
OPEN FOR BUSINESS - I PRAKSIS

»Det var en perfekt mulighed for at  
bruge ikke alene min ledelseserfaring, 
men også konkrete, militærfaglige kom-
petencer, som jeg har fået i Forsvaret. 
Jeg har lært meget undervejs og har 
fået erfaring med at bruge produktet 
både taktisk og planlægningsmæssigt,« 
fortæller major Henrik. 

Han var i halvandet år ansat hos virk-
somheden Systematic A/S og udstati-
oneret til de Forenede Arabiske Emi-
rater. I foråret 2018 vendte han tilbage 
til Forsvaret. Udstationeringen skete i 
rammen af den politiske strategi Open 
for Business, der kort fortalt lægger op 
til, at blandt andre Forsvaret skal ”bi-
drage med støtte til fremme af danske 
virksomheder”.

Forsvaret indgik i 2016 en aftale med 
Systematic A/S om, at i alt fem med-
arbejdere kunne bevilliges tjenestefri 
uden løn i halvandet år. De blev udsta-
tioneret af virksomheden til de Forene-
de Arabiske Emirater med den opgave 
at uddanne og træne soldater i brug af 
Systematic A/S’ system SitaWare. Det 
er softwaredelen af et komplet, taktisk, 
digitalt kommunikationsnetværk, som 
Emiraterne har bestilt hos amerikanske 
Harris. 

»Mine opgaver var at stå for over-
ordnet koordination og planlægning, 
og til tider var jeg også instruktør på 
stabsniveau. Jeg har lært en masse om 

produktudvikling og fået indsigt i, hvor-
dan man arbejder i en virksomhed som  
Systematic A/S,« siger major Henrik, 
som gør tjeneste ved Hærens Efterret-
ningscenter. 

Han vil nu bruge sine nye erfaringer 
til blandt andet at kigge nærmere på, 
hvordan man efterretningsmæssigt kan 
bruge systemet.

FRISKE KOMPETENCER 
Samarbejdet med Systematic A/S kom 
i stand via oberstløjtnant Michael Eng-
holm. Han er chef for det projektkontor, 
der står for at implementere Hærens 
Taktiske Kommunikationsnetværk, som 
også bruger SitaWare-softwaren. En del 
af aftalen var, at de fem kunne vende til-
bage til deres gamle tjenestested igen. 
Det valgte fire af dem at gøre, mens én 
blev hos Systematic A/S. 

»Man er selvfølgelig altid lidt bekym-
ret for at miste gode medarbejdere, når 
man afgiver dem, især i en tid, hvor der 
er mangel på mandskab, men det viser 
sig, at de fleste kom tilbage til Forsvaret 
igen. Det er vi naturligvis glade for. Det 
har i det hele taget været et knaldgodt 
samarbejde med Systematic A/S,« siger 
Michael Engholm. Han fortsætter: 

»De er kommet hjem med friske kom-
petencer og input i forhold til blandt an-
det uddannelse af enheder og erfaring 
med at udrulle teknologisk materiel til 

soldater. Selv om de sidder på forskel-
lige tjenestesteder i dag, anser jeg det 
som sandsynligt, at de på en eller anden 
måde alle vil bidrage til implementerin-
gen herhjemme fremadrettet. Samti-
dig har vi med aftalen levet op til nogle 
af Forsvarets forpligtelser i forhold til 
Open for Business-strategien.«

Major Henrik supplerer: 
»I et civilt firma er der også proble-

mer og udfordringer, som hele tiden skal  
løses. Ligesom i Forsvaret. Det er bare 
andre ting. Men her skal man også tage 
hensyn til økonomistyring, uforudsete 
forhindringer og så videre. På den måde 
er forskellen mellem militær og civil 
ikke så stor endda,« siger han. 

Han er glad for, at han tog imod udfor-
dringen med at arbejde for et civilt firma 
og i de Forenede Arabiske Emirater. 

»Vi havde et skidegodt team af med-
arbejdere med både militær og civil 
baggrund. Nogle havde familien med 
til Abu Dhabi, andre fik dem på besøg 
og var hjemme, når det kunne lade sig 
gøre. Vi leverede det, vi skulle, og både 
Harris, Systematic A/S og kunden var 
meget tilfredse med vores arbejde. Jeg 
vil bestemt anbefale andre at prøve det,« 
siger major Henrik. 

  Af Thorbjørn Forsberg / VFK

En håndfuld af Forsvarets medarbejdere har i halvandet år været 
ansat af virksomheden Systematic A/S. Opgaven var at uddanne 
soldater hos de Forenede Arabiske Emirater i at bruge Systematic 
A/S’ software SitaWare, en del af et digitalt taktisk føringssystem. 
I foråret vendte de hjem med nye erfaringer, som kan bruges i 
Hæren, der er i fuld gang med at udrulle et lignende system.

SOLDATER PÅ ORLOV 
VENDER HJEM MED 
NY VIDEN

Denne artikel har tidligere været 
bragt i Forsvarsavisen.

Systematic A/S leverer SitaWare software 
til en lang række landes forsvar, herunder 
Danmark. SitaWare bruges i Hærens  
Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK), 
et digitalt taktisk føringssystem.  
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