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Redan för fyrtio år sedan ut
veck lade vi axelkopplingar, ty( 

SKF OK, baserade på tryck

oljemetoden. Den första SKF 

OK-kopplingen monte rades 
1945 på M/S Skogaholm. Se

dan dess har vi levere rat över 

15.000 kopplingar till krävande 

marin- och intustriapplikatio
ner öve r hela världen. 

Senare utvecklade vi Su
pergripbulten. En hydraulisk, 

förspänd, expande rbar pass
bult, som också bygge r på 
tryckoljemetoden. Idag finn s 

över 5. 000 Supergripbultar 
monterade i flänskopplingar på 

fart yg och inom industrin , där 

påli t lighet, snabb monteting 
och demontering är av störs ta 
betydelse. 

Risken för att bra produkter 

ska plagie ras är alltid stor. 
Många användare har dyrt fått 

erfara att kopior inte alltid 
motsvarar originalet. Det är 
därför som redare, kraftföre
tag och andra, specificerar 
SKF OK- kopplingar och Su
pe rgripbultar i sina bes täll
rungar. 

Inte minst viktig är vår ser

vice. Varhelst e rt fart yg är 
dockat - Shanghai, Hamburg 

e ller San Francisco - kan vi 

vara på plats inom 24 timmar. 

Vi är dessutom representera
de av SKF: s världsomspän
nande försäljnings- och servi

ceorgarusation, så var ni än 
be finner e r, finns vi alltid nära 
till hands. 

OVAKO Couptings AB 
Box 202. 8 13 00 Hofors. te l 0290-250 00, telex 47303 , telefax 0290-282 70. 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 1192 Kungliga Örlogsmannasällskapets 220:e högtidssammanträde 1991-11-15 

Karlskrona. 
(Utdrag ur protokoll) 

Högtidssammanträdet avhölls i Sjöofficerssä ll skapets i Karlskrona lokal e r samt MKS 

mode ll sa l i närvaro av H a ns Majest ä t Konunge n, ledamöte r och inbjudna gäster. 

* l Förklarades högtidssa mmanträde t för öppnat. 

* 2 Justerades föregående protokoll. 

* 3 Valdes ledamoten Cfaes Tornberg till sä llskapets ordförande för verksam hets

året 1991 - 92. 

* 4 Valdes ledamoten Sten Swed/und till sällskapets vice ordförande fö r verksam

het så rets 1991 - 92. 

* 5 Infördes nyinva lda ledamöte r. 

* 6 Föredrog sekreteraren verksamhetsberätte lse n för det nu avslutade verksam

he tså ret. Till verksamhetsberätte lse n fogad es redogöre lser för biblioteksverk

samheten i Ka rlskro na och i Stockholm. Verksa mhetsbe rättel se n godkä ndes. 

* 7 Avs lutades sa mm a nträde ts slutna de l. Sammanträdet ajournerades till klockan 

1530. 

* 8 G e nomfördes stueli ebesö k på HMS Smyge . 

* 9 Återupptogs sammantr~i det i MKS Modell sa l 1 närvaro av Förste HL Hans 

Majestät Konungen, ledamöter samt inbjudna gäster. 

*lO Tillk ~innagavs å rets belöninga r. Belöningarna utde lades av H M Konungen. 

* Il Chefen för marinen tillk ä nnaga v å rets be löningar ur G åsefj ä rdsfo nclen. Belö

nin ga rna utde lades av H M Konunge n. 
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~ 12 Avtackades förre sekretera ren , leda mote n Magnus /lag/und. 
§ 13 Föredrogs minnesteck ninga r över under verksa mh etså re t avlidna ledamöter. 
§ 14 Presenterade ordföranden Sällskapets projekt "Sjö(ör.1vare1 i säkerhe!spo!ili

k en ". Korrespondera nde ledamote n Elisen inl edde med en prese ntation av 
delrapport från delstudi e n "Neu!ra/if(/tsvakt och .\jöfarls.lkydd under andra 
världskrige('. Däre ft e r visades e n nylige n, av gamla filmer från första hälfte n 
av detta sekeL hopklippt film so m dok umenterade delar av sjöförsvarets verk
samhet under denn a tid. Ledamote n Bertil Stjernfd! fö redrog utdrag ur den 
nyutgivna boken "Å lands hav och öar - brygga eller barriär ". Första exempla
ret av boken överlämnades till HM Ko nungen. 

§ 15 Framförde sä llskape ts ordförande, ledamoten Bror Stef'enson, ett anföra nde 
vid nedläggning av sitt ämbete under rubriken "Sjöförsvaret i backspegeln och 
i .fi-am!iden ". 

§ 16 Förklareides sällskapets 220:e högtidssammanträde avslu tat. 

Vid protokolle t 

Herman Fäl!slröm 
sekreterare 

Nr 2/92 Kungliga Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1991-12-16 i Stock
holm. 
(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet avhölls på Militärhögsko lan i Stockholm i närvaro av 35 ledamöter 
§ 2 Medde lades att ledamoten Lennart Malmqvist avlidit seelan föregående sam

manträde. 

§4 

§ 5 

§6 

§7 

§8 

Föredrog sekreteraren utdrag ur protokoll från sällskapets Högt idssa mm a nträ-
de i Karlskrona . 
In troducerades Bertil Björkman, Pe1er Osvald, Kur! L undgren , Hans Hedman, 
Michael Sah/in, Hans Dahlberg samt Johan Tunb erger, sam tliga nä rv ara nde för 
första gå nge n som nyvalda ledamöter. 
Föredrog ledamoten Jan No rdenman utdrag ur årsberä ttelse n i vetenskapsgre n 
l V uneler tite ln : " Människan i ubåt" . 
Lämnade ledamote n Magnus Haglund en kort underrätte lseorie ntering inrik
tad mot utvecklingen i Sovjetunionen. 
Avgav korresponderande ledamoten Michael Sahlin sitt inträdesanförande un 
der rubriken "Vad förväntar vi oss i kommande försvarsbeslut". 
Föredrog KL Bo 1-/ugemark utdrag ur årsberätte lse n i ve te nskapsgre ne n l 
under titeln "Strategier i det framtida E uropa" . 

Vid protokollet 

Herm an Fällström 
sekreterare 
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Nr 3/92. Kungliga Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 1992-01-16 i Göte
borg. 
( U1drag ur pro!Okoll) 
Sammanträdet avh ö lls på Sjöofficersmässen i Göteborg 
§ 2 Meddelades att korresponde rande ledamo te n Ragnar T oren av lidit sedan före

gåe nde sa mm a nträde . 
§ 4 Lämnade ledamoten N ils Eklund e n kort orientering om utveck linge n in o m 

MKV. 
§ 5 Lämnade ledamote n Claes Tornberg en kort o ri e ntering om elen säke rh etspoli 

ti ska utvecklinge n i Europa. 
§ 6 Avgav ledamote n Lars C Persson, chef för marinstabe n, e tt anfö ra nde uneler 

rubriken '' Marinen i försvaret s nya leclningsfil oso fi ". 

Vid protokollet 

Herman Fäl!s!röm 
sekre terare 

Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
STOCKHOLM 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all

mänhet. 
I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifter , ar-

tiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan . 
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö

väsendet i allmänhet . Vägledande vid ämnesväl kan då vara den indelning i veten 
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen : 

l. Strategi och stridskrafters användning . 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion . 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för år 1992 skall senast den 1 september 1992 vara Sällskapet 

tillhanda under adress: 
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM 
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 

och adress. 
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me-

dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjö

väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen 
och hjälpmedel - navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Slipendiet ut
delas vid sällskapets högtidsssammanträde . 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1990 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 1 september 1992. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 
Biblioteket i KARLSKRONA 

Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar mellan kl 11.3Q-13.00. Under ti
der då mässen hålles stängd (jul och nyårshelgerna samt sommarsemester un
der juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse med 
bibliotekarien . 

Telefon : Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62 

Biblioteket i Kastellet, 

Kastellholmen, Stockholm 

Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl. 13.30 och 15.00 under tiden 1 oktober 
t o m 30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien. 

Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 0221-301 30. 

Postadress : Box 101 86, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08-611 17 82 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder 
systematiskt ordnade, lätta att finna . Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i 
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten, överstelöjtnant 
Stellan Bojerud, MHS/MHA, Box 27805, 115 93 Stockholm, te! 08-788 93 81. 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier , teckningar, reproduk
tiOner av tavlor, kartor , bilder av personer m m, berörande mariner, både ut
landet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. 
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare. 
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Vi gör intelligenta 
försvar smartare! 
Ericsson Radar E leetronies-specialister på intelligenta 
elektroniska system för försvaret och för civilt bruk. 

Summan- helheten- är större än de enskilda delarna 
tillsammans. Därför utvecklar vi egna system med unika 
egenskaper, anpassade för våra kunders behov. 

Vi utvecklar flygelektron i k. Radar, presentationssystem, 
datorer och elektroniska motmedel är några specialiteter. 
De ingår alla i JAS 39 Gripen. 

Vi utvecklar sensorer för luftförsvar. Vi är världsledande 
på mobila och fasta spaningsradarsystem för armen och 
marinen. Laser för avståndssmätning och !R-system är 
andra specialiteter. 

Vi utvecklar avancerade civila produkter baserade på 
försvarselektronikens teknikområden . Digitala radiolänkar, 
radarfyrar och satellitburna system är några exempel. Våra 
produkter finns ombord på de flesta europeiska satelliter. 

The Electronic Art of Self-Defense! 

ERICSSON 
Ericsson Radar Electronics AB, 
431 84 Mölndal. 
Tel. 031-67 1 O 00 . Telefax 031-87 66 39. 

Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Viceamiral Dick Börjesson ii r chefför marinen. 

Bästa försvar till rätt kostnad 

Chefen för marinens anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträde 

1992-02-18. 

Vid KÖMS februarisammanträde i fjol 
tal ade jag som he lt nytiiiträdd marinchef 
över ämnet Förtroende och respek t. För
hoppninga rna om att ett nytt försva rsbe
slut sk ulle ha fattats under 1991 hade 
grusats någo n månad dessförinna n, när 
den då arbetande försvarskomm itte n 
hade avbrutit sitt arbete . Osäkerheten 
om den säkerhetspolitiska utveck lingen 
var ett av de tyngsta motive n för a tt i fjol 
uppskj uta försvarsb eslutet et t år. Ett a n
nat var de vitt skilda uppfattningarna om 
vad försvaret skulle få kosta. 

Nu e tt år senare är frågetecknen kring 
den säkerhetspolitiska utvecklingen 
kn appast mindre och inte he ller proble
men kring svensk samhällsekonomi. 
Samtidigt är de t nödvändigt att nu fatta 
et t långsi ktigt försvarsbeslut med en in 
riktning av försvarsmakten som ger 
handlingsfrihet att möta vitt ski lda hän
delseutvecklingar. 

En titt i backspegeln 
Den säkerhetspo liti ska situat ionen har 

verkligen förändrats de senaste två till 
tre åren och kanske al lra mest drama
tiskt de senaste månaderna. Den block
uppde lning i Europa , so m har rått seda n 
slute t på fyrtiotalet , ex isterar inte lä ngre. 
Warszavapakten har upplösts och likaså 
Sovjetunionen. Sverige har erkänt flera 
nya stater i Europa och elen politiska kar
tan runt Östersjön har ritats om. Vi 
tvingas nu se på vå r säkerhetspolitiska 
situat ion ur e tt annat perspektiv än tidi
gare. 
Vi har sedan i fjol nya oberoende grann
länder, som har mycket stora inrikespoli
tiska problem och som också håller på a tt 
forma si n säkerh etspolitik. Den förutv a
rande Sovjetarmen delas upp på de sk il
da staterna i det nya Oberoende Staters 
Samvälde, som än så länge behåller kon
trollen över de strategiska styrkorna. 
Ryssland övertar roll e n som militär stor
makt. 

Sa mtidigt pågår också en omvandling 
inom de t västliga blocket. Den berör 
framför a llt det e konomiska området 
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men också säkerhets- och försvarspo liti
ken i det framtida europe iska samarbetet 

diskute ras. 
Nedrustnings förh and lingar och för

handlingar om säkerhetsskapande åtgär
der pågår inom ramen för FN men också 
inom andra inte rnatione ll a sammanslut
ninga r. Sverige de ltar i många olika sam
manh ang i det internationella samarbe
tet och inför medlemsförh andlinga rna 
med EG kommer frågorna om sve nsk sä
ke rhe ts- och fö rsvarspo litik i ett integre
rat E uropa att bli alltmer aktue lla . 

Väge n mot en ny och stabil säke rhe ts
ordning i E uropa är kantad med fråge
tecken, som måste rätas ut, och bakom 
många av frågetecknen dö lj er si g uppen
ba ra risker fö r kriser och konflikter. 
Ä ven om nedrustnings initiativen inge r 
förhoppninga r, så kan vi inte bortse från 
verkligheten, dä r stora militära styrkor 
finn s kvar i vå rt närområde . D et bo rde 
va ra skäl nog för att hå ll a uppe den 
svenska försvarsförmåga n, men dessvär
re finns det vä ldigt många och sto ra an
språk på vå ra gemensamma resurser från 
o li ka samhäll ssektore r, som konkurre rar 
med försvarets ansprå k. 

l de t förra fö rsvarsbeslutet bl ev det en 
stor obalans mellan de uppgifte r som la
des på försva rsmakten, den o rga ni sation 
som beskrevs och de resurser som tillde
lades. Det har lett till en fortsatt urho lk
ning av försvarsfrågan och ett a llt stö rre 
uppdämt behov av utbildning och mate
riell fö rnyelse . 

l det här fö rsvarsbeslutet är det nöd
vä ndigt med omfattande strukture ll a in
grepp. l det här försva rsbeslutet måste 
de t slaktas fl era heliga kor. l de t här fö r
svarsbeslutet måste de t bli balans me ll an 
de säkerhe tspolitiska amb itionerna, för
sva rsmaktens uppgifter och de tillde lade 
resurserna . l de t här fö rsvarsbeslute t 

lO 

måste respekten och fö rtroende t fö r för
svarsmaktens förm åga återställ as både i 
vå r omvärld och hos vå r egen personal. 

Men de t handlar inte bara om mera 
pe ngar. Det gä ller också för oss i den 
militära orga nisationen att se till , att 
verkligen vidmakthåll a och fö rnya för
svare t på ett sådant sä tt , att vi vid varje 
till fä ll e får ut den bäs ta försvarseffekten 
fö r de till gä ngli ga pengarna. Det innebär 
a tt vi skall skapa ett bästa försvar mol 
möjliga hot till rätt kostnad. 

Nu finn s det vä ld igt många uppfatt
ningar om vad som är det bästa fö rsvare t. 
Hä r går skilj e linj en o ftast me llan vapen
grenarna och mellan fackfö re trädare , 
inom dem men också mellan företrädare 
fö r o lika regioner. s ki lje linj ern a då de t 
gä lle r kostnade r gå r o ft ast me ll an dem 
som bevilj ar anslag och ställe r uppgifte r 
resp dem som tar emot uppdragen och 
ge nomför ve rksamhe ten. 

Med en titt i backspegeln är det lätt 
att konstate ra , att den politiska inrikt
ningen nä r de t gälle r fö rsvarsmaktens 
öve rgripande uppgifte r har va rit mycke t 
stabil. Den må lsättning för de t svenska 
to talförsvare t som lades fast av 1968 års 
riksmöte , har i allt väsentligt va rit den 
samma fram till nu , vilket speglas av att 
den med smärre form e ll a ändrin gar har 
bekräftats vid försvarsbesluten 1972, 
1977 , 1982 och 1987. 

Det är också lätt att konstate ra, att 
omvärldens sa tsninga r på militära resur
se r har ökat sedan mi tten av 70-ta let och 
fram till bö rj an på 90-ta le t fö r att nu un
de r de se nas te månade rna börja vä nda 
ne rå t. U n de r samma tid ökade den stra
tegiska betyde lsen av de t no rde urope is
ka och no rdatlantiska område t, och i det
ta avseende finns de t knappas t någon 
avtrappning. 

Förändringarna i omvä rlden åte rspeg-

lades ve rbalt i fö rsvarsbes luten, ge nom 
att int resse t alltmer riktades mo t risken 
för öve rraskande angrepp och försva rs
maktens fö rmåga i lägre konfli ktni våe r, 
medan risken fö r det traditi onell a 
storanfa ll e t success ivt ha r tonats ner. 

Konnikttyp 
1992 

In vasion sto ranfa ll 
Invasion överras kande 
Ne utra litet 
Kri sfall 
Fredskränkninga r 

Den o fö rändrade säkerhe tspoliti ska 
målsä ttningen och en allt a llva rligare fo r
mule rad hotbildsbeskrivning, tyngd
punktsförskjutning mot nya konfliktty
per, omvärlde ns militära sa tsningar å ter
speglades inte i en förstä rkning av vå r 
egen försvarsförm åga fram till i bö rj an 
på 90-talet. I stä ll e t har de ekonomiska 
ramarn a och den avvägning som lagts 
fast i försvarsbesluten i sto rt va rit opå
verkade av ändringa r i ho tet och de allt 
större bristerna i stora de la r av kri gsor
ganisa ti onen, som överbefä lhavaren be
skrivit i sina progra mplaner. 

Att välja väg 
Det hä r ä r utgå ngs läge t infö r de t fö r
svarsbeslut, som nu skall fat tas och som 
kommer att ha bä ring på perioden fram 
till i bö rjan på 2000-talet. De t är fö r den 
tidsrymden, som fö rsvarsbeslutet skall ge 
inriktninge n för ett bästa fö rsvar till rätt 
kostnad. 

KÖ MS har unde r hösten och vinte rn 
dragit igå ng en deba tt unde r samlin gs
rubriken "Marinen vid vägs ände." Nu 
tyck er jag inte att den rubriken är särskil t 

Ko nfliktnivåern as betyde lse fö r pla
ne ringe n kan i stort beskrivas som i fö l
jande tabell (utnyttjande be teckningar 
avser enbart a tt illustrera fö rändringar i 
resp konflikttype rs betydelse) 

Tidpunkt 
1968 1977 1982 1987 

++ 
o 
o 
o 
o 

+ o o 
+ ++ ++ 
o + + 
o + + 
o + ++ 

bra. Varken marin en, fö rsvarsmakten e l
ler Sve rige som nation ä r vid vägs ände , 
däremot stå r vi inför fl era svåra vägva l i 
det fö rsvarsbeslut, som nu fö restår. 

Det fö rsta vägvalet rö r vilken säke r
he tspo litik, so m vi skall fö ra . 

l flera decenni e r ha r det vik tigaste 
syftet med vår säkerhe tspo litik va rit att 
beva ra vår frihet och vå rt obe roende , 
och att hålla oss utanför väpnade kon
flikt er. Medlet har varit ett starkt fö rsvar 
så uppbyggt, att pri set som en angripare 
skulle få betala i form av fö rlorad trupp, 
ma te rie l och tid skulle bli för högt i fö r
håll ande till vad som kunde vinnas. 

l det nya militä rgeogra fi ska läge , som 
nu växer fram, är risken fö r en stor mili
tär konfrontation mell an N A TO och res
tern a av de t fo rn a östblocket sannolikt 
lite n unde r de närmaste åren. Riske rna 
för interna och lokala konflikter förorsa
kade av etni ska elle r kulturella skillna
de r e lle r akut brist på livsnödvändi ga 
förnödenhe te r ä r däremot påtagliga. 
Skulle sådana akuta krise r uppstå i vå rt 
närområde , kan det mycket väl bli så , att 
vå ra militära resurser måste tas i anspråk 
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inte ba ra för att skydda vårt territorium 

och svenska intresse n utan kanske också 

för krisdämpa nde och stabili serande 

operationer inom ra men för FN e ll e r 

ESK. D et sku ll e kunna inträffa, a tt mili 

tä ra styrkor från e tt neutra lt la nd som 

Sverige är bättre skickade a tt verka av

kylande på en konflikt i vårt nä ro mråde 

ä n vad exempe lvis sjöburna insatss tyrkor 

frå n NATO e lle r WEU. som löpe r in i 

Östersjön , sku ll e vara. 

Vad jag vill peka på ä r, a tt den nya 

sä kerhetsordning som nu växe r fram ka n 

stä lla he lt andra krav på försva rsmakten 

ä n det traditio nell a invas ionsförsvaret 

som hittills varit de n viktigaste utgå ngs

punkten för försva rsmakte ns utfonn 

ning. 
De t speglas också i de n deba tt , som 

har börj a t under de månader so m ha r 

gå tt seelan regeringsskifte t. G ilti gheten i 

de n gamla tese n alliansfrihet i j i·ed .1y_r 
lanr/e till neutralitet i krig har debattera ts 

me ll an företrädare för rege ringe n och 

oppositionen. Frågan har varit uppe, om 

de t blir nödvändigt a tt ändra tidigare 

rikt linje r för försvarspolitike n före elle r 

efte r de t a tt vår medl emsansökan till EG 

har behan dlats. Hur skall vi ställa oss till 

e tt framtida förp likt igande försv arssa m

arbete i det nya Europa, där inte bara 

ele n gamla WP vittrat sönder, uta n där 

också fö re detta WP-stater tal ar öppet 

om en anslutning till ele n ga mla ärkefi e n

den NATO. 
Någo n tydlig ny svensk doktrin har 

ännu inte lagts fast me n den to lkning 

som nu ligger innebär att ne utralite tspo

litikens fasta kärna ä r militär a lliansfri 

he t. Försvare t av Sverige är a lltså e n 

uppgift , som vi själva ska ll lösa utan a tt 

förlita oss på hjälp frå n någon. De t ute

sluter inte , att Sverige exempelvi s inom 

ra men för FN e ll er ES K kan behöva de l-
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ta i någo n form av militärt sa marbete , då 

de t gäll e r att bevara stabilite ten i det e u

ropeiska huse t. 
Vad jag också vill peka på är, att de 

beslut so m tas nu ha r en inverka n inte 

ba ra på försva rsförm åga n på kort sikt 

utan framföra llt på lå ng sikt. Försvars

ma kte ns förba nd ska ll va ra dc verktyg, 

som ka n stödj a Sveriges sä ke rhe tspolitik 

både nu och i fra mtide n. Ju färre de verk

tyge n är , desto viktigare ä r de t, a tt de 

e nskild a förb ande n kan användas i 

må nga o lika situatio ner. 

Jag nä mnd e nyss a tt må lsä ttnin ge n fö r 

fö rsvarsmakt e n i princip va rit o föränd 

rad de se naste trettio åren . Med de eko

no miska ram a r som nu har nä mnts för 

elen kommande försvarsbes lutsperioclen, 

blir de t nöd vä ndigt a tt dra ner på ambi 

tionern a, och e n sådan neddragning har 

också avisera ts i rege ringe ns pl a ne rings

a nvisnin ga r. Här är nästa vägval. 

Regeringens plane rin gsinriktning går 

i korthet ut på, att försva rsmakte n ska ll 

vara fredsbevarande och krigsavh ållande 

och att den ska ll kunna möta angrepp i 

a lla de lar av la ndet , oavsett varifrån det 

ko mmer. Ett a nfall som inleds e fte r kort 

militär förvarning skall kunna mötas och 

ha ndlin gs frih et att förstärka försva re t 

unele r e n period med ökad militä r spän

ning ska ll finnas. En angripare so m kom

me r över have t skall kunna förhindras 

att få fas t fot på sve nsk jord, och om e n 

angripare ko mme r öve r landgränse n 

skall hans anfa llskraft successivt brytas 

ge nom e tt djupförsva r. Uppgifter i lägre 

ko nfliktnivåe r ska ll kunn a lösas, och 

kränkninga r skall aldrig accepteras. 

Luftförsvaret och skyddet mot främm a n

de undervatte nsverksa mhet ska ll priori

te ras resp ägnas sä rskild uppmä rksam

het. D e ltagande i FN:s fredsbeva rande 

operati o ne r ska ll kunna ske . 

UTHÅWG STRID l 
TVÅRIKNINGAR 

FREDSSEVARANDE 

1. 
2. 

Luftförsvar före 
Neutralitetsvakt 

krig. 
till sjöss. 

3. Skydd av sjöfart. 
4. 
5. 
6. 

Förhindra strategiskt anfall. 
Försvara Norra Sverige 
Försvar mot kustinvasion. 

7. Gard. 
8. Uthållig strid. 

Det är a lltså denna politiska dek lara 

tion , som skall vara rä ttesn ö re t, då vi ut

formar det bästa försva ret och berä knar 

rätt kostnad fö r de t. Med bäs ta försvar 

me nar jag då e tt försva r, som förm år att 

lösa de uppgifte r, som ställs på de t vid 

varje tillfä ll e, och ett fö rsvar till rätt kost 

nad är de t försva r som löser s ina uppgif

ter utan a tt ianspråk ta me ra resurse r än 

vad samh ä ll et är bere tt att avdela. 

Låt mig med utgå ngspunkt i denn a 

politiska dekl a ra tion beskriva en ambi

ti onstrappa, som går a tt koppla till de 

orga nisatoriska oc h e konomiska rea lite

te rna så, so m de har prese nterats i under-

lage t inför det förestående försvarsbeslu

te t. Varje steg i ambitionstrappan svarar 

då mot e tt bästa försv ar på denna nivå. 

Låt mi g kortfa ttat be röra de olika kra

ven och sortera dem i förhålland e till 

överbefä lhavare ns åtta operativa uppgif

ter. 
Att vara fre dsbe va rande innebär som 

jag se r de t, att fö rsvarsmakte n skall kun

na utnyttj as som ett krisdämpand e verk

tyg. För a tt va ra just krisdä mpande så 

mås te de styrko r som då utnyttjas kunn a 

uppträda i rätt område uneler ele n tid, 

som krävs för a tt bilägga de motsättning

ar , som föranl e tt krise n och där kunna 
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lösa de uppgifter som kan vara a ktue ll a . 

Det krävs då både uthållighet , mångsi

dighet , rörlighet och kvalite t , om övriga 

som är inblandade e ller be rörda av kri

sen skall uppfatta våra förband som så 

respektingivande och förtroend eskapan

de att krisen dämpas och avvecklas. De t 

handlar då om insatse r, som primärt rik

ta r sig mot områden och be trakta re utan

för Sve riges grä nser. I vårt närområde är 

de t omgivande havsområden och vå rt 

luftrum , som det omede lbart handlar 

om. D e t speglas också av a ll a de gånger, 

som ma rine n fått order om höjd bered

skap i form av snabbutbi ldning av för

band , inkallelse r av färdi ghållningsför

band och höjd incide ntbe redsk ap. Men 

de t gälle r också, när vi delta r i inte rnati o 

ne lla aktio ne r, där insa ts av militä ra för

ba nd är a ktue lla, och här finns säkert e tt 

område, där kraven på marin medverkan 

blir avsevärt större i framtide n än hittills. 

Att va ra krigsavhå llande ä r nästa steg 

i ambitionstrappan. I den uppgifte n ska ll 

de t sve nska försvare t ha en sådan styrka, 

sa mma nsättnin g och beredskap , a tt ing

en i sin militära planering finner det värt 

de riske r eller förluster i förband och tid , 

som ett angrepp mot Sverige skulle inne

bära. 
Ubåtsskyddskommissionen sade i sin 

rapport, att ubå tskrä nkninga rn a visade 

på en lå ngt driven operativ planläggning 

mo t Sverige. Trovärdigheten i fö rsvare t 

och i marinens förmåga att lösa si na upp

gifter va r alltså inte tillräcklig för a tt av

hå lla frå n medvetna och-upprepm:lrill

trå ng på svenskt sjöterritorium. Därav 

drar jag elen slutsatsen, att vi då inte hade 

det bästa försvaret. Det fanns e n tydlig 

lucka , som noterades av utl ä ndska obser

vatörer. 
Ubåtsskyddskommissionen sade ock

så att tilltron till försvare t grundläggs re-
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dan i fred. Om kränkningarna int e kunde 

fås att upphöra på a nnat sä tt , så å terstod 

e nelast at t satsa på militä ra medel. De t 

ha r vi också gjort. Ma rine n har stä llt om 

sin ve rksamhet från ren fredsutbildn ing 

till en omfattande be redskaps tjä nst med 

krigsorga niserade förband. Planeringe n 

ha r brutits om, så a tt de värsta luckorna i 

ubåtsjaktförmågan ha r börj a t fyll as ige n, 

me n det har också inne burit , att a nn at 

ha r få tt stå tillbaka e ftersom pengarna 

inte ha r räckt. Men marinens persona l 

ha r offrat inte bara sin ordinarie arbets

tid utan mycke t av sin fritid och be kväm

li ghe t för att täppa igen de a kuta briste r

na i försvare t som har demonstrerats i 

elen pra ktiska verkligheten och inte e n

bart i teoretiska studier. Därfö r är det 

djupt kränkande för a ll de n personal ur 

olika försvarsgrenar, som på all a nivåer i 

försvarsmakte n arbe tat hå rt och sjä lv

uppoffra nde för att komma till rä tta med 

krä nkningarn a , när de indire kt beskylls 

fö r att va ra en del av e n stor komplott för 

att ska ffa me r penga r till försvaret. Och 

det är lika kränkande för a lla de civila 

och militära observa törer, som har sett 

och rapporterat hä nde lser, som ha rkl as

sificera ts som främm a nde unelerva ttens

verksamhet efte r prövning av all tänkbar 

ex pertis. De som är sa tta a tt granska rap

po rtern as trovärdighe t och bevise ns hå ll

barhe t ha r pröva t alla de hypotese r, som 

kastas fram i ele n då och då uppflamman 

de ubåtscleba tte n. De t är lika krä nka nde 

för de m , att de ras yrkesskick lighe t och 

hederli ghet ifrågasätts av sådan a med li

te n eller rin ga insyn i elen totala bilden. 

Kränkningarna ha r int e upphört un

der 1991, vilket kommer a tt framgå av 

elen rapport , som överbefä lhavaren of

fentliggör i mo rgon och förhoppningsvis 

kommer överbefälhavarens presen tati o n 

a tt kunna övertyga ytte rliga re några tviv-

!are o m, att skydde t mot främm ande Ull

derva tte nsverksamh e t ha r varit och a llt

jämt ä r ett a llvarligt säkerhe tspoliti skt 

proble m. 

De fortsa tta ubå tskrä nkningarna vi

sar, a tt elen fredsbevarande och krigsav

hå ll ande förm åga n fortfa rande ä r o till

räcklig. Det krävs yt terliga re å tgä rder fö r 

a tt ska pa de t integritets fö rsva r, som är 

botte nplattan i elen försvarsmur, som 

öve rbefä lhava re n ha r beskrivit, då ha n 

ha r översatt elen politiska mål sä ttningen 

fö r försvarsmakten till å tta o pera ti va 

uppgifter. 

I integrite tsförsvare t ligger skydde t 

mot främmande underva tte nsverksa m

he t i fred me n också ne utralite tsva kten 

till sjöss och skyddet av sjö farte n. l dessa 

uppgifte r ingå r att öve rv aka och kontro l

le ra a ll verksamhet ti ll sjöss, som kan på

ve rka svenska säkerhetsintressen, att in

gripa mot otill åten verksamhet och a tt 

göra vat tenvägarn a sä kra för ele n omfat

ta nde sjöfart, som är e n nödvä ndig förut

sä ttnin g för svenskt välstå nd och va ru

försörjning. Sjöfarten sva rar ju som 

bekant för ca 95 % av transpo rtarbetet 

på utla ndet och ca 40 % av inrikestra ns

porterna. 

De t här behovet ha r också demo n

strerats i praktisk verksam he t unele r and

ra världskrige t. Öve rvakning, ne utra li

te tsvak t, sjö fart ss kyclcl , es ko rttjänst, 

minrö jning och be redskap för in vasions

fö rsva r var marine ns varelag uneler fe m 

år. J ag vi ll pås tå a tt , om vi skall ha ett 

bäs ta integrite tsförsva r, så ä r de viktigas

te byggstena rna en stark marin och e tt 

bra luftförsva r. Öve rbefä lh avare n har ut

tryckt de t så , a tt de t ä r i övergången me l

la n en ne utra litets- och e n krigssituation , 

som be hove t av och belastn ingen på fl yg

och marinstridskra ft e rna b lir störst . 

Det sägs ibland i försvarsdebatten , att 

sa tsninga rn a på skydel mot främmande 

unde rvatte nsverksa mhe t sk ulle försämra 

förutsä ttninga rna att skapa ett bästa för

svar to talt se tt. Nu finn s det e nligt min 

me nin g inge n motsättning me llan sats

ninga rna på skydde t mot främmande un

dervattensverksamhet och integritets

och in vasio nsförsva ret till sjöss. D e t är 

sa mm a slags far tygsförba ncl, som be hövs 

i uppgifterna , det behövs flera förband 

för a tt täcka he la vå r lå nga kust, a lla för

banden behövs reda n i de lägre konflikt

nivåe rna , och de la r av fö rbanele n utnytt

jas för incide ntberedskapen i fre d , och 

dä r in går skydde t mot främm a nde un

de rvatte nsve rksamhet. J ag vill illustrera 

mitt pås tående med bilde n på sid 16. 

D e t tredje steget inn e bär att e tt a n

grepp skall kunna mötas, varifrån de t ä n 

kommer, och äve n o m det kommer över

raskande . Det innebär att det måste fin

nas sna bbt gripbara förband tillgä ngli ga , 

som ka n ingripa med utsikt till framgång 

också mot sådana speci a lstyrkor, som ä r 

e n sjä lvkla r del i ett a ngrepp, som slås ut i 

syfte att få e n snabb kollaps hos försva 

ret. 

Ä ve n i ett framtida E uropa to rde de t 

finns ti llräck ligt må nga förb a nd di spo

nibla för att kunna slå det sa ml ade sve ns

ka försva re t, o m man kan hå ll a på till

räckligt länge och o m man ka n överföra 

stridskrafter till svenskt te rrito rium. Det 

leeler till detfjärde steget i a mbitionstrap

pan. I rege ringens anvi sningar till för

sva rsmak ten ä r det uttryckt som att e n 

angripare vid e n kustinvas io n - hur osa n

no lik de n än må tyckas just idag - ska ll 

förhindras att få fast fot på svensk jord. I 

det här fall e t ha ndl a r det så ledes om a tt 

kunna fö rhindra transporter av trupp, 

ma teriel och underh å ll över havet och a tt 

sä tta ett lås kring möjliga urlastningspl at

ser vid svensk kust och kunna göra de t 
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med ko rt va rse l. Denna tes bestyrks av 

de otaliga studier, som har bedrivits i för

svarsmakten unde r en lång följd av å r. 

Om vi inte kan ås tadkomma avsevärda 

förluster hos a ngripa re n unde r ha ns till

transpo rt- och uppbyggnadssk ede , så 

kommer vi inte a tt kunna s lå honom på 

sve nsk jo rd e ns med det antal armebriga

der, som vi hade i början på 80-tal e t. Te

se n torde bli a lltme r giltig i framtide n om 

vi av ekonomiska skäl tvingas att minska 

antalet markstridsförba nd utöve r vad 

som nu ä r indike ra t i regeringens plane

ringsanvisninga r. 

Också här har de ma rin a stridskraf

terna e n självklar roll. Både de fartygs

förband. som jag nyss ha r ko mme nterat , 

och de fas ta och rörliga kustartilleriför

ba nd , som finns som skydd för våra vid

sträckta skärgå rdso mråde n och vid våra 

viktigaste hamnar, mås te neutraliseras, 

om en a ngripare skall kunna föra öve r 

sina anfallsförband till svensk jo rd och 

kunna underhålla de styrkor, som even

tue llt har lycka ts ta sig iland . Ett bästa 

försvar på de n här nivån i ambitionstrap

pan borde så ledes innehå lla marina 

stridskrafter av hög kvalitet till minst det 

antal so m vi har idag. 

De hä r fyra stegen motsva rar vad som 

öve rbefä lhavarna har lagt in i begre ppe n 

integrite tsförsvar och tröske lförsvar i 

de n försva rsmur, som på ett översiktligt 

sätt har brutit ner regeringe ns krav till 

s k ope ra tiva förm ågor. Om försvars

ma kten på den här nivå n är tillräckligt 

stark för a tt avhålla från e tt a ngrepp mo t 

Sve rige , d å ha r vi nå tt må le t a tt kunna stå 

uta nför e tt kri g i vårt närområde. 

Nästa steg är att klara e tt uth å lligt in

vasionsfö rsvar om vi misslyckats med att 

stå utanför kriget. Då ha ndlar de t o m att 

dels åsamka e n angri pare så stora fö rlus

ter so m möjligt inna n ha n kommer in på 

svenskt te rritorium , dels a tt ha förm åga 

a tt slå de förband , som finns på svenskt 

te rrito rium , me n också att försvåra till

fö rse l av nya förband och underhåll e t till 

dem, som finn s i e tt brohuvud. Den för

måga n är självfa lle t e n de l av de n krigs

av hå llande förm åga n me n blir avgöran

de , om vi skall kunna förhindra 

ockupation av he la e ll e r de lar av Sverige. 

Invasionsförsvare t kan också byggas 

ut i olika a mbiti o nssteg. När jag började i 

försvaret , så var de n politiska a mbitio 

ne n a tt bygga hela fö rsvarsmure n. För

sva rsmakte n skulle kunn a genomföra ut

hålliga försva rsope rationer i två 

riktninga r sa mtidigt. l börja n på 70-talet 

stod det kl art att de n ambitionen måste 

överges, och inriktninge n blev d å, att för

svarsmakten skulle plane ra för a tt både 

kunna mö ta ett a ngrepp vid gräns e ll e r 

kust och kunna föra e n uthållig strid på 

djupet av vårt te rritorium , men i e n kon

kret a ngreppssituation skulle man välja 

a ntinge n det ena - e ller det andra, och 

sekundära riktningar skulle kunna gar

deras. 

I mitten på 80-talet togs ännu ett steg 

ne råt i trappan. Nu begränsades a mbitio

ne n till att möta e tt angrepp i en riktning, 

där det skulle kunna föras en uth ållig för

svarsoperat ion , meda n garden i andra 

hotriktninga r blev begränsad. Och nu 

står vi enligt regeringe ns planeringsa n

visningar återigen in för e n både- och; 

antingen - eller situation. Fast den här 

gå ngen gäller det att vi ska ll pla nera för 

att både kunn a möta en a ngripare vid 

grä ns och kust , me n vi måste välja a tt 

sa tsa på antinge n det ena e ll er det andra. 

Kommer angreppet mot kusten, skall 

han förhindras att få fast fot på vårt terri

to rium , och ko mm er ha n över la ndgrän

sen , skall hans anfallskraft brytas genom 

ett djupförsvar. Misslyckas de inledande 
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försvarsoperationerna, skall vi övergå till 
motstånd i alla de former, som folkrätten 
medger, vilket i klartext torde innebära 
gerillakrig och civilmotstånd. 

Den här valsituationen betyder inte 
att hotbilden varken kan eller skall regi
onaliseras. Jag vänder mig starkt mot 
uppfattningen, att hotet mot södra 
Sverige har minskat till mikroskopiska 
dimensioner för all framtid. Det är enligt 
min mening högst osannolikt, att militära 
operationer mot Sverige skulle kunna in
skränka sig till enbart de nordligaste de
larna av landet. Därmed skulle ju hela 
den södra delen vara intakt och kunna 
utnyttjas som basområde för angrepp 
mot en motståndare, antingen han kom
mer från väster, söder eller öster. Däre
mot skulle det omvända förhållandet 
möjligen kunna uppstå, där ett angrepp 
riktas mot de södra delarna av landet, 
medan de nordligaste delarna lämnas i 
fred. 

Men visst finns det ändå skillnader i 
hotet mot olika regioner, men de består i 
om det finns sjö- eller landgränser. I 
kustregionerna är det möjligt att bygga 
försvarsmuren också utanför vårt territo
rium eftersom det fria havet medger att 
svenska stridskrafter både kan öva i fred 
och ingripa i neutralitet och krig mot otil 
låten eller hotande verksamhet, långt 
innan svenskt territorium berörs. l fred, 
kriser och neutralitet är det därför en 
naturlig del av den svenska försvarsdokt
rinen, att både sjö- och flygstridskrafter 
normalt uppträder på och över det fria 
havet intill omkringliggande staters terri
torium , och i krig kommer det att bli en 
kamp om transportvägarna över havet , 
innan svenskt territorium berörs av mera 
omfattande markstrider. 

Längs landgränsen är det annorlunda . 
Här kan försvarsförberedelserna börja 
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först vid själva gränsen , men även här 
handlar det om att strypa tilltransport av 
trupp, materiel och underhåll och att slå 
förband, som trängt in i landet. l båda 
fallen gäller det, att huvuddelen av de 
direkt stridande förbanden snabbt måste 
kunna kraftsamlas till det område som 
hotas. Det innebär inte , att hotbilden 
skall regionaliseras, men däremot att ett 
bästa försvar i framtiden måste ha en stor 
andel förband , som är användbara både i 
norr , söder, öster och väster. 

Min diskussion hittills har velat bely
sa, att det är nödvändigt att bryta ner den 
säkerhetspolitiska målsättningen i del
mål, som i sin tur kan delas upp osv. Ock
så härfinns ett vägval. Det gäller alltså att 
först bestämma sig för vilka uppgifter 
som skall lösas. När det är gjort, skall 
olika möjliga sätt att lösa uppgiften prö
vas för att finna den struktur, som inom 
ramen för tilldelade resurser ge bäst för
svarseffekt Först när uppdelningen har 
blivit mycket finmaskig, är vi nere och 
talar om enskilda krigs- och fredsförband 
och deras beredskap och innehåll i form 
av personal, materiel, anläggningar, tak
tik , utbildningsnivå m m. Dessvärre bör
jar diskussionen oftast i den ändan, men 
gör man det , är det en uppenbar risk för 
suboptimeringar. En infanteribrigad är 
lika oduglig i sjöfartsskydd som en J As
division i minröjning och en kustkorvett i 
strid i ort. Men mot de uppgifter för vilka 
de är utbildade och utrustade, skall det 
inte finnas några bättre förband. 

Det förband eller den funktion, som 
ger bäst bidrag till den totala försvarsför
mågan för varje satsad krona, bör vid ett 
första påseende väljas. 

Nu är det inte så enkelt. Ett förband 
kan i många falllösa flera olika uppgifter 
i hela konfliktskalan från fred till krig. 
Det gäller i hög grad huvuddelen av de 

marina förbanden. Då kan det vara klo
kare att välja ett sådant förband i stället 
för ett, som har en hög förmåga i en enda 
uppgift men låg eller ingen förmåga i 
andra. l annat fall tvingas man att skaffa 
både förbandstyp erna, om uppgifterna 
skall lösas. Det är grunden till min priori
tering i fjol , då jag sade att mångsidighet 
skall gå före ensidighet. 

Det kan också vara så, att en uppgift 
löses allra bäst, om man väljer en lösning 
direkt anpassad till en enda geografisk 
plats, men då kommer många andra plat
ser att behöva lämnas utan försvar, där
för att pengarna inte räcker till för att 
göra samma försvarssatsningar på alla de 
platser, där det skulle behövas. Därför 
gav jag i fjol en prioritering, som sade 
rörlighet går före lokalt bundna förband. 

Det är också så, att många uppgifter 
på lägre konfliktnivåer kan lösas med 
förband med begränsad utbildning och 
förhållandevis enkel utrustning. Men det 
är också så, att om vi skall ha utsikt till 
framgång i mera komplicerade situatio
ner - det kan gälla från invasionsförsvar 
och ingripande mot undervattenskränk
ningar till övervakning och sjöräddning i 
hårt väder- så måste de enheter som 
sätts in ha en sådan kvalitet både perso
nellt och materiellt , att de kan ha utsikt 
till framgång . Därför blev min priorite
ring kvalitet före kvantitet. 

Här .finns också ett vägval. Det krävs 
både personell och materiell kvalitet , och 
det krävs kvalitet i det dagliga arbetet. 
För låg kvalitet i utbildningen - antingen 
det gäller grundutbildning av värnplikti
ga eller befälsutbildning, antingen det 
gäller befattningsutbildning eller för
bandsutbildning - är förödande för för
troendet och respekten för försvarets 
förmåga. Därför är det bättre att frigöra 
pengar genom att undanta värnpliktiga 

från grundutbildning och att satsa or
dentligt på att ge de förband, som lång
siktigt skall behållas en god träning och 
förstklassiga vapen och utrustning. Det 
är sant, att det svider i hjärtat också, när 
mindre krigsdugliga förband måste läg
gas ner i brist på pengar, men det är bätt
re att ta den svedan nu, om den kan bidra 
till att göra de viktigaste grenarna i för
svarsmakten friskare. 

l det valet ligger också problemen 
kring svensk försvarsindustri. Det kan 
vara värt att göra vissa avsteg i förban
dens krigsduglighet och utrustning, om 
bristerna går att åtgärda i rimlig tid ge
nom ökad produktion vid svensk för
svarsindustri. Det gäller framför allt enk
lare materiel men knappast vapensystem 
och utrustning av den typ, som ger mate
riell kvalitet till marinens stridande för
band. Det är därför utomordentligt vik
tigt , att den marint inriktade försvars
industrin ges förutsättningar för att 
behålla en utvecklande och produceran
de kompetens. Det borde finnas goda 
förutsättningar för detta, om man ser till 
de stora exportframgångarna både när 
det gäller spanings-, strids-, eldlednings
och vapensystem liksom ytfartyg och 
ubåtar. Det är ett gott betyg på konkur
renskraften både i pris och kvalitet hos 
den materiel , som primärt tagits fram för 
den svenska marinens behov att den slår 
ur konkurrenternas lösningar. Det finns 
alltså uppenbara skäl att ta hänsyn till 
försvarsindustrins beläggning, om vi där
igenom främjar exportmöjligheterna och 
säkrar överlevnaden för de viktigaste 
grenarna av svensk försvarsindustri. 

Marinens vägval 
Låt mig då gå in på marinen och de väg
val, som denna försvarsgren står inför. 

En ny titt i backspegeln visar på en 
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lång rad framsynta beslut av mina före
trädare. De bottnar i en konsekvent ar
gumentation för ett tröskelförsvar mot 
angrepp över havet och för förband , som 
kan hävda vårt territoriums integritet 
och klara våra internationellrättsliga för
pliktelser inklusive sjöfartsskyddet i fred 
och under neutralitet. De brister, som 
uppdagades i sjöförsvarets förmåga i 
samband med ubåtskränkningarna, var 
inte överraskande för marinens folk men 
väl för dem, som inte lyssnat på mina 
företrädares varningar. 

N u börjar nya röster höj as för , att det 
räcker med det ubåtsskycld , som hittills 
har återskapats , men då har man fortfa
rande inte förstått , vad det handlar om. 
Jag säger därför som mina företrädare 
och upprepar vad jag nyss har sagt. Det 
är samma resurser som behövs såväl i 
ubåtsskyddet och integritetsförsvaret 
som i neutralitetsvakten, sjöfartsskyddet 
och invasionsförsvaret. 

Av det som jag hittills har sagt, så 
framgår det, att marinen har uppgifter i 
hela kon fl iktskalan från fred till krig, och 
att vi skall kunna visa flaggan dygnet 
runt , året runt, kusten runt och ända 
fram till andra nationers territorium. Det 
duger inte att lösa dessa uppgifter enbart 
med landbundna förband eller flyg, där
för att uppgiften i de allra flesta fall krä
ver, att det finns en chef direkt på plat
sen, som kan sätta makt bakom orden 
och anpassa sina åtgärder till situationen 
på platsen, antingen det är inne i skärgår
darna på territorialhavet eller fritt till 
sjöss. Särskilt i de senare fallen duger det 
heller inte med mycket små och en kla 
fartyg, därför att situationen många 
gånger kräver långvarig närvaro i sämsta 
fall under dåliga väderbetingelser. 

Det kan exemplifieras av utveckling
en i kustbevakningen . Där går man mot 
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större och mera uthålliga och sjödugliga 
fartyg , men som dock fortfarande i första 
hand är konstrue rade för de fredstida 
uppgifter , som kustbevakningen har att 
lösa , medan mindre hänsyn tas till att de 
också är en del av marinens krigsorgani
sation. För de uppgifter som ligger på 
marinen krävs mer kvalificerade , mång
sicliga och flexibla fartyg, främst utveck
lade för ne utralite ts- och krigsuppgifter. 
Det hindrar inte att marinens fartyg 
mycket väl kan användas för enklare 
uppgifter i lägre konfliktnivåer eller för 
rena fredsuppgifter. Påståendet att flot
tans stridsfartyg skulle vara för stora och 
för dyra för att användas i de enklare 
uppgifterna kan starkt ifrågasättas. Om 
man ser till alternativet att skaffa fartyg 
specialbyggda för freds- resp krigsupp
gifter ställer det sig kanske ändå sam
hällsekonomiskt billigare att satsa på en 
dyrare men mera mångsidig enhetsplatt
form. 

Marinen är på rätt väg 
Grunden för att ha en fredsbevarand e 
och krigsavhållande förmåga och ett in
vasionsförsvar mot ett angrepp över ha
vet finns i elen nuvarande marinen , och 
handlingsfriheten att gå vidare finns fort
farande. 

Vi har beställt tre nya ubåtar, liksom 
sterlingsmaskinerier till dessa. studier 
för nästa generation ubåtar pågår. Mo
derniseringen av patrullbåts- och robot
båtsförbanden har inletts. Kustkorvet
terna av typ Göteborg är uneler leverans. 
Nya torpeder är beställda. Helikopter
förbandens modernisering och övergång 
till en rörlig basorganisation är snart av
slutad . 

Nästa generations ytfartyg är under 
utprovning i SMYGE-projektet Erfa
renheten är hittills utomordentligt bra, 

och här finns stora möjligheter att ytterli
gare öka ytstriclsförbanclens rörlighet, 
mångsidighet och skydd. Här finns san
nolikt en rationelllösning för omsättning 
av äldre minsvepare och mindre ytat
tackfartyg. 

Den beslutade Landsortsserien till 
Sverige är uneler slutleverans, och fort
satt produktion för utländsk kund har 
börjat. Nya mindre minsvepare och röj
dykarfartyg är under projek tering, och 
utveckling av ny minröjningsmateriel på
går. 

Mode rna minor är beställda vid 
svensk industri , och studier pågår för att 
lösa omsättningsbehovet av den äldre 
minmateriel en och minutläggningskapa
citeten. Amfibieförbanden är under upp
sättning, och en tredjedel av båtbehovet 
är beställt och uneler leverans. Kustro
botförbandet är uneler utprovning, och 
materi elen levereras successivt. 

Hotanpassning av det fasta kustartil
leriet är förberedd , och studier pågår för 
ersättning av utgående materi el i slutet 
på 1990-talet. 

stridslednings- och sambandsmate
riel , som skall kunna klara framtidens 
krav , är klar för beställning. 

Marinkommandoorganisationen är 
införd , och kaderorganisering av krigs
förbanelen pågår en ligt VI 90 principer. 

Vi har en välutbildad och motiverad 
personal och en god rekrytering till be
fälsyrket. Vi har en personal , som lojalt 
offrat bekvämlighet och fritid under de 
senaste tio årens omfattande bered
skapstjänst Vi har en personal, som vet 
att det krävs kvalitet i utrustning och ut
bildning, om vi skall klara våra uppgifter. 

Problemet är pengarna 
Nu räcker de anslag som har nämnts i 
överbefä l havarens planerings unelerlag 

inte till för att behålla hela elen nuvaran
de marina organisationen och att samti
digt förnya de delar, som inte uppfyller 
kav på krigsduglighet och beredskap. 
Med de angivna ekonomiska nivåerna 
kommer det att skapas ett uppdämt be
hov av materiell förnyelse vid sekelskif
tet och de närmaste åren därefter. Där
med står jag också inför en prioriterings
situation. Vad skall behållas , vad skall 
förnyas, vad skall jag offra när pengarna 
inte räcker? Här finns det en inbyggd 
risk för uppslitande konflikter mellan fö
reträdare för olika regioner och funktio
ner, och ytterst för att elen gamla konflik
ten mellan flottan och kustartilleriet 
blossar upp. 

Det finns redan sådana tendenser. 
Därför är en av chefernas viktigaste upp
gifter i det förestående förändringsarbe
tet att få sin personal att förstå och ac
ceptera det mål , som läggs fast för 
marinens del. Men det räcker inte med 
det. Cheferna måste i samarbete med 
sina medarbetare formulera användbara 
och realistiska mål för elen egna organi
sationsenheten och de enskilda indivi
derna i elen . Det handlar till sist om att 
acceptera de avdämningar, som görs på 
närmast högre nivå, och att lojalt genom
föra det som bestämts, när försvarsbeslu
tet väl har fattats. 

Det kommer att bli en smärtsam pro
cess, för nu handlar det om att dra ner på 
organisationsvolymer, att anpassa orga
nisationen i fred till krigsorganisationen 
och att förändra gamla maktstrukturer. 
Vi kommer att tvingas att skära både i 
marinens krigs- och fredsorganisation 
och i många verksamhetsområden. In
greppen måste göras och göras snabbt, 
om det inte blir mer pengar än vad över
befälhavaren har avdelat till marinen. 

Det handlar om stora organisations-
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volymer som försvinner. När jag tog över 

som marinche[, hade vi en krigsorga ni sa

tion på ca 82.000 ma n. Idag är vi nere i ca 

80.000 man och, om vi ska ll följ a inrikt

ningen i öve rbefä lhava re ns program

plan, så skall vi ner till ca 50.000 å r 1997. 

Självklart får marinen därmed ännu 

stö rre svårighe ter a tt kunna täcka he la 

det sjöoperativa området, när förbanden 

blir färre. Dubble rade funkti o ner b lir 

mindre vanliga, och därmed minskar re

dundansen i det marin a försvarssyste

met. Me n är riksdag och regering bered

da att ta den po litiska och militära 

risken, som det inne bär, trots a ll a de 

goda skäl som finns för a tt beva ra och 

förnya marine ns nuvarande o rganisa

tion, så måste nedd ragn ingarna göras 

och göras på e tt ba la nsera t sätt. 

Det handl a r i första hand om att välja 

bort såda na förband , som inte fyller mo r

go ndage ns krav e ll er sådana, som ka n 

återskapas under en beredskapsperi od . 

De n hä r neddragningen är diskuterad 

med både militärbefälhava re, marin

ko mm a ndochefer och inspe ktö re rna för 

fl o ttan och kustartill eriet . l n gen har kun 

na t ko mma med lösninga r, som ger e tt 

bättre helhetsresultat , och därför har jag 

nu lagt e n pl a neringsinriktning, som tar 

sikte mot de n krigsorganisation, som kan 

vid makthåll as från 1997, och ekonomis

ka ramar för marinens myndigh e ter, som 

svarar mot denna inriktning. Det ä r 

mycke t hårda kontrakt , so m nu förhand

las fram me ll a n marinchefe n och mari

ne ns myndighetschefe r. 
Det speglas kanske tydligast av hur 

neddragn inga rna i krigsorganisationens 

personalstyrka fördelar sig på de olika 

de lprogrammen , regionerna och katego

rie rn a. 
Jag har valt a tt i förs ta ha nd ta bort så 

mycket som mö jligt ur de stödj a nde de-
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la rna - bas- och underhå ll s- och led

ningsförbande n. På det sä ttet minska r 

marinens kri gsorga ni sa ti on med drygt 

l 0.000 ino m delprogrammen 2. 1 och 2.8. 

l e tt a ndra steg har förband som har låg 

krigsduglighet och beredskap försvunnit , 

och det drabbar frä mst delprogrammen 

2.5 och 2.6 dvs mobiliseri ngsdelarna i 

minkrigsorganisationen och loka lt bund

na kustartilleriförband i sådana områ

de n, som överbefä lhavare n har a ngivit 

som mindre väse ntliga. Nä r det heller 

inte ha r räckt, så avvecklas även fö rband, 

som i och för sig har en hygglig sta nd ard 

men som inte kan vid mak th å llas och för

nyas på längre sikt, och här ha ndlar det 

åte rigen om staber och övervakningsför

band i dpg 2. J, sa mt ytterligare ingrepp i 

bevakningsbåts- och vedettbåtsförba n

de n i dpg 2.5 och 2.6 . De t ha ndl ar alltså 

o m ingrepp i både flottans och kustartil

leriets orga ni sa tionsde lar liksom i de för

ba nd , som är gemensamma för marin ens 

båda vape nslag. 
Nedd ragnin garn a gyn nar ingen regi

o n e ll er funktion på bekostnad av någon 

a nnan . Mina närmaste che fer som har 

se tt he la bilde n vet , att det inte finn s nå

got grönare gräs i gra nn ens trädgård ä n i 

den egna, och den kunskapen måste de 

nu hj ä lpa till a tt förmedl a till sin unde r

stä llda persona l. 
Trots dessa hårda ingrepp i marine ns 

krigsorganisation lä ngs he la kusten, så 

ka n marinen till s vidare behålla den regi

ona la bredden. Den krigsorganisation 

som blir kvar i de o lika regionerna och 

det nu gä ll ande regelverket medger inte 

en snabbare personalavveckling unde r 

den kommande fö rsva rsbes lutspe rioden 

ä n den som nu har inl etts. Det gör att det 

är rationellt a tt be hå lla det slag av verk

sa mhet som nu bedrivs i de olika marin

kommandona , på Gotland och i Malmö, 

men de t inne bär ändå avsevä rda ned

dragningar av anstä lld personal. 

Den försvarsgren som drabbas värst 

av perso nal avveck ling är marine n, men 

det har inte uppm ärksammats särskilt 

inte i massmedia , därför a tt inget freds

förband behöver avvecklas. Me n för de 

berörda myndighete rna och regionerna 

är det allvarliga ingrepp för att inte näm

na de n personal som drabbas. 

De t handl a r inte om någon större re

dukti o n av rek ryteri ngen av yrk esbefäL 

Marine ns direkt stridande förband måste 

bemannas av yngre personal, och det 

innebär, att den övertali ghe t som upp

står , ligger i ålderss kiktet från strax över 

40 å r till 60 år. Här mås te det snabbt 

skapas e tt nytt regelverk för anställnings

vi llkoren för denna perso nalgrupp. 

Det förekommer i de n interna marin a 

de batt e n tankegå ngar , som går ut på a tt 

stora pengar skulle kunna sparas genom 

at t växla ne r marinkomma ndon ti ll ma

rindistrik t e ll e r genom att avveckla de 

delar av marinkommandona , som inte 

huvudsa klige n sysslar med sjöoperat iv 

verksa mh et. I klartex t betyder det första , 

a tt a ll unde rhå lls- och utb ildningsve rk

sa mhet skull e läggas ner vid MKN och 

ka nske MKV. Det a ndra innebär, att de 

te rrito rie ll a uppgifte rna skulle överlä m

nas till armen. 

Inna n de n diskussione n fö rs måste 

dock några sake r slås fast. 

Marinens verksam het fritt till sjöss 

kan inte ses iso lerad frå n vad som händ er 

i kustzonen e ll er vid a ndra förb a nd , som 

ä r inblan dade i en fö rsvarsoperatio n. D e t 

är därför som sa mordninge n me ll an o li

ka försva rsfunktioner är så viktig och det 

ä r därför som de n geme nsamma lednin g

e n frå n marinkomm a ndona är så vikt ig, 

både nä r de t gä ller att ställa krav på för

bandens krigsduglighet och be redskap 

och för att samordna de marina strids

krafte rnas insatser inbö rdes och med 

samverkande förband ur andra försvars
grenar. 

D et finns nu brister, som måste rättas 

till. Samordningen me llan fl o ttan och 

flygvapnet är bra , det fungerar hyggligt 

me lla n kustartill eri e t och armen , men 

det gni sslar många gå nger me ll a n flot

tans och kustartilleriets förband . Orsa

ken som jag ser det, är ko nkurre nsen o m 

begränsade resurser me llan marinens 

båda ha lvor. Men liksom avvägn ingen 

mellan fö rsvarsgrenarna måste styras av 

de ope rativa behoven , så måste också av

vägningen ino m ma rinen styras av dessa. 

saklighet måste prägla också den debat

ten , och funktion sfö reträdare på alla ni

våer måste lägga sig vinn om att se till 

marinens to tala fö rsvarseffekt och inte 

e nbart driva sina egna fögderi ers ta lan. 

Det kräver e n lyhö rdhet och e n ödmjuk

het infö r andras synpun kter. Ett e nsidigt 

hävdande av sina egna ås ikter uppfattas 

av dem som har annan me ning som ett 

utslag av osaklighet, e nsidighet och fram

fusigh e t. H å ll er inte argumenten utan 

höjda to nlägen , så ligger det sa nnolikt 

något i krit ike n, och det borde stämma 
till eftertanke. 

När det då gäller tanke n på a tt väx la 

ne r marinkommandon till marindistrikt , 

så borde det vara ett sjä lvklart krav från 

a ll a marine ns krigsförb a ndsche fer , att 

det finn s e n kompe te nt led nings- och Ull

derstödsorganisation i varj e havsområde. 

Det ha ndlar då inte bara om att leda an

fallsföretag vid en kustinvasion , uta n det 

ha ndlar i än högre grad om att kunna 

övervaka området och hå lla igång all de n 

marin a verksamhe t, som ständigt pågår 

runt kusten. 

D et borde också vara fullkomli gt 

självkla rt att , de t finn s områden i kustzo-
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nen som är av primärt marint intresse . 
Det är främst våra vidsträckta skärgå rds
områden , som flottans förband utn yttjar 
som baseringsområden och som utgå ngs
lägen för uppdrag till sjöss. Hä r behöver 
flott ans sjögående förband få stöd från 
en kompetent och kraftfulllandorga nisa
tion. l samma områden finns kustartille
riets olika förband för övervakning och 
försvar, och de hämtar sitt stöd frå n sa m
ma underh ålls- och ledningsförband i 
ma rinkommandot som flottan. 

De hä r kustområdena av primärt ma
rint intresse består dock inte bara av te r
ritorialhavet och skärgårdsområde t utan 
också av delar av fastlande t. Hä r gå r 
mycket av den transportverksamhet, 
som underhållorganisatione n bedriver. 
Här går åtminstone del ar av flottans lag
orga nisation och huvuddelen av kustar
tilleriets rörliga enheter, och här sker 
mycket samverkan med de civila delarna 
av totalförsvaret. Det borde vara lä tt att 
inse, att det är en mycket rationell lös
ning för försvarsmakten som helhe t att 
sa mla både den sjöoperativa led nin gen 
och de n territoriella ledningen i mari
ne ns primärområden under e n chef -
marinkommandochefen . Me n skall ha n 
kunna utöva ledning av både sjöope rativ 
och territoriell verksamhet , så krävs det 
fackkompetens för båda uppgifte rna i 
stabsfunktionen , och det är lätt att åstad
komma genom att som vi gjort samman
föra experti s ur flottan och kustartill e riet 
i ma rinkommandostabe rna . Va rje a nnan 
lösning är både sämre för marinen och 
dyra re för försvarsmakte n. Det ä r dä rför 
som jag har valt att håll a fas t vid nuva
rande o rdning, där marinkomma ndoche
ferna har ansvaret både för sjöoperativ 
ve rksamhet inom hela marinko mmandot 
och de territoriella uppgifte rn a i mari
ne ns primärområden. 
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Marinkommandostabe rna tillhör 
trots detta de organ isa tionsde lar, som 
har dragits ner mest i de n allmän na bant
ningen av marinens krigsorga nisation. 
De komm er i framtiden att bli så perso
nalsvaga , att de inte längre har tillräck
ligt många kvalifice rade stabsmedlem
mar för att unde r längre tid bedriva 
verksamhet med mer än grundtilldelade 
förband. Jag har gjort det val et, därför 
att det finns i kri gsorganisationen en rör
lig marin ledningsgrupp - RML. Den kan 
ses som en utbrute n stabsdel, som ska ll 
förstärka marinko mma ndon i kraftsam
lingsriktning e ller i öv rigt när det be hövs. 
Den består av de lar av kustflottans stab, 
KA stridssko la och marinflygl edningen. 

Genom de t ansvar som CKF, CKAS 
och C MarinflygL har för be fäls- och för
bandsutbildning i fred , så skapas det inte 
bara en likhet med uppgifterna i krig 
utan också en rationell utbildningsorga
nisation. Det gå r dock att utveck la den 
ytterligare. Jag avser att å lägga kadern 
för RML att sa mordna chefs- och för
bandsträninge n, så a tt de n nödvändiga 
samordningen mellan de loka lt bundna 
förbanden i samtliga marinkommandon 
och de operativt rörli ga förbanelen blir 
mer intensiv och en naturlig del av verk
samheten under året. Målet är att sam
träningen mellan marinens alla förband 
skall bli bättre än samträningen med 
andra försvarsgren a r. 

Det handl ar också om at t bedriva 
verksamheten i fred , så att krave n på in
satsberedda förband kan kombineras 
med kraven på att vidmakt hå lla och för
nya krigsorganisa tione n. 

Med de rama r som överbefä lhavaren 
har föreslagit för marine ns lednings- och 
förbandsverksamh et, så kommer vi att 
tvingas till nya ingrepp i värnpliktsutbild
ningen . Av de ca 6000 som har fått preli-

min~ir uttagning för grundutbildning näs
ta budgetår kan jag bara kalla in ca 4500. 
Och för å re n dä re ft er ka n jag tvingas till 
ytter liga re sänkning av det a nta l, som in
ka ll as till grundutbildning. Bl ir det så, 
måste nya principe r för marinens för
bandsomsättning prövas. Det vägvalet 
kan jag stå inför nästa år, och därför 
kommer den fråga n att snabbutredas. 

När det gä ller förbanclsomsättning, så 
finn s de t en klar sk illnad mellan kustar
till eriet och flott an, säger många. De på
står att flottan sk ull e ha en verksam hets
inriktad beredskapsprofil , medan 
kustartill eri e t sk ulle ha en organ isa tions
inri ktad krigsproduktionsprofiL Sjömän
nen uppfattar må nga gå nger att kus tart il
le riet har sin tyngdpu nkt 1 den 
markoperativa oc h territoriella verksam
hete n, medan kustartillerister anser att 
flottan bara ser till fartygsförbandens in
satser till sjöss och bortser från behovet 
av ledn ingstöd och underh åll frå n land. 

Det finns sk ilda krav på beredskap på 
o lika förband . me n den sk illnaden går 
inte mellan flottan och kustartilleriet. 
Den skillnaden märks i stäl let i vilken 
utsträckning som befälsförsörjningen 
och krigsförbandsutbildningen kräver 
mer eller mindre fullbemanning av skilda 
delsystem och funktion e r för att krigsför
banelen skall nå upp till ställda utbild
ningsmål och krigsduglighetskrav. Där
för måste ett fartyg ha e n full besättn ing, 
meda n ett 7,5 cm batte ri för sin funktion 
inte behöver bema nna alla pjäser e lle r 
ma rkstriclsförband. E n fartygsdivision 
be höver ha en divisionsled ning, som an
sva rar för att samtrimma förbandet , lik
som en spärrbataljon be höver e n batal
jonsledning för bata ljone ns samträning, 
me n för båda förba ndstype rn a gälle r, att 
de inte behöver att vara he lt krigsorgani
serade för att förba ndsutbildninge n skall 

kunna ge nomföras. 
Samma sak gä ll er på nästa nivå- flot

tilj och brigad. Förbandsträning är nöd
vändig unele r gru ndutbildninge n, me n 
de t är inte så , att a lla flottiljer och briga
der ka n vara fu llbemannade i fred , utan 
då finns kaderorganisationer, som ansva
rar för förband e ns krigsduglighet och be
redskap. 

De operat ivt rörliga förband en ur 
både flottan och kustartilleriet är grun d
tilldelade ett marinkommando, men de 
skal l med kort varsel kunna utnyttj as av 
alla marinkommandochefer. Det innebär 
att de måste övas i a tt uppträda ino m alla 
marinkommandon och där samverka 
med andra förband både inom och utom 
marine n. Samverkan mom marinen 
handlar om att få ut bästa möjliga effekt 
av det sjöoperativa systemet. Därför be
hövs det en marin infrastruktur inom 
varje havsområde, som kan ge stöd i 
form av underrättelsedelgivning, led
nin gsbaserin gsmöj li ghe ter och under
stöd. Ansvaret för denna infrastruktur 
ligger hos marinkommanclocheferna, 
som nu gå r in i e n kaderorganisation som 
speglar krigsorganisationen. 

Till bilden hör, at t det finns ett kon
kurrensförhållande om inflytande på re
sursfördelningen me ll an marinkomman
elonas lokalt bundna resurser och de 
operativt rörliga förba nde n, i förs ta hand 
i kustfl ottan. l den debatten hävdas det 
ibland , att det ena e ll er det andra förban
de t kräver a lltför sto ra resurser i förhål
lande till sin fö rsva rseffekt och därfö r 
borde utgå till förmån för något a nnat. 
Nu är det dessvä rre så, a tt det hittills ha r 
varit möjligt a tt med nuva rande redovis
ningssystem få fram ele n rätta totalkost
naden för ens kilda förband. Därför ha r 
jag va lt a tt driva igenom VI 90 utveck
lingen i marine n, så a tt det skall bli möj-
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"BÄSTA MARINEN TILL RÄTT KOSTNAD" 

OMVÄRLDEN 

RESPEKT 
REGERING & 
RIKSDAG 

ALLMÄNHETEN 

FORTROENDE 

MARINENS 
PERSONAL 

ligt att göra effektivitets och kostnads
jämförelser mellan olika förbandstyper 
och myndigheter. Den utvecklingen 
kommer att ge möjligheter att i kalla siff
ror visa , att vi har skapat den bästa mari
nen till rä tt kostnad. 

För att slutligen återknyta till förra 
årets anförande, så gäller alltj ämt att det 
förestående försvarsbeslutet måste ska
pa respekt utåt och förtroende inåt fö r 
försvarsmaktens samlade förmåga och 
därigenom också för marinens möjlighe
ter att lösa sina uppgifter i en starkt för
änderli g värld. 
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De som skall ha respekt för marinen 
är i första hand exte rn a betraktare, omgi
vande stater och deras politiska och mili
tära företräda re. Respekt och förtroende 
för marinen och det marinen står för, 
måste också finnas hos statsmakterna 
och svenska folket, som stä ll er kraven på 
och ger resurser till den marina organisa
tionen. 

Marinens personal av alla kategorier 
ska ll ha förtroende för förmågan hos de 
kvarvarande marina förbande n att lösa 
alla de uppgifter, som kan bli aktuella . 

Det som är avgörande för utfallet av 

en sådan granskning är, att krigsorgani
sa tionen har en storlek och sammansätt
ning, som uppl evs vara i balans med upp
gifte rn a och resurserna , en effektiv 
grundorganisation , som på ett rationellt 
och kostnadseffektivt sätt kan vidmakt
håll a och förnya krigsorganisationen och 
slutligen e tt beredskapssystem, som gör 
det möjligt att smidigt anpassa verksam
heten till de behov av insatser, som upp
står i fra mför allt sådana uppgifter, som 
endast e ll er bäst kan lösas med marina 
förband. 

På en oförändrad ekonom isk nivå i 
den senaste programplanen förordade 
överbefä lhavaren en satsning på kvalitet 
på bekostnad av kvantitet i all a tre för
svarsgrenarna . För att få balans mellan 
den kvarvarande organisationen och dis
ponibla resurser föreslogs, att ca 14000 
värnpliktiga per år skulle undantas från 
grundutbildning. Dessutom gjordes en 
del förbehåll beträffande kostnader för 
bl a personalavveckling, J AS-projekte t 
m m. Det blev den s k D2-strukturen, 

som jag gav mitt stöd, dock varnade jag 
för att kostnaderna var för lågt räknade. 

I det kompletterande underlag som 
regeringen krävde in i början på decem
ber medgavs endast undantag av ca 6000 
värnpliktiga. Därefter har försvarsminis
tern meddelat att planeringsramen höjs 
med 7,3 miljarder under försvarsbesluts
perioden. Överbefä lhavaren har mot den 
bakgrunden lämnat förslag till en annor
lunda avvägnin g inom försvarsmakten än 
i sitt tidigare svar till regeringen. Jag har 
anmält en sk ilj aktig mening mot denna 
nya avvägning. 

Det tidiga re förslaget gav enligt min 
uppfattning ett bättre integrite ts- och 
tröskelförsva r, och en sådan inriktning 
svarar bättre mot tendenserna i den sä
kerh etspoli tiska utvecklingen. Med de 
ekonomiska tillskott som nu aviseras, 
skulle kanske också en del av de ekono
miska osäkerheterna i D2-strukturen ha 
kunnat minskas. 

För det var väl det som var målet - ett 
bästa fö rsvar till rätt kostnad? 

Rätt klimat ombord 

5Fläkt 
ABB Fläkt Marine 
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~ ~ ntOMSON SINTRA 
• ACTIVITES SOUS· MARINES 

Thomson Sintras affärskoncept är kompetens och teknik för sjöförsvar. 

Den svenska marinen använder Thomsons hydrofoner på kustkorvetter, 

minjaktfartyg och ubåtar. 

Marinens helikopterburna hydrofoner uppdateras med Thomsons digi

talteknik och får nya och höjda prestanda. Samma teknik som den ameri

kanska och brittiska flottan valt i hydrofonerna för sina nya helikoptrar. 

Inom området hydrofoner är Thomson världsledande. Till den svenska 

marinen en av de ledande leverantörerna. 

Representant i Sverige: 

FRANSCATOR AB 
Box 5738 •114 87 STOCKHOLM • Telefon 08-662 82 20 • Telex 10600 • Telefax 08- 667 75 03 

Ledamoten 

LARS G PERSSON 

Generalmajor Lars G Persson är chefför marinstaben. 

Marinen i försvarets nya ledningsfilosofi 

Anförande av marinstabschefen vid Kungl Or!ogsmannasällskapets sammanträde i 

Göteborg 1992-01-16. 

Inledning 
KÖMS har i år dikterat ä mn esva let och 

önskat att jag ta lar över ämnet " Marinen 

i försvare ts nya led ningsfi losofi" - och 

detta unde r en samlingsrubrik " Marinen 

vid vägs ä nde". D å kan jag väl omedel 

bart göra den reflexionen att uttrycket 

"Vid vägs ände" brukar man ju använda , 

om man kört fast och måste ta fart å t helt 

nytt håll. 
Det tycker jag inte stämme r - mari

nen har när det gäller led ningsfrågorna 

tvärtom varit förutseende och är nu möj

ligen i hitänden av vägen med vägrikt

ninge n väl utsta kad och i harmoni med 

den övriga utvecklingen av vägnätet, dvs 

försvarets ledningssystem . 

Vad skall ledas? 
De omtumlande tid er vi lever i föder nu 

ide ligen frågan om vi verkligen be höver 

ett försvar och därmed e n marin. Är de t 

därför överhuvud taget nödvändigt att 

diskutera hur ledningssystemet skall var 

uppbyggt. Utvecklingen i Europa tycks 

ju nu gå he lt åt rätt hå ll - men kan vi vara 

säkra på att den gör det. Naturligtvis 

inte. 
Ä ven om vi tycker att mycket har bli

vit dramatiskt bättre i mellanstatliga re

la tioner, så har det gått mycket snabbt 

och oförutsebart. Samtidigt har inbör

deskrig och konflikter av tämligen oför

utsebart slag brutit ut, och just nu seglar 

e n stormaktsflotta omkring på världsha

ven och i Östersjön uta n att veta vilken 

flagga fartygen skall ha i aktern. 

Man brukar ju säga att hi storie n alltid 

upprepar sig. Det kan ju i så fa llmöjl igen 

bero på , att vi inte har lärt oss den och 

därför kan vidta å tgärder mot ett uppre 

pande. Förhoppningsvis är det bättre nu

mera, men sä kert ä r det väl inte. Jag vå

ga r t ex pås tå , att i oss mycket nära 

liggande lände r finns det ä nnu inte en 

e nda inhemsk och korrekt historiebok 

att läsa från. Det är i Sverige litet tjatigt 

att hänvisa till 1925. Situationen företer 

många likheter - för a ll del också många 

olikheter- men osäkerheten är densam

ma. Det begrep man inte 1925. Efter de 

försvarsbeslut vi då tog inne bärande en 
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snabb avrustning, krävdes det decennier 
- innehå llande bl a e tt världskrig- innan 
Sveriges försvar åter var värt namnet. 
Låt oss inte göra samma dyrbara och livs
farliga fel än en gång. 

För he la försv arets del blir det trots 
detta med största sannolikhet färre för
band. De blir emellertid rörligare , och de 
blir e ldkraftigare. Det gä ll er inte minst 
marinen, där vi med färre men mer 
mångsidiga enheter skall kunna ingripa 
längs vår, jämfört med förbandstillgång
en, eno rmt långa kust. 

Det innebär att vi inte- om vi någon
sin ha ft det - har råd att satsa förbanden 
fe l. Det innebär ändå att vi mås te ha rim
liga möjli gheter att kraftfullt demonstre
ra vår styrka i kris och tidigt ingripa i 
krigssituationer. Det förutsätter att led
nin gen funge rar. 

Vad skall uträttas och vad är 
kraven? 
Det är rätt att krigsrisken just nu är 
mycket lite n. De t är också rimligt , att det 
sve nska försvaret under en tid framöver 
mera kan vara inriktat mot integritets
försvar än existens- eller invasionsför
svar. 

Försva rsministern lär ha sagt i ett fö
redrag på Militärhögskolan för någon 
vecka sedan, att invasion i Sydsverige 
inte längre kan bli aktuell. Kan den fo rt
farande komma i Nordsverige - vilket 
var underförstått i refe ratet av hans an
förande - kan den naturligtvis komma i 
Sydsverige också. Resurserna är i stort 
förändrade e ller t o m större än vad de 
var för några år sedan. 

Just nu är invasionshotet ringa. Men 
vi konstruerar inte ett försvar som stöd 
för e n säkerhetspolitik bara för den när
maste tiden. Det är en långsiktig kon-
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struktion, som inte får påverkas av plöts
liga och möjligen kortvariga avspän
ningstillstånd . De t ha r försvarsministern 
själv vid upprepade tillfä llen uttalat och 
mot den bakgrunden är hans uttalande 
svå rförståe ligt. 

Min vision av framtida konflikt er och 
krig i Nordeuropa är, att de a llt mindre 
kommer att innehålla distinkta an
greppsriktningar. Särskilt de inledande 
krigshandlingarna kommer att beröra 
stora områden och liksom rökmoln bol
ma fram och åter med samma förutsebar
he t som ett regnmoln över Västkusten . 
De t går alls inte att utesluta , att även 
sve nskt landte rritori um i framtiden blir 
ansatt och definit ivt in te sjö te rritoriet. 

Detta kräver enligt min mening en 
ledningsorganisa tion som snabbt kan an
passa sig till de mest sk ilda situationer. 
Den skall kunn a hantera hände lsutveck
lingen , så att säkerhetspolitiken får stöd , 
och inte försvåra för den ge nom felaktiga 
åtgärder. Det kräver hög professionalism 
i alla led från de högsta ope rativa ned till 
de lägsta taktiska cheferna. Men det krä
ver definitivt inte stora manstarka staber 
- snarare tvärtom. Ä ven här gä ller mari
nens modell kvalitet före kva ntitet. 

Det kräver också en ledn ingsorgani
sation som är - nat url igtvis - väl kunnig 
om de aktuella stridskrafte rn as lednings
behov och de områden , där de skall ver
ka. Den skall också anpassn ingsbart kun
na variera sin kapacitet och ta emot 
förstärkningar , åtminstone så länge vi 
inte kan bygga upp den jämnstark över
a llt. Och det lär vä l inte gå med dagens 
och morgo ndagens ekonomi. åtminsto ne 
inte på det taktiska planet. 

Den skall alltså kunna ve rk a i integri
tetsskydd , där det oftast är relativt få för
band inblandade , och upp till en smidig 
funktion i en större operation, där en 

stor del av rikets resurser kraftsamlats 
till tid och rum. 

Detta måhända inte sä rsk ilt nytt men 
blir med alltmer rörliga och mångsidiga 
förband allt vik tigare. 

Nya krav 
Vad som måhända kan bli et t tillkom
mande krav i framtiden är en följd av de 
västeuropeiska integrationssträvanden , 
som Sverige alltmer tycks vilja ansluta 
sig till. Det kan komma att leda till någon 
form av säkerhetspolitiskt och därmed 
militärt samarbete. A lltfle r gå r i debat
ten så långt, att de hävda r att Sverige bör 
överge sin sekelgamla politik med "alli
ansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig" . 

statsministern sade igår (1611) i en 
riksdagsdebatt , att vi skall vara allians
fri a men att neutra litetspolitik inte läng
re är en korrekt beteckning på vår sä ker
hetspolitik. Han såg dock fra mför sig, 
och var enig med oppositionen , att 
Sverige väl skull e kunna uppträda med 
mili tära förband inom ramen för FN och , 
om jag förstod rätt , så smånin gom även 
inom EG eller västeuropeiska unionen. 

Det är knappast min sak att lägga syn
punkter på dett a, men uppenbarligen 
ökar frågan i aktualitet i och med svenskt 
deltagande i fredsbevarande operationer 
till sammans med andra- kanske företrä
desvis europeiska - stater. Det kan i 
framtide n rimligen beröra också annat 
än rena markstridskrafter. Blir det fallet 
måste ledningssysteme t kunna till godose 
också detta och med delar "flytta utom
lands." 

Det kan då inte fortsätta med de " till
slöjdade" led ningsorganisationer, som 
hitintills har byggts upp för varje enskilt 
tillfäll e. Vi måste va ra beredda att ställa 
även ledningsförband till förfogande. 

Det är vi in te nu vad gä ller marina fö r
band. Det bör vi reparera. 

Hitintills har vi a lltid - med neutra li
tetspolitiken som grund - hävdat att vi 
skall försvara Sverige ensamma. För att 
hantera det rökmoln jag nämnde är det 
kanske angeläget a tt sörj a för , att vi har 
e tt ledningssystem anpassbart även för 
att motta st ridskra ft er utifrån. Det är -
eller har åtm instone varit- e n synpunkt 
oförenlig med svensk neutralitetspo litik . 
H ar vi nu övergivit den måste vi väl vara 
beredda att ta emot stöd li kavä l som att 
lämna. Jag kan inte dra någon annan 
slutsats. Det finns nog fl e r än vi s jälva , 
som är beredda a tt satsa stridsk rafter för 
att hå ll a fred längs de n norra hal va av 
Europa där Sverige finns. 

Det kräver om inte annat personal 
som kan umgås med anda länders staber 
och är rimligt väl insatta i hur ledning 
utövas internationellt. De t ställer också 
nya något ovan liga krav på vårt led nings
system. 

Således: Ett på all a nivåer professio
nellt och anpassbart led ningssystem, 
ständigt berett a tt hante ra ett bre tt 
spektrum av sit uatio ner i god samverkan 
med a ll a som kan bidra till att lösa upp
giften . 

Det är a lltså st ridskrafternas insatser i 
operativa fredsuppgifter , i kris och i kri g 
som är det väsentliga. Ledningssystemet 
måste helt byggas upp kring detta. Utö
ver dessa uppgifter tillkommer det vi i 
Sverige benämner ledning av förbands
produktionen. Det är förvisso e n viktig 
uppgift men vill vi at t de t är snmmn led
ningsorgan isation som ska ll syssla med 
dessa volymmässigt omfattande led
nin gs uppgifter som den operativa/taktis
ka led ningsorga nisationen , ja då får pro
duktionsorganisationen anpassa sig. Vi 
måste ha en fullfj äd rat fun gerande tak-
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tisk ledning - det är he lt nödvändigt. Jag 

ser inga stora mo tsättninga r i detta, men 

det är trots allt den taktiska led ningen 

som skall prioriteras. 

Ledningsutredningen 
Jag tror inte så många motsäger mig och 

det görs inte he ller i den ledningsutred

ning som Gunnar Nordbeck läm nade till 

regeringen strax före jul och som ÖB ef

te r militärledningssammanträde har ytt

rat sig över. Ett yttrande som CM in

stämde i. 
Det är därfö r, återigen, viktigast a tt 

konstruera den operativa/taktiska led

ningsorga nisationen, så att vi kan ta va ra 

på de investeringar vi gjort i förband. Vi 

ha r kanske i avvägnin gen ledningsorga

nisation contra stridande förband lagt för 

mycket på den förra. Vi får vara upp

märksam ma på att inte våra förband blir 

utan e n fungerande ledning. 
Vad jag nämnde om visione r, om att 

konflikten kommer att beröra stora ytor 

parat med våra färre förband talar fö r, 

att antalet militärområden blir färre. 

LEMO föreslår också a tt de skall mins

kas till tre. Överbefä lhavaren hävdar att 

det bör vara fyra dvs det bör fortfarande 

finnas både ett milo ÖN och NN. Ur ma

rinens synvinke l torde detta vara mindre 

viktigt äve n om det naturligen är lättare 

för CM KN att bara ha en ope ra tiv chef. 

Ibl and pläderas för att milonivån bör 

tas bort främst av kostnadsskäl men ock

så av de skäl jag anfört tidigare. Min upp

fattning är att de omfattande uppgifter 

MB har, inte minst som territo riell chef 

och därmed samordnare av de to tala för

svarsansträngn ingarna i milot , är helt 

nödvändiga att lösa i framtiden också. 

Tar man bort nivån kommer det att krä

vas några andra ledningsorga ni sa tion er 

med fö rmåga at t samordna operationer. 
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Dessutom krävs för territoriella uppgif

ter och samordning med totalförsvarets 

civila delar något annat, t ex stor-fo, som 

måste ges en kapacitet nära milostaber

nas, och då är vinsten liten e ll er kanske 

rent av negativ. 
Den marinkommandoreform som 

slutfördes (organisatoriskt) men kanske 

ännu inte är fullfjädrad, var enligt min 

mening förutseende och fyller huvudde

len av de krav jag tidigare ansatte . 

Fyra marinkommandon är rätt 
Det har ibl and höjts röster för a tt MKS 

och MKV borde slås ihop. Det skulle bli 

en närmast befängd lösning, där en chef 

på taktisk nivå skulle leda i två vitt skilda 

områden, där konflikten sannolikt har 

he lt skild karaktär och skilda tidsförlopp. 

Marinkommandots ledning måste på ett 

mycket nära sätt kunna leda sina förband 

och säkerställa erforderlig samordning 

ofta genom ett högst personligt och 

handgripligt ingripande på fältet. 
Med ett MKS och ett MKV får då MB 

S (i ny tappning) två MK att leda . Det är 

naturligtvis inte märkvärdigare än att 

han har t ex två förde lninga r eller kanske 

10 försvarsområd en under sig. 
Ibland hävdas också att MKO och 

MKS borde slås ihop. D et är väl i så fa ll 

ur geografisk synvinkel mera berättigat. 

Helt klart utgör egentliga Östersjön för 

de operativa sjöstridskrafterna ett opera

tionsområde. Dock missar man återigen 

den närhe t i ledningen, som jag anser 

krävs, och för kastridskrafterna och de 

lokalt bundna sjöstridskrafterna skulle 

si tuat ionen blir lika besvä rlig som nyss i 

fallet MKV-MKS. Dessutom skulle 

CMK bli underställd två operativa chefer 

i ett viktigt havsområde. Det senare är 

måhända ett svagt argument, vi klarar 

de t ju i norr. 

Den gräns mitt i Östersjön som tvek

löst blir följden av att ha ett M KO och ett 

MKS måste accepte ras, och det kan vi 

gö ra med lätthet. I verkligheten har den 

bara betydelse på och nä ra land. Sjö

stridskraftern as förm åga att operera 

oberoende av dessa gränser är god , ma

rinkommandonas borde också vara det. 

Om det, som någon då och då säger, inte 

all ti d går bra beror det på bristande öv

ning och brister i den tekniska utrust

ningen fö r lednin gssystemet. 

Återigen hävdas (bl a i LEMO) att 

marindi strikt Öresund bör utgå och upp

gifterna helt övertas av endera MKS e l

ler MKV. De tta område har en sä rstä ll 

ning i inte rn ati one llrätts ligt hänseende, 

och kräve r speciell övervakning. Opera

tivt är det, åtminstone under låga ko n

fliktniv åer, ett prioriterat område. Det är 

en liten o rganisa tion som måhän da kan 

knytas till MK på annat sätt än i dag men 

som ändå bör vara kva r. De övervak

ningsförband som finn s där kräver när

het till sin ledning och det leder mig till 

slutsatsen att " BoMö" bör vara kvar. 

Samordning mellan system 
Om än mera sällan så dyker det fortfa 

rande upp i debatten, främst m h t de n 

pressade ekonomien , at t MK-reformen 

bör brytas upp. Att ka-stridskrafterna 

bör in under fol edningar och sjöstrids

krafterna under en annan ledning, oftast 

hävdas en central ledning kanske sam

grupperad med flygstrid skrafte rnas cen

trala ledning. Det enda jag är beredd at t 

bejaka i detta förslag är att vi måste ho

norera sjöstridskraftern as samverkans

behov med fl ygs tridskrafterna . Det sys

teme t måste utvecklas och måste säker

ställas på lägre regional nivå med en ut

vecklad samverkan mellan marinkom -

mandon och de 3- 4 komm ande fly gkom 
mandon a. 

Samverkan me llan sjögående och 

landgrupperade sjö front ssystem måste 

säkerställ as med en ledn in g. Låt oss inte 

åte rgå till elen tokiga situa ti on vi hade 

före 1990. Här är vi i positiv mening vid 

vägs ände. Vi har redan intagit en rati o

nell och anpassad orga ni sation. 
Att in te he ll e r den alltid fun gerar är 

kan ske insä nda ren i Marinnytt nr 8/9 1, 

med ett exe mpel frå n Marö här inom 

MKV , ett exempel på. Den visar att vi 

fortfarande ha r ett och an nat att lära och 

öva. Jag sku ll e gä rna vilja ha både dc 

inblandade fartygs förbands- och spä rr

bataljoncheferna hos mi g fö r 15 minuters 

uppl ärnin g. Det tro r jag sku lle räcka. 

Att vi sedan måste minska marinkom

man dostaberna och säkerstä ll a hög ka

pacitet och uthållighet vid kraftsa mlin g 

med hjälp av en förstärkningsgrupp är 

klart. De t är ett krav för att nå den inl ed

nin gsvis krävcia fl ex ibiliteten. Det har vi 

ju som bekant också i RML - ett system 

som LEMO anammat och fö rsvarsmak

ten i övrigt nu planerar att ta efter - även 

på hög operativ nivå. 

Civil-militär samordning 
E tt område som Nordbecks ledningsut

red ning ännu inte tagit upp är mö jlighe

te rn a till ytte rliga re samordning, i första 

hand på regional nivå, me ll an myndighe

te r med överlappande ansvar. För mari 

nens del främst Kustbevak ningen och 

Sjöfartsverket men kanske också tull och 

sjöpolis. 
Vad gä ll e r kustbevakningen ä r sam

ordningen redan långt gången i och med 

att regionala ledningsce ntral er är sa m

grupperade med marinkommandon, än 

så länge dock ej i MKO. Kustbevakning

en ingå r ju också i marinens krigsorgani-
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sation. Detta samarbete kan en ligt min 
me ning yllerligare utökas , utan att de 
fördelar ingripande med civil myndighet 
ibland ger. Och för övrigt lage n tvingar 
fram. Båda organisationerna borde kun
na lå ta varandras enheter biträda med 
lösandet av vara ndras uppgifter på e tt än 
bättre sätt än för närvarande. Vi har ju 
t ex två vedettbåtsorganisationer. 

Vi borde också i den rena fredsadmi
nistrationen kunna samordna våra resur
ser vad avser personal tjänst, mate ri e lpla 
nering och anskaffning, unde rh ållstjänst 
utbildning m m på ett avsevä rt bällre sätt 
ä n för närvarande. 

En annan verksamhet som bör bli fö
remå l för intresse ur samordningssyn
punkt är sjöräddningstjänsten. D et har 
uta nnonserats att Televerket inte längre 
finn e r det lönsamt att organisera sjö
räddningscentraler som de på ett så ut
märkt sä tt har gjort i ans lutning till sina 
kustradiostationer. 

Det naturliga är då att överföra dessa 
uppgifter till de ledningscentraler som 
bemannas av marinen och kustbevak
ninge n. Dessa har redan bemanning dyg
ne t runt, tillgång till sambandsmedel och 
erfare n personaL väl bekant med o mrå
dets geografi m m. Personale n sak nar 
räddningsledarutbildning och all erfor
derlig sambandsutrustning finn s kanske 
änn u ej. Det är emellertid lättare tillrät
tat och me ra ekonomiskt än att bygga 
upp e n ny ledning. Ä ven sjöräddnings
tjä nsten måste fungera i både fred och 
krig. Det hindrar inte att Sjöfartsverket 
fortfarande bör vara huvudman för de n
na viktiga verksamhet. 

På samma sätt går det säkert a tt hitta 
fl er o mråden som bör göras till föremål 
för sa mo rdnad ledning mell an olika civi
la och militära myndigh eter. 

34 

Ledningen av förbandspro
duktionen 
Ledningsutredningen avdelar mycket 
uppmärksamhet å t detta område men är 
ändå inte klar. Framför allt å terstår att 
granska de s k hpg s-myndigheterna och 
deras re lationer til l ege ntliga försvars
maktens ledning. Res ultatet har förvisso 
stor betydelse även för marinens regio
nala ledning, men jag hade just nu tänkt 
lämna de tta utanför det här anförandet. 

Det viktiga är de ls att det åstadkoms 
ett entydigt ansvar på a ll a nivåer för den 
produktion som ska ll fullgöras , dels att 
processen mot att få kri gs förbanden re
e llt i centrum inte trasslas bort. 

Det första leder då till att stödmyndig
heterna blir just stödmyndigheter till de 
myndigheter och chefer som har det fulla 
ansvaret för förbandens krigsduglighet. 
Detta leder mot ett kundleveransförhål
lande som ännu är ova nt för oss men som 
vi måste lära oss tillämpa. 

De t hindrar inte att vissa myndigheter 
kan behöva fullgöra tillsynsuppgifter på 
Regeringens uppdrag men dessa skall 
vara klart å tskilda frå n produktionsan
svaret. 

VI90 
Det viktigaste i hel a den omställning som 
produktionsledningssystemet kan få som 
en följd av ledningsutredningen är dock 
att VI-90 inte fuskas bort. Det är en vik
tig ledningsmodell och börjar man redan 
nu rucka på inriktninge n av den då blir 
de t svårt, minst sagt. 

Marinen ligge r hyggligt till när det 
gäl ler omstä llninge n av produktionen 
och förhoppnin gsv is kan vi under näst
kommande (dvs pågående) planerings
omgång än tydligare inrikta avvägning 
och insatser mot krigsförbanden , elvs bri-

gaeler och flottiljer , division er och batal
joner, det som ska ll vara kärnan i vår 
verksamhet. 

CM bygger upp ett ledningssyste m, vi 
använder ibland uttrycke t arrangerar e n 
spelplan , där allt från kri gsförbandsvär
dering till produktionsled ning, å terredo
visning och analys av resultaten skall 
vara enkel och entydig. CM blir ibland 
ank lagad för att utveckl a ett system för 
centralstyrning och det är naturligtvis 
olyckligt att den misstanken finns . Säkert 
skulle systemet kunna missbrukas i de n 
riktningen , men det ä r ju C M som går i 
täte n för motsatt utveckling, så misstan
ke n är naturligtvis helt obefogad. 

Det viktigaste av allt är a tt det är 
krigsförbandschefe rna so m har ansvaret 
att övervaka att förband et hå ller rätt 
krigsduglighetsnivå. Det är de ras värde
ringar och deras förslag till å tgärder, som 
skallläggas till grund för de produktions
insatser som görs. Övervakare av att pro
duktionen leder rätt skall vara M B, som 
också bör anvisa de prioriteringar som 
blir nödvändiga me ll a n o lika krigsför
ba nd och som tar sig uttryck i sänkta 
krav på KDU för vissa förband . Normalt 
av e konomiska men i e tt krisläge kanske 
också av kapacitetsskäL 

Militärbefälhavare n föreslås av 
LEMO helt frikopplas från produktions
uppgifterna även vad gä ll er armeför
band. Armechefen ger si na prod uktions
uppdrag till förde lninga r och fo precis 
som marine n till CM K. 

Mi litärbefälhavarens ro ll blir kun
de ns. dvs han beställe r och öve rva kar att 
beställnin gen effektueras. 

Uppföljning- analys 
Uppföljning/analyssystemet ä r viktigt. 
Ha r vi inte ett bra sådant- och det har vi 
inte för närvarande - är riske n stor a tt 

pengarna inte utnyttjas på bästa sätt. 
Uppföljn ing måste ske av att de pro

duktionsm å l CM och produktionsmyn
dighe te r varit övere ns om verk ligen nås. 
Detta är i både C M och myndighe te ns 
och inte minst krigsförbandschefens in
tresse. 

Det har på sistone pågått en delvis 
animerad deba tt kring utnyttjandet av 
marinens driftspengar, där det har häv
dats att alltfö r litet har hamnat på de 
nyssnämnda kärnfö rbanden medan res
ten har använts på en alltför dyrbar led
nings- och produktionsorganisation. Det 
är möjlige n rätt , me n försöker man klä 
påståendet i siffror b lir de t svårare. 

Den bistra sa nninge n är nämligen , att 
varje nämnd summa e ller procentsats av 
pengarna man hävdar riktar sig till visst 
förband med stor sannolikhet är fel. Vi 
har ett redovisningssystem som i detalj 
beskriver kostnadernas fö rdelnin g på lö
ner, traktame nten , drivmedel, el, tvätt , 
hyra , vplförmåner e tc e tc men inte förele
lade på förband. Med den nya kontoplan 
vi nu har börjat tillämpa , tar vi steget mot 
en bättre o rdning. Till detta skall läggas 
att myndighe terna uppmanats att lämna 
in sina uppdragsförsl ag på sådant sätt att 
de speglar krigsorganisationen. Därmed 
skapas förutsättningar för att följa upp 
produktionen både av marinkommando
chef och CM. Ä ven om jag inte tror det 
blir full gott från början , kan det snart 
nog ge e n tankeställare till oss alla och ge 
nytt stoff å t diskussionen kring kostnads
effektivitet , so m vi nat urligen mås te ta 
hänsyn till äve n för krigsförband. 

Diskussionen kring dessa frågor ä r 
viktig. Vi ha r inte råd att låta några peng
ar hamna fe l. 

När det gä ll er själva myndighetsorga
nisationen på lägre regional/lokal nivå 
tror jag, att vi redan är nära sanningen 
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även inför framtiden , dvs marinkom
mandona och deras produktionsresurser, 
de under CM fristående sko lorna och 

kustflottan. 
Kustflottans vara e lle r inte vara dis

kuteras ibland. LEMO och CM är här 
helt överens att Kfl är en utbildningsor
ganisation , som skall bestå för de opera
tivt rörliga s jöstridskrafte rna. 

När det gä ll er skolorna i övrigt- både 
friståend e och de under C MK lydande
finns det a nledn ing att ytter ligare gran
ska organisationen. Jag tror nog att de 
analyser det nya redovisningssystemet 
ger möjlighet till komm e r att ge incita

ment till förändringar. 
Skolorna är dock just skolor. Produk

tionsuppdragen ställs av CM till marin 
kommandochef uttryckt i termer av de 
normalt sett högre förband som han är 
mobiliseringsa nsvarig för. Från MK och 
förbandschefer skall sedan formellt "be-

stä llninga r" göras hos de renodlade pro
duktionsinstanse rna , skolor, regemen
ten , kustflotta e tc. " Ägare" till res urserna 

är krigsförbanden. 
Här gäl ler det emell ertid att hitta ett 

system som inte blir öve rbyråkratiskt 
och leder till kin eseri och att pengar och 
papper skickas kors och tvärs till föga 
nytta. 

Här gä ll er det att anvä nda sunt för
nuft utan att förfuska ide n, att krigsför
bandschefer på alla nivåer ka n och får ta 
ansvaret för att förbanden utvecklas åt 
rätt håll - dvs åt det håll de operativa 
cheferna beslutat och i enlighet med fast
stä lld förband sutveck lingsplan. 

Avslutningsvis tror jag att marinen 
har kört in på rä tt väg och bestä mt rätt 
vägriktning. Det är en bit att gå än men 
vid vägs ände i negativ mening är vi inte 

därom är både LEMO, ÖB och CM 
överens. Och jag. 

Anm. LEMO = Utredning om lednings- och myndighetsorganisationer för försvaret. 
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Reflexioner inför 1992 års försvarsbeslut 

Försvarsmaktens utveckling 
Överbefälhavaren ha r begärt och till del 
erhå llit förändrad målsättning från poli
tikerna . Pekpinnarna ä r tydliga . Dels ge
nom att "det lå nga kriget" i princip har 
uteslutits samtidi gt som tidig effekt och 
effekt vid låg be redsk apsgrad har givits 
försteg. Därutöve r har politikerna ge
nom beslutade ma terielbeställningar. 
mot överbefälhavarens rekommenda
tion , också pekat på att de priorite rar 
förn yelse före orga nisa tionsbevarand e. 

För a tt begränsa konsekvenserna av 
nuvarande utveckling mås te således den 
tidsmässiga priorit e ringen och dä rmed 
avvägningen ske på ett annorlunda sätt 
än för närvarande. Oberoende av om
fattnin g och möjlig förnyelse är kravet på 
at t de förband som är a llsidigt användba
ra förnyas snabbare. Detta berör i hu
vudsak följande områden: 

* E ldkraft, rörlighet och skydd i våra 
brigader, dvs e n ersättning av vå ra 
gamla stridsvagnar = mångsidiga bri
gader. 

* Ubåtsjaktförmåga i våra ytattackflot
tiljer , dvs en komplettering och så 
småningom ersättning av våra robot-

båtar med nya fartyg som, för utom 
robotbåtens nu vara nde uppgifter. 
även ka n jaga ubåt = mångsidiga far
tyg. 

* Luftförsvaret (jakt och luftvärn) samt 
J AS flygplanets förmåga i spanings
och at tackro llen = mångsidiga flyg
plan. 

* Utbildningen av vä rnpliktiga (solda
ter , s jömän) till våra förband måste 
bibehållas på minst nuvarande nivå 
(fem e ll er 2,5 må n utbildning ger inte 
tillräcklig användbarhet. varför de 
förband där dessa krigsplaceras har 
ge tts begränsade uppgifter och ut
rustning) = mångsidigt användbar 
personal. 

Denna mångsidighet blir allt m er väsent
lig ju mindre organisation försvaret får, 
såvida inte försvarets uppgijier begränsas 
att enbart omfatta del eller delar av 
svenskt sjö- och landterritorium samtluji
rum. 

Krigsorganisatoriskt mål på 
en reducerad nivå 
Det är teoretiskt tänkbart att bibehålla 
nwnerären i krigsorganisationen. Vi ka n 
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då konstate ra att såvä l utbildningstid 
som utrustning för de t sto ra fl ertalet för
ba nd , blir så dålig, att de t ä r föga me
ningsfullt a tt välj a de nn a lös ning. Inte 
minst när de t gäller trovärdi ghete n så väl 
utå t som inåt. 

En anna n e ntydig ko nse kvens är att 
e n tota lt sett minskad orga nisa ti on mås te 
innebära e n reduktion av a nta le t "kom
pani-" e ll e r "plutons-" e nh ete r. Detta 
kan e nba rt uppnås om a ntale t värnplik ti
ga som utbildas va rje år minskas. Att ta la 
om halve ringa r med anspe lning på fl o t
tan och flygvapne t och seda n omsä tta 
detta på arm e n i form av minskat brigad
antal är nonse ns. Tota lt sett minskar vi 
inte orga ni sati o nen utan bibe håller de n
na , genom a tt "alla värnpliktiga" tas ut 
och geno mgå r utbildninge n. 

Totalt sett har vi inte halverat för
svaret genom flottans och flygvapnets 
utveckling. Vi fullföljer inte halveringen 
gettom brigadreduceringen. Tvärt om. 
Vi bibehåller organisation på bekost
nad av materiel! 

Minskade resurser till fö rsvare t måste 
leda till uppgiftsbegränsnin gar och där
med minskad kostnad för fredsdrifien. 
Konsekvense rna härav blir minskat pe r
sonalbe hov (såväl fas t a nstä lld perso nal, 
värnpliktiga) och att utbildningen i fred 
genomfö rs på ett färre antal platser än i 
dag (sam t e tt minskat ma te rielbehov). 
Det är så ledes e n utopi a tt fö rutsätta e n 
bibehåll e n o rga nisation med samma an
tal mä nni sko r i fred som vi har idag. 

Ovan redovisad öve rgripande prio ri
tering (må ngsidighet fö r a tt inte tvingas 
överge de l av lande t) sa mt den priorite
ring, som po litike rn a gjo rt , leder så ledes 
sa mm antaget till e n to talt minskad krigs
organisa ti o n. De t är så ledes inte e nbart 
e n fråga o m minskad materi eltill förse l. 
Det är i fö rsta hand e n minskning av pe r-
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sonaltillfö rse ln (vpl) varje å r, som är 
nödvändig. Ino m de nna vidma kth ålls 
och förny as de o pe rativt rör liga, mångsi
di ga förb a nd e n. 

Med den angivna uppgiftsbegräns
ningen kan fö lj a nde krigso rga nisa tion 
a nses om e n undre gräns: 
* 14-1 6 brigade r, varav fem till sex pri

märt avsedel a för norra Sve rige, en 
för G otl a nd sa mt sju till ni o primärt 
för övri ga la nde t. Mångsidighe t, elvs 
hög me kani se rin gsgrad efte rsträvas. 
Krigsorga ni sa tio ne n omfa tta r totalt 
ca 350.000 man, varav hä lfte n i förd e l
nings- och brigadförba nd 

* Fyra ytstriclsflottilj e r, to lv ubåtar, 
minkrigsavde lningar ino m all a havs
område n, mode rnt fast fö rsvar av ca 
tio område n samt ca tio ope ra ti vt rör
liga förb and. Må ngsidighe t ges före
träde framfö r invasionsinriktade för
band. 

* 16 fl ygeli visio ne r med tillhö rande bas-
och striclsleclningsförbancl 

Ovanstående krigsorganisa ti o nsutveck
ling kan åstad kommas ge no m att till 
grundutbil d nin g inkalla 25.000- 30.000 
vä rnpliktiga pe r å r. Dessa fö rde las med 
ca 4.500 till ma rine n, 3.500 till fl ygvapne t 
sa mt res te ra nde de l, ca 20.000, till armen. 
Detta innebä r, bl a avseend e a rmen , att 
vi har en handlingsfrihet a tt utbilda upp 
till 20 brigade r, uta n att antale t vä rnplik
ti ga i grundutbildningen be höve r utö kas. 
Vidare innebä r de t a tt ca 20.000 värn
pliktiga pe r år ej inkall as till grundutbild
ning och att a ntale t fast a nstä llda mins
kas med 4.000 till 6.000. D ärutöver kom
mer anta le t fredsförband att minskas 
med ca 12. 

I ett längre perspekti v inne bär detta 
a tt , utgående frå n nuvara nde ram för för
svarsmakten (ca 33 till 34 Mcl r) , förban
ele n kan ges e n mate ri e ll utrustning som 

eko nomiskt motsva rar ele n som överbe 
fälhava re n har i nivå 4 (med dragning 
mot nivå 5) 1 i e nlighet med ÖB 91. De tta 
förutsätter emelle rtid a tt vi omede lbart 
efter försvarsbeslutet upphör med ut
bildning, vidmakthåll ande och fö rn ye lse 

i de fö rband som skall utgå . Konsekven
serna mås te då bli , a tt reduktio ne n av 
fast an stä lld persona l äve n måste ske ge
no m fr istä llning. 

Trots detta kommer övergången ji·ån 
nuvarande försvarsmakt till den nya att 
kräva ekonomisk tillförsel för att Lösa den 
omedelbara lik viditeten. För att få ele n 
nya strukturen 2 he lt i ba lans har jag be
dömt, a tt det mot se ke lskiftet , långsiktigt 
kan e rfo rdras e n ramphöjning, som li g
ge r på ca e n miljard och en inleda nde 
tillfällig investering dire kt inriktad på 
materi el om ca 5 milj areler öve r ele n 
komm ande försv arsbeslutsperiode n för 
att öve rgå ngsvis täcka in gjorda åtagan
ele n och kostnader för avvecklingen. 

De n slutsats som jag överslagsmässigt 
har ko mmit fram till innebär således att , 
det nya försvarsbeslutet, uneler föru tsä tt 
ning att 20.000 värnpliktiga unelantas 
frå n grundutbildning va rje år m m, ka n 
utgå frå n ett startl äge som ligge r me lla n 
33 till 34 miljarde r (2/90) samt e rforde rli
ga, mot materiell fö rnye lse riktade inves
teringsmedel för a tt överbrygga inl ed
ningen av omstrukture ringen. Utveck-

' De tt a to rde unge fä r motsvara nivå B i ÖB 
92. 
2 De n av mig föres lagna strukturen och om vi 
prio rite rar de fyra fö rm ågorna som va rit led
tråd i a rbe te t med FMI 2000 och FM 90. som 
t rots a lltligge r till g rund fö r ÖB 91 och ÖB 92. 
Mo t bakgrund av ut vecklingen i omvä rlde n 
och de n osäke rhet som ligge r i de nna skapar 
den av mig fö res lagna utvecklingen bäst fö rut
sä tlninga r fö r att bibe hålla ree ll handlingsfri
he t unde r 90-talet till lägsta möjliga kostnad. 
O m man däre mot går de n andra väge n, bibe-

lingen därefte r är he lt be roende på ut
vecklinge n i omvärlde n samt ele n e ko
nomiska utvecklingen. 

Om ele n politiska nivå n fullt ut är be
redet a tt ta ansva r för kostnadsutveck
linge n utöve r elen a llmä nn a prisutveck
lingen i samhället , ka n de nna ram utgöra 
en rimlig pl anerin gsra m fra m till seke l
skiftet. O m ö verbe fälhava ren ska ll ta 
detta ansvar bör rame n rä knas upp med 
två till tre proce nt å rligen. De nn a upp
rä kning ä r elen e rfa re nh etskorrektio n, 
som vi fö r närvarande anser oss be höva 
för a tt täcka skilln ade n me ll an erhå lle n 
priskompensation och el en faktiskt er
hålln a .' 

Marinens utveckling 
(exempel på konsekvenser i det av ÖB 

presenterade underlaget) 

Genom att ÖB utgå r frå n e n underk ä nd 
nivå och inte frå n s itt eget förslag (e lle r 
å tminstone frå n B-nivå n som militärl ed 
ningen till nöds kunde acceptera för ele n 
komman de försv arsbeslutsperioclen) blir 
det helt snett , och vi få r e n konstig dis
kussio n. De nna leele r ba ra till en vägning 
mell a n o rganisation , brigader, flyg e lle r 
fartyg, och o m de t e na är bättre e lle r 
sämre än det a ndra på de nna nivå, utan 
att de grundläggande uppgifterna fö r fö r
svarsma kten reellt di skuteras. 

hå lle r vä rnpliktsvolyme n och dä rmed o rgani
satione n, komme r vi inte a tt kunn a vä lj a i 
nästkommande försva rsbcs lut. Vi komme r då 
att sa kn a den mate ri e l och de förband som 
utgör grunden för att hävda vår förm åga i dc 
grundläggande uppgifte rn a: luftförsva r, ne u
tralite tsfö rsvar till sjöss. skydd av sjöfart , st ra
tegiskt öve rfa ll sa mt a tt tidigt kunna hind ra en 
angri pa re a tt få fast fo t på svenskt te rritorium . 

·
1 Öve rsikliga beräkningar redovisas på sidor
na 6 och 7. 
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Genom mitt sätt a tt argume ntera 
framstår de strukturella frågorna bä ttre 
och det måste väl vara dessa, som ska ll 
lyftas fram i försvarsbes lute t - inte e nsta
ka materie lobjekt! 

I ÖB förslag blir konsekve nserna för 
ma rinen föröd a nde . D e innebär i ko rt 
het: 
* Krigsorganisat ionen minskas så 

mycke t, att den inte motiverar en bi
behå ll e n utbildning i Norrland ell e r 
på Västkusten. K var bl ir i fred e n per
sonalstyrka på ca 30 personer på var
dera platsen. 

* Krigsorganisationen minskas så 
mycket, att pe rso nalstyrkan i fred 
ha lve ras på sydkusten. 

* Bevakningsområdet i Malmö avveck
las. 

* Krigsorgan isationen minskas så 
mycket, att personalstyrkan i fred re
duceras med en tredj ede l på ostkus
ten. 

* Krigsorganisationen minskas så 
mycket, att personalstyrkan i fred re
duceras med e n fjärdede l på Got land . 

För att , av ekonomiska skäl , kunna kom
ma i ba lans i denna nya struktur erford
ras en snabb avveckling av förband och 
organisation. Detta leder till att: 
* Persona l av alla kategorier mås te sä

gas upp och avskedas i anslutning till 
försvarsbeslutet , och detta utan att 
marin e n får någon materiell förny else 
under 90-talet. Övriga de lar av för
sva rsmakten bibehåll er persona l och 
organisation. 

* Fu llt intakta förband skrotas i närtid , 
och det som blir kvar kan inte e ns ges 
erforderlig förnyelse. Ubåtsskydds
förmågan kommer att reduceras, och 
därmed bryts den pågåe nde uppbygg-

4 Sc FM 90 sid 68. 
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naden. De nna kommer inte att kunna 
återstartas på nytt. Vi kommer inte 
längre a tt tro på ÖB. sta ts led ningens 
e ller politike rnas utt alande om att 
detta är e n vikt ig uppgift' 

* De n regionala bredden lämnas. sam
tidigt som kopplinge n mellan det civi
la sam hället oc h den militära orga ni
sationen anses så vik tig a tt nya fo-sta
ber upprättas! 
Motsvarande konse kvenser för a rm en 

och flygv apne t är också he lt uppenbara. 
Jag återkomme r ti ll detta mot slutet. 

Nytt försvarsbeslut 
Grunden för 1992 års fö rsvarsbeslut mås
te vara att utgå från mitt grundläggande 
dimension e ringsresonemang. Detta byg
ger på att det är uppgifte rna , som skall 
va ra styrande. På lägre e konomisk nivå 
än A måste de av mig a nförda förmågor
na prioriteras före den "stora organisa 
tio nen '' . Detta innebär a tt kva liten i för
banden (mångsidiga brigader, fartyg och 
flygplan sam t pe rso nale ns utbildning) 
måste säkerstä ll as, innan a lla värnpli kti
ga tas ut till utbildning. Det va r inte för 
inte som ÖB skrev i FM 904

. 

" I lägre ekonom ie r (ni vå C) blir det 
ännu svårare att skapa ope rativ uth ållig
het. Detta gäller särsk il t exempel U, där 
kvaliteten i markstridsförbanden blir 
mycket låg. På de nn a nivå kan försvaret 
reda n tidigt be höva inriktas mot fria kri
get, dvs motstånd i a ll a de former som 
folkrätten medge r inom av angriparen 
efte r hand besatt område. strukturen är 
dock inte utformad för e n såda n inrikt
ning. Antalet sjö- och flygstridskrafter är 
för lågt för a tt i rimlig grad kunna hävda 
den territorie ll a integriteten. 

Även om försva re t skull e få resurse r 
som motsvarar nivå A , så måste trots 
detta en grundl äggande reduktion av 

fredsorga nisationen göras. Ä ve n de nna 
komme r att innebä ra uppsägninga r och 
avs kedanden i närtid. Dessutom e rford
ras, e nligt min bestämd a uppfa ttning, e n 
snabb strukturomvandling. Den krigsor
ga nisation , som komm e r att utgöra de n 
lå ngsiktiga inriktninge n (kring se ke lskif
te t) i FB 92 , måst e prioriteras och ut
veckl as inom de n närmaste fe mårsperio
de n. Vi har inte råd a tt utbilda , 
vidmakthålla eller re kryte ra personal på 
såda nt sätt , att den nuva rande o rga ni sa 
tion e n kan behå ll as i ytterligare fem år. 
Konsekvenserna måste så ledes vara , a tt 
det FB 92 beslutar om , även blir e n snabb 
organisatorisk redukti o n. Att skjuta be
slute n på framtid e n, förebära ndes hand
lingsfrihet i nästkommande försvarsbe
slut, kommer bara at t göra a rmodet ännu 
värre. 

Grundläggande för försvarets utveck
ling måste vara att göra 90-talet till det 
decennium , då de operativt rörliga för
bande n utvecklas och förnyas. sa mtidigt 
som den lokalt bundna organisationen 
ree llt reduceras. Detta utgör dessutom 
e n förutsättnin g för de n prio rite ring, som 
regeringen angivit i sina plane ringsa nvis
ninga r för lägre ekonomiska nivåer än 
den ÖB har rekomm enderat. Denna pri 
oritering innebär att förm åga n till uth ål
lig strid på svenskt territorium kan mins
ka, men att angrepp alltjämt skall kunna 
mötas i alla delar av lande t och att e n 
angripare då skall förhindras a tt få fast 
fot på svenskt territorium . 

Om vi bortser från de t faktum , a tt ut
vecklingen i omvärlde n ä r osäkrare och 
me ra oförutsebar än tidigare i periode n 
e fter andra vär ldskrige t, så förutsätter 
de nn a prioritering, att utvecklin ge n sker 
i de n positiva riktning, som all a hoppas 
på . Å andra sidan be rör denna priorite
rin g kraven på de operativt rörliga för-

bande n e nd ast margine llt. De t är också 
svårt att finn a några skäl till att överge 
någon del av vå r lå nga kuststräcka , fram
för allt om vi skall fö rhindra en angripare 
att få fas t fot i vå rt land . 

I alla kri gsspe l och värderingar, på 
samma sä tt som i ve rkligheten , står och 
fall e r e n offe nsiv med möjligh etern a a tt 
transporte ra förband och förnöd e nhete r 
till fronte n och den o ffe nsiv man vill ge
nomföra. Således kommer en angripares 
förm åga att vid e tt a ngrepp mot vårt land 
vara he lt beroende av hur stora förluster 
vi kan ås tadko mm a unde r tilltranspor
te n. Ju färre må ngsidiga förband vi har i 
försva re t, desto viktigare blir de nna vå r 
förm åga. Därför krävs e n stark marin 
och ett starkt flygvapen. 

Ett havsomflute t land med stor utri
keshande l be höver ett flygvapen och e n 
marin , som kan ta a nsva r för hela skalan 
från fred till krig. ÖB har i FMI 2000 och 
FM 90 konstaterat at t det är i övergå ngs
fasen mella n e tt kris- och neutralitetsske
de till krig, som är dime nsionerande för 
fl ygvap nets och ma rinens styrka . Vi får 
därmed inte glö mma bort, att de t vi gör i 
fred medfö r respe kt för vår alliansfrihet. 
Det innebä r också stora möjligheter, om 
ofärd inträffar i o mvä rlden, att vi kan 
uppn å vår säke rhetspolitiska målsättning 
att håll a oss utanför konflikter. En sats
ning på fl yget och marin e n innebär så le
des inte bara stor e ffekt i krig utan även , 
att dessa förband gör stor nytta , utan att 
be höva medve rk a i det krig som kanske 
annars är o undvikligt. Och då i e tt krig 
som drabbar sve nskt territorium , infra
struktur och inte minst civilbefolkning
en. D ärför behövs e n stark marin och e tt 
starkt fl ygvapen. 

För a tt lyckas med detta , samtidigt 
som vi inte får en utveckling som motsva
rar nivå A, e rford ras de t emellertid en 
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krigsorganisatorisk reduktion av de icke 

operativt rörliga förbanden i armen och i 

marin e n i förhålland e till idag. De opera

tivt rörliga förband e n borde utvecklas 

mot aderton brigade r, fyra ytstridsflottil

jer, to lv ubåtar , fyra minkri gavdelninga r, 

tre kustartilleribataljoner och sex amfi

biebata ljone r sa mt sexton till aderton 

flygdivisioner. 
För att detta skall vara mö jligt e rfo rd

ras a tt reduktionen av de icke operativt 

rörli ga förba nden sker så snabbt att till

gängliga resurser kan satsas på de opera

tivt rörliga förbanden som ska ll ingå i 

den nya strukturen. 
För marine ns del innebär de tta att in

vesteringar måste kunna göras unde r pe

riode n 92- 97 , så att modifi e ringe n av 

samtliga patrullbåtar kan fullföljas , ytte r

ligare fyra kustkorvette r och fem minröj

nings fartyg (YSM,) kan byggas, ub 90 

kan fullföljas (observera a tt det unde r 

alla omständigheter erfordras investe

ringsmedel för Ub 90!) samt att anska ff

ning av båtar till amfibieförbanden kan 

genomföras. 
Ökade investeringar mås te således 

kunna göras på de operativt rörliga för

bande n under periode n 92- 97, så att 

mede l frigörs för nödvändiga investe

ringa r i de viktigaste fasta förbanden mot 

slutet av 90-talet. Trots detta måste ut

bildningen i fred reduceras på Gotla nd 

och i princip utgå på Väs tkusten och 

Norrlandskusten. D e n regional a bred

de n ka n dock bibehå llas genom mobili

seringsmyndigheter på all a nuvara nde 

platser. 
Jag bedömer att detta också är de n 

lägsta investe ring som erfordras för att 

de örlogsmarina varven skall kunna full

följ a de n internationellt sett högståe nde 

produktione n av kvalificerade fartyg till 

svenska ma rine n. Att lyckas på ex port-
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marknade n är bra , men detta förutsätter 

a tt den svenska marin e n står so m e n ga

rant för produkte ns kvalitet. Att många 

står i kö, är e tt bevis för att marinens 

sa tsninga r har varit framsynta och ligger 

rätt , sett i ett internatione llt perspektiv. 

Detta är den mest rimliga utveckling

e n av marinen , om nivå A bedöms som 

o rimlig mo t bakgrund av den inte rnatio

ne lla utvecklingen. För marine ns del 

mo tsvara r detta e n utveckling som ligge r 

strax över nivå B i ÖB 92 och motsvarar i 

stort de n utveck ling. som jag inl ednings

vis plädera t för . 

Beräkning av ekonomi 
utgående från Ö B 91 
Personalvolym i armen: 
E n (l) brigad med tillhörande förde l

ningsförband o mfattar maxim alt 10.000 

man i krigsorganisationen. Dessa står 

krigsplacerade i å tta (8) till tolv ( 12) å r. 

Här kan vi ansätta ett genomsnitt på l O 
å r. Detta innebär att 1.000 vpl per år e r

fordras för att vidmakthålla denna bri

gad . Däre fter överförs dessa till " territo

ri a lförsvaret" uneler resterande del av sin 

värnpliktstid. För att hå lla l O brigader 

krävs så ledes < l 0.000 v pi per år, 15 bri

gader < 15.000 vpl per år och 20 brigade r 

< 20.000 vpl per år. 
Om a rmen utbildar l 0.000 v pi per år 

e rhålls e n krigso rganisa tion som omfat

tar 175.000 man (17,5 x 10.000). Motsva

rande blir för 20.000 vpl per å r 350.000 

man ( 17,5 x 20.000). Om armen ska ll om

fat ta 350.000 man. varav hälfte n då ut

görs av fältförband ( 175.000 ma n) och att 

vi med krigsplace ringsta le t 17,5 har tagit 

hä nsyn till avgå nga r m m innebär de tta 

a tt vi med god marginal kan utbilda å t

minston e 17 brigader med en intagning 

av 20.000 vpl pe r år. 

Arme ns nuvarande krigsorganisa

tionsvolym uppgå r till ca 800.000 man va

rav ca 650.000 till 700.000 utgö rs av den 

ege ntli ga a rm e n samt 100.000 till150.000 

av he mvärn . Av de nn a krigsorga nisation 

utgörs för nä rvara nde fältförband e n 

(fördelnings- resp brigadförband) av < 

2 10.000 man. Avkastningen av dessa blir 

då i stort lika många. Reste n, 250.000 till 

300.000 man måste dä rmed va ra dire kt

utbildade soldater till te rrito rialförsva

ret Detta motsva rar med motsva ra nde 

beräkningsgrunder (250.000/ 17,5 resp 

300.000/ 17,5) ca 14.300 till 17.100 vpl per 

år. Detta mo tsvarar en grundkostnad 

(vpl-kostnad + rö rlig utbildningskostn ad . 

utrustning oräknad) på l ,5 till 1,7 Mdr 

SEK per år. 
Om krigsorganisationen ska ll va ra ca 

350.000 man (hemvä rn oräknat) och ma

rinen och flygvapnet till sa mma ns erfor-

(Prisläge 2191) 

H pol Hpo2 
Hpg l 6362 4172 

Hpg 2 2608 3025 
Hpg3 4172 8031 
Hpg4 
Gem 
Summa 

Jämförelse ÖB 92 och det 
kompletterande underlaget 
Som framgår av ovanstående har jag va

rit mycket kriti sk till de t underlag, som 

successivt tagits fram efter FM 90. Det 

vidlåter den svaghete n a tt ju närmare ett 

avgörande ma n komme r, desto större av

kall gör man på de ree ll a konsek venser

na på medell å ng sikt till förm å n för de 

kortsiktiga vinster man kan uppn å. De tt a 

gä ller för såväl politike r som militärer. 

Detta sker på nytt trots att alla är med-

drar ca 8.000 vpl kan ca 20.0000 vpl un

da ntas från utbildning. Detta ger då 

minst 2,0 Mclr SEK per å r. Lägg så till att 

ca l o a 12 utbildningspl a tser ka n läggas 

ne r, e rh ålls på s ikt ytterligare ca 1 ,O till 

1,2 Mdr SE K per år. Totalt så ledes minst 

3,0 Mdr SEK per år. 

Beräkning av ramar utgåendefrån 

ÖB91 
Mot ovanstående bakgrund kan följande 

slutsatse r dras, vilka jag redovisat i den 

inl edande texten . 
U tgående frå n materie lanska ffnin g 

enligt nivå 5+ i ÖB 91 kan hpo l för hpg 

sä ttas i princip lika med nivå 8, red ucera t 

med kategorik lyvning ("' 200 Mkr per år 

och hpg) , utom för a rmen där vi a nsätte r 

nivå 8, reducerat med "' 2.000 Mkr/år. D å 

e rhå lls följande tabe ll. 

Hpo 3 Reserv Summa 
542 522 11598 
209 313 6154 
417 782 13403 

1147 
2712 

34700 

vetna om a tt ett nytt FB 87 inte få r inträf

fa. 
Min erfarenhet från FB 77 , förarbetet 

in fö r och uneler FB 82, fö rarbetet inför 

och under FB 87 sa mt som ansvarig för 

FMI 2000 och FM 90 pe kar entydigt på 

a tt så tyvä rr blir fa lle t om elen inriktning 

som nu kan skönjas också omsätts till FB 

92. Det skulle ta fö r lång tid att beskriva 

de tta här. Jag kan emellertid ge några 

exempel: 
* I övergången me llan ÖB 80 (perspek-
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tivplane n) och ÖB 82- 87 (program
plane n) hade jag e n känsla av att man 
gjort större avkall på de reella konse
kvenserna på medellång sikt till för
mån för de kortsikti ga vinster man 
kunde uppnå . Det man a nförde var, 
att kostnaderna för hg 2 hade över
skattats. J ag tror fortfarande a tt de t 
snarare var som alltid e n förhand
lingsfråga i budgetsammanhang. D å 
jag var till sjöss unde r det året som 
ÖB 82- 87 utarbe tades kunde jag inte 
leda detta i bevis. Det var först efter 
granskning av proposit io n och motio
ner sa mt uta rbetandet av ÖB 83-88 
som de t blev helt uppenbart. 

* Inför FB 82 föredrog ÖB (Lennart 
Ljung) i FöU konsekvenserna av 
prop och pa rtimotioner. Jag hade ta
git fram underlaget och var närvaran
de . Nä r jag konstate rade att de för
slag so m hade utarbetats innebar en 
successiv reduktion av materie la n
skaffningen på mellan -2 % (m) över 
-8 % (c+fp) till-Il % (s) så ville man 
inte dra de e rforder li ga slutsatserna 
vad avse r fredsdriftskostnaderna. Det 
har sena re visats sig att detta var e n 
rimlig uppska ttning i ett historiskt 

perspe kti v. * Inför ÖB 85 , i e tt HPM 1985-02-11 till 
CM, konstaterade jag bl a a tt föresl a
gen KRO-utveckling ej va r genom 
förba r. J ag visade äve n på ovan 
nämnda " brist" samt a tt ÖB 82- 87. 
och därmed FB 82. inga lunda utgick 
från hvg 2 i ÖB 80. Snara re var de t 
hvg 3 med de konsekvenser på sikt 
som detta egen tlige n borde ha med
fört . 
Vi ha r inte råd med de tta. Det är e n 

klar sk illnad mellan a tt antin ge n före
språka ett stark t försv ar inom ra men för 
de n inte rnationella situa ti o nen och 

44 

sve nsk samhällsekonomi e ll e r e tt försvar 
så starkt som svensk samhällsekonomi 
medger. De t är också en väsentlig skill
nad me llan a tt antingen a nsk a ffa den 
mate riella utrust nin g, som försvarsorga
nisa tione n e rfordra r bl a frå n svensk för
sva rsindustri , e ll e r att a nskaffa den mate
rie lla utrustnin g, som svensk försva rs
industri ka n producera , och därefter 
utrusta förband e n med denn a. På sa mma 
sä tt är det e n väse ntli g sk illnad me ll a n att 
a ntinge n vidma kth å lla , utrusta och utbil 
da de förba nd vi be höve r på de utbild
ningsplatser so m erfordra s e lle r att bibe
hå lla utbildningsplatser och vidmakthål
la, utrusta och utbilda förb a nd på dessa 
platse r. 

Enligt min me ning ka n ma n va ra för 
e tt starkt försvar , även om den e kono
miska satsningen blir begrä nsad. Men 
skall de tta bli trovärdigt mås te äve n gjor
da priorit e rin ga r vara trovärdiga och inte 
minst. att ele n beslutade inriktninge n är 
ge nomförbar. D~irför måste följande kri
terier uppfylla s. 
l) Et t starkt försvar inom ramen för den 

internationella situatione n och sve nsk 
sa mhällsekonomi. 

2) A tt de fö rba nd vi be höve r vid makt
hå lls, utrustas och utbildas med mot 
uppgifterna svarande materie ll och 
persone ll kvalitet på för detta ända
mål erfo rde rli ga utbildningsp la tse r. 

3) Att anskaffa ele n materie ll a utrust
ning som försvarsorganisationen er
fordrar. 

4) Att beslutad inriktning är ge no mför-

bar. 
Det är mot denna bakgrund som jag är 
oroli g för a tt vi går in i e tt försvarsbeslut 
som kommer a tt have re ra. 

Grunderna för elen operativa gransk
ningen och avvägn ingen ha r jag bes krivit 
tidigare. Det som närm ast li gger t ill 

å OB 92 -> kompl per Ar å OB 92 B->C 

Hpg l t.500 t.lOOO Hpg l t. B 
Utgifter 0,49 0,49 Utgifter 5,00 

Reserver -13,79 -13,79 Reserver 7,36 

Planeringsram O,Q4 O,Q4 Planeringsram 5,07 

OB 92, nivA C 

Totalt 92-97 per år Hpg 2 t.500 t.1000 Hpg 2 t. B 
Utgifter 155229 31046 Utgifter 0,95 1,04 Utgifter 2,27 

Reserver 5026 1005 Reserver -ll,I8 -ll,18 Reserver 2,53 

Planeringsram 160255 32051 Planeringsram 0,57 0,66 Planeringsram 2,28 

Hpg 3 t.500 t.1000 Hpg 3 t. B 
Utgifter 1,91 2,85 Utgifter 5,14 

Reserver -29,92 -29,90 Reserver 5,39 

Planeringsram 0,92 1,82 Planeringsram 5,15 

Totalt t.500 t.1000 Totalt t. B 
Utgifter 3,44 5,12 Utgifter 12,81 

Reserver -55,25 -54,30 Reserver 15,72 

Planeringsram 1,60 3,26 Planeringsram 12,90 

hands ä r att göra e n e nk e l och kort e ko
nomisk jämförelse me lla n ÖB 92 och det 
nyss inlämnade. ko mpl etterande under
laget. 

Av tabellerna på sid 37 fram gå r elen 
procentuella fö rä ndringe n i utgiftsram 
respe ktive plane ringsra m i förh å ll a nde 
till försvarsmaktens to talram (ÖB lJ2. 
nivå C) för respektive huvudprogra m. 

Som tabelle rn a visar, är det ge nom
snitt li ga påslaget (ni vå C+ 500/nivå C + 
l 000) i det kompletterande underlage t 
ca l /3 av påslaget mellan nivå C och nivå 
B vad avser utgifte rn a. En sto r del av 
denna ö kning kommer från tidigare av
satta reserver. Den ege ntliga ökningen är 
som mest 1/4. Huvuddelen har kommit 
hpg 3 t ill del(~ 1/8) medan hpg 2 fått ~ I l 
20 och hpg 1 ~ 1/25 av elen tota la sk illna
den mellan nivå C och nivå B. 

Att då hävda et t inne håll i fö rsvars
mak tsorganisa ti o ne n som ligger, å tmin-

stone fö r hpg 1 och hpg 3, nära nivå B i 
ÖB 92 ä r föga trovärd igt. Det kan vara 
rätt o m vi bara ser på det närmaste åre t. 
Hur blir det på sikt? Hamnar vi inte om 
något år i sa mma situation som elen vi nu 
har vari t i seelan FB 87? 

Min uppfattning ä r a tt plane n icke är 
ge no mfö rbar i ett lä ngre perspektiv ä n 
något år. För att ele n ska ll vara detta er
fordras betydligt större eko nomisk a till
skott: 
* Hur finansieras sk illnade n mell an 10 

och 16 brigader? 
* Hu r finansieras vpl-kostnadern a? 
* Varför direktutbildar vi till territori

alfö rsva rsförba nd e ll er är krigsplace
ringstiden i de förband till vilka den 
vpl pri märutbildas ge nomgåe nde 
sä nkt till 4 a 5 år? 

* Hur finansieras sk illnaden mellan 
hpg 2 uppdrag och tilldelade resur
ser? 
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* Hur finansieras den stora marina ut
bildningsorga nisatione n? (Eg e rfor

dras e ndast KFL, MKS, MKO sa mt 
ev e nde ra MKV, MKN e ll e r GK). 

* Hur finansieras JAS? (Den fulla kost
nade n för J AS är ju inte he ller nu 

inpl a nerad ino m ram!) 
Det finns fl er frågor som rör ekonomin i 

det levererade unde rl aget. Sammanl agt 

ä r min bedömning, att de t reda n i grund 

planen sak nas minst 1.500 till 2.000 Mkr/ 

å r för a tt planen långsik tigt ska ll gå iho p , 

samtidigt so m de nödvä ndi ga och mot 

ba kgrund av planerad krigsorganisation 

ej genomförs fullt ut. Att då diskutera e tt 

påslag om +500 resp + l 000 Mkr/år, dvs 
e tt pås lag som i bästa fall (om jag räkn a t 

fel med e n fa ktor 2) motsva rar min be

dömning av underfinan sie rin ge n i plane n 

ä r för mig ofattbart. Försvarsbeslutet 
skall ju inte va r e ttårigt. Rimli gtvis bör vi 

kunna inne hå ll a e n tidsperiod, som i hu

vudsak mo tsvara r dage ns. Vi mås te be

tänka, att mede lkrigsp lace rings tiden i de 

förband , som vi direktutbildar till, är ca 
lO år (bereclskapsförband oräk nade) , att 

det tar ca 10 å r i genomsnitt från beslut 
om uppsä ttning av nytt fö rba nd , tills det 

förband et ha r fått materie l och utbildad 

personal, att medelli vs lä ngden på för

svarsmate ri e l li gge r i interva ll e t 15 till 30 
år och har e n kraftig te nde ns a tt öka, e tc. 

E nligt min me ning krävs så ledes an

tingen be tydli gt kraftiga re och snabba re 

reduktion av krigsorga ni sa tio nen och 

därmed möjligheter att ve rkligt reducera 
och få fredsdriftskostnaderna under kon

troll e ll er e n avsevärt stö rre fö rsvarsram 

som minst mo tsvarar nivå B i ÖB ')2 

(men äve n då mås te snabba re och krafti 
ga re organisationsminskningar genom

föras för a tt bringa fredsd riftskostnader

na i balans). 
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Kommentarer till LEM O 

Allmänt 
Det sämsta som kan hända nu ä r, att vi 

tar s k kraftt ag ge no m "stora orga ni sa
tionsförändringar''. uta n a tt fullt ut ta 

tillvara de n kostnadsbesparing som er

kannerligen finn s full ut , sam tidi gt som vi 

låse r upp elen fra mtida handlingsfrihe

te n, ge nom de mo tiv vi bl a a nvä nde r för 

a tt vidmakthå ll a specifik a rege men te n, 

u t bi l el n in gspla t ser. ledni ngsorga n isa t i o

ner m m. 
De t förslag som utredare n läm nat lö

se r inte vå ra lecl nin gsprob lem. l stället 

fö r att utveckla ledningen i e nli ghe t med 

VI 90 lednings fil osofi , så ökas ce ntra lby

rå kratin . Snara re förstä rk s avstå nde t 

me llan pla neringe n och verkligheten yt

te rligare. Detta leeler i sin tur till en fort

satt försvagning i nuvarande syste m; all 
ju närmare ett avgörande man kommer, 
desto mer bortser man från de reella kon
sek venserna på medellång och lång sikt 
for att undvika struk turella ingrepp. 

ÖB måste ta hänsyn till såvä l den 

o medelbara in sa tsdugligh ete n och de n 
mera lå ngsikt iga inriktningen. Denna se

na re ha r i må nga å r teckn a ts a llt för posi

tiv bl a beroende på förhoppningar om 

senare lagd måluppfyllel se. Därmed har 

sta tsmakte rna sluppit att ta beslut om 
tillräckliga ekono miska ramar på längre 

sikt a lte rna tivt krafti ga stru kturella in

grepp i närtid . D e t he la kan ko nkre tise

ras med följ a nde e nkla fi gur: 
Detta prob le m löses inte av e n ö kad 

byråkrati, e tt ökat unde rtrycka nde av 

produktionsa nsva re t e ll er e n ytte rliga re 

boskillnad me ll a n plan och ve rklighet. 

Bakgrundsbeskrivning i LEMO 
Utredningens beskrivning av utveckling

en frå n 1970-ta lets börj an fram till i dag 

ÖB skall balan
sera de olika ak
törernas rättmä
tiga krav på in
riktning och re
sursbehov. Det
ta måste utgöra 
grunden för ÖB 
ledning. 

NUTID 

är inte he lt korre kt . Viss t kan ma n fo r

me llt ta la om FPE-systemet och dess ti l

lämpning. D e t hade dock varit bä ttre och 

dess uto m vunnit mera trovärdigh et, o m 

verkli ghe te n hade beskrivits som de n ä r. 
l mitte n på 70-ta le t avskaffades de 

progra mplane r som respe ktive huvud

progra m (1-3) uta rbetade . Ett nytt hu 
vudprogra m (4) tillskapades. Avsikten 

var a tt ÖB e nsam skull e utforma e n pro

grampl a n för krigs-. se nare försvarsmak 

te n. Huvudprogram 1-3 lämnade unde r

lag till ÖB progra mplan , medan hpg 4, i 
prak tike n, inte lämn ade något annat ä n 

en "fördjupad " AF. 
I mitten av 80-ta le t had e de nna te knik 

utveck la ts till att programplan e n utfo r

mades och färdi gstä lldes. utan att elen ti 

diga re kopplinge n me ll an progra mpl a
ne ns första å r och AF blev he lt 

konsiste nt. D e nn a diskrepans började bli 

tydli g reda n i sa mba nd med FB 82 och 

de n progra mplan so m uta rbe tades i a n

slutning till FB (ÖB 83- 88). 
Sa mtidi gt väx te det fram i FST e n pla

ne rin g, so m från bö rjan enbart var av

sedd a tt vara en sa mm a nställ ande och 

FRAMriD 

avväga nde planering, till a tt bli e n sk ugg
planering till e n ifrågasä ttande och o m

plane rande kultur. 
Konse kve nserna härav blev att gape t 

mellan plan och genomförandeplanering 
successivt ö kade. A nsva re t för ge nom

förb a rhe t på lång resp meddellång si kt 

blev de lat, och huvudprogra mmyndighe

tern as a nsvar konce ntre rades till AF och 
det komm ande genomförandeåret. An

sva re t för a tt plane n var ge nomförbar 

blev till slut e nbart e tt - till tvåå rigt. 
Skall detta förbättras måste ovillkorli

gen plan och genomforandeplanering 
(programplan och A F samt genomföran
deåret J ånyo föras samman till en helh et 
och ell odelat ansvar. 

D e n a ndra förändrin ge n som skedde 

under 80-ta le ts börj a n var tillkomste n av 
" verksa m he tsförareini n gen" . A v si k ten 

med de nn a var, att de n skull e regl e ra o r

ganisationens befoge nhe te r i fred. Den 

skulle sena re komple tte ras med något 

motsva ra nde för krigss itua tio nen (den 

mobili serande försvarsmakten). 
Ä ve n om ÖB , genom operativt ve rk 

m m , har reglerat de t se nare förh å ll a n-
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det, så har vi i praktiken levt under ett 

"avtalslöst " ti llstånd. Konsekvenserna 

härav har inneburit en uppluckring av 

ledn ingsförhållande och ansvar, som i 

kombination med ovanstående plane

ringsansvar har gynnat en ökande politi

sering mellan huvuclprogramme n. Samti

digt har statsmakterna hänskjutit 

avvägningen till ÖB utan att som tidigare 

ta hänsy n till och pröva ÖB avvägning. 

Detta skedde ju i sa mband med att res

pektive huvudprogram inlämnade var si n 

programplan. Inte minst visar sig de tta 

genom att de särskiljande me ningarna 

aldrig kommenteras. 
Ska/1 del/a förbä/l ras så kan !Vå vägar 

väljas. An/ingen avväger s/alsmaklerna, 

på ÖB förslag, mellan huvudprogram

men eller så avväger ÖB mellan huvud

programmen. Oberoende av a/tema/iv 

mås le planeringen och genomförandepla

neringen (A F) ularbews av dem som skall 

vara ansvariga för planen och dess ge

nomförande. l del försia fal/el lämnas 

programplaner in Iii! s /a/smaklema med 

ÖB kommen/arer, i det senarefallel/öm

nar Ö B en programplan till swtsmakler

na. Denna grundas då på de förslag 

f PU P, ink/ forsla året (A F)} som huvud

programforeträdarna Il/arbetar. 

Till detta kommer så kraven på att 

ledningsförh å ll a nden och ansvar så lå ngt 

som möjligt skall vara regl e rade. obero

e nde om vi har rent fredstillstånd eller e n 

försvarsmakt som mobiliserar. För att 

uppn å detta senare bör i första hand det 

senare alternativet väljas . Detta kräver 

eme llertid. a tt den chef, som är ansvar ig 

för planeringen av respe ktive huvudpro

gram, också är detta direkt under ÖB. 

dvs den som ansvarar för avvägningen 

gör det ta direk t utan ombud. Det mås te 

vara sa mma a nsvarsfö rhållande här som 

i ele n operativa ledningen. där MB är di-
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rek t ansvarig und er ÖB för den verksam

het som han bedriver. 

S!utsa/sen blir all ÖB, tillsammans 

med M B och försvarsgrenschefer, mås le 

leda försvarsmak/ens utveckling och 

verksamhel såväl i .fi·ed som i krig. Dessa 

ingår därmed i militärledningen sam/ i 

högkvarteret, diir försvarsgrenscheferna 

biträds av varsin ledning och ÖB har till 

silt förfogande en personlig s/ab (kon101'} 

med expert kompetens. 
N å g ra övriga. korta kommenta r er: 

* Det är och mås te förb li så. a tt det är 

en man som e ntydi gt har ansvaret för 

myndi gheten försvarsmakten såväl i 

fred som i krig. ÖB vare sig få r e ll er 

skall hänskjuta frågor t ill någo n ställ

företrädare, vare sig det gäller opera

tiv verksamhet eller förbandsproduk

tion. Är detta möjli gt, så utgör det 

aktuella beslutsansvare t inge t ÖB-an

svar. Ett fullföljande av såvä l upp

dragstaktik som VI-90 ide . innebär. 

att ansvaret ska ll del egeras fullt ut . 

Dett a innebär således att ÖB , sa mtli

ga MB. CA, C M och CFV skall ingå i 

militär ledningen. 

* Försvarsmakten som en myndigh e t 

(koncern) är bra , men då måste också 

iden förverkligas fullt ut och byggas 

upp med Vl-90 ledningsfil osofi som 

grund. och inte som nu med en cent

ralistisk toppstyrning i högkvartere t. 

Då måste också statsmakterna accep

tera. at t ÖB reellt har avvägningsin

strume nte t i sin hand . elvs me ll a n ski l

da förbandstyper och organisationer. 

Politikerna sva rar för övergripande 

mål sä ttning och resurstillde lning och 

avstår från sUillningstaga ndcn till en

skilda organisationer och matcrielob

jekt. 
* Det är oacceptabelt att, med ovanstå

ende som grund . de t inte är ÖB som 

gör avvägninge n. Organisationsför

slaget är utformat e nligt ovanstående 

pyramidorganisation en! LEMO. 

Konsekve nsen av detta blir att vi dels 

får tre nivåer mellan elen fackmässi ga 

ledninge n av produktionen (arme, 

marin , flyg) och den som är ytterst 

ansvarig för avvägningen , dels är det 

svårt a tt förklara de tre "avdelnings

chefernas roller" i högkvarte ret. Nå

got ree llt arbete, me r än att skriva 

papper och vara ÖB rådgivare går ej 

att finna. 

* Det är oacceptabelt att inte ta ut den 

rationalisering, som egentligen finns 

inbyggd i det förslag, som utredaren 

lä mnat. Det gäller att löpa lin a n fullt 

ut. Ansvarsförhållandena skall vara 

e nkla och beslutsvägarna kort a. Då 

bör högkvarteret byggas upp kring 

den ledningsfilosofi , som utreda ren 

egentli ge n ger uttryck för. Samtidigt 
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bör även ro-funktionen (motsv) ifrå

gasä ttas. Ansvaret måste också re n

odlas. Antalet fö rband som skall ut

bildas är inte mer omfatta nde än att 

de tta kan ledas direk t från högkvarte

ret. Likaledes måste sa mord ningsv in

ste rna tas tillvara. Detta görs bäst ge

no m att lika/likartade förband prod u

ceras på så få pl a tser som mö jligt. 

En vidarutvecklad ideskiss 
- ÖB e ntydi g chef fö r konce rnen 
- Ko ncernl ed ning (militärledning) be-

ståe nde av ÖB (ordf) sa mt MB och 

led ningscheferna i högkva rte ret sa mt 

högkvartere ts operationsleclare. 

- Högkvarteret bestående av ÖB 

(chef), arme leclninge n, marinledning

e n och fl ygledningen samt e n opera

ti onslecla re . 
- ÖB har till sitt för foga nde e n expert

stab som bl a omfattar expe rt- (rådgi

va re-) kompetens var för sig inom 

områdena strategisk långsiktsplane

ring, utveckling av verksamhets- och 

ekonomistyrning, redovisning och in

te rnrevisio n, centralt arbe tsgiva ra n

sva r, juridik , informat ion sa mt därut

över el e( n) ytterligare expertkompe

te ns(er) ÖB anser s ig be höva vid var

je tillfälle. 
- Ledningarna i högkvarteret omfattar 

ko mpete ns va r för sig inom område na 

program- och produkti o nsplanerin g, 

cle lprogramleclning, verksamhets- och 

e ko nomireclovisning, centralt perso

nalutvecklingsansvar, information 

samt utgör tillika expertstaber för res

pektive lecl ningschefer. 
- Högkvarte rets operationsledare har 

till sitt förfogande e n pe rsonlig ex

pertstab som omfattar expert- (råclgi

var-) kompe tens var för sig inom o m

rådena kri gsplanläggning, unele rrät-
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telseledning sa mt övergripande ope

rati v ledning. 
- Militärområde beståe nde av MB och 

milostab (chef, milostabschef) som 

omfattar kompe te ns inom o mråde na 

krigsp lanläggning, underrättelseled

nin g, operativ lednin g sa mt kontroll 

av förbandproduktion. Militärområ

de har in get territoriellt ansvar i fred 

men ges ett tänkt ope rativt o mråde 

för krigsp la nl äggning samt för opera

tiv ledning i fred. 
- Högkva rtere t leder förbandsproduk

tion e n. De nn a genomförs av brigad

och flottiljchefer (motsv) och sam

ordnas unde r respektive led ning i 

högkvartere t av arm e komm a ndo, ar

mek å r. marinkomma ndo, kustflottan, 

fl ygkommando samt fl ygeskade rn . 

- Arme, marin- och flygkomm ando ut

övar taktisk ledning av arme-, marin 

respek ti ve fl ygstridsk rafter. För tak

tisk led ning i eventue ll(a) kra ftsam 

lingsriktning(a r) organiseras två ar

me kårer, en marin led ning sa mt e n 

flygeskader. G rän se rna för dessa 

komma ndon behöve r inte sa mman

falla med mo tsvara nde fredstida ope

rativa gränse r (milogränser). 
- Armekommando bildas ge nom sam

manslagning av fl era fo och övertar 

förd eln ingars och försvarso mrådens 

uppgifte r, bl a de t territoriella ansva

ret in o m he la sitt tillclelacle o mråde . 

Totalt å tta arme kommandon orga ni

seras (ink! Gotland) va rav två , e tt i 

syd och ett i no rr, organiseras som en 

armekår. 
- Marinkommando organiseras på 

väst- , syd- , ost- och norrlandskusten 

varvid norrl andskustens ma rinkom 

mando ej ges procluktionsansvar. Ma

rin kommandonas territoriell a uppgif

ter (fo-uppgifter) övertas av aktue llt 

armekommanclo. 
- Flygko mm ando bildas genom att nu

varande sektorers uppgifter övertas. 

Ett fl ygkommando orga nise ras som 

en flygeskader. 
De nna ideskiss sk ulle kunna leda till viel

stående organisa tion , vilken verkligen 

tar tillvara ele n ra tionalise ringspote ntial , 

som finns i ledningsorganisatione n såvä l 

centralt som regionalt, inte minst på elen 

lägre regio nal-/loka la nivå n. D e n utgör 

också en förutsättning för att skapa elen 

fra mtida ha ndlings frih ete n utan bind

ningar i det förgå ngna. 
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Tredubbel svensk fullträff 
Sjömålsrobote n Saab RBS15 utgör den 
vapentekniska ryggrade n i fö rsvaret mot sjö

invasion. Robotsystemet är operativt på fl ottans 

ytattackfartyg, såvä l robotbåta r som kust
korvetter och levere ras nu till Flygvapne t. Det 

första kustrobotbatteriet med Saab RBS15 är 
också snart o perativt. Systemet, utveck lat med 

den modernaste te knik som står att finna, har 
inneburit lägre koSLnader fö r de t svenska 

fö rsva ret än tänkba ra utländska a lternativ. 

SaabRBS15M 
Ger stor slagkraft med åtta robotar per fartyg- lång 
räckvidd och hög träfLsannoli khet- va riabel ban

profil -aktiv och passiv må linmätning. 

Saab RBS15KA 
Svåmp ptäckt förband med stor slagkraft. Systerne r är 

snabbt gn1ppe rat fö r hög insatshe redskarlängs 

hela kus1en . 

Saab RBS 15 är utvecklat och tillverkat av Saab Missiles, 
specialisten inom svenskförsvarsindustri på ava ncerade 
autonoma robotsystem 

COMBITECH GROUP 

Saab lfllissiles 
Saab Missiles AB, 581 88 Unköping 
Telefon 013 · 286000. Telex 50001 smablg s. Telefax 013-286006 

Korresponderande ledamoten 

BO HUGEMARK 

Ö versie Bo Hugenwrk ii r chef/dr lllilitäriJiSIOriska 
avdelningen vid Mili liirhägskolan. 

strategier i det framtida Europa 
Å rsberättelse i vetenskapsgrenen " /. Srategi och stridskrafiers an vändning" f ör år 

/ 990-91. 

Rubrik e n för de nna redogöre lse ä r något 

ofullstä ndi g. De t bör sna ra re he ta: '' i och 

fö r ... E uropa " . D e ls fö r att Europa i stra

tegiskt avsee nde seelan 19 17 va rit be ro

e nde av USA, de ls för a tt E uropas uto m

e urope iska engage mang, tillst ädes reda n 

på mede lticle n och aldri g försvunnet nu 

syns öka i betydelse. E nskilda e uropeis

ka state r har även seel an 1945 va rit inbe

gripn a i mer e ll er mind re konfliktfyllda 

e ngage ma ng ut a nför Euro pa: Sto rbritan

ni e n. Nederlände rna. Be lgien . Fra nkrik e 

Po rtuga l 1 avkolonise rin gsprocesse n, 

Storbrit a nnien och Fra nkrike i Suezä

ve ntyre t. Frankrike i Tchacl . Sto rbritan

nien i ira nska o ljekri se n. Sovje tunion e n 

indire kt i södra Afrik a , dire kt i Kubakri

se n och A fghani sta n. Vad vi nu se r är att 

Väste uro pa som e n g roe nde po liti sk a k

tör inte ba ra har ge mensa mm a intresse n 

utan också börja r age ra geme nsa mt ut 

anför E uropa. 

Jag komme r a tt ge e n tämli ge n fylli g 

bild av ko nflikt o rsake r och ko nflikt

mönst e r, därur fö rsök a hä rleda övergri 

pande st ra tegier och slut a med a tt ge ele n 

marin a stra tegie ns roll i de tt a. J ag kom

me r dä rvid att ka raktä ri se ra de marin a 

strategiska sy fte na i fö lj a nde te rme r: 

(l) Sea conu·o f vilke n i sin tur inde las i 

a ) Sea Assertian som sy ft a r till a tt man 

ska ll kunn a a nvänd a havet fö r ege t bruk. 

b) Sea Den i a/, som sy ft a r till a tt hindra 

fi e nden a tt a nvända have t. 

(2) Projection ol Power Ashore. vars 

inne börd framgå r av namn e t. 

Framstä llninge n konce ntre ras på stra 

tegie r för kri g och avskräckning i e tt eu

rope iskt pe rspe kti v. Fråga n om ele n ma

rin a makt e ns roll i smärre kriser, om 

glo ba l Power ProjeCiion m m lämnas a llt

så dä rhän . 

Förändringsprocessen 
De militä ra strategie rna ha r i rege l för

ändra ts lå ngsammare än de po litisk a 

strukture rn a och spännin gs läge L De t be

ror na turli gtvis på a tt de militä ra sys te 

me n ha r lå ng livslängel och kräve r lå ng 

framförhå llnin g i pl a ne ringe n. Me n ock

så på att strategi e rn a spegla r grundl äg

ga nde intresse n, so m ä r fö ra nkra de bl a i 

de geopoliti ska fö rh å llande na och funda 

me nta la ideologi ska konflikte r. l e tt te m

pe re rat klim a t slänge r ma n inte bo rt klä

de rn a för a tt de t blir några daga rs vä rme

bölj a . 
E tt mycke t illustra ti vt exempe l till 
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detta är att det i det längsta funnits en 
sovjetisk krigsmakt medan unionen för 
länge sedan upphört att fungera som en 
civil stat och nu också formligen avskaf
fats. Ett annat är att vi detta år haft fort
satta ubåtsintrång i svenska vatten. 

Detta förhållande innebär emellertid 
också att man, i det fall de politiska för
ändringarna går åt samma håll, till slut 
når en brytpunkt, då även de militära 
systemen och strategierna ändras, och 
det radikalt. 

Jag kommer att inleda med att gå till
baka till "utgångsläget" som rådde innan 
de politiska förändringarna började. Det 
säger sig självt, att det egentligen inte 
funnits något sådant läge. allt är en pro
cess av ständig förändring. Dock kan 
man säga att- jämfört med dagens tem
po - processen gick med snigelfart fram 
till mitten av 80-talet. vilket underlättar 
vår analys. 

Utgångsläget 
l. Konfliktmönstret 
Det som ytterst bestämde den strategis
ka bilden i Europa från 1945 var den ide
ologiskt betingade konflikten mellan den 
socialistiska och den kapitalistiska/de
mokratiska världen. Den var till sin natur 
o löslig, så länge inte ett av systemen gick 
under. De tankar som florerade då och 
då om en konvergens mellan systemen 
eller annan form av fredlig samlevnad 
byggde på en vanföreställning om att so
cialismen var ett rationellt system. 

Att denna konflikt inte ledde till öp
pet krig berodde på uppdelningen av Eu
ropa i två starka militärblock och ytterst 
på den nya dimension kärnvapen tillfört 
strategien. Konsekvensen av en kärnva
penslagväxling var i detalj oförutsebar 
men i stort påtagligt katastrofal. I och för 
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sig skulle en angripen, underlägsen , part 
inte ha något att vinna på att tillgripa 
kärnvapen. Men även en liten eskala
tionsrisk är avskräckande om konse
kvensen av eskalation är katastrofal. 
Därför skulle inte ens en mycket stor 
hägrande vinst fresta en rationell aktör 
till angrepp. 

Detta gjorde att krig i Europa var 
tänkbart endast i lägen då förmågan till 
rationellt agerande minskade radikalt. 
En förutsättning härför fanns redan: den 
socialistiska ideologin. Andra ingredien
ser sku lle ha kunnat vara bristande för
måga att hantera kriser, bristande insyn, 
de militära beredskapshöjningarnas egen
dynamik. bristande kontroll över de mili
tära händelserna på låg nivå. 

2. Övergripande strategier 
Den östliga militära strategin för det fall 
krig bedömdes oundvikligt byggde på 
konventionell offensiv , där det gällde att 
vara i förhand och behålla initiativet, 
med syftet att snabbt bryta västs offensi
va och defensiva kraft och slå sönder alli
ansen. Osäkerheter med denna strategi 
var bl a om man skulle kunna hålla ner 
NATO:s flyg tillräckligt länge och om ut
hålligheten skulle räcka till att skapa ett 
avgörande som hindrade att USA senare 
kunde befria Europa. 

Den västliga strategin byggde på e tt 
framskjutet konventionellt försvar i 
kombination med en möjlighet till tidigt 
bruk , First-use, av kärnvapen syftande 
till att främst genom den politiska effek
ten få stopp på offensiven. Svagheten i 
detta var dels bräckligheten i ett konven
tionellt försvar som varken kan stödjas 
på befästningar (för att inte bygga fast 
Tysklands delning) eller uppge terräng 
(av hänsyn till Västtyskland som var den 
starkaste Europeiska NATO-makten). 

dels bristande trovärdighet i kärnvapen
optionen. Detta ledde mot slutet av peri 
oden till lanserande av olika former av 
offensiva optioner, luftburna system så
väl som markoffensiver och en ny ameri
kansk operativ doktrin , Air-Land Battle. 

3. Marina strategier 
De marina konsekvenserna av dessa 
strategiska förhållanden var följande : 

För NATO: 
(l) Före eller i inledn ingsskedet av ett 

krig krävdes en total Sea Assertian över 
Sea Lines of Communication (SLOCs) 
över Atlanten. Strävan var att överföra 
förstärkningar före ett krig, men efter
som ingen, när en konvoj skulle avgå, 
kunde veta om och när krig skulle bryta 
ut , var det tillrådligt att i förväg se till att 
sovjetiska attackubåtar och bombflyg 
inte skulle kunna inverka. 

Konvojer som startade efier ett krigs
utbrott skulle visserligen inte hinna fram 
till de första dagarnas eller veckornas 
operationer. Men ingen kunde förutse 
hur långt kriget skulle bli. Kanske skulle 
ett stando inträda om den sovjetiska of
fensivens kraft ebbade ut eller efter en 
begränsad kärnvapeninsats. Snabbast 
möjliga förstärkningar skulle då kunna 
var avgörande för på vems villkor kriget 
skulle kunna avslutas. 

(2) I Norska havet behövdes en ome
delbar Sea Denial för att förhindra ett 
sovjetiskt blixtangrepp, men snarast ock
så Power Projec·rion som understöd av 
operationerna till lands och Sea Asser
tion för att kunna föra till förstärkningar. 
Sistnämnda krav mildrades något med 
hjälp av förhandslagring, varigenom för
stärkningar i stället kunde tillföras luftle
des. 

(3) I Östersjön var ambitionen i första 
hand Sea Deniaf, att hindra offensiva 

WP-aktioner mot skandinaviska länder, 
sjöburet underhåll och sjöburna förstärk
ningar till centralfronten. l ett senare 
skede kunde det också bli aktuellt med 
Sea Assertion och Power Projec"tion t ex i 
samband med sådana motanfall , som 
syns ha ingått i marinkårens planering. 

(4) Från Nordsjön och Norska havet 
kunde Power Projection med hangarfar
tygsbaserat flyg och sjöburna kryssnings
robotar (SLCM) ske mot mål på djupet 
av centralfronten , i Baltikum eller västra 
Ryssland och mot Kolaområdet Detta 
kunde bli ett viktigt komplement till ett 
hårt trängt attackflyg på centraleuropeis
ka flygbaser. 

(5) I Medelhavet krävdes en omedel
bar Sea Assertion för att säkerställa för
bindelser till bundsförvanter (Israel, 
Egypten) och för att möjliggöra Power 
Projection mot angränsande delar av 
Mellersta Östern, mot mål i södra Sovjet
unionen och till understöd av Turkiet, 
Grekland och Jugoslavien. Härav följde 
automatiskt Sea Denialmot Sovjetunio
nens fö rbinde lser till sina bundsförvanter 
(Libyen , Syrien). 

(6) En alldeles speciell form av Sea 
Denial var det hot som med jaktubåtar 
skulle kunna riktas mot strategiska kärn
vapenubåtar, SSBN, i Barents hav. Detta 
var dels en komponent i kärnvapenstra
tegin - genom att hota den sovjetiska 
kärnvapenreserven uppnåddes vad som 
kallades kontroll över eskalationsproces
sen - dels ett medel att freda SLOCs -
man tvingade den sovjetiska flottan på 
defensiven. 

Sovjetunionens marinstrategiska mål 
var delvis spegelvända. "Delvis" för att 
bristande resurser in te alltid medgav så 
stora ambitioner som N ATOs worst-case 
analysis uppvisade. 

(l) Det har ofta hävdats att Sovjetuni-
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onen inte hade för avsikt att skära av 
SLOCs. Det bör dock snarare ha varit en 
fråga om bristande förmåga. Erfarenhe
ter från två världskrig har visat det fatala 
för den kontinentala stormakten att inte 
kunna hindra USA att komma de euro
peiska västmakterna till undsättning. En 
utbrytning i Atlanten var emellertid ett 
stort företag som krävde också att man 
behärskade skandinaviska halvöns södra 
och Mellersta delar. 

(2) Detta skulle i sin tur underlättas 
genom framgångsrika sjöoperationer i 
Norska havet som möjliggjorde offensiv 
på Nordkalotten. 

(3 och 4) De indikationer vi har på 
förberedelser för strategiskt överfall på 
Sverige kan kopplas såväl till offensiva 
ambitioner mot Skandinavien, med yt
tersta mål Nordatlanten som till behovet 
att hindra N ATO:s Power Projec/ion via 
skandinaviskt område. 

(5) Den sovjetiska positionen i Med
elhavet var, liksom den i Norska havet , 
svårt handikappad av att NATO behärs
kade en stor del av stränderna. Det gjor
de att Sea Denialmöjligen kunde utövas 
med långdistansflyg från baser i hemlan
det och kanske i ett tidigt skede från 
bundsförvanters - länge främst Libyen 
och Syrien - territorium. Någon Sea As
sertion för att understödja dessa kunde 
däremot svårligen etableras med mindre 
Turkiet och Balkan ockuperades. Därför 
satsades troligen på en fonn av förhands
lagring: bundsförvanterna hade mycket 
fler stridsvagnar och flygplan än de själva 
kunde betjäna, besättningar och piloter 
förmodades tillföras med flyg under ett 
kris-skede. 

(6) Högsta prioritet för den sovjetiska 
marina strategien torde ha varit skyeld av 
de egna SSBN i Kola-området. Detta var 
också ett realistiskt mål med disponibla 
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resurser. Det kunde emellertid också 
kräva offensiva aktioner mot Nordnorge 
och detta i sin tur Sea Asserlion i och 
möjlighet till Power Projeclion från de 
norra delarna av Norska havet. 

Trendbrottet 
U n der sista delen av den pre-Gorbatjov
ska eran blev Sovjetunionen alltmer en 
stat vars enda styrka var den militära. 
Denna styrka ökades också , och militär 
makt projicerades utanför den erkända 
intressesfären, vapenleveranser på många 
håll, kubanska legoknektar i Afrika, ökat 
kärnvapenhot mot Västeuropa, invasio
nen i Afghanistan. 

Till slut möttes detta av motrustning
ar från väst, såsom lnrermediale Nuclear 
Forces (INF), Slralegic Defence lnilarive 
(SDI) och Emerging Technologies (ET). 

Ä ven på marin sida skedde motsva
rande utveckling. Den sovjetiska öv
ningsverksamheten flyttades alltmer ut 
från basområdet på Kola. Ubåtsaktivite
ten i svenska vatten intensifierades troli
gen. Sovjetunionen började bygga stora 
hangarfartyg. 

På amerikansk sida introducerades 
som ett motdrag The Marilime S1ra1egy 
och ideer om horisonie/l eskalation, samt 
förkunnades byggandet av The 600-ship 
Navy. 

Den västliga motrustningen var san
nolikt huvudorsaken till att Gorbatjov 
inledde en helt ny utrikespolitik och för
kunnade ett nytt strategiskt tänkande. 
Detta mötte en hel del skepsis i väst och 
gavs olika tolkningar: Krigslist för att 
lura väst att rusta ned. strömlinjeform
ning av krigsmakten för att göra elen mer 
operativt flexibel i modern operativ mil
jö, ökad strategisk handlingsfrihet (kom
ma bort från automatisk massoffensiv på 
alla fronter) , spara pengar till civila in-

vesteringar, taktisk reträtt för att på sikt 
stärka nationen, inklusive krigsmakten, 
ärligt menad långsiktig avspänning. 

De ursprungliga syftena låter sig inte 
nu avgöras. Motiven har troligen varit 
olika i olika kretsar. Säkert är att man 
från politiskt håll gentemot militären, för 
att hålla den vid gott mod , betonat beho
vet att reformera krigsmakten för att 
stärka den på sikt. 

Många strateger i väst gjorde missta
get att själva tro att resultatet av den pe 
restrojka som startade parallellt med det 
nya strategiska tänkandet skulle kunna 
bli en pånyttfödd, stark och farlig Sovjet
union. 

Detta var en orealistisk farhåga, 
byggd på vanföreställningen att socialis
men var ett rationellt system som skulle 
kunna reformeras. Denna vanföreställ
ning delades troligen av huvuddelen av 
de sovjetiska ledarna inklusive Gorbat
jov. Därför vågade man starta reformpo
litiken. Resultatet blev emellertid ett 
skred: 
- Det nya strategiska tänkandet för

störde det kitt som det yttre hotet ut
gjort och underminerade därigenom 
WP. 

- Glasnost förstörde det ideologiska 
kille t. 

- Perestrojkan accelererade det ekono
miska sammanbrottet och undermi
nerade regimens inre legitimitet. 
Reträtten ur Östeuropa innebar att en 

utveckling som skulle ha kunnat utlösa 
svåra kriser eller krig skedde nästan utan 
blodspillan. Härigenom försvann den of
fensiva strategin mycket snabbare än vad 
som kunnat bli fallet i en rent militär 
omställ ni ngsprocess. "Språngbrädan", 
satellitstatsom rådet , är helt enkelt borta. 

Detta har i sin tur givetvis tagit bort 
grunden för N A TO:s Forward Defence. 

Dess flexible Response kvarstår. Den är 
ingen distinkt operativ doktrin utan sna
rare en tämligen luddig handlingsfrihet. 
First-use har inte formellt avskaffats men 
framstår som tämligen irrelevant och al
liansen har därmed befriats från elen po
litiskt känsliga frågan om modernisering 
av slagfältskärnvapen. 

Hotbilder i förändrings
processen 
Den väldiga sovjetiska reträtten väckte 
två farhågor , elen ena främst i Norden , 
elen andra främst i Sovjetunionen. 

Den första kom att få namnet "pölse
teorin". Skulle stridskrafter från Central
fronten nu förflyttas till Baltikum och 
Leningrads militärområden och öka ho
tet mot Norden? Ett hot som uncler
ströks av att Sovjetunionen nu i fall av 
krig mot väst som enda konventionella 
option skulle ha den nordliga omfatt
nings- och avskärningsrörelsen genom 
Skanclinavien och ut på haven. Dessut
om, Sovjetunionens reträtt gjorde hem
landet mycket mera sårbart, "fienden" 
stod närmare och de sovjetiska konven
tionella stridskrafterna försvagades all
mänt. Detta kunde peka på att kärnva
pen fick en större roll i försvaret av 
hemlandet. vilket i sin tur unelerströk 
elen norra kärnvapenbastionens betydel
se. 

Korvens norra ände har knappast 
svällt ut konkret i någon överväldigande 
grad. Vad beträffar de mer abstrakta 
"pölseeffekterna" går knappast att be
kräfta eller vederlägga. Ett mindre he
dersamt utslag av dessa resonemang har 
varit en del beskäftiga svenska råd till de 
baltiska folken om att tillgodose Sovjetu
nionens "legitima säkerhetspolitiska in
tressen". Såclana råd byggde på felaktiga 
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föreställningar o m möjligheten att hå ll a 

ihop e tt fallfärdigt system . 
Den andra farhåga n var, att de n sov

jetiska krigsmakte n sk ulle kunna använ

das fö r e ller re ntav ta initiativet till e n 

återgång till totalitärt styre. Rykten och 

me r e ll er mindre högt uttalade hot om 

militärkupp hördes a llt oftare uneler 

1990- 9 1. 
Som e n bekräftelse kom så a ugus

tikuppen. Att den misslyckades hade 

må nga orsaker, men elen gru ndl ägga nde 

kan ha varit a tt utvecklingen gradv is nå tt 

e n punkt, då in gen reaktionä r känner sig 

säker på at t ha en lösn ing på unio ne ns 

problem. 
Nya kupper kan för elen sk ull inte ute

slutas. Ett läge kan lätt uppstå då någon 

känner sig säker på a tt e tt auktoritärt 

styre är det minst o nda, ger ele n enda, om 

än ringa , chansen att undvika e n total 

katastrof. 
Instrumentet för o lika former av väp

nade ingrepp finns alltfort kvar till stora 

delar. Detta är fö ljden av en helt nat urlig 

prioritering i det förgångna . En stat som 

förlorar i styrka på allt fler områden, sö

ker givetvis åtminston e vara stark på de 

områden, där man tidigare presterat vä l. 

Bara för att man tappade Centra le uropa 

måste ma n inte ge upp Norden. Härtill 

kommer att den politiska kontrollen 

över krigsmakten trolige n efter hand 

minskat. 
De reformideer som framförts, bl a 

övergå ng till yrkesarm e, hinne r tro li gen 

inte realiseras. Den politiska utveck ling

en ledde till att det till slut fanns krigs

makt utan land. Utvecklingen elen när

maste tiden kan gå i två rik tn ingar: 

Antingen accele re ras krigsmaktens sön
derfall. Eller ökas kupprisken: reaktio

närerna frestas a tt slå till medan instru

mentet finn s kvar. 
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Framtiden 

J. Konfliktmönstret 
Det sk ull e föra för lå ngt att här sk issera 

tänkbara scenarier som denna process , i 

kombinati on med upplösningen av elen 

politiska auktorite ten och elen ekonomis

ka katastrofe n, kan utmyn na i. Mycket 

grovt kan de tre scenarier som seda n ett 

a ntal å r avtecknat sig fortfarand e gä ll a: 

ANARKI 
SKRÄCKVÄLDE 
INBÖRDESKRIG 
Som ett godartat alternativ till dessa har 

man också kunnat teck na ett tillfrisk

ningsscenario, va rs nödväneliga förutsätt

nin gar är 
- Omedelbar uppl ös ning av uni o ne n. 

- Omedelbara syste msk ifte n unde r 

ledare med e kon omisk insikt och 

folkli gt stöd . 
- Begravande (t illfä lli gt å tminstone) av 

nationa litets- och e tniska motsätt

ningar. 
- Ekonomisk samverkan. 
- Västligt b istå nd. 
Ett flertal av dessa förutsättningar ver

kar nu vara på väg a tt uppfyll as , varför 

man inte kan utes luta mirakel. Men man 

ka n inte he ll e r lova a tt det inte spåra r ur 

oc h in på de andra scenariern a. 
För elen fortsatta diskussionen ä r det 

de tre ominösa alternativen som är cle 

intressanta. 
Detta är väl att märka scenarier på 

kort si kt . Ä ven i det gyn nsamma fallet 

kommer det att ta lå ng tid att bygga upp 

Rysslands ekonomiska styrka. O m och 

när detta sker, kanske in i nästa seke l, är 

elen avgörande frågan huruvid a detta 

Ryssland är demokratiskt och integrera t 

i den europeiska geme nskapen . Detta är 

det sannolikaste alterna tivet. Men ett 

auktorit ä rt cha uvinist iskt och revan-

schist is k t rike, en "arvtagare." till me l

lankrigs tidens Tysk la nd kan inte uteslu
tas. 

Dessa utvecklinga r på kort och lå ng 

sikt kan innebära en vid ska la av konflik

ter. kriser och krig: Ekologiska katastro

fer , massvä lt och folkvandringar , etniska 

kravaller , folkmord , etniska krig. inbör

deskrig, revanschkr ig. Såclana even

tualite ter innebär e n stor säke rhetspoli

tisk utmaning för N A TO och för ele n 

europeiska gemenskapen. 
Paradoxalt nog och drastiskt uttryckt 

tycks N A TO:s största proble m inte lä ng

re vara att hindra invasion frå n Östeuro

pa utan att hindra Öste uropa att bli med

lem. De nya demokratierna i öst ser sig 

om efter ar rangemang, som kan ge sä

kerhe t mot elen osäkra utvecklingen i de 

östra gra nnl änderna. Såclana propåer ha r 

t ex framförts från Polen , Ungern , Tjeck

oslovakien , Bulgarien och de baltiska 

staterna. Hittills har cle tillbakavisats och 

skälet har varit tydligt: man har inte velat 

oroa Sovjetunionen och ge cle kretsar 

vatten på sin kvarn som pe kat på att 

N A TO utgjort et t ö kande hot mot det 

heli ga Ryssland. 
D e lvis kommer saken i ett a nn at läge i 

och med Sovjetunionens upplösning, 

men man kan förmoda att elen under kal

la kriget förvärvade rädslan för att in

kräkta i "motpartens'' intressesfär dröjer 

sig kvar i alliansen. Samtidigt tvingas 

emellertid el e europeiska N A TO-stater

na till a llt mer ingående engagema ng för 

de nya staterna , politiskt, ekonomiskt, 

för att rädda dem frå n kaos. Det är svårt 

att se hur man i ett senare skede av den

na process sk ulle kunna säga nej till o lika 

säkerhetspolitiska e ngagemang, innefat

tande äve n militära komponenter. EG:s 

växande Jugoslavienenga gema ng kan ses 
som ett förebud. 

Hä ri ligge r givetvis ett antal konflikt
risker. 

2. Övergripande strategier 
Den strategiska kärnvapenavskräckning

ens framtida roll är svår att beskriva , 

m h t osäkerhe ten om Rysslands framtid. 

Kanske ges i e n nära framtid en chans att 

ömsesidigt avskaffa dessa system , kanske 

öve rvintrar de och spelar en roll i e tt 

framtida konfliktmönster. Man kan ock

så tä nka sig lägen , då ett försvagat Ryss

land antar en doktrin av massiv veder

gä llning som en sista försvarsl inj e. 

Inom överskådlig tid är hotet om e n 

rysk storoffensiv mot Västra Europa 

borta medan motsatse n, som antytts 

ovan , kanske kan ses som e n eventualitet 

av paranoida ryssa r. Man kan därför för

utse en radik a l minskning av Västeuro

pas numerär av stående styrkor, me n 

med möjlighet a tt tillväxa om det stora 
hotet på sikt sk ull e återkomma. 

På kortare sik t krävs i s tä llet resurser 

för snabba insatser, stöd åt ho tade demo

kra ti ska regimer mot inre kupper, mot 

grann lä nders revanschistiska hot , för in

terventioner i inbördeskrig etc. Utöver 

snabbrörli ga markstridkrafter (ink! ma

rinkå rsförband) kan det röra sig om flyg

stridskrafter, eve ntuellt i kombin at ion 

med i fred förberedda basfacilitieter. 

Kärnvapnen spe lar i dessa stra tegier 

en mycket mer unelanskymd roll. Mark

baserade vapen utgår, fly get är det domi

nerande medlet för kärnvapeninsats. 
Det amerikanska e ngagemanget tor

de bli mer globa lt vi lket stä ller ökade 

krav på europeerna , en utveckling som 

påbörj ats. Detta gäll er också försvar av 

europeiska intressen i Mellanöstern . 

3. Marina strategier 
(l) Någon form av USA-engagemang i 
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Europa to rde va ra aktue llt även i framti 

den . Erfarenheten visar på hur även e tt 

från börj a n isolationisti skt inställt USA 
till sist dras in i E uropas kri g. De t före li g

ger e n sta rk st rävan i Europa att bibehå l
la amerikansk nä rvaro och kärnvapenga

ranti för a tt inte bilde n från de tidigare 

krigen ska ll upprepas. Omvä nt torde 
US A vara ange läge t a tt kunna bromsa 

a lltför höga sto rmaktsam bit io ner i Euro

pa. 
D e tta. i ko mbinati o n med e n i fred 

minskad nä rvaro, torde betyda fortsa tt 

e ller ökad vikt vid Sea lissertian över 

SLOCs. 
(2) Detta betyder i sin tur fo rtsa tt vikt 

vid Norge och Norska havet. Detta om

råde är också e n strat egisk förte rrä ng till 
US A och e tt o mråde unde r missilbanor

na . Det är också e tt tänk bart brohu vud 
för förstärkningar till Europa. Omvänt är 

Norges at lant iska orie nte ring alltfort 

sta rk . 
(3 och 4) Power Projection mot Ce n

tral- och Östeuropa ka n bli akt ue ll i fl e ra 

o lika situationer. l ett stort ryskt re

vanschkrig kommer Väst a tt vara intres

se rat av o li ka former av lnterdiction. l 

smärre kriser kan interve nti o ner via 
nordiskt område bli ak tue ll a. Detta leeler 

t ill ett starkt behov av Sea Assertion. 
Sunden måste hålla öpp na. Den västl iga 

traditione ll a sy nen på Östersjön som e n 
havsvik blir än mer marka n t. 

Av sä rsk ilt intresse är här a tt notera 

e n clenuklearisering av sjöstridsk ra fterna 

som gör dem mer lämpade som mede l 

för Power Projection i smärre kriser. S jö

burna kryssningsrobotar. SLCMs. som 

visade sitt värde i Kuwaitkrige t. sku ll e 
vara oanvändbara i begränsade krig so m 

berör kärnvapenmakter i Europa. om de 

kunde misstänkas bä ra kärnvape n. 

(5) Medelhavet kan bli e n strategiskt 
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mycket aktiv fl a nk. Här ka n behövas 

stöd till bundsförvanter (förutsätter Sea 
!1.1sertion) e ll e r Power Projeelion i form 

av preemptiva slag mot dikta turer på väg 

a tt skaffa kärnvapen. Kuwaitkri get gav 

viktiga e rfare nhe te r av samordning av 

ha ngarfart ygsb ure t och la ndbase ra t flyg. 

Sa mtidi gt var dock förh å ll a nde na här så 

extrema. e n mycke t stor öve rl ägse nhet 

och mycket lå ng förberedelsetid. at t det 
ä r svå rt att se att e rfarenh e te rn a dire kt 

skull e kunn a o msä ttas i nya o mråde n. 

Sä rskilt om insa tse r skull e ske ino m ra

me n för e tt e urope iskt sa marbete, t ex 

Västeurope iska union e n. W EU. torde 

sy fte na få vara mer blygsa mm a. 
E rfarenhe te rna av ele n irak iska min

krigföringen ko mm e r sä ke rt a tt bea ktas. 
(6) Man kan nog räkna med en viss 

försiktighet i vad avser den mest fram

skj utna delen av Maritime Strategy . såvä l 
i avspänningst id som vid e n ökad spä n

nin g i förh å ll a nde till ett försvagat och 

kanske ne rvös t Ryssland. Å andra siclan 

kan det uppstå läge n. då e tt tydli gt hot 
mot SSBN kan bedömas öka avskräck

ningen. varför fo rtsa tt utveck lin g av jakt
ubåtar är sa nn o li k. 

Ma n kan tycka a tt elen ova n framställ

da bi lden te r sig mycket traditionell och 

mest liknar e n lätt rev iderad version av 

elen gamla strategiska bilden. Det är e n 

a ll de les rikti g iakttagelse. Förutsättn in g
e n är ju e tt 1vorst-case som innebä r att 

Sovjet uni onens arvtagare efter det förlo

rade "'Tredje vär ldskriget" (det kalla) 

kan komma a tt slå in på en revanschistisk 

väg liknande Tyskland efter Första 

världskrige t. Detta sk ull e kunn a bli följ
elen av att segrarmakterna misslyckas 

lik a kapitalt all bygga freden efter sege rn 

so m dc gjorde i Versailles. Om de i stället 
upprepar Västmakternas prestation visa

vi Tysk land efte r Andra världskriget får 

vi g ive tvi s en he lt a nna n bild , där tro li gen 

milit ä ra strategier spelar e n unelero rdn ad 
roll. 

Konsekvenser för Sverige 
Ka nske uppn å r vi sna rt Sea Denial ge

nom att "fie nde n". de stridskrafte r som 

utfö r ubåtsintrången försvinner till följd 
av elen po litiska uppl ös ningen , e n para l

le ll till vå r uppru stnin g uneler Andra 

världskriget , som var klar 1946. 
Trots att västs intresse för Östersjö

o mrådet kanske öka r är de t inte g ivet a tt 

vi ka n räkna med a uto matisk hj ä lp med 

Sea Denial i ett eve ntuellt framtid a kri g 

med Ryssland. inte så länge vi är all ia ns
fria. Försö ken för e tt a ntal å r sedan från 

försva rsdepartementet att trolla bort in-

vasionshotet i södra Öste rsjön med hä n
visnin g till tyska ma rinfl yge t var redan 
då förk as tligt, bl a mot bakgrunden av 

hur de t gick för Norge 9 april 1940. Ki.I

waitkrige t har bel ys t sa mm a sak. Ett litet 

land som inte kan värja sig mot e tt fa it 

accompli få r vä nta länge på befrielsen. 

Våra framtida be hov kan kanske inte 
begränsas till Sea Denial. Liksom EG ef

terh and inser a tt de n ga ml a blockgrän

se n inte ä r grä ns för sä ke rhe tspolitik en 

kan vi komm a att e ngage ra oss på andra 

siclan Östersjön i Finland, Baltikum , kan

ske Ryss la nd . på o lika sätt och med olika 

medel. Detta kan komma a tt ställa krav 

på vår marina förm åga, som vi ännu bara 
vagt kan a na. 

INREDNINGSDORRAR 
HMS LANDSORT 

ALVESTAPRODUKTER 

Ship Doors AB 
342 00 ALVESTA 

Telefon 0472-138 10 
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Litteratur 

The Fighting Tenth 

" The Ten rh Submarine Flatilla and the Siege of Malta". 
av John Wingate. DSC. 

Uneler hela sitt liv har John Wingate va
rit nära knuten till havet. Sin sjömilitära 
utbildning fick han vid Royal Nava l Col
lege, Dartmouth. Wingate var kommen
derad på mindre fartyg. jagare och ubå
tar både före och uneler andra världskri
get. Han omnämndes i officiella rappor
ter och tillclelaclcs Distinguishcd Service 
Cross (DSC). Under kommendering till 
IO:e ubåtsflottilj en var han l :e officer på 
P.44 (United), vars chef då var först löjt
nant T.E. Barlow, DSC, och senare löjt
nant J.C.Y. Roxburgh. DSO, DSC and 
Bar. Roxburgh slutade sin karriär som 
Vice-Aclmiral Sir John R., Flag Officer 
Submarines och NATO Commander 
Submarines Eastern Atlantic. Barlow 
pensionerades som Commoclore HMS 
Drake efter att ha varit stabschef hos 
Flag Officer Submarines; år 1968 efter
trädde han sin far som Baronet och blev 
Sir Thomas Barlow. 
Oundvikligen är det de stora slagen un
der andra världskriget - dramatiska sam
mandrabbningar som Alamein, Arnhem, 
Miclway och The Battle of Britain - som 
tenderat att dominera dc många tusen 
böcker som har skrivits om kriget. Men 
det var många Iångelragna kampanjer 
som var minst lika svårbemästrade, vilka 
- delvis på grund av sekretesskrav och 
delvis därför att de saknade dramatiska 
höjdpunkter - ej kom i åtnjutande av of
fentlig uppskattning. The Fighting Tenth 
är ett utmärkt exempel på denna oba
lans. Den 1 O:e ubåtsflottiljens lysande 
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bedrifter mellan åren 1940 och 1944 ut
trycktes på följande sätt av flottiljens i 
ordningen andre chef, Captain George 
Phillips: "_ de utkämpade historiens 
mest koncentrerade ubåtskrig från ett 
belägrat Malta". Men man bör ej glöm
ma t ex Churchills ul\alande vid årssk if
tet 1942/43, när man nätt och jämt lycka
des ersätta cheferna på de ubåtar, som 
icke återkom efter patrulluppclrag, 
" ... submarine COs are worth a million 
pounds each." Ej heller bör Comman
der-in -Chief, Mcditerrancan. Aclmiral 
Sir Andrew Cunninghams signal i sep
tember 1941 glömmas bort: "Every sub
marine that could be sparecl was worth 
its weight in golcl". Rommels stabschef 
vid Afrikakåren, General Baycrlcin, 
gjorde föijancle kommentar efter kriget 
"Vi skulle ha intagit Alexandria och nått 
Suezkanalen om det icke varit för Era 
ubåtar. " 

Boken är fylldmed drama och tragedi 
- elva av de trettiofyra ubåtarna gick för
lorade. Men berättelserna har också en 
lättare sida. Såvitt möjligt har de olika 
ubåtsfö retagen beskrivits med de överle
vaneles egna ord. men också med direkta 
citat från de maltesare och britter som 
hårdnackat utkämpade kriget iland på 
Malta. Viktigast av allt är den informa
tion som de överlevande fartygscheferna 
har bidragit med som unelerlag för denna 
mycket läsvärda historieskrivning. 

Det internationella brödraskap som 
råder mellan all ubåtspersonal - ja, också 

mellan alla läsare av sjökrigshistoria -
kan skatta sig lyckli gt, att en av lO:e 
ubåtsflottiljens överlevande är den fram
stående författaren och historikern John 
Wingate. Han blev ombedel av sina 
ubåtskamrater att för kommande gene
rationer uppteckna och sammanställa 
allt vad denna unika flottiii genomförde. 
I detta sammanhang bör inflikas att IO:c 
flottiijen icke var elen enda brittiska i 
Medelhavet uneler denna tid. Brittiska 
l :a ubåtsflottilj e n opererade från A lex
andria och Beirut , och Gibra ltar utgjorde 
också bas för ubåtsoperationer. 

Wingate har satt sin prägel på uppgif
ten genom att kombinera berättande 
skicklighet med historiska kunskaper på 
ett sätt , som är värdigt minnet av dem 
som gav sina liv i bittra drabbningar för 
att sänka tyska och italienska fartyg . som 
skeppade oumbärliga förnödenheter till 
Afrikakåren. 

HillMAR HIIMN 
VIRNESHIIMNEN 

En kontinuerlig utökad linjetrafik sörjer för god 
regularitet i godsflödet. 

John Wingate skildrar på ett livfullt 
sätt "the smell of diesel" i dessa "uncler
water coffins": klaustrofobi: illaluktande 
trånga utrymmen ; brittiska sjömäns sega 
tåga att uthärda uneler omänskliga för
hållanden; sjunkbombanfall som resulte
rade i mörklagda och skadade ubåtar; 
provisorisk nödutspisning m m - men 
framför allt ett kamratskap som varar li
vet ut. 

Nils Rydström 

The Fighting Tenrh, 400 sid, 80 foton, 24, 
95 GBP 

Pen & Sword Books Ltd 
47 Church Street 
Barnsley 
Sowh Yorkshire 570 2 BR 
FAX: 009-44-226-734437 

Räkna med Kalmar hamn fördina virkesskeppningar. 

Box 810, 391 28 Kalmar 
Telefon: 0480-157 75 
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/3< 
P.l. TEKNIKAB 

i~ 
Självsugande centrifugalpumpar, 
Fartygspumpar, vertikala, horisontella 
Cirkulationspumpar, Dieseldrivna 
pumpaggregat 

Generalagent för: 

~!@! 

l äggtill i 
Halmstad 
Halmstads Hamn och Stuveri AB driver sedan den 1. sej:r 

ternber 1991 den totala hamnverksamheten i Halmstad. 

Företaget arbetar på näringslivets villkor och ägs av 

näringslivet tillsammans med kommunen. 

Hamn och stuveri samordnas i ett bolag. Med ända

målsenliga resurser ger vi varje kund snabb, effektiv och 

total hamnservice till konkurrenskrattiga priser. 

Halmstads strategiska läge mitt på västkusten är ut· 

märkt. Rationella transportvägar av alla slag gör staden 

till ett transportcentrum. Här knyts sjö-, landsvägs-, 

järnvägs- och lufttransporter samman på ett effektivt sätt. 

l Halmstad finns dessutom smått unika expansions

möjligheter. Hamnen har 800.000 m' mark nära kaj till· 

gängliga för framtida terminaler och industrier. 

Lägg till i Halmstad - Ett transportcentrum 
på västkusten för rationell godshantering. 
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SAER 
ELETTROPOMPE 
Hydroforaggregat, djupbrunnspumpar, poolpumpar, 
plastpumpar, impellerpumpar, rostfria pumpar, 
bensinmotordrivna pumpar, industripumpar, 
ejektorer, kugghjulspumpar 

STORK 
PUMPS 

~ 
Torggatan, Box 73,446 01 Alvä ngen 0303-480 30 

Tele)( 27972 peelab s, Telefa)l; 0303--486 56 

~ 
Halmstads Hamn 
och Stuveri AB 

Box 1 , 301 02 Halmstad TeL 035 - 15 53 00 Telefax 035 - 14 05 93 

Välkänt namn 
blir nytt namn 

på gammalt välkänt 
företag. 

Bofors Electronics byter namn. Från och med den l juli 1991 

heter vi N obelTech Systems AB, ett namn som tydligare anger 

vår tillhörighet till Nobelkoncernen. 

NobelTech Systems har sina rötter i Philips Elektronik

industrier och Ericsson Radar Electronics, division 

Ledningssystem. 

Förra året blev mycket framgångsrikt. I hård interna

tionell konkurrens vann vi ordern om elektroniksystemen 

till Australiens och Nya Zeelands 10 nya fregatter. Vi fick 

också förtroendet att utveckla och leverera StriC, det svenska 

flygvapnets nya stridslednings- och luftbevakningssystem. 

Dessa två order är värda drygt 5 miljarder kronor. 

NobelTech Systems har 2.000 anställda, varav närmare 

hälften arbetar med utveckling. Basen i verksamheten utgörs 

av försvarselektronik, men vi arbetar också med civila projekt, 

t ex system för flygtrafikledning. 

~ NobelTech 
Nobel Industries 

NobelTech Systems AB, 175 88 Järfälla. Tel: 0758-10000. Fax: 0758-322 44. 



POSTTIDNING 

För 
Marinen 
Framåt! 

BP MARIN 
11291 STOCKHOLM 
Telefon 08-737 19 50 
Telefax 08-695 03 21 

BP MARINE 


	Omslag 1
	Nr 1
	Omslag 1_0001

