experimen-
tella kvantdatorer hos vissa universitet 
och lärosäten, liksom hos teknikfö-
retag som IBM och Google. Även i 
Sverige finns en liten kvantdator under 
utveckling på Chalmers i Göteborg. 
Den tas fram inom ramen för det så 
kallade WACQT-programmet.

Begränsad kapacitet
De kvantdatorer som finns idag kan dock 
inte lösa praktiskt relevanta problem. 
Det rör sig om experimentella kvantda-
torer med ett fåtal så kallade kvantbitar. 
Sannolikheten för att det ska uppstå fel 
när operationer utförs på kvantbitarna 
är dessutom stor, vilket begränsar antalet 
operationer per körning. Sammantaget 
medför detta att datorernas beräknings-
kapacitet är starkt begränsad.

Förhoppningen är att felsannolik-
heten på sikt ska kunna tryckas ner 
tillräckligt för att göra det möjligt att 
använda så kallade felrättande koder, 
och att datorernas storlek och beräk-
ningskapacitet därefter stegvis ska 
kunna skalas upp. Vissa teknikskiften 
kommer också att behöva ske på vägen.

Så när kan vi se en storskalig kvant-
dator? Martin Ekerå tror att det är 
tänkbart att så kan ske först 10-25 år 
in i framtiden, med betoning på den 
bortre delen av intervallet. Alternativt 
kommer det inom den tidsrymden visa 
sig att det är svårare än man idag tror 
att genomföra uppskalningen.

Vad skulle en sådan utveckling innebära?
– På det stora hela taget skulle stor-
skaliga kvantdatorer vara till nytta för 
mänskligheten. Men en sådan utveck-
ling innebär inte bara fördelar, säger 
Martin Ekerå.

Några av de matematiska problem 
som kvantdatorer löser effektivt utgör 
grunden i de asymmetriska krypto-
system som idag används i de flesta 
kommersiella kryptosystem. Storska-
liga kvantdatorer skulle med andra 

ord kunna användas 
för att forcera dessa 
system. Och det räcker 
inte med att exem-
pelvis öka nyckel-
längderna i systemen 
för att åstadkomma 
ett tillräckligt skydd. 
Systemen kommer att behöva bytas ut 
helt och hållet.

Om systemen används för sekretes-
skydd måste de dessutom bytas ut med 
god framförhållning. Om uppgifter 
som krypteras idag omfattas av sekre-
tess i 25 års tid, måste de kryptosystem 
som idag används för att skydda infor-
mationen förbli omöjliga att forceras 
under de kommande 25 åren. I princip 
innebär det att kryptosystem som idag 
används för skydda sådana uppgifter 
redan måste vara kvantdatorsäkra:

– Redan idag dimensionerar Försvars-
makten merparten av totalförsvarets 
kryptosystem för att de ska kunna stå 
emot de hot som storskaliga kvantdato-
rer skulle kunna medföra. Vi anpassar 
kryptosystemen allteftersom hotbilden 
utvecklas, säger Martin Ekerå.

Kvantdatorutvecklingen innebär att 
kartan för den asymmetriska kommersi-
ella kryptologin kommer att behöva ritas 
om i närtid. Säkerhetskontoret följer den 
utvecklingen, och särskilt de standar-
diseringsprocesser och andra ansträng-
ningar som nu pågår internationellt. 

Sverige ligger tillsammans med ett 
antal andra länder i framkant inom 
kvantdatorområdet. Försvarsmakten har 
också sedan en längre tid tillbaka be-
vakat utvecklingen. Förutom att aktivt 
följa den forskning som pågår finansie-
rar och bedriver myndigheten även viss 
egen forskning på området. Ambitionen 
är att bidra till att ta fram nya säkra pu-
blika standarder som kan komma både 
Försvarsmakten, totalförsvaret och det 
svenska civilsamhället till del.

– Att redan i ett tidigt skede bygga in 
skydd mot kvantdatorer i kryptosys-
tem är att skaffa sig en försäkring om 
storskaliga kvantdatorer blir verklighet 
i framtiden, säger Martin Ekerå. n

Martin Ekerå

Musts säkerhetskontor tar höjd 
för hotet från kvantdatorer
Vissa menar att storskaliga kvantdatorer kan komma att vända upp och ner på hela samhället. Andra menar att 
sådana aldrig kommer att bli verklighet. Oavsett vilket tar Försvarsmakten redan idag höjd för att totalförsva-
rets kryptosystem ska kunna stå emot potentiella hot från framtida storskaliga kvantdatorer. Det handlar om 
kryptosystem som ska kunna skydda svensk sekretessbelagd information flera decennier in i framtiden.

Text: Elisabeth Bitterlich (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten)  Foto: Försvarsmakten
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Statens försvarshistoriska museer, 
SFHM, bildades 1976. Då bestod 
myndighetens verksamhet av Armé-
museum i Stockholm – som bedrivit 
museiverksamhet sedan slutet av 
1800-talet, då under namnet 
Artillerimuseum. Året därpå, 1977, 
utökades SFHM då riksdagen beslu-
tade att inrätta Flygvapen museum i 
Linköping. Bygget pågick i några år 
och 1984 invigdes den nya musei-
byggnaden på området Malmen ut-
anför Linköping. Historiskt sett var 
det en perfekt plats för ett försvars-
historiskt museum. 

Malmen hade nämligen varit en mi-
litär övningsplats sedan 1500-talet. 

SFHM var ursprungligen en del 
av Försvarsmakten, men 1992 lades 
myndigheten istället direkt under 
Försvarsdepartementet. Sedan 1996 
ligger SFHM:s verksamhet under 
Kulturdepartementet. Mellan 1976 
och 1997 var också Marinmuseum 
i Karlskrona en del av SFHM, men 
tillhör idag Statens maritima och 
transporthistoriska museer. 

En bit in på 1990-talet utökades 
SFHM:s verksamhet med Försva-
rets traditionsnämnd, som tidigare 

låg direkt under Armémuseum. 
Därefter dröjde det till 2009 innan 
myndigheten växte ytterligare. Detta 
var året då SFHM fick ansvaret för 
Sveriges militärhistoriska arv.

Att öka kunskapen om det 
svenska försvaret genom tiderna och 
om dess roll i samhällsutvecklingen 
är SFHM:s uppdrag. Det innebär 
att myndigheten ska se till att alla 
som vill, ska kunna lära sig mer om 
Sveriges försvar. Både i äldre tider 
och idag. SFHM ska också berätta 
om hur krig påverkar, och har påver-
kat, människor och samhället.

I artikelserien om Sveriges militärhistoriska arv, SMHA, har TIFF:s läsare fått ta del av det rika försvarshis-
toriska kulturarv som finns i vårt avlånga land. Från Abisko i norr till Kristianstad i söder. Artiklarna har 
skrivits av representanter från de verksamheter som ingår i SMHA, där de delat med sig av berättelser 
och föremål från sina museer. Bakom SMHA står en myndighet som har till uppdrag att sprida kunskap 
om försvarets utveckling genom tiderna. Nu är det dags att få veta mer om den. Hur började alltsammans? 
Vad grundlade SMHA? Och hur ser myndighetschefen på framtiden för det försvarshistoriska kulturarvet?

Text: Elin Fältskog, Statens försvarshistoriska museer.  Bilder: Statens försvarshistoriska museer.

Besök SMHA-museerna med hela familjen.
Aeroseum, Göteborg.

Utställningen KVINNA på Brigadmuseum, Karlstad.

Statens försvars- 
historiska museer
– med uppdrag att tillgängliggöra
det militärhistoriska kulturarvet Lägg den gröna S
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Utredningen om 
kalla krigets kulturarv
Vi backar bandet och tittar närmare 
på hur Sveriges militärhistoriska 
arv kom till. I 2005 års reglerings-
brev fick SFHM, Statens maritima 
museer och Fortifikationsverket 
gemensamt ett uppdrag av reger-
ingen. Det handlade om att redovisa 
konkreta förslag för bevarandet av 
valda delar av det svenska försvarets 
kulturarv. Uppdraget skulle utföras 
tillsammans med Försvarsmakten. 
Resultatet blev Försvar i förvar – en 
utredning om det kalla krigets kultur-
arv och Sveriges gömda museer. 
Utredningen gav förslaget att upp-
rätta ett nationellt museinätverk 
som bevarade det försvarshistoriska 
kulturarvet relaterat till perioden 

för kalla kriget. Försvar i förvar gav 
också förslag på vilka ”företeelser” 
och ”bevarandeobjekt” som skulle 
ingå i det landsomfattande musei-
nätverket. Därtill föreslogs på vilket 
sätt dessa skulle stödjas – dels ge-
nom ekonomiskt bidrag, dels genom 
kompetensstöd från museiprofessio-
nella. Båda delar i syfte att utveckla 
de utpekade verksamheterna.
Regeringen gick på den föreslagna 
linjen i Försvar i förvar och gav 
SFHM uppdraget att utdela statsbi-
drag enligt Förordning (2013:1007) 
om statsbidrag till försvarshistoriska 
museiverksamheter. Vilka verksam-
heter som skulle kunna söka stats-
bidraget reglerades i en bilaga till 
förordningen. Denna bilaga kvarstår 
idag om än med några förändringar. 

Ett militärhistoriskt 
nätverk bildas
Omkring 25 verksamheter utpekades 
som berättigade att söka statsbidrag 
och stöd. Dessa hade valts ut på 
grund av att de visade och berättade 
om en specifik del av den svenska 
försvarshistorien. Exempelvis 
Gränsförsvarsmuseum i Abisko, som 
berättar om den militära aktiviteten 
i de svenska fjällen under bered-
skapstiden och kalla kriget. Och 
Maritiman i Göteborg som med sina 
omkring 20 museifartyg berättar 
historien om ubåtar, jagare och för-
svaret till havs. Tillsammans bildar 
museiverksamheterna från norr till 
söder en helhetsbild av den svenska 
försvarshistorien. 

Det föll sig naturligt med ett 

Följ med på spännande visningar, somliga 
på hög höjd. Rödbergsfortet, Boden.

Många av museerna anordnar evenemang och
aktiviteter för hela familjen. Arsenalen, Strängnäs.

Många av SMHA-museerna ligger vackert
till i storslagen natur. Hemsö fästning.

Upplev livet till havs på Maritimans museifartyg i Göteborg.
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samlingsnamn för verksamheterna 
i Sveriges militärhistoriska arv, det 
blev SMHA-nätverket. Hos SFHM 
inrättades ett kansli som fick till 
uppgift att ansvara för bidragshante-
ringen och stödja nätverket på olika 
sätt. Bland annat har nätverksmu-
seerna genom åren fått stöd inom 
museiområden som inventering och 
registrering av föremål, produktion 
av utställningar, marknadsföring och 
sociala medier, och föremålsvård 
och bevarande. Därtill har SFHM 
arbetat med att informera och 
synliggöra SMHA för allmänheten 
genom bland annat marknadsfö-
ringskampanjer och deltagande på 
mässor och evenemang. Allt med 
syfte att så många som möjligt ska 
få tillgång till det militärhistoriska 
kulturarvet.

Det försvarshistoriska 
kulturarvet i framtiden
SMHA är nu inne på sitt elfte år 
som museinätverk och mycket har 

hänt sedan starten. Under åren har 
nätverket utvecklats och förändrats. 
Flera av verksamheterna är idag be-
tydande besöksmål för sin kommun 
eller region. Samtidigt har andra 
behövt lägga ner sin verksamhet 
i brist på resurser. Nätverket är 
dynamiskt och i ständig utveckling. 
Men den gemensamma nämnaren 
kvarstår alltjämt – att förvalta och 
tillgängliggöra det försvarshisto-
riska kulturarvet för allmänheten. 
Överintendent Magnus Hagberg 
som är chef för myndigheten 
SFHM berättar hur han ser på 
SMHA de kommande åren och 
det försvarshistoriska kulturarvets 
betydelse:

”I en tid då beredskap och stärkt 
försvar är högaktuellt blir samtidigt 
försvarshistorien ännu mer angelä-
gen. Genom att känna historien är 
det lättare att tolka samtiden och 

förstå bakgrunden till aktuella hän-
delser. SMHA-museerna berättar 
mycket om 1900-talets försvarsut-
veckling och hur försvaret påverkat 
hela samhället. Att på vitt skilda 
geografiska orter kunna möta tidiga-
re hemligheter, anläggningar, mate-
riel och berättelser hjälper inte minst 
den yngre generationen att förstå 
sambanden till det som händer i vår 
tid. Alla museerna i nätverket är 
dessutom väldigt olika och samtidigt 
mycket viktiga då de tillsammans 
berättar svensk militärhistoria ur så 
många skilda aspekter. Men inget av 
detta hade kunnat vare sig bevaras 
eller berättas utan en stor mängd 
entusiaster och volontärer som 
årligen lägger ned tusentals arbets-
timmar. Med många gånger knappa 
resurser tar SMHA-museerna och 
alla som arbetar med dessa ett stort 
ansvar, de förvaltar dessutom en stor 

kunskap. Jag hoppas att enga-
gemanget för SMHA-museerna 
ska fortsätta och utökas, och att 
många fler ska upptäcka dessa 
historiska ”pusselbitar”. Sve-
riges militärhistoriska arv ger 
verkliga upplevelser av försvars-
historien!” n

Sveriges främsta militärfordonsmuseum ingår i SMHA. Arsenalen, Strängnäs. Upplev historien genom VR-teknik
på Försvarsmuseum Boden.

Vill du veta mer om 
besöksmålen i Sveriges 

militärhistoriska arv? 

Kika in på www.smha.se 
eller SFHM:s hemsida 

www.sfhm.se.Från TIFF nr 2/2012
när denna artikelserie började.

Från TIFF nr 3/2019 bytte vi kartbild 
till denna i artikelserien om SMHA.
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Mr Higgins båt
I denna historiska artikel får vi information om den troligtvis 
längsta serieproduktionen av krigsfartyg någonsin.

ormalt kanske fartyg inte 
är vad man tänker på i 
första hand i samband med 
serieproduktion och löpande 

band, men under andra världskriget 
var det just vad den amerikanska 
varvsindustrin sysslade med. Över-
huvud taget så koncentrerade sig 
den amerikanska industrin i högre 
grad på att bygga ett begränsat 
antal hårt standardiserade materiel-
typer i mycket stort antal än någon 
annan stormakt, utom kanske 
Sovjetunionen.

Detta gällde även krigsfartyg. För 
många fartygstyper blev resulta-
tet de längsta serier som någonsin 
byggts någonstans, som t ex 24 
tunga hangarfatyg av Essex-klass 
(27 100 ton), 50 eskorthangarfartyg 
av Casablanca-klass (7 800 ton), 
17 tunga kryssare av Baltimore-
klass (13 700 t), 29 lätta kryssare av 
Cleveland-klass (10 000 ton) och 195 
jagare av Fletcher-klass (2 050 ton).

Troligen byggde man också den 
längsta serien krigsfartyg genom 
tiderna, i varje fall om man går på 
den klassiska definitionen att ett 
fartyg skall ha en egen inmönst-
rad besättning, nämligen de 1051 
landstigningsfartygen av typ LST(2) 
(Landing Ship Tank, Mark 2) (1 625 t).

Detta förbleknar visserligen mot 
de 2710 Liberty-fartyg som den 
amerikanska varvsindustrin också 
spottade ut mellan 1941 och 1945. 
Liberty-fartygen var extremt enkla, 
på gränsen till primitiva, lastfartyg 
på 14 250 ton och 11 knops fart. 
Fartygen byggdes i sektioner och 
var helsvetsade, hade kolvångma-
skiner i stället för turbiner och en 
specificerad livslängd på fem år, 
och rekordet från kölsträckning till 

sjösättning var 111 timmar. Detta 
var visserligen ett omsorgsfullt 
förberett PR-jippo, men sex veckor 
var helt normalt och de bästa var-
ven klarade ofta en byggtid på två 
veckor.

Släpper man kravet på inmönstrad 
besättning blir det dock fråga om 
helt andra siffror.

Bakgrund till 
långa fartygsserier
För att förstå bakgrunden till den 
längsta fartygs/båtserien någonsin 
behöver man gå tillbaka till 1915 
och den misslyckade landstigningso-
perationen vid Gallipoli. Denna gav 
amfibieoperationer dåligt rykte i 
Västeuropa flera årtionden framåt, 
trots de mycket framgångsrika tyska 
amfibieoperationerna mot Dagö 
och Ösel 1917 (se TIFF 3/2015) 
och i Finland 1918, och en hel serie 
lyckade ryska landstigningsoperatio-
ner på den turkiska Lazistan-kusten 
1916-17.

Intresset för amfibieoperationer 
och materiel för sådana var därför 
minimalt under mellankrigstiden. 
Den engelska flottan hade sålunda 
totalt två små landstigningsbåtar vid 
krigsutbrottet 1939, och ytterligare 
åtta beställda.

Två undantag från ointresset 
fanns dock: den japanska armén och 
den amerikanska marinkåren. 

N

Den första luftlandsättningen från TIFF nr 3/2015.

Bild 1. En Daihatsu som erövrats vid 
Milne Bay på Nya Guinea. Intakta Dai-
hatsu övertogs och användes ofta av 
australiska och amerikanska trupper.
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Mr Higgins båt Japanerna hade under hela trettio - 
talet planerat för skapandet av ”den  
stora asiatiska välståndssfären”, 
alltså erövringen och kolonisationen  
av Sydostasien, vilken med nödvän-
dig het måste innebära omfattande 
landstigningsoperationer. Redan 
1935 hade den japanska armén (obs! 
Inte marinen) utvecklat Daihatsu, 
en enkel men robust och tillförlitlig 
landstigningsbåt med stålskrov och 
bogramp (Bild 1). En Daihatsu var 
14 meter lång och kunde lasta 70 
man alternativt 10 ton gods eller en 
lätt stridsvagn. Daihatsu kom att 
användas i rätt stor skala i kriget i 
Kina 1937-41, visserligen mera på 
floder än till havs. Båtarna var dock 
förvånansvärt sjödugliga, och under 
striderna i södra Stilla havet använ-
des de ofta för transporter över gan-
ska långa avstånd och de bestycka-
des också ibland och användes för 
eskort- och patrulluppdag i kustfar-
vatten. Totalt kom 3229 Daihatsu att 
byggas 1937-45, mycket fler än något 
annat japanskt flytetyg.

Den amerikanska marinkårens in-
riktning var litet annorlunda. Enligt 
War Plan Orange hade huvudinrikt-
ningen vid ett eventuellt krig mot 
Japan sedan flera årtionden varit en 
framryckning genom de japanska 
ögrupperna i centrala Stilla havet, 
följt av en offensiv norrut mot själva 
Japan. Det ställde marinkåren inför 
ett unikt problem. Eftersom vat-
tenståndet i centrala Stilla havet var 
1-2 meter högre än nu under den 
postglaciala värmetiden omges näs-
tan alla öar där av ”reef flats”, döda 
korallrev som ligger i eller just under 
vatten ytan. Dessa är för grunda 
för även de mest grundgående båtar, 
samtidigt som de är för ojämna och 
genomdragna av djupare kanaler för 
att vara vadbara. Marinkårens intres-
se kom därför till stor del att inriktas 
mot amfibiefordon som någorlunda 
snabbt och säkert kunde transportera 
soldaterna över dessa ”reef flats” och 
kom så småningom att resultera i 
”the amtrac” (LVT) (bild 2).

Efter Perl Harbor
Efter det japanska anfallet mot 
Pearl Harbor och förlusten av Filip-
pinerna var det dock klart att det 
skulle komma att dröja länge innan 

någon storoffensiv i centrala Stilla 
havet blev aktuell. Tills vidare var 
därför en billigare konventionell 
landstigningsbåt med större kapaci-
tet mera angelägen, och lyckligtvis 
hade marinkåren också redan några 
exemplar av en sådan båt. Den var 
byggd av småbåtsvarvet Higgins i 
New Orleans och baserad på ”the 
Eureka Boat” en grundgående 
motorbåt med flat botten som både 
tålde att köra över stockar och köras 
upp på stränder utan att skadas. 
Officiellt var typen avsedd för jägare 
och fiskare i Mississippideltat, men 
under förbudstiden lär de flesta ha 
köpts av spritsmugglare, som fann 

det synnerligen praktiskt att kunna 
använda grunda igenvuxna bak-
vatten där inga tullbåtar kunde ta 
sig fram och att kunna köra upp på 
vilken flack strand som helst och 
lasta ur.

LCP(L)
Higgins militära version av ”the 
Eureka boat” kom att få den offici-
ella beteckningen LCP(L), Landing 
Craft Personnel (Large). Båten var 
dimensionerad så att den  
kunde hängas under den amerikan-
ska flottans standarddävertar. 
Totalt 2193 LCP(L) byggdes och 
typen kom till flitig användning 
under de första allierade land-
stigningsoperationerna både i Eu-
ropa och Stilla havet 1942-43 (Bild 
3). Bilden visar rätt tydligt typens 
största fel. För att komma iland 
måste soldaterna antingen klättra 
över sidorna och hamna i troligen 
ganska djupt vatten, eller exponera 
sig genom att hoppa en eller ett par 
i taget från den höga förstäven. Inte 
någon särskilt tillrådlig procedur vid 
landstigning på en fientlig kust.

LCP(R)
Våren 1941 hade dock Andrew Hig-
gins blivit visad bilder av Daihatsu 
som den amerikanska underrättel-
setjänsten kommit över, och baserat 
på dessa byggde han på eget initiativ 
och på egen bekostnad tre prototy-
per av vad som skulle bli LCP(R), 

Bild 2. En amfibietraktor Amtrac, LVT-4,  
på Peleliu i Palauarkipelagen 1944. LVT 
var beväpnade och lätt bepansrade och  
användes ofta även som stridsfordon, 
särskilt i inledningsskedet av land-
stigningar. Detta speciella exemplar är 
bestyckat med en eldkastare.

Bild 3. Marinsoldater går iland på Guadalcanal från en LCP(L) i augusti 1942, 
under den första större amerikanska amfibieoperationen.

>>>
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fyrkantig (Bild 5). LCVP blev snabbt 
standardtypen för landstigningsbå-
tar, den användes i stort antal vid 
alla amfibieoperationer de två sista 
krigsåren, och kom att påverka hela 
krigets förlopp om man får tro Ge-
neral Eisenhower: ”If  Higgins had 
not designed and built those LCVPs, 

we never could have landed over an 
open beach. The whole strategy of 
the war would have been different”.

Higgins båtvarv i New Orleans 
(till sist med 30 000 anställda) 
byggde många hundra andra mindre 
stridsfartyg, bl a motortorpedbåtar, 
motorkanonbåtar, ubåtsjagare och 
kustminsvepare, men om ”the Hig-
gins Boat” nämns, så är det alltid 
LCVP som avses.

LCVP hade, som de flesta av Hig-
gins konstruktioner, träskrov vilket 
kanske kan verka underligt, men det 
innebar dels att de inte förbrukade 
mycket stål, som alltid är en brist-
vara i krigstider, dels att de kunde 
byggas av en mängd småbåtsvarv 
och träindustrier runt om i USA, i 
stället för de redan hårt ansträngda 
”riktiga” varven. Frontrampen var 
dock i stål liksom splitterskydden 
som var monterade utanpå skrovets 
sidor.

APA och LSI
Soldaterna som skulle delta i en 
landstigning transporterades i 
speciellt modifierade transportfar-
tyg, Attack Transports (APA) i den 
amerikanska flottan och Landing 
Ships Infantry (LSI) i Royal Navy. 
LCVP hängde i fartygens dävertar, 
och som regel fanns det ytterligare 
två-tre båtar per dävert (Bild 6). Den 
första omgången soldater kunde ta 
plats i båtarna innan de sjösattes, 
men de senare omgångarna måste 
klättra ned i änternät, vilket hade 

Bild 4. Marinsoldater i en LCP(R), New Georgia norr om Nya Guinea 1943.

Bild 5. Planskiss över en LCVP. 

Bild 6. Attacktransportfartyget APA-218 Noble av Haskell-klassen. Fartygen av 
denna klass var på ca 7000 ton och transporterade normalt ca 1500 man. Lägg 
märke till LCVP i och intill dävertarna.

Landing Craft Personnel (Ramp) 
(Bild 4).

LCVP
LCP(R) var en klar förbättring, och 
byggdes i 2631 exemplar men den 
relativt smala bogrampen var fort-
farande en flaskhals, och dessutom 
för smal för att kunna användas av 
ett fordon. LCP(R) ersattes därför 
ganska snabbt av LCVP (Landing 
Craft Vehicle-Personnel). 

Nu hade nästan alla spår av den 
ursprungliga Eureka-båtens linjer 
försvunnit, LCVP var i stort sett helt 
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Text: Tommy TyrbergText: Tommy Tyrberg

Tekniska data:
Daihatsu: längd 14,3 m, bredd 3 m, 
djupgående 0,8 m, deplacement: 
21 ton, maskin: varierade, 40–150 hk 
diesel/fyrtaktare, fart: 7,5–8,5 knop, 
aktionsradie: 100 sjömil med 7,5 
knop, beväpning: normalt 2 7,7 mm 
ksp, som eskortfartyg 2 eller 3 25 
mm akan och 4 sjunkbomber eller 
1 13 mm akan och 2 53 cm torpeder. 
Besättning: upp till 12 man som 
eskortfartyg. Lastkapacitet: 1 lätt 
stridsvagn (7,5 ton) alternativt 70 
man alternativt 10 ton gods.

LCP(L): längd 11,2 m, bredd 3,3 m, 
djupgående 0,75/1,05 m (tom/lastad), 
deplacement 6,5/10,8 ton, maskin: 
varierande 225–250 hk diesel/
fyrtaktare, fart 10/8 knop, beväpning 
1 7,62 mm ksp. Besättning 3 man. 
Lastkapacitet: 25 man, alternativt 3,5 
ton gods

LCP(R): längd 11,0 m, bredd 3,3 m, 
djupgående 0,75/1,05 m (tom/lastad), 
deplacement 6,5/10,8 ton, maskin: 
varierande 225–250 hk diesel/
fyrtaktare, fart 10/8 knop, beväpning 
2 7,62 mm ksp. Besättning 3 man. 
Lastkapacitet: 30 man, alternativt 3,7 
ton gods

LCVP: längd 11,0 m, bredd 3,3 m,  
djupgående 0,6/0,9 m (tom/lastad),  
deplacement 8/11,5 ton, maskin: 
varierande 225–250 hk diesel/
fyrtaktare, fart 12/9 knop,aktions-
radie 100 sjömil med 9 knop beväp-
ning 2 7,62 mm ksp. Besättning 
4 man. Lastkapacitet: 36 man, 
alternativt ett fordon (max 2720 kg) 
+ 12 man alternativt 3,7 ton gods

sina sidor i sjöhävning (Bild 7).  
Båtarna från ett visst fartyg gick i 
regel in till stranden i grupp, och på 
flygfoton från landstigningsföretag 
ser man ofta grupper av båtar som 
ligger och cirklar runt och väntar på 
order att gå in till stranden. De flesta 
har säkert sett foton som Bild 8, 
och granskar man dem visar det sig 
nästan undantagslöst att de är tagna 
i en LCVP.

Väl framme körde båtarna upp på 
stranden tills det tog stopp, varpå 
bogrampen fälldes ned och solda-
terna stormade iland, alternativt att 
fordonet kördes iland. En LCVP 
kunde nämligen även transportera 
ett fordon om max 2720 kg, i prakti-
ken nästan alltid en jeep.

När båten lastats ur var det bara 
att fälla upp bogrampen och backa 
ut, vända och hämta nästa omgång. 
Just att Higgins landstigningsbåtar 
med ett lätt träskrov och en kraf-
tig motor nästan aldrig fastnade 
på stranden, i motsats till andra 
prototyper, var en av de saker som 
fick marinkåren att bestämt förorda 
dem, i motsats till flottans fartygsby-
rå som helst ville ha en egenkonstru-
erad stålbåt med en svagare motor. 
Erfarenheterna från Mississippidel-

tat, lagliga såväl som olagliga, kom 
tydligen väl till pass.

Hur många LCVP byggdes då?
Hur många LCVP byggdes då? Sva-
ret är att ingen är riktigt säker, efter-
som dokumentationen från några av 
de mindre båtvarven är något osäker, 
men det var minst 23 258 stycken. 
Vilket torde vara den längsta serien 
militära flytetyg av något slag nå-
gonsin. Och då har man ändå inte 
räknat de 2 366 första exemplaren 
(LCV) som var litet annorlunda, och 
bl a bara hade en ksp. n

Bild 8. Amerikanska soldater på väg in mot Omaha Beach
i en LCVP på D-dagen den 6 juni 1944.

Bild 7. Här övar man embarkering i 
LCVP från en APA via änternät, för 
säkerhets skull i helt lugnt vatten (för-
modligen i hamn). Notera de utfällda 
dävertarna.

Om någon är intresserad 
av mera detaljer om LCVP 
så finns en utmärkt instruktions- 
film från 1944 på Youtube:

 https://www.youtube.com/watch?v=4Mx8HDJx4ZI



Länkar!
Här kan man läsa om förslag på internetlänkar och aktuella publikationer. 
Är det något som ni vill tipsa om så skicka in förslag till tiff.info@fmv.se.

Länkar och publikationer som är intressanta!

Tommy Tyrberg

Gissa bilden

Vad händer inom KC komposit?

Sveriges militärhistoriska arv – SFHM

Stridsbåt 90, vidareutvecklas efter 30 år till strb 90HSM

TIFF möter en läsare … 

Om någon är intresserad av mera detaljer om LCVP så 
finns en utmärkt instruktionsfilm från 1944 på Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Mx8HDJx4ZI
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www.sfhm.se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach

https://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_35_Draken

https://en.wikipedia.org/wiki/LCVP_(United_States)  
(på engelska)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Komposit

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5gtal 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsb%C3%A5t_90H

 https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/stridsbat-90-h/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodens_garnison 

https://www.smha.se/

Mejla till TIFF  
(tiff.info@fmv.se) och 
tala om vad du tycker 
om QR-koderna!

Teknisk tjänst i fokus – för framtiden

Tycker ni länkarna är på tok för långa att skriva av, 
kan du gå in på TIFF:s hemsida (http://tiff.mil.se) och 
klicka på länkarna i den webbpublicerade tidningen. 
Har du smartphone eller surfplatta kan du scanna 
QR-koden ovan för att komma till TIFF:s hemsida.

http://tiff.mil.se

LCVP

Sveriges militärhistoriska arv



Gissa bilden

J 35 Draken. Den 13 juni 2010 arrangerades Försvarsmaktens huvudflygdag på Malmen 
utanför Linköping. I samband med flygdagen firade svenskt flyg 100-års jubileum.
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Sommarbilden
Det rätta svaret är att detaljen var på yttre delen av vänster vinge på en J 35 Draken. 

Det mest utförliga svaret och det som har utfallit med vinst var Eva Walfridsson 
från Hallstahammar. Ett bokpremium kommer med posten.

Svaren vill vi ha in senast måndag 19:e oktober  helst till: tiff.info@fmv.se  
eller skicka post till

TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.

Foto: Försvarsmakten. 

Höstbilden
Vad är detta och vilken materiel (materielsystem eller motsvarande) tillhör objektet?

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinnaren.  
Redaktionen förbehåller sig rätten att premiera det mest utförliga svaret.
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NötenNöten

Sommarnöten
Aritmetiska nian

Denna gång var det bara att vara lite ihärdig 
för att lösa detta. Vi fick in många rätta svar. 

Uppgiften var att placera ut siffrorna 1 till 9 i de nio 
cellerna. Det ska vara en enskild unik siffra i varje cell. 
De utpekade “ekvationerna” ska vara korrekta. 
Utvärdera/beräkna från vänster  höger respektive från 
toppen  botten och ignorera de vanliga matematiska 
prioriteringsreglerna (multiplikation och division före 
addition och subtraktion).

Det rätta svaret ser ut så här.

Vinnare av sommarnöten blev Ulf Pettersson från Enköping. 
Ett bokpremium kommer med posten.

Höstnöten
Flottiljförvaltare Larsson, (ja just precis han som flyttade runt sina JAS 39 i TIFF nr 4/2019) 
hade delat in plutonens tält i tre olika delar och där fördelat platser för sina soldater. Nu gav 
han sin personal i uppgift att fundera ut vilken siffra som ska ersätta “?” i tält “C”. De fick 
även uppmaningen ”Motivera gärna ditt svar alternativt visa din uträkning, för det kan ju 

vara som så att någon av er kommer på en annan lösning än den jag har tänkt ut!”.

Alla godkända svar deltar i dragningen och ett premium utlovas till vinna-
ren. Svaren vill vi ha in senast måndag 19:e oktober helst till: tiff.info@fmv.
se eller skicka post till TIFF-redaktionen, FMV, 115 88 Stockholm.
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Kontaktpersonerna/redaktionsmedlemmar finns inom olika specialområden 
och organisationer vilket framgår nedan:

 Namn Organisation E-post Tfn

 Anders Steninger HKV anders.steninger@mil.se 08-788 75 00

 Kent Vikström FMV kent.vikstrom@fmv.se 08-782 58 96

 Caroline Genfors FMV caroline.genfors@fmv.se 08-782 66 01

 Ann-Katrin Widing FMTS ann-katrin.widing@mil.se 070-305 04 05

 Björn Axelson Saab AB bjorn.axelson@saabgroup.com 073-437 12 08 

 Bo Svensson Hkpfj bo.e.svensson@mil.se 013-28 37 42

 Hans Öhlund Flygstaben hans.ohlund@mil.se 0920-23 46 31

 Jan R Lindgren FMTS jan.lindgren@mil.se 035-266 22 98

 Lars Håkansson FMTS lars.h.hakansson@mil.se 070-607 58 45

 Lars Unnerfelt Arméstaben lars.unnerfelt@mil.se 0500-46 51 31

 Lena Lindgren Saab AB lena.lindgren@saabgroup.com 073-437 61 05

 Per Englund (tjänstledig) Flygstaben per.englund@mil.se 070-712 54 46

 Per Lundgren Sjöstridsskolan per.lundgren@mil.se 0455-861 71

 Petra Larzénius FMTS petra.larzenius@mil.se 035-266 26 06

 PG Persson KamraToff per-gunnar.persson@kamratoff.se 070-610 86 78

 Thomas Härdelin Saab AB thomas.hardelin@saabgroup.com 073-437 63 73

Rapportera gärna om något som ni är duktiga på eller något som är unikt för er del.
Har du uppslag till, eller själv vill skriva, någon artikel som kan intressera TIFF-läsarna kontakta gärna 
någon av nedanstående kontaktpersoner för eventuell hjälp eller vägledning. Det går givetvis också  
bra att kontakta redaktören, Kent Vikström.

Fortfarande gäller att tidskriften görs ”av oss – för oss” och med ledstjärnan
Teknisk tjänst i fokus – för framtiden.

Redaktören



Anneli Gunhardson
Saab AB
581 82 Linköping

Posttidning B

TIFF:s hemsida: http://tiff.mil.se

Teknisk tjänst i fokus
– för framtiden

Läs mera om Stridsbåt 90, vidareutvecklas efter 30 år till strb 90 HSM på sidan 19.
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