
CHEFEN HAR ORDET 141020 
 
Regementskamrater!  
 
Sedan jag skrev mitt senaste brev i fredags har det hunnit hända mycket. Det har 
säkert inte undgått någon att Försvarsmakten är inblandad i en mycket 
omfattande underrättelseoperation i Stockholms skärgård, vilken jag tänkte 
kommentera kort. 
 
Underrättelseoperationen påbörjades i fredags efter en mycket trovärdig 
observation. Detta är dock inte den enda anledningen till att vi påbörjade 

operationen. Försvarsmaktens bedömning bygger också på genom åren flera iakttagelser i ett och 
samma område. Detta ger oss ett mönster.  
 
Operationen pågår för fullt och kommer att fortsätta ett tag till. Anledningen är att man fortsatt 
bedömer informationen som vi fått in och nu analyserar som mycket trovärdig.  
 
Vissa markförband byts nu ut och ersätts, men det påverkar inte arbetet. Det handlar främst om 
hemvärnsförband som ersätts med soldater från Amfibieregementet. Personal från Norrbottens 
regemente är för närvarande inte engagerad i operationen, och det finns inga indikationer på att vi 
ska bli aktivt berörda i närtid.  
  
Trolig, ej bekräftad 
Försvarsmakten konstaterar att det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i 
Stockholms skärgård. Detta är den näst högsta verifikationen på vår egen bedömningsskala. Detta 
innebär att operationen fortsätter. VI har också flyttat operationsområdet något sydvart.  
 
De iakttagelser som har gjorts genom åren gör att vi bedömer att detta område är av intresse för 
främmande makt. Under de senaste dagarna har iakttagelser gjorts på tre olika platser. 
Insatsledningen bedömer alla dessa som mycket trovärdiga. Detta görs genom en analys som bland 
annat bygger på att vi pratar med uppgiftslämnarna och även ritar skisser på vad de sett.  
 
Den fortsatta underrättelseoperationen syftar till att kunna bekräfta främmande 
undervattensverksamhet. Det vill säga, på vår skala, den högsta bedömningsgraden. Vi betonar dock 
att detta INTE är en ubåtsjaktoperation där syftet är att med vapenmakt nedkämpa en motståndare.  
 
Om skadad rysk ubåt  
Av den information som Försvarsmakten har kan vi inte dra den slutsats som media gör om skadad 
rysk ubåt. FM har INGEN information om nödsändning och att någon nödfrekvens har använts.  
Det är just för att kunna konstatera eller avfärda den här typen av uppgifter som FM genomför en 
underrättelseoperation i Stockholms mellersta skärgård.  
 
Ökad öppenhet 
Undervattensverksamhet är svårt och mycket komplicerat. I flera fall kan en händelse baseras på en 
enstaka observation och det är mycket svårt. Försvarsmaktens uppfattning när det gäller 
undervattensobservationer, är att verksamheten gagnas bäst av att enbart offentligt kommunicera 
bekräftade observationer, vilka är mycket ovanliga. 
 
Jag konstaterar att Högkvarteret under helgen har kommunicerat aktivt och hållit flera pressträffar 
med media, vilket ska ses som en strävan till ökad öppenhet. Jag tycker att det är helt rätt väg att gå. 
Vi ska vara så öppna som vi kan utan att röja uppgifter som kan vara skadliga för vår möjlighet att 



lösa vårt uppdrag. Därför måste varje händelse eller incident bedömas utifrån sina förutsättningar. 
Här vilar ett stort ansvar på oss alla, från den enskilde rekryten till Försvarsmaktens högsta ledning, 
att i varje enskild händelse överväga om den uppgift jag överväger att lämna ut är ofarlig, eller om 
den riskerar att skada vår verksamhet. 
 
För att bilden av vad vi gör ska bli entydig och korrekt är det också viktigt att vi inte spekulerar. När 
det gäller frågor utifrån, till exempel från media, om den nu pågående operationen ska dessa 
hänvisas till Högkvarteret och Infostaben.  
 
Vi får säkert anledning att återkomma till denna operation inom kort.  
 
Till dess… 
 
"Be Careful Out There" 
 
Olof Granander 
 
Länk: Bildspelet från Försvarsmaktens presskonferens på söndagen den 19 oktober 
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