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Redan för fyrtio år sedan utvecklade vi axelkopplingar, t)
SKF OK, ba serade på tryck oljemetoden. Den första SKF
OK-kopplingen monterades
1945 på M/S Skogaholm. Sedan dess har vi levere rat öve •
15. 000 kopplingar till kräva nd2
marin- och intu striapplikationer över he la världen.
Senare ut vecklade vi Supergripbulte n. En hydraulisk,
förspänd, ex panderbar passbult, som också bygger på
tryckoljemetoden. Idag finn s
över 5. 000 Supergripbultar
monterade i flänskopplingar pa
fartyg och inom industrin, där
pålitlighet, sna bb monte ring
och demontering är av störst<
betydelse.
Risken för att bra produkte '
ska plagieras är alltid stor.
Många an vändare har dyrt fåt t
e rfara att kopior inte alltid
motsvarar originalet. Det är
därför som redare, kraftföretag och andra, specificerar
SKF OK- kopplingar och Supergripbultar i sina beställ ningar.
Inte minst viktig är vår service . Varhelst e rt fart yg är
dockat - Shanghai, Hamburg
e ller San Francisco - kan vi
vara på plats inom 24 timmar.
Vi är dessutom representerade av SKF:s världsom spännande för sä ljnings- och serviceorganisation, så var ni än
befinner e r, finns vi alltid nära
till hands.

Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannas ällskapet
Nr 10/92 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm torsdagen 1992-12-03.

(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls på Sjöofficersmässen i Stockholm i närvaro av 21 ledamöter
och leddes av sällskapets vice ordförande, ledamoten Sten Swedlund.
§3
Föredrog sekreteraren föregående protokoll. Protokollet justerades och lades
till handlingarna.
§4

Orienterade sällskapets sekreterare om verksamheten för verksamhetsåret
1993.

§5

Avhöll korresponderande ledamoten Bo Hugemark ett anförande om utvecklingen kring Östersjön.

Avhöll ledamoten Herman Fältström ett anförande om 1992 års försvarsbeslut
Vid protokollet
§6

Herman Fältström
sekreterare

OVAKO CoupUngs AB
Bo x 202. 813 00 Hofors. te! 0290-250 00, telex 47303, telefax 0290-2 82 70.
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Ledamöterna Rolf Brehmer, Lars Graner och Sture Malmgren i vetenskapsgrenen V för 1993

Nr 1193 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm, torsdagen 1993-01-21.
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet avhölls på Sjöofficersmässen i Stockholm i närvaro av 26 ledamöter.
Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har korrespon§2
derande ledamöterna Gustaf Wigforss och Felix Naeslund avlidit.
§3
§4

§5
§6

Föredrog sekreteraren föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.
Förelades förslag till val av föredragande i respektive vetenskapsgrenar. Efter
ett formellt påpekande av ledamoten C Holmberg och ledamoten P Insulander
följde en längre diskussion om formalia . Ärendet bordlades till nästa sammanträde.
Avhöllledamoten Johan Forslund inträdesanförande under rubriken "En föränderlig värld kräver förändrade planerings- och styrformer".

§5
§6
§7

Avhöllledamoten Göran Frisk ett anförande under rubriken "Från jagarflottilj
till ytattackflottilj och ubåtsjaktstyrka" som introduktion till årsberättelse.
Avhöllledamoten Håkan Neckman inträdesanförande.
Avhöllledamoten Christer Hägg ett diskussionsinlägg under rubriken "Operativa analyser och taktikanpassning", varefter diskussion följde .

Vid protokollet

Herman Fältström
sekreterare

Avhöllledamoten B A Johansson ett anförande som inledning till kommande
årsberättelse under rubriken "Kustinvasion och marinens utveckling".

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Nr 2/93 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm, torsdagen 1993-02-25.
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls på Sjöofficersmässen i Stockholm i närvaro av 37 ledamöter.
Tillkännagav ordföranden att sedan föregående sammanträde har hedersleda§2
moten Nils G Rosen avlidit.
Föredrog sekreteraren föregåend e protokoll. Protokollet lades till handlingar§3
na.
§4
Förelades förslag till val av föredragande i respektive vetenskapsgrenar.
Valdes följande ledamöter till föredragande:
Ledamoten Olof Andersson i vetenskapsgrenen III för 1993
Ledamoten Göran Frisk i vetenskapsgren I för 1993, taktik
Ledamoten Claes-Göran Heden i vetenskapsgrenen I för 1993, taktik
Ledamoten Nils Ove Jansson i vetenskapsgrenen I för 1993, strategi
Ledamoten B A Johansson i vetenskapsgrenen I för 1993, operativ verksamhet
Ledamoten Mats Lindemalm i vetenskapsgrenen II för 1993
Ledamöterna Kaj Nielsen och Anders Stävberg i vetenskapsgrenen II för 1992
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För J gående ~amarbete
väljer marinen ~:,,;;;
·Tudor batterif!r'

Kommendörkapten Lars Wedin är militär rådgivare i
internationella frågor för ESK- och CFE-förhandlingarna
hos ÖB

Marin rustningskontroll efter det Kalla kriget
Årsberättelse i vetenskapsgrenen l- Strategi och stridskrafters användning för 1992

TU DOR
Tel 0303-310 00
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Ur militär synvinkel kan nog ofta arbetet
med rustningskontroll och nedrustning
framstå som lite "skumt". Resultatet kan
ju innebära ett hot mot redan pressade
försvarsanslag. Den svenska debatten
kring ned- och avrustning präglas ofta av
bristande kunskap om säkerhetspolitik.
Framförda förslag har följaktligen inte
sällan varit naiva och skulle, om de hade
genomförts, snarast ha minskat förutsättningarna för stabilitet och säkerhet.
Förhandlingar om rustningskontroll
och nedrustning är emellertid en väsentlig del av den säkerhetspolitiska miljön.
De får därför inte överlåtas åt välmenande amatörer utan måste drivas så att vår
säkerhet, i vid mening, gynnas. För
Sverige som en militärt svag, alliansfri
stat är säkerhetsförhandlinga r ofta känsliga - mycket kan både förloras och vinnas.
Marin rustningskontroll var ett ämne
som tilldrog sig stort akademiskt och politiskt intresse under 1980-talet. Intresset
drevs naturligtvis av det Kalla Krigets
motsättningar och fokuserades därför

främst på stormaktsflottorna. Särskilt
viktigt var därför kopplingen till kärnvapen- både strategiska och substrategiska
sådana. 1 Trots mycket diskuterande både i internationella förhandlingsfora
och i litteraturen -så åstadkoms mycket
litet, vilket vi svenskar av strategiska skäl
skall vara glada över. Det faktum att
NATO är en maritim allians spelade härvid naturligtvis en stor roll. En avgörande faktor var det kompakta motståndet
mot all form av marin rustningskontroll
från US Navy, som tack vare starkt politiskt stöd framgångsrikt kunnat driva sin
linje "just say no" .
Några viktiga resultat finns dock att
redovisa från denna tid. Viktigast är sannolikt the U.N. Conventian on the Law
of the Sea från 1982, som , trots att den
inte synes bli ratificerad, i väsentliga avseenden utgör nu gällande havsrätt. Det
kan ju i detta sammanhang erinras om att
Sverige, och några av Sällskapets ledamöter, framgångsrikt bidragit till resultatet. Mycket viktiga är också de avtal, syftande till att förhindra farliga incidenter
7

mellan örlogsfartyg från olika nationer,
som har slutits mellan förutvarande Sovjetunionen och ett antal NATO-stater. 2
Även om dessa s k Incidents at Sea-avtal,
endast är bilaterala kan de ändå anses
reglera "gällande kultur" för umgänget
mellan örlogsfartyg från olika länder.
Nu har de strategiska förhållandena
förändrats i grunden. Upprustning har
förbytts i närmast okontrollerad nedrustning. Intresset för marin rustningskontroll är följaktligen nu lågt. Vissa tecken
tyder dock på att intresset kommer att
förnyas om än med nya mål.
Denna årsberättelse syftar till att redovisa några grunder för marin rustningskontroll och i ljuset av dessa förklara varför det var bra för Sverige att de
förslag som funnits i debatten inte förverkligats. För att göra detta behöver begreppen nedrustning, rustningskontroll
m m förklaras och problemen sättas in i
de strategiska och marinoperativa sammanhangen. Härvid kommer ett antal
huvudtyper av rustningskontrollförslag
att analyseras. Avslutningsvis sker en
framåtblick, där de nya strategiska faktorerna diskuteras och vissa rekommendationer beträffande framtiden görs.
Huvuddelen av analys och rekommendationer har hämtats från projektet
"Arms Contro l and Nordie Security" drivet av Utrikespolitiska Institutet och
sponsrat av the Ford Foundation. Inom
ramen för detta projekt har författaren
tillsammans med korresponderande ledamöterna Johan Tunberger och Robert
Dalsjö (båda vid FOA l) studerat "Naval Arms Control". Resultatet kommer
under året att komma ut i bokform.

Rustningskontroll?
Ovan har begreppen nedrustning och
rustningskontroll använts omväxlande.
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Härutöver talar man om avrustning samt
om förtroende- och säkerhetsskapande
åtgärder. Det finns viktiga skillnader
mellan dessa begrepp, även om allmänt
accepterade definitioner knappast existerar.
Grundtanken bakom ned- resp avrustningsförhandlingar är en föreställning om att vapen förorsakar krig- alltså
skapas förutsättningar för en fredligare
värld genom att mängden vapen minskas. Nedrustning syftar till att reducera
resurser medan (allmän och total) avrustning syftar längre- till att alla vapen
förbjuds . Begreppet kan sägas höra hemma i en "pacifistisk kultur". Även om
allmän och total avrustning ibland uttalas som ett slutligt mål i högtidliga sammanhang pågår det inte någon seriös
verksamhet i detta syfte. Det nyligen undertecknade kemvapen-avtalet är ett exempel på ett nedrustningsavtaP.
Rustningskontroll syftar ofta till att
skapa en stabil militär balans mellan potentiella motståndare och mer konkret
till att kontrollera (upp-)rustning och/eller användning. Begreppet hör hemma i
en "strategisk kultur", mer analytisk än
den ofta normativa "nedrustningskulturen". SALT-avtalen kan nämnas som exempel på avtal av det först nämnda slaget. Förslag om särskilda fredade zoner
för strategiska kärnvapenubåtar (SSBN
sanctuaries) är ett exempel på det senare.
Säkerhets- och förtroendeskapande
åtgärder (Confidence- and seeurityBuilding measures, CSBM) syftar till att
genom öppenhet, samarbete och information skapa förtroende och därmed säkerhet. Information och begränsningsåtgärder (t ex maximalt antal deltagare i
övningar) skall ge förutsägbarhet. Sverige är, som medlem i ESK, bundet till en
rad sådana åtgärder förtecknade i Wiendokumentet 1992 (WD 92).

Det internationella marina symposiet
i Stockholm 1975 är ett exempel på en
marin CSBM, andra exempel är de ovan
nämnda Incidents at Sea-avtalen. Det
amerikansk-sovjetiska avtalet för att förhindra farliga militära aktiviteter (Prevention of Dangerous Military Activities
Agreement - PDMA) omfattar också
marina aktiviteter. 4
Rustningskontroll används också som
ett överordnat begrepp då innefattande
såväl nedrustning som förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder. Allmänt
ger man idag begreppet en vid tolkning.
Målet för rustningskontroll är att
främja Fred, Stabilitet och Säkerhet. Det
bör dock påpekas att dessa begrepp på
intet sätt är självklara och framför allt
inte värdeneutrala.
När Irak hade invaderat Kuwait låg
det till exempel inte i "världssamfundets
intresse" att i första hand skapa fred . Det
viktigaste var att återställa de internationellt godkända gränserna och därefter
skapa fred och stabilitet. stabilitet är inte
heller ett självklart positivt begrepp. De
baltiska folkens frihetssträvanden utgjorde ett hot mot stabiliteten, i och med
att man strävade efter att förändra den
nuvarande ordningen. För de flesta framstod detta "hot" dock som någonting positivt. För att ta ett tredje exempel, så
står de israeliska kraven på säkerhet i
stark motsats till vad palestinierna anser
vara rätt med hänsyn till sina intressen.
slutsatsen är att strategisk miljö och
nationella säkerhetskrav bör ligga till
grund för analys av rustningskontroll. I
vårt fall är det Sveriges säkerhet som är
det primära -denna är ju i sin tur beroende av nordisk, europeisk och slutligen
global säkerhet. Denna ganska självklara
utgångspunkt har dock ofta ansetts "ful"
i den svenska debatten .

Rustningskontroll kan också drivas i
andra syften - mer eller mindre dolda:
spara pengar, minska konsekvenserna av
ett krig, skapa en strategiskt fördelaktig
situation m m.
Rustningskontroll kan, som antytts
ovan, vara av två principiellt olika slag.
Man talar om operativ rustningskontroll
när det är utnyttjandet av förband som
begränsas eller regleras. Begränsningar
av material benämns strukturell rustningskontroll.
Slutligen är det viktigt att hålla i minnet att en rustningskontrollåtgärd inte
bara skall implementeras utan även kunna verifieras. Verifikation kan naturligtvis sällan vara absolut men möjligheterna bör stå i proportion till de tänkbara
konsekvenserna av ett oupptäckt brott
mot överenskommelsen i fråga. A v verifikationskravet följer också att överenskommelsen måste vara precist formulerad så att inte olika uppfattningar om
innebörden kan förekomma. Regimer,
som inte svarar mot dessa krav, kan leda
till ökad i stället för minskad spänning,
eftersom det då fin ns "inbyggda" tvisteämnen.

Nuläge
Som grund för den kommande diskussionen är en kort genomgång beträffande
nu-läget avseende rustningskontroll
lämplig. Varken START5 eller INP, de
aktuella avtalen inom kärnvapen-området, berör specifikt de marina vapnen. I
samband med START-avtalet gjordes
emellertid en utfästelse angående information om utnyttjandet av, samt om det
maximala antalet, sjöburna kryssningsrobotar med kärnvapen.7 Ur förhandlingssynvinkel är det intressant att konstatera
att denna information inte avses verifie9

ras. Man har härmed "erkänt" den stora
skillnaden i detta avseende mellan landbaserade och sjöburna vapen.
Särskilt intressant ur ren marin synvinkel är kanske att substrategiska kärnvapen nu normalt inte finns ombord möjligen med undantag från de franska .
Enligt NATOs nya doktrin, fastställd i
Rom 7-8 november 1991, skall substrategiska kärnvapen normalt inte medföras
ombord på fartyg och flygplan. 8 En överenskommelse med samma innebörd,
dessutom inkluderande land- och hangarfartygsbaserat marinflyg, har gjorts
mellan USA och Sovjet - i princip bekräftat av Jeltsin . Stor del av dessa vapen
skall förstöras. 9 Vidare har England deklarerat att man inte längre kommer att
ha taktisk kärnvapenkapacitet på fartyg
och marina patrullflygplan. 10 Härmed
har också den komplicerade frågan om
eventuella kärnvapen ombord under örlogsbesök förhoppningsvis avförts.
Dessa avtal och utfästelser kommer
naturligtvis att få strategiska konsekvenser, vilka dock ligger utanför denna artikels ram. Beträffande konsekvenser av
START-avtalet kan hänvisas till Tomas
Ries' artikel i Institutt for forsvarsstudier
nr 7/9LI'
Genom unilaterala utfästelser av
NATO, USA och dåvarande Sovjetunionen har alltså viktiga framsteg gjorts.
Inom FN s nedrustningsforum, Conference on Disarmament i Geneve, har däremot inga marina förhandlingar förts. Det
bör dock nämnas att den nyligen slutförhandlade konventionen angående kemiska vapen inte utesluter marina anläggningar, varför även marinen måste
vidta åtgärder avseende eventuella inspektioner.
För Sverige, ordförandeland 1993, är
ESK naturligtvis ett utomordentligt vik10

tigt förhandlingsforum . En närmare presentation av ESK torde inte vara nödvändig; endast de viktigaste aspekterna
på rustningskontroll tas upp här.'2
Det viktigaste avtalet inom ESKs ram
är utan tvekan CFE-avtalet mellan medlemmarna i NATO och i f d Warzawapakten.13 Detta omfattar principiellt inte
marina förband såvida dessa inte har materiel som regleras i avtalet (s k TLE,
Trea ty Limited Equipment 14 ).
Wiendokumentet 1992 (WD 92) innehåller relativt långtgående regler för information om materiel , förband och
verksamhet samt motsvarande verifikationsbestämmelser. WD 92 utgår från det
s k Madridmandatet, vilket innebär att
marin verksamhet endast omfattas i den
mån den hänger ihop med verksamhet
på land - i klartext landstigningsoperationer och landbaserade marina system
(KA, marinflyg)Y
Helsingforsdokumente t, antaget i
samband med ESKs toppmöte 9-10 juli
1992 kommer att ligga till grund för de
fortsatta ESK-förhandlingarna. En kort
orientering är därför befogad.
Det vidgade säkerhetsbegreppet, där
militär verksamhet bara är en faktor understryks. Andra viktiga aspekter på säkerhet är demokrati, minoriteters rättigheter, mänskliga rättigheter, marknadsekonomi m m. Den breddade synen på
säkerhet innebär rimligen att marin
verksamhet, mer eller mindre direkt,
kommer att påverkas av ESK.
ESK får ett principiellt mandat för
fredsbevarande operationer. FN, NATO,
WEU m fl organisationer kan utnyttjas
för att understödja fredsbevarande operationer. Dessa organisationers positiva
värde för säkerheten i Europa understryks. Bland annat sägs NATO vara en
"integral aspect for security in Europe" ,

vilket innebär att svenskarnas traditionella "NATO-fobi" nu kanske kan bli ett
passerat stadium. 16
Bland nya samarbetsfrågor kan nämnas förhindrande! av terroristverksamhet och narkotika-s muggling vilket kan
innebära krav på åtaganden från försvarsmaktens sida.
ESK har nu status som regional organisation enligt FN-stadgan, vilket innebär att ett viktigt steg tagits mot att ge
organisationen en fast legal form.
Centralt i "ESK-teologin" är betoningen av samarbete och information i
stället för avskräckning som i "den gamla
världen". Ett viktigt led i detta är att skapa möjligheter till kontakter mellan militär personal av olika grader - "military
men make excellent ambassadors - the
younger the better". 17 Ett program för
utökade kontakter skall nu utarbetas.
Detta är ju ett område där mariner traditionellt har varit aktiva- örlogsbesök är
ett exempel.
I det kommande förhandlingsarbetet
är den s k harmoniseringsfrågan viktigast. Denna innebär i korthet att bestämmelserna i CFE-avtalet och i WD 92 på
sikt skall ensas. Eftersom CFE-avtalet
har mycket inträngande bestämmelser
för information och verifikation kan detta innebära stora problem för vår mobiliseringsberoende arme. Ur marin synvinkel är det intressant att vissa, mycket
mjuka, informationsbestämme lser också
kan tänkas komma upp på förhandlingsbordet.

Marin strategi - utgångspunkten
Som framgått ovan kan man ha många
olika utgångspunkter när man diskuterar
rustningskontroll - filosofiska, politiska,
ekonomiska och/eller strategiska. Det är

alltså svårt att frigöra sig från värdeomdömen. Utgångspunkten här är att det är
säkerheten, i synnerhet vår, som bör
främjas. Eftersom mariner anskaffas och
utbildas i strategiska syften så kommer
också marin rustningskontroll att handla
om strategiska relationer. Dessa måste
alltså utgöra såväl utgångspunkt som
mål.
Marina förband globaliserar säkerheten och kan tjäna som "utjämnare" av
strategiska relationer. Sveriges geopolitiska läge är knutet till Norden som en
strategisk övergångszon mellan den Euroasiatiska landmassan och Atlanten mellan Mabans marina strategi och
Maekinders kontinentala. Den "stora
landmakten " i öster, i varje fall potentiellt hotande , kan bara balanseras ut genom sjömakt och med sjömakt tillförda
resurser. Alltså är sjöförbindelserna över
Atlanten viktiga för oss. Motsvarande
gäller för Östersjöns status som fritt hav
och därmed kopplingen till Västs sjömakt . Härutöver kommer att Sverige allmänt är en maritim nation, eftersom vi är
starkt beroende av fria och säkra sjövägar för vår handel. (Att dessa aspekter
oftast glöms bort gör dem inte mindre
viktiga) .
Men sjöförbindelserna kan inte begränsas geografiskt till t ex ett "Europahav" - de är globala till sin natur. Eftersom sjökriget ytterst handlar om
sjöförbindelserna har ju sjöstridskrafter
också, principiellt, globala uppgifter. Deras kanske viktigaste egenskap är strategisk rörlighet och tillgänglighet. Marin
rustningskontroll kan alltså principiellt
inte behandlas i ett regionalt sammanhang, de globalstrategiska sammanhangen får inte förbises. Av detta följer att
sjöstridskrafternas verksamhet inte på
ett enkelt sätt kan inordnas i t ex ESK.
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Som en konsekvens av vår geostrategiska position följer att havens frihet är
ett viktigt intresse för oss. Denna princip,
fastlagd i den moderna havsrätten, får
alltså inte urholkas. Den är en legal förutsättning för sjöstridskrafternas strategiska rörlighet. Genom denna kan , som i
det nordiska fallet, svaga landmakter
stöttas gentemot starka grannar och säkerheten utjämnas.

Operativ rustningskontroll
Mot ovanstående bakgrund skall nedan
granskas olika typer av operativa rustningskontrollförslag gentemot de sjöoperativa förutsättningarna . Eftersom
ESK är det mest aktuella förhandlingsforumet läggs tonvikten vid de förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder som nu
gäller enligt WD 92.18
I olika fora, speciellt ESK, har vid olika tillfällen väckts förslag om införandet
av zoner av olika slag; zoner där marina
övningar borde förbjudas, zoner där sjöstyrkor skall rapportera sina lägen m m.
Sådana förslag skulle, om de genomfördes, leda till en territorialisering av havet
och därigenom att havets frihet på sikt
försvinner. Det är följaktligen inte i Sveriges intresse att sådana zoner skapas.
En viktig del av WD 92s informationsregim är information om militära styrkor. Förbands materielinnehav och
fredstida lokalisering anges. Denna regim kan, om den utvecklas enligt den
ovan nämnda s k harmoniseringen få besvärliga konsekvenser för oss. Huvudsyftet är dock att skapa förutsägbarhet, vilket naturligtvis i grunden är positivt. En
motsvarande regim för örlogsfartyg landbaserade marina enheter ingår redan- skulle dock knappast ge någon ytterligare säkerhet. Den viktigaste marina
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materielen är i princip känd. Att ange
örlogsfartygens fredsbasering innebär
knappast någon väsentlig information eftersom sjöstridskrafternas viktigaste
egenskap är rörelsefrihet.
Marina operationer kan naturligtvis
inte ses isolerade från verksamheten till
lands. Även om det på de stora haven
kan anses finnas en "ren" sjötaktik så
ändras förhållandet nära land. En av sjöstridskrafternas viktigaste uppgifter är
t ex Projection of Power. Sådana uppgifter har markoperativa konsekvenser och
bör följaktligen tas med i beräkningen
när rustningskontroll till lands diskuteras. Som framgått ovan så täcks ju också
amfibieoperationer av ESKs mandat.
Men likaväl kan landbaserade vapensystem påverka möjligheterna till verksamhet till sjöss. Ett exempel är Irans s k
Silkworm-robotar vid Hormuz-sundet
som utgör ett hot mot fri sjöfart. Med
ökade vapenräckvidder ökar denna "gråzon" , där både marina och markoperativa konsekvenser bör tas med i diskussioner om rustningskontroll. Alla stridskrafter, som kan verka mot mål på havet,
borde följaktligen beaktas i en eventuell
framtida förhandling om rustningskontroll till sjöss. Detta skulle naturligtvis
innebära en mycket komplicerad förhandling men ensidiga begränsningar av
vissa vapensystem kan leda till farliga
obalanser.
Många förslag angående marin rustningskontroll faller på att skillnaden
mellan verksamhet, inte minst den fredstida , till sjöss och till lands inte observerats. Förslagen löper då stor risk att inte
bli väldefinierade och/eller verifierbara i
rimlig utsträckning. Exempelvis skulle
det med moderna spaningsmedel vara
rimligt att komma överens om en zon där
inga stridsvagnar får förekomma. Att dä-

remot t ex konstruera en zon där inga
ubåtar får förekomma är, bortsett från
de strategiska implikationerna, inte möjligt givet att kravet på verifierbarhet
skall uppfyllas.
En viktig aspekt är att marina förband
har "skarpa" uppgifter i hela spektrat
från diplomati till krig. Många uppgifter
är av typen "ständigt pågående verksamhet" såväl i fred som i krig; övervakning
av territorialhav, sjöräddning är några
exempel. Det kan inte vara rimligt att
begränsa sjöstridskrafternas möjligheter
att genomföra dessa. Visserligen har vi i
Sverige valt att organisera en särskild
flotta för många sådana allmänna tjänster, detta är dock inte det normala utan i
de flesta länder utgör dessa "kustbevaknings-uppgifter" örlogsflottans kanske
viktigaste uppgifter i fred .
Föranmälan om, och observation av,
större övningar är en viktig förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärd ingående i
Wiendokumentet 92. Förslag har därför
väckts om en motsvarande marin åtgärd
-utöver det nu gällande anmälningsplikten för större landstigningsövningar. Här
uppkommer dock svåra definitions- och
verifikationsproblem. Örlogsfartyg är ju
till sjöss i en helt annan utsträckning än
vad armeförband är ute på övning. När
övar fartyg? Om 44. robotbåtdivisionen
går från Karlskrona till Stockholm - är
det en övning eller en ren förflyttning?
Förbandet kan ju tänkas samöva med
stora delar av den övriga kustflottan eller
förflytta sig enskilt. Hur verifiera vilka
förband , som deltar i övningen ?
Nu är det endast större "operativa"
övningar i land, som är anmälningspliktiga.1Y "Taken" är satta med avsikten att
endast "militärt signifikanta" övningar
skall anmälas. Hur stor flottstyrka skulle
krävas för att den på motsvarande sätt

skulle vara "marint signifikant"? En av
våra robotbåtsdivisioner är i högsta grad
"marint signifikant" i Östersjön men
knappast i Nordsjön och än mindre i
Norska havet. Detta beror på att vapensystemet - normalt - är avpassat till en
viss uppgift och en viss hotnivå, medan
plattformen avgör i vilka hav fartyget
kan verka och för hur länge. Att, som
föreslagits , laborera med tonnagegränser
är alltså inte lämpligt. Fartyg blir inte a
priori "farligare" för att de är större. Av
samma skäl är det svårt att konstruera
s k begränsningsåtgärder, dvs bestämma
en maximal gräns för hur stora övningar
skall få vara. 20
Å andra sidan är observationsproblemet mindre till sjöss än på land. Havets
frihet gör att alla länder kan observera
vad de vill till sjöss, det är endast en fråga
om medel. Att observera en övning i
land däremot kräver tillgång till landets
territorium. Det unika med miljön till
havs är i detta avseende att örlogsfartyg
från olika länder normalt uppträder i
närheten av varandra . Rent praktiskt är
det naturligtvis svårare att ordna observation ombord än i land, men det är inte
omöjligt.
Observation ombord kan dock inte
fylla de syften, som de i Wiendokumentet avsedda. De senare är primärt avsedda att verifiera en föranmälan- är det en
övning, hur många deltar, är syftet det
anförda etc? Detta är av uppenbara skäl
inte lika lätt till sjöss. En orsak är att det
rent praktiskt är svårare att organisera
en rundresa bland deltagande förband .
Vidare skulle en noggrann verifiering
kräva tillgång till sekretessbelagda data i
stridslednings- och sambandscentraler i
orimlig utsträckning. Slutligen så kan örlogsfartyg utan omgång gå direkt från
fred till krig, eftersom de till skillnad från
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armeförband normalt har all utrustning
och ammunition med sig. Observationsresultatet skulle inte ge den eftersträvade säkerheten. Däremot skulle observationer i första hand inriktade på att skapa
kontakter mellan militär personal vara
fullt genomförbara.
I WD 92 kompletteras observationsregimen med en möjlighet till inspektion
vid misstanke om att överenskomna åtgärder inte följs. Detta är en viktig del i
"paketet" säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder, som måste ses som en
helhet. Sådana inspektioner med kort
förvarning är av naturliga skäl närmast
omöjliga i marina sammanhang. Därigenom går det inte heller att skapa en sammanhängande CSBM-regim.
Sammanfattningsvis är det inte möjligt att översätta de regler som gäller för
marknadskrafter till motsvarande för
sjöstridskrafter. Den miljö de verkar i
och arten av deras respektive uppgifter,
inte minst i fredstid, är allt för olika. Carsten E . Llitken har väl formulerat problemet: "The core of the problem, and
the reason why naval CSBMs must differ
from those agreed for land activities, is
that on shore, predicability alone may
create confidence, if not security. Verification of the size, scope and nature of
army exercises is not possible without
advance notice, and the presence of observers - necessiting advance agreements. By contrast, ships and aircraft
shadowing each other do not depend
upon such agreements: such activity is
customary and invites no comment." 21
Härtill kommer att det för Sverige ur
strategisk synvinkel är olämpligt att sätta
sjöstridskrafternas - varken vår egen eller andras - principiella strategiska rörlighet i fara.
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strukturell rustningskontroll
strukturella åtgärder- begränsningar av
antalet fartyg eller av prestanda , har i
första hand diskuterats i samband med
kärnvapenfrågan. Denna kan dock nu i
huvudsak anses löst vad avser de substrategiska vapnen. ST ART-avtalet, och det
nyligen ingångna ST ART 2, har snarast
understrukit de ubåtsbaserade strategiska kärnvapnens vikt; det är därigenom
föga troligt att några förhandlingar kommer att ske om reduktion av dessa vapen.
Ur strategisk synvinkel är heller inte
denna fråga möjlig att behandla i ett
strikt marint perspektiv som i denna artikel.
Även om det nu inte finns några allvarliga förslag avseende strukturell rustningskontroll i övrigt så kan det vara intressant att något diskutera frågan ur
principiell synvinkel. En eventuell åtgärd
bör, som tidigare understrukits, ha militär signifikans - säkerheten skall öka.
Grundiden skulle kunna vara att reducera offensivkraft i syfte att minska risken
för överraskande anfall. I fråga om
markstridskrafter har begrepp som Defensive Defence och strukturelle Nichtsangriffsfähigskeit diskuterats. 22 Grundtanken är att det går att identifiera vissa
system som offensiva och andra som defensiva. CFE-avtalet kan kanske anses
ha konfirmerat denna tanke genom att
det är vissa vapentyper - t ex stridsvagnar och pansarbandvagnar- som här har
valts ut för reducering.
Om denna diskussion är svår när det
gäller armestridskrafter så är svårigheterna formidabla till sjöss. Som påpekats
ovan bestäms plattformens storlek i stor
utsträckning av räckvidd och miljö; vapnen däremot hänger ihop med hot och
taktisk uppgift. En robotbåt har lika stor

sjömålsförmåga som t ex en Spruancejagare i duellsituationen men helt olika
räckvidd och prestanda i övrigt. Hur
skall man då definiera strukturella parametrar? Och dessutom - vad är ett defensivt system i sjöoperativa sammanhang? En fregatt som eskorterar ett
amfibiefartyg utför en taktisk defensiv
uppgift inom ramen för en operativt offensiv uppgift, som i sin tur kan vara strategiskt offensiv eller defensiv beroende
på läget. Ett kustrobotsystem vid ett internationellt sund kan försvåra landstigningsföretag men också hindra fredlig
sjöfart - är vapensystemet offensivt eller
defensivt?
Man kan naturligtvis tänka sig att definiera vissa fartygstyper - främst hangarfartyg och amfibiefartyg som särskilt
offensiva. Å andra sidan visar det sig att
just dessa fartygstyper är särskilt viktiga i
situationer som t ex Desert Shield eller i
samband med undsättningsoperationen i
Bangla Desh 1991_23 Tvärtom är det så
att "världssamfundet" kan ha anledning
till stor oro med tanke på aviserade amerikanska reduktioner av flottan. 24

Framtida möjligheter
Vad har förändrats?
Att vi lever i en tid av stora strategiska
förändringar med åtföljande tveksamhet
om framtiden behöver knappast utvecklas. Det viktigaste ur marin synvinkel
torde vara att USN nu är den enda högsjöflottan med verklig global räckvidd.
Västs sjöförbindelser i Atlanten och norra Stilla havet är inte längre hotade. Däremot finns ett allt starkare hot i trängre
farvatten som Medelhavet och i Sydostasien. Denna utveckling, samt erfarenheterna från Desert Shield och Desert

Storm, har gjort att operationer i kustzonen, dvs inom kontinentalsockeln, har
blivit allt viktigare. Detta kommer att påverka doktrin- och teknikutveckling.
Eftersom
motsättningen
mellan
NATO och Sovjetunionen/Ryssland nu
inte längre är akut har de marinstrategiska aspekterna på de öst-västliga förbindelserna inte samma vikt som tidigare.
Denna minskade spänning på det marina
området gör att tidigare farhågor för att
den dagliga friktionen, mellan ömsesidigtbevakande flottstyrkor , skall kunna
resultera i krig av misstag har i det närmaste försvunnit. De kriser som nu Uan 93) upptar intresset är i första hand av
markoperativ natur (Jugoslavien, Nagorno-Karabach etc.)
De marina aspekterna på sådana operationer får dock inte glömmas bort. I
många fall torde sjöburet understöd vara
nödvändigt vid fredsbevarandel-skapande operationer - utöver pågående verksamhet i Irak och Somaha kan nämnas
att HMS Invincible är på väg mot Adriatiska havet för att understödja FN-operationerna där.
Om vi tidigare hade en kapprustning
till sjöss så har vi nu en "kappnedrustning" . Denna drivs inte bara av känslan
av att det Kalla Kriget nu är slut utan
kanske framför allt av inrikespolitiska
skäl. Det finns risk för att stora obalanser
skapas, men dessa är svåra att diskutera
redan nu. I stället för "tak" behöver vi nu
kanske "golv" - förvisso en intressant
rustningskontrolluppgift men knappast
genomförbar i praktiken.
Det allvarliga i den nya situationen är
den snabba spridningen av lokala konflikter. Dessa var ofta tidigare undertryckta som en del av det Kalla Kriget
och dess bipolära värld. Nu, när detta
inte längre gäller, är ironiskt nog viljan
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att ingripa ofta liten - konflikterna har
inte tillräcklig strategisk betydelse.

Ny syn på säkerhet
Delvis som ett svar på utvecklingen efter
det Kalla Kriget har säkerheten nu givits
mycket bredare definition. I ESK Helsingforsdokument pekas, som tidigare
nämnts, på betydelsen för säkerheten av
mänskliga rättigheter, miljö, terrorism,
pirater, narkotikasmuggling samt spridning av massförstörelsevapen och högteknologi.
I stället för den gamla avskräckningsfilosofin sätts öppenhet och internationellt samarbete i förgrunden. CFE-avtalets verifikation gör att hundratals
officerare från olika länder får mycket
nära kontakter, vilket främjar ömsesidig
förståelse . Militära skolor ökar sitt samarbete och de europeiska länderna strävar på olika sätt och längs olika vägar att
skapa en allomfattande säkerhetsarkitektur.
Antalet FN-missioner har starkt ökat.
Internationell krishantering blir allt viktigare inom ramen för FN, ESK och andra organisationer. Finland, t ex, överväger att sätta upp särskilda förband för
peace-enforcement (dvs "tvinga till fred"
i stället för det traditionella "bevara
fred"). 25
Den internationella krishanteringen
har också marina komponenter. Både
NATO och WEU har flottstyrkor som är
engagerade i övervakning av vapenembargot mot f d Jugoslavien. Inte minst
minröjningsoperationerna i samband
med Desert Storm visar på en marin uppgift, där Sverige hade kunnat bidra med
viktiga resurser.
Hör då detta samarbete till rustningskontroll? Ja, av den moderna breda sy-
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nen på säkerhet följer också en vid syn
på begreppet rustningskontroll. De gamla ideerna är, som framgått av ovan, inte
längre dominerande. Men de nya synsätten innebär nya uppgifter för internationell rustningskontroll.

Vad bör göras?
Den första, naturliga, frågan, är behöver
något göras? Det är ju, ironiskt nog, någorlunda lätt att komma överens om
rustningskontroll när detta egentligen
inte behövs och tvärtom.
Detta är nog riktigt, men det är i lugna
tider som viktiga mönster kan skapas
som sedan kan utnyttjas om oro kommer. Det är alltså viktigt att utnyttja de
möjligheter som nu-läget kan medföra
men det måste ske med blicken mot sämre tider. Det som överenskommes i bra
tider måste också vara giltigt i dåliga - i
varje fall bör inte överenskommelserna
vara farliga. Utängspunkten måste alltså
fortfarande vara strategisk och alla åtgärder anpassade till den marina miljön i
vid mening.
Den lättaste åtgärden är att öka kontakterna mellan olika mariner. Örlogssjömän har en lång tradition av internationellt samarbete - örlogsbesök, sjöräddning m m. På denna tradition bör
man bygga vidare. Örlogsbesök är ett utmärkt medel för att skapa kontakter
mellan personal av olika grader. Det är
naturligtvis viktigt att de faktiskt genomförs med detta mål i minnet så att möjligheterna verkligen utnyttjas .
Ett viktigt mål, där örlogsbesök kan
tjäna som start, är att hjälpa de nya demokratierna med att bygga upp demokratiskt ledda försvarsmakter. Kontakter
mellan unga officerare, fortfarande påverkbara, bör underlättas.

I samma linje ligger gemensamma,
taktiskt enkla , övningar. Men här är det
inte minst viktigt att vi skapar kontakter
med västflottorna. Vi bör nu kunna bryta
den militära isolering som neutralitetspolitiken tvingade till. USA och Ryssland har genomfört gemensamma övningar och visar därigenom vägen mot
ett nytt tänkande.
Deltagande i internationella övningar
är inte bara professionellt utvecklande.
Det är också väsentligt för att utveckla
det allmänna internationella samarbetet,
vilket, enligt dagens synsätt, principiellt
är positivt för fred och säkerhet. Härutöver är internationella övningar en förutsättning för effektiv internationell krishantering. Detta gäller speciellt för den
svenska marinen, som länge stått utanför
internationellt samarbete av denna typ.
Ett annat område som är viktigt är att
bygga vidare på de existerande Incidents
at Sea-avtalen. Risken för att misstag
skallleda till allvarliga politiska förvecklingar är visserligen mindre i dagens klimat, men det är nu överenskommelser
kan göras . Vidare blir det, inte minst av
miljöskäl, allt viktigare att minska risker
för olyckor.
Problemet med att göra dessa avtal
multilaterala är, att det finns risk för att
de skall förlora den professionella karaktär som de har idag. Det borde dock kunna vara möjligt att föra diskussioner i
denna fråga inom ramen för t ex ESK
säkerhetsdialog. Detta är också ett område som väl bör vara ägnat för regionalt
samarbete- inom ESK ram eller utanför.
Befintliga avtal kan tjäna som modell .
Besläktat med detta är tanken på en
frivillig regim innebärande anmälningar
av större marina övningar. Syftet med
denna skulle, till skillnad från den regim
som föreskrivs i WD 92, snarast vara sä-

kerhetsskapande i meningen mindre risk
för störningar och olyckor - exempelvis
mellan örlogsfartyg och civil sjöfart. Härigenom skulle en dialog kunna skapas
mellan den aktuella flottans ledning och
andra intressenter i området. Ingen inskränkning i flottornas handlingsfrihet
skulle ske eftersom stora övningar typ
BALTOPS planeras långt i förväg. Man
kan också tänka sig en briefing om övningen på lämplig ambassad i samband
med de örlogsbesök som ofta är en del av
stora övningar.
Ett förslag som faller inom ramen för
ESK säkerhetsforums mandat är "Global Information" .26 Man kan tänka sig en
regim där man ger information om marin
materiel med tyngdpunkt på planerad utveckling. Härigenom kan ökad långsiktig
förutsägbarhet om den strategiska miljöns utveckling skapas. Verifikationsbestämmelser är inte nödvändiga för denna
typ av information.
Internationella operationer blir som
ovan diskuterats allt mer aktuellt. Man
kan tänka sig ett antal olika områden där
sådana är lämpliga: katastrofhjälp som i
Bangladesh 1991, kontroll av vapenspridning, förhindra narkotikasmuggling
och skydd mot pirater.
Skall internationella operationer vara
möjliga blir det nödvändigt med gemensamma Rules of Engagement. Dessa
krävs för att säkerhetsställa operationens
effektivitet och för att förhindra vådabeskjutning m m. Kopplingen mellan den
politiska ledningen , en internationell organisation i detta fall, och den taktiske
chefen måste vidare säkerställas. Något
radikalt nytt behövs knappast här N A TO har sedan lång tid fungerande
procedurer. Det gäller att anpassa dessa,
få dem politiskt accepterade samt vänja
flottor som den svenska, ovana vid in ter-
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nationellt samarbete, att tillämpa reglerna.
2

Avslutning
Den gamla nedrustningsdiskussionen är
död. Som en följd av de ändrade strategiska förhållandena har synen på säkerhet förändrats. Avskräckning har allt
mer ersatts av samarbete, öppenhet m m.
En ny internationell militärkultur utvecklas som följd av nu ingångna rustningskontrollavtal i Europa. Flottorna
har här kommit lite på efterkälken, detta
gäller naturligtvis speciellt för dem som
inte naturligt ingår i allianser och säkerhetssamarbete.
Men det finns förutsättningar för en
ny syn på marin rustningskontroll i form
av samarbete, kontakter m m. Internationellt samarbete är nödvändigt för en
säkrare värld.
Samtidigt får man inte glömma att de
består.
förhållandena
geopolitiska
Sverige är en maritim nation. Vi är starkt
beroende av fria och säkra sjövägar. Genom vårt geografiska läge i Norden är vi
strategiskt i skärningspunkten mellan
landmakt och sjömakt Havet är en viktig
transportled både för hot och för stöd.
De fortsatta ubåtskränkningarna visar på
våra kusters betydelse. Vår förmåga att
redan i fred kontrollera oss omgivande
havsområden är av fortsatt stor betydelse. Internationellt samarbete står emellertid inte i motsats till en effektiv marin
- utan kvalificerad materiel och välutbildad personal har vi inget att komma med
och blir ointressanta som samarbetspartners.
Noter:

l
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Ämnet kommer alt behandlas vidare
inom ramen för det tidigare nämnda
UJ-projektet Arms. Contra! and
Nordie Security
Se t ex Manne Wängborg, ESK och
den europeiska säkerhetsarkitekturen, Försvar i nutid nr 61992
Conventional Parces in Europe,
trädde preliminärt i kraft 92-07-17,
slutligt 93-11-09
stridsvagnar, artilleri >100 mm, panattackhelikoptrar
sarbandvagnar,
och stridsflygplan
Den relevanta texten återfinns i avtalet Annex l och lyder: "As the far as
the adjoining [till Europa] sea area*
and air space is concerned, the measures [som kommer överenskommas] will be applicable to the military activities of all participating States taking place whenever these activities affect security in Europe as
weil as constilute a part of activities
taking place within the whole of Europe... *In this context, the nation of
adjoining sea area is undersroad to
refer to ocean areas adjoining Europe
Helsingforsdokumentet, Challenges
of Change, §10
Brittisk officer vid ESK implementeringsmöte nov 93
Framför allt vid förhandlingarna
som ledde till WD 90 lade Sovjetunionen och andra öst-stater fram ett

antal förslag till marina CSBM.
Dessa utgör grunden för ovanstående resonemang. Liknande förslag
har dock lagts i andra fora och i litteraturen, se Rear A dm J R Hill. Arms
Contra! at Sea. Routledge London
1989 och Fieldhouse
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Minst 9000 man eller 250 stridsvagnar (WD 92 §38.1.1)
l Wiendokumentetl992 finns i §7174 ett antal komplicerade gränser för
storlek och frekvens av anmälningspliktiga övningar.
Carsten A Lurken i Sverre Lodgaard
(ed) Naval Arms Contra[ PR/O
'
Oslo 1990, sid 140
Se t ex Anders Boserup and Robert
Neild, The Poundarians of Defensive Defence, The Macmillan Press
LTD, London, 1990 och Andrei A.
Kokoshin The evatving International Security System: A View from
Moscow. CNA. Occasional paper
December 199I. sid 22-23
Lieutenant General H. C. Stackpole
III, U.S. Marine Corps, Angels
From the Sea, U.S. Naval Institute
Proceedings, May 1992, Pp 110-116
Denna invändning gäller naturligtvis
även beträffande markstridsförband, som är lättrörliga och därigenom strukturellt offensiva
Hufvudstadsbladet 1993-01-15
Helsingforsdokumentet seetian V,
§46.A.4
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FÖR FART OCH STYRKA

Kommendörkapten Johan Fors/und, som under dryga fyra
år varit verksam vid Planeringsledningen inom Försvarsstaben, har nyligen tillträtt befattningen som chefför
underhålls- och sjukvårdssektionen i Mellersta
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En föränderlig värld kräver förändrade planeringsoch styrformer
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Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet torsdagen 2/ januari 1993
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GOTLANDS VARV AB
1
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l

S-620 35 FÅRÖSUND Tfn 0498-22 19 00
Levererar alla båtar med jämna nummer i Serie 2

Vi upplever sedan några år den största
sedan
andra
omvärldsförändringen
världskriget och försvarsmakten står inför en minst sagt genomgripande omstrukturering såväl innehållsmässigt som
ledningsmässigt. Det är väl då rimligt att
även planeringsprocessen och styrformerna granskas med avseende på en anpassning till de nya förhållanden som
uppstår.
Sedan tidigt 70-tal har vi levt med en
planeringsprocess som i allt väsentligt
anpassats till en relativt stabil bipolär
blocksituation i omvärlden utifrån vilken
vi har utformat den så kallade marginaldoktrinen. Doktrinen bestämde vilka angreppsfall som var rimliga och med vilka
styrkor dessa angrepp kunde genomföras. Med åren blev detta tankesätt så fast
förankrat att den kamerala planeringsprocessen kom att dominera och det

operativa nytänkandet kvävdes . När den
förutvarande stabila eller balanserade situationen nu har ersatts av en situation
som för närvarande och inom överskådlig tid endast kan karakteriseras av osäkerhet måste planeringsprocessen anpassas till den nya situationen.
Den stor förändringen av försvarsmaktens ledning, som innebär att försvarsmakten blir en myndighet, kräver
dessutom en förändring av styrningen
men även den motiverar en förändring
av planeringsprocessen.
De förändringar av planerings- och
styrprocesserna som skall genomföras
bör således ge ökad förmåga att möta
nya situationer och anpassas till styrning
av en myndighet. I det följande avser jag
diskutera och föreslå former för processen med underlagsframtagning för ett
flerårigt försvarsbeslut samt regeringens
styrning av försvarsmakten , grundat på
framtagna underlaget.
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2. Underlagsframtagning för
regeringens beslut
Överbefälhavarens viktigaste underlag
för regeringens styrning av försvarsmakten, utgörs av det förslag som är resultatet av perspektivstudierna. De viktigast
förändringarna jämfört med den tidigare
processen är för det första att perspektivstudierna blir idestyrda, eller inriktade
av en doktrin som uttrycker vad vi vill
åstadkomma med försvarsmakten, istället för att styras av föutbestämda angreppsfall. För det andra ändras processen till en kontinuerligt pågående perspektivstudie i nära samspel med uppdragsgivaren samt, för det tredje, görs en
tydligare koppling till det faktiska läget i
försvarsmakten. Ett av de viktigaste argumenten för den pågående LEMO-utredningen är ju att ge en tydligare operativ påverkan på planeringen vilket då
också måste få genomslag i en förändrad
planeringsprocess.
Bilden beskriver samspelet mellan regeringen och försvarsmakten vid framtagning av underlag för regeringens inriktning och styrning av försvarsmakten .

innebär att analysen bör redovisa försvarsmaktens operativa förmåga vid tidpunkten för nästa försvarsbeslut samt
kvarstående brister. Vidare bör överbefälhavarens uppfattning om omvärldsutvecklingen och teknikutvecklingen framgå liksom en redovisning av gällande
doktrin. Analysen sammanfattas med
förslag på områden, funktioner och system som bör studeras eller utredas inför
nästa försvarsbeslut Analysen klarlägger därmed "startläget" för nästa period
och ger underlag för statsmakternas direktiv för den perspektivstudieprocess
som skall ta fram underlag för det kommande försvarsbeslutet. Försvarsbeslut
kan fattas för hela eller delar av försvarsmakten och gälla olika långa tidsperioder.
Perspektivstudierna pågår kontinuerligt och genomförs i nära dialog med
uppdragsgivaren . Efter en viss period,
beroende på varaktigheten i det förra beslutet, inlämnas ett dokument till regeringen där överbefälhavaren ger ett förslag till försvarsmaktens, eller del av
försvarsmaktens utveckling under en
kommande tidsperiod .
Operativ inriktning
Planering
Analys

~-+--4-+-4-~--4---~--~--4-t--r--~t--t--~----~Merod

Mål
mm

När ett försvarsbeslut (inriktning av
försvarsmaktens utveckling över en viss
period mot angivna mål och inom given
ekonomi) fattats, analyseras detta med
avseende på underlag för direktiv för
nästa/fortsatta perspektivstudier. Det
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Förslaget, som är resultat av genomförda perspektivstudier, behandlar både
planeringsmässiga och operativa frågor
samt ger förslag till mål och uppgifter för
försvarsmakten. Det innebär ett samlat
dokument som beskriver en doktrin för

försvarsmakten inklusive uppgifter, samt
hur försvarsmakten skall utvecklas för
att kunna lösa dessa uppgifter. Förslaget
är väl känt av mottagarna eftersom det
tagits fram i en nära dialog mellan överbefälhavaren och statsmakterna.
Inlämnat underlag (resultat av perspektivstudierna) behandlas i försvarsberedning/utskott (motsv) och resulterar
i ett preliminärt försvarsbeslut året innan
det formella försvarsbeslutet skall fattas .
Med det preliminära försvarsbeslutet
som grund påbörjas arbetet med en försvarsmaktsplan, som utgår från tidigare
inlämnat underlag och bör ha stor överensstämmelse med detta, eftersom det är
framtaget i nära samarbete mellan överbefälhavaren och statsmakterna. Detta
medger att en förvaltningsmässigt genomarbetad försvarsmaktsplan kan tas
fram till det år den skall börja gälla.
Detta "extra" år ger ytterligare en fördel, nämligen den att försvarsmakten
hinner göra en operativ fördjupning, om
försvarsbeslutet indikerar stora förändringar jämfört med gällande operativa
planering.
Försvarsmaktsplanen utgör en samlad
plan för försvarsmaktens inriktning och
utveckling samt dess operativa utnyttjande. Den skall därmed utgöra underlag
för överbefälhavarens (samtliga) produktionsuppdrag inom försvarsmakten
och till övriga myndigheter.
Försvarsmaktsplanen inlämnas till regeringen när det formella försvarsbeslutet tagits. Försvarsbeslutet resulterar i ett
regleringsbrev, utformat enligt det förslag som beskrivs i nästa avsnitt.
Det årliga dokumentet från överbefälhavaren till regeringen blir därefter
endast ett kapitel ur försvarsmaktsplanen, anslagsframställan med eventuella
förslag till korrigeringar till liggande

plan, enligt den principskiss som redovisas i nästa avsnitt.

3. Regeringens styrdokument
Grunden är att ett försvarsbeslut i någon
form har fattats . För detta beslut har underlag i olika former tagits fram, främst
genom perspektivstudierna, på det sätt
som beskrivits i det föregående. Utgångsläget är att i försvarsbeslutet har
bland annat beslutats vilka mål som skall
uppnås och vilka krigsförband som skall
vidmakthållas/utvecklas alternativt läggas ned till aktuell periods slut (vilket
"instrument" som skall finnas då). Dessa
beslut skall här formuleras i uppdragstermer till överbefälhavaren. Därutöver ges
vissa politiska direktiv för utnyttjandet
av "instrumentet" försvarsmakten. Här
behandlas således både hur "instrumentet" skall tas fram och utnyttjas.
Den bärande iden för regeringens
styrning av försvarsmakten , när det gäller att genomföra ett försvarsbeslut , bör
vara att
- regeringens uppdrag till försvarsmakten formuleras i långsiktiga mål där
perspektivstudiernas resultat är ett
viktigt beslutsunderlag. Perspektivstudierna genomförs i samverkan
mellan regeringen och försvarsmakten.
- utnyttja sådana termer som går att
omvandla till styrsignaler till lägsta
nivå och därefter användas vid återredovisningen hela vägen genom systemet.
- formulera uppdragen i så övergripande termer att statsmakternas inriktning framgår tydligt utan att utnyttjandet av förmågan och kunskapen i
försvarsmakten begränsas vid genomförandet.
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Det innebär att varje nivå i försvarsmakten kan identifiera sina mål i målen för
närmaste överordnade nivå, och samtidigt utifrån de egna målen formulera
uppdrag till närmaste underställda nivå .
Att styra i övergripande termer skall
tolkas så att varje nivå i ett hierarkiskt
system inte ger mera detaljerad styrning
än vad som är absolut nödvändig. statsmakternas styrning skall därför vara en
"beställning" av operativ förmåga uttryckt i en krigsorganisation med kvalitativa och kvantitativa krav. Dessutom kan
riktlinjer, geografiska begränsningar,
tidsförhållanden m m anges beträffande
dessa krigsförband .
Målen för försvarsmakten anges i försvarsbeslut Kraven på långsiktighet innebär att beslutet bör omfatta en inte
alltför kort period, exempelvis fem år,
för att tagna beslut skall hinna genomföras eller åtminstone påbörjas.

De långsiktiga målen ligger fast under
perioden och den årliga framställan och
redovisningen får då en karaktär av avvikelserapportering som medför en eventuell korrigering. Under dessa förutsättningar behöver försvarsmakten inte
lämna en förvaltningsmässigt genomarbetad programplan varje år, utan det
räcker med en anslagsframställan. Denna process illustreras av nedanstående
bild och utvecklas vidare senare.
Ändrade förutsättningar för planen
eller mycket stora avvikelser från den
utstakade vägen kan föranleda ett förnyat långsiktigt beslut.
Regleringsbrevet bör därför innehålla
tre delar; operativ inriktning, kvalitativ
inriktning för stridskrafterna samt ekonomiska resurser och gemensamma
handlingsregler, allt utformat enligt den
nyss redovisade bärande iden. I det följande redovisas förslag till innehåll och

år l

formuleringar under varje rubrik. Den
operativa inriktningen liksom krigsorganisationen är utformad mot nuvarande
mål och organisation.

Operativ inriktning
Här ges inledningsvis i övergripande termer generella operativa krav som statsmakterna ställer på försvarsmakten, exempel:
"Dimensionerande för försvarsmakten är förmågan att möta väpnat angrepp, varifrån det än kommer. Därutöver skall försvarsmakten vara så
utformad att Sverige kan deltaga i internationella engagemang av typen fredsbevarande eller fredsupprättande insatser.
Försvarsmakten skall dessutom innehålla handlingsfrihet att anpassa styrkan
mot en förändrad hotbild."
Därefter ges mera geografiska, uppgiftsmässiga och tids- och konfliktnivå
relaterade speciella krav till exempel:
"Vid anfall över havet skall en kraftsamlad försvarsmakt, efter en återtagande period om ca ett år, genom att föra
striden över hela djupet, kunna förhindra ett en angripare får fast fot på svenskt
territorium."

Kvantitativ och kvalitativ inriktning
för stridskrafterna

Analys
---:~r->
Värdering

Ev korrigering

u

Ev nytt uppdrag
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Den beställning av operativ förmåga som
stasmakterna gör skall också uttryckas i
en krigsorganisation där kvalitet, kvantitet och i förekommande fall tidsmässiga
krav framgår.
Jag utgår från att dagens organisatoriskt baserade huvudprogramindelning
inte tillämpas när försvarsmakten bildar
en myndighet men någon form av uppdelning i program eller delprogram torde
dock alltjämt erfordras.
Här är den grundläggande principen

om detaljeringsgrad den viktigaste styrningen. Styrningen måste ges i sådana
termer att statsmakternas vilja klart
framgår men med beaktande av ett visst
mått av handlingsfrihet för överbefälhavaren, inom ramen för den övergripande
operativa inriktningen. Exempel på en
sådan beskrivning kan vara :
"Fjorton till sexton brigadförband
vidmakthålls. I några av förbanden skall
utveckling påbörjas mot förmåga mot en
angripares mest kvalificerade mekaniserade förband genom införande av ny
stridsvagn och stridsfordon 90, vilket påbörjas mot slutet av perioden.
I övriga brigadförband bör graden av
mekanisering höjas och i samtliga förband skall mörkerförmåga och förmåga
till strid i alla klimat- och terrängtyper
eftersträvas."

Ekonomiska resurser
Försvarsmakten bör tilldelas ett anslag
för att efterkomma de krav som framgår
av styrdokumentet Först då får överbefälhavaren möjlighet att göra en riktig
avvägning mellan vidmakthållande och
förnyelse av krigsorganisationen. Övergripande operativ inriktning samt kvalitativ och kvantitativ inriktning av stridskrafterna är dock sannolikt inte tillräckligt för att styra försvarsmakten om den
tilldelas ett anslag, utan ett antal handlingsregler måste tillkomma. Dessa
handlingsregler kan röra både operativa
och produktionsmässiga frågor, till exempel:
- strategiskt överfall,
- internationella åtaganden,
- beredskap,
- personal och utbildning,
- materialanskaffning,
- mark och anläggningar,
- återredovisning.
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4. Genomförande av beslut
Genomförandet av planerings- och budgetarbetet i det nya högkvarteret skall
anpassas till en försvarsmaktsledning och
utformas så att ledningsprincipen stödjer
en delegerings- och decentraliseringsprincip. Vidare skall handläggningstider
och byråkrati minskas.
Syftet med anpassningen av ledningsarbetet är att:
-

Den centrala ledningen, högkvarteret, skall genomföra en (med alla parter) integrerad planerings- och budgeteringsprocess.

-

Resultatet av ledningsprocessen möjliggör att försvarsmakten till regeringen kan lämna en för försvarsmakten sammantagen anslagsframställan
och årsredovisning varje år.
- Anslagsframställan enbart utgör korrigeringar och avvikelser till det långsiktiga beslutet.
Ledningscykeln för högkvarteret illustreras av nedanstående bild.

5. Sammanfattning
Den här framställningen har redovisat
förslag till och exempel på förändringar i

stabsarbetsplan
l

Analys av
planförutsättn

planerings- och styrprocesserna för att
anpassa dessa till den nya försvarsmakten och till det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Förändringar bör
komma till stånd, framför allt av två skäl:
bättre förutsättningar måste skapas att
möta snabba förändringar och styrningen måste anpassas så att kompetenser
tillvaratas och tilldelade resurser utnyttjas rationellt.
De stora förändringarna i processen
med perspektivplaneringen är en övergång från angreppsfallsstyrd till idestyrd
process, från en fasindelad till en kontinuerlig studieprocess samt den förändrade arbetsmetodiken som tar sig uttryck i
en kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren.
De förändringarna lägger också grunden för den förändrade styrning som ger
överbefälhavaren större ansvar men
även en väsentligt ökad handlingsfrihet.
En återgång till det tidigare rådande
läget med en stabil bipolär situation kan
även hanteras av den här skissade planerings- och styrprocessen. Den är kanske
inte optimerad fö r en sådan situation,
men processen i sig är så robust att den
innehåller ett stort mått av anpassningsbarhet och är därför den mest lämpade i
en oviss framtid.

ÖBPgminriktning

_________
,
AR
:- u~~dr~;s~
: förslag

-~

---------
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Kommendörkapten Stefan Engdahl är verksam vid
Huvudenheten för totalförsvarets militära del i Försvarsdepartementet

Operationsanalys - en nödvändig förutsättning för en
bra ubåtsjakttaktik
Kort historik
Operationsanalysen föddes i England
under andra världskriget. Enligt två av
operationsanalysens föregångsmän P.M.
Morse och G.E. Kimball kan operationsanalys definieras som "en vetenskaplig
metod att förse verkställande organ med
kvantitativa underlag för beslut rörande
de operationer som står under deras
kontroll". Operationsanalys kan också
beskrivas som att försöka analysera problem och genomföra experiment på samma sätt som t ex inom matematiken, statistiken eller fysiken. Samtidigt vill man
försöka utnyttja de metoder och tankegångar som redan utarbetats av dessa vetenskaper.
När andra världskriget började hade
man på olika håll i världen skaffat sig
spridda erfarenheter av att angripa företagsledningsproblem på ett mera rationellt vis än tidigare . I samband med kriget inkallades många av de analytiker
som börjat arbeta med denna form av
problemlösning. Dessa blev då ofta tilldelade de militära staberna som vetenskapliga rådgivare. Man började då ut-

nyttja dessa experter utan speciell militär
utbildning för analys av militära operationer.
Ett av de problem som undersöktes av
operationsanalytikerna var utformningen av konvojtjänsten över Nordatlanten.
Hur många handelsfartyg skulle ingå i en
konvoj och vilken omfattning skulle örlogsskyddet ha för att de egna förlusterna i sänkta fartyg skulle bli så små som
möjligt. Samtidigt vill man att fiendens
förluster i sänkta ubåtar skulle bli så stora som möjligt.
Ett antal likartade problem rörande
bombraider och minfält bearbetades
också av operationsanalytiker. Exemplet
med konvojerna leder i sin ovanstående
formulering till ett olösligt problem. Det
går inte att samtidigt minimera sina egna
förluster och maximera fiendens. Ett enkelt sätt att minimera förlusterna i
exemplet hade varit att aldrig sända några fartyg över Nordatlanten. Men i så fall
kan man inte räkna med att åsamka fienden någon skada heller. Problemen måste alltså formuleras om så för att kunna
lösas av operationsanalytiker.
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Genom att t ex låta antalet fartygslaster, som skall transporteras, vara konstant kan en operationsanalytisk värdering ge svar på vilket alternativ som ger
minst antal förluster.

Taktikutveckling ubåtsjakt
Under de senaste två åren har kustflottan drivit ett projekt tillsammans med
FOA 11. Syftet har varit att förbättra det
taktiska uppträdandet med kustkorvetter och helikoptrar vid aktiv ubåtsjakt.
Målsättningen har varit att med hjälp av
operationsanalys utvärdera olika alternativa uppträdanden vid utomskärsubåtsjakt Arbetet har inriktats mot att få
fram en bättre taktik för en stridsgrupp
bestående av två kustkorvetter typ
Stockholm och en rote helikopter 4.
Erfarenheter från tidigare år pekade
på att kustkorvetterna och helikoptrarnas utomskärsubåtsjakt borde kunna
samordnas på ett bättre sätt, än vad som
var fallet med den rådande stridsgruppstaktiken. Enheterna borde kunna
utnyttjas så att synergieffekter kan erhållas.
Under min ledning bildades därför en
arbetsgrupp med representanter från
kustkorvett-, helikopter- och ubåtssystemen inom kustflottan och tre operationsanalytiker från FOA 11.
Resultatet av detta arbete har blivit
ett nytt taktiskt koncept för en utomskärsstridsgrupp där kustkorvetterna
och helikoptrarna utnyttjas mer samordnat.
Vid framtagning av den nya taktiken
var yttersta målsättningen inte att i första
hand finna den bästa taktiken utan att
framförallt undvika dåliga alternativ.
Det var därför viktigt att framför allt försöka finna sökmönster som inte skapade
onödiga luckor. Det gällde inte bara att
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så effektivt som möjligt spana av en given vattenvolym utan även hantera ubåtens möjligheter att, genom att utnyttja
ett intelligent beteende, undgå de spanande enheterna.
Då ubåtsjakt är ett tredimensionellt
problem kan man tro att det därför krävs
en tredimensionell modell för att få användbara resultat. Vi kunde dock konstatera att den mest avgörande frågan
var att skapa lägen där ubåten hamnar
innanför någon spanande enhets hydrofonräckvidd . Hur bra den spanande enheten sen söker igenom den aktuella vattenvolymen var en fråga som inte
behövde hanteras i modellen. Hur man
avspanar vattenvolymen inom den praktiskt möjliga hydrofonräckvidden var
följaktligen ett underordnat problem.
Skälet till denna slutsats var främst att vi
utgick från förutsättningen att en ubåt
försöker undvika att komma innanför en
spanande enhets hydrofonräckvidd. Vi
fann dock att då en ubåt väl hamnat innanför hydrofonräckvidden av en enhet
är sannolikheten stor att en eventuell
kontakt snabbt förloras om inte minst
två enheter kan engagera kontakten.
För att kunna värdera olika taktiska
beteenden måste man först klarlägga syftet med verksamheten dvs i detta fall utomskärsubåtsjakten. Därefter måste man
klarlägga vilka effektmått som bör användas för att mäta hur bra ett alternativ
är i förhållande till ett annat.
Vi konstaterade att utomskärsubåtsjakten i princip kunde ha tre syften.
-

Dels att upptäcka och sänka en kränkande ubåt med stridsgruppen
Dels att försvåra in- eller utpassage
genom ett område genom att påverka
ubåtens vägval i sådan omfattning att
den väljer en annan väg t ex genom

ett område där vi grupperat andra
system.
-

Dels att försvåra en kränkande ubåts
möjligheter att från svenskt territorialhav ge stöd åt en annan inomskärs
uppträdande ubåt.

De tre effektmått som dessa tre alternativ ger upphov till är främst:
-

-

Förmåga att skapa lägen där en ubåthamnar innanför någon enhets hydrofonräckvidd. (I modellen betecknat
"upptäcktsannolikhet" ).
Förmåga att påverka ubåtens förflyttningsväg
Förmåga att påverka ubåtens förflyttningstid

Vid "upptäckt" måste också situationen
under vilken upptäckten skedde värderas separat dvs hur en kontakt skulle
kunna fullföljas med en vapeninsats.
I det arbete som utfördes genomfördes inledningsvis en prövning av olika
grupperingar. Syftet med denna prövning var främst att undersöka om det
fanns någon gruppering som var avsevärt
bättre eller sämre än övriga alternativ.
För detta utnyttjades en mycket enkel
datormodelL Resultatet av denna inledande granskning, som kan betraktas
som en förstudie, visade att ett rotevis
uppträdande var att föredra före enskilt
eller helt samlat. Detta resultat stämde
väl med de slutsatser som dittills dragits i
den praktiska ubåtsjakten. Modellen
som utnyttjats var dock för enkel. För att
komma vidare i arbetet med att klarlägga hur de olika rotarna skulle samverka
behövdes en mer komplex modell.
De i gruppen ingående operationsanalytikerna tog därför fram en ny modell, som kom att benämnas "The Hunt".
Denna innehåller ett flertal varierbara

parametrar. Modellen bygger i princip på
att en ubåt som uppträder enligt vissa i
förhand givna handlingsregler skall försöka passera igenom ett område inom
vilket det bedrivs ubåtsjakt.
Utgångspunkterna vid framtagningen
av den regelstyrda ubåtens agerande var
främst:
- En ubåt påverkas av aktivt jagande
enheter.
- En ubåt har lättare att hantera en spanande enhet i taget än då flera uppträder samlat.
En ubåt undviker om möjligt aktivt
jagande enheters spaningsområde
(hydrofonräckvidd)
- En ubåt vill inte bli överraskad under
rörelse.
- En ubåt rör sig dock fort om den därmed kan undgå ett hot.
modellen sammanvägdes dessa utgångspunkter till ett antal enkla regler.
Ubåtens vilja att förflytta sig beskrivs
i modellen av påverkan från olika vektorer från de spanande enheterna. Vektorerna summeras och utgör tillsammans
med ett antal uppsatta kriterier därvid
grunden för ubåtens fart och vägval. Modellen gör inte anspråk på att simulera
verkligheten. Däremot har den som mål
att efterlikna en delmängd av verkligheten tillräckligt mycket, för att på så sätt
producera ett användbart resultat.
Mot den regelstyrda ubåten prövades
sedan ett antal olika spaningsmönster
med kustkorvetter och helikoptrar. För
att verifiera och bredda resultatet av de
olika modellkörningarna genomfördes
också ett antal manuella spel mot ubåtar
spelade av två ubåtschefer ur kustflottan.
De modellkörningar och de manuella
spel som genomfördes gav tillsammans
som resultat ett antal grundbeteenden
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och taktiska delmoment som bör ingå i
ett spaningsmönster.
Vid spel och modellkörningar med
spaningsmönster som innehöll dessa
grundbeteenden blev antalet situationer
där en ubåt hamnar innanför någon spanande enhets hydrofonräckvidd fler än
när grundreglerna inte följdes . När
grundreglerna följdes blev också ubåtens
förflyttningsväg mer påverkad och förflyttningstiden längre.

Kraftsamling, överraskning,
och samordning
operationsanalytiska honnörsord
Grundbeteendena innehåller ett antal
klassiska begrepp såsom överraskning
och kraftsamling men den bygger framförallt på att skapa samordningseffekter
inom stridsgruppen.
Genom att variera spaningen på ett i
förväg planerat men till synes slumpmässigt sätt kan den göras svårpredikterbar
för en ubåt. Detta är tillsammans med
styrningen av helikoptrarnas spaning den
viktigast komponenten för att kunna
överraska en ubåt i rörelse. Förutom att
fungera som ledningsfartyg och vapenbärare blir kustkorvetternas roll härvid
främst att, genom sin kombinerade spaningsförmåga med släphydrofoner och
skrovfasta klassificeringshydrofoner, påverka ubåtens förflyttning. Kustkorvetternas uppgift blir också att klassificera
långsamma eller stillaliggande hydrofonekon som operatörer vid någon av de i
stridsgruppen ingående spaningshydrofonerna bedömt som en möjlig ubåt.
Under 1992 har kustkorvetterna och
helikoptrarna vid ubåtsjakt utomskärs
utnyttjat den nya taktiken både vid skarp
ubåtsjakt och vid övningar. Ett flertal
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försök har också gjorts att skapa särskilda övningar som skulle kunna vara utgångspunkt för en ordentlig utvärdering
av taktiken. Det visade sig dock ganska
svårt att få till övningar där andra faktorer som övningsteknik, säkerhetsfrågor
m m inte förvillade bilden.
En viktig del i arbetet under senare
delen av 1992 blev därför att skapa en
bra modell för utvärdering av övningar.
Då FOA samtidigt medverkade i Överbefälhavarens arbete med operativa
prövning av stridande förband (OPAS)
blev det naturligt att försöka utnyttja så
mycket som möjligt av det arbetet. Delar
av den utvärderingsmodell som skulle utnyttjas för OPAS var därför möjliga att
utnyttja även vid utvärdering av ubåtsjaktövningar. Denna modell blev dock
inte klar i tid för att hinna utnyttjas för
ubåt~jaktutvärdering under 1992. De
mycket översiktliga utvärderingar som
hittills genomförts av övningar mot våra
ubåtar tyder dock på att grunderna i den
nya taktiken är riktiga.
Ubåtsjaktmodellen "The Hunt" har
vidareutvecklats i flera steg och ger oss
idag en bred flora av möjligheter att pröva och värdera olika taktiska uppträdanden . Detta innebär bl a att man kan genomföra automatiska körningar med en
ubåt som uppträder enligt vissa förvalda
regler. Man kan också genomföra manuella spel med en eller flera sammankopplade datorer. I det sist nämnda fallet kan
man spela de olika enheterna vid datorn i
likhet med ett datorspel. Modellen kan i
princip utnyttjas från vilken Maeintashdator som helst. Detta medför att man
inom ubåtsjaktförbanden med hjälp av
modellen och en bärbar dator i fortsättningen själva kan pröva nya taktiska ideer.
Modellen "The Hunt" har även ut-

nyttjats som ett delunderlag vid utvärdering av skarp ubåtsjakt inomskärs. Detta
visar på den bredd av utnyttjandemöjligheter som modellen redan har.
Vid det fortsatta arbetet med taktikutveckling för ubåtsjakt med kustkorvetter och helikoptrar bör både modellkörningar och manuella spel kompletteras
med övningsutvärdering.
Vidare bör det taktiska konceptet utökas med kustkorvett typ Göteborg. Göteborg har inte bara andra egenskaper än
kustkorvett typ Stockholm vid aktiv
ubåtsjakt. På kustkorvett typ Göteborg
provas sedan något år tillbaka en T AS
(en bogserad kabelhydrofon för passiv
spaning). Denna kommer också ställa
nya taktiska krav för ett optimalt utnyttjande.
Även utnyttjande av patrullbåt typ
Vidar bör utvärderas.

Sammanfattning
Utnyttjande av operationsanalys vid taktikutveckling ger enligt min uppfattning
klart ökade möjligheter att både klarlägga och vikta de styrande parametrarna
vid framtagning av ny taktik. Detta gäller
särskilt i de fall flera olika system i samverkan skall ge synergieffekt. Den kan
även utnyttjas vid efteranalyser av en genomförd verksamhet. Man kan härvid få
en uppfattning om vad man egentligen
åstadkom för påverkan och/eller vad
som kunde varit ett bättre beteende.
Detta kan också bidra till en bättre taktik.
Det är dock viktigt att analysarbetet
sker i en integrerad grupp med både officerare från det aktuella verksamhetsområdet och med operationsanalytiker från
FOA.
Resultatet av de genomförda spelen

eller modellkörningarna är inte det enda
ingångsvärdet som utnyttjas vid värdering av olika alternativ. Det är viktigt att
komma ihåg att modeller bara beskriver
en del av verkligheten. Till detta kommer ett antal andra faktorer som också
måste vägas in. Många av dessa kräver
praktisk erfarenhet och systemkunnande.
Operationsanalytikerna utgör ett
mycket bra stöd vid analys av spel och
modellkörningar. Deras statistiska bearbetningar och metodkunnande är näst
intill en förutsättning för att rätt kunna
värdera de olika parametrarna. Operationsanalytiskt kunnande bör därför utnyttjas vid utveckling av ny taktik eller
analys av genomförd verksamhet.
Operationsanalys bör enligt min uppfattning även utnyttjas vid taktikutveckling inom andra områden än ubåtsjakt.
För detta bör den "OA-grupp" som skapades inom FOA 11 för ubåtsjakttaktikutvecklingen fortleva och utvecklas till
ett mer allsidigtOA-stöd för kustflottan.
Det ger inte bara möjligheter till direkt
taktikutveckling utan även analys av genomförd både övnings- och skarp verksamhet vilket indirekt kan bidraga till
förbättrad taktik och stridsteknik.

Dokumentation
Det ovan redovisade arbetet med taktikutveckling inom ubåtsjakten finns publicerat i två FOA rapporter. Dels i "Operationsanalytiskt stöd åt kustflottan -en
förstudie i ubåtsjakttaktik" i vilken det
inledande arbetet redovisas och dels i
"Taktikutveckling för utomskärsubåtsjakt" i vilken den senaste delen av arbetet och det nu utnyttjade taktiska konceptet redovisas. Den sistnämnda är av
förståeliga skäl hemlig.
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I en lättläst engelska, fast med en hel del
militära förkortningar, återger befälhavaren för de brittiska sjöstridskrafterna i
Falklandsoperationen sina minnen i en
dramatisk framställning, som i många
hänseenden länder till eftertanke.
Medförfattaren, en tränad författare
av populära fackskrifter, har säkert bidragit till den lätta formen.
Boken heter "One Hundred Days.
The Memoirs of the Falklands Battle
Group Commander". Den är skriven av
amiral Sandy Woodward och Patrick Robinson (ISBN O 00 215723 3) och tryckt i
Glasgow 1992; 351 sidor.
Innehållet stämmer inte helt med begreppet memoarer, även om sjöstyrkechefens upplevelser och reflektioner står
i centrum. Hans tidigare karriär beskrivs
kort i ett kapitel. I övrigt rör sig allt kring
Falklandskriget 1982. Skildringen kompletteras med en hel del händelser, som
inte är självupplevda, utan har delgivits
"chefen". Det är berättelser, som ger
stark färg åt framställningen.
Många erfarenheter har dragits av
kriget om Falklandsöarna. Många analyser gjordes omgående på platsen för att
undvika upprepade misstag. Detta var
det första sjö-luftkriget, där robotar och
telestridsmedel nyttjades i stor utsträckning. Underhållsproblemen så långt från
egna baser var stora och äventyrade den
brittiska insatsen. Vädret slet hårt på
både män och materiel. Sambandsnätet
överbelastades ibland, vilket ledde till
viss förvirring, t o m en vådabeskjutning.

Den psykologiska situationen belyses
ingående. Författaren har en välgörande
distans till sig själv i sin mycket öppenhjärtiga skildring. Den känsliga relationen till massmedia torde vara allmängiltig. Förhållandet mellan chef och
underlydande på alla nivåer lyser ofta
fram. I många stycken blir boken ett äreminne över deltagarna av alla grader både över stupade och överlevande.
Boken kan rekommenderas som studielitteratur, exempelvis vid militärhögskolan. Den kombinerar nutidshistoria
med beskrivning av ledarskap och en god
engelsk fackprosa.
PIR

The Rickover Effect. How One Man
Made a Difference.
(United States Naval Institute, Annapolis,
Maryland, 1992.)

I företalet till Theodore Rockwell's bok
med rubricerade titel skriver amiral James D . Watkins, f d chef för U.S. Navy,
att det skrivits ett antal böcker om amiral
Rickover, hans verk, hans liv och hans
bidrag till det amerikanska samhället.
Det finns också ett antal böcker i form av
biografier eller memoarer, i vilka författarna har beskrivit sina möten med honom -somliga möten mindre angenäma.
Så det är uppfriskande, fortsätter Watkins, att Ted Rockwell, som var en nära
medarbetare till Rickover under de första femton turbulenta åren (1949-1964) ,
nu ger oss en närbild av denne komplexe
individ.
Boken ändrar inte bilden av "atomubåtens fader" . Den skapar emellertid genom många olika skildringar från
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Rickover's vardag (och recensenten förmodar att det gick minst sju vardagar i
R:s vecka) ett ypperligt porträtt av denne
märklige man.
Rickover har beskyllts för att ständigt
försöka utvidga sin maktsfär, men orsaken till att han ville utöka sin verksamhet
var nog hans oro att andra inte kunde
göra ett lika bra jobb; Rockweil ger en
belysande berättelse om NAUTILUS
luftrening.
Luftreningen på atomubåtarna sorterade under en annan sektion inom Bureau of Ships än den som Rickover ledde. När NAUTILUS genomförde sin
första långfärd i uläge visade det sig att
luftkvaliteten i ubåten blev oacceptabelt
dålig, och fartygsläkaren vände sig i sin
nöd till Rickover. R:s svar var snabbt och
obarmhärtigt. Luftreningen är inte hans
ansvarsområde. Alla anklagade honom
för att vilja ta över hela ubåten . Räckte
det inte att han höll på att utveckla ett
atomkraftmaskineri? Behövde han verkligen utöka sitt ansvarsområde? Låt de
förbannade amiralerna på Bureau of
Medicin and Surgery jobba med problemet! De är ju kunden! Rickover ordnade
ett möte mellan några av hans medarbetare och BuMed. (R. deltog inte själv.)
Mötet gav inget. ställföreträdande chefen för BuMed framförde att han talat
med en pensionerad ubåtsman, som berättat att en ubåt inte opererar i uläge
nattetid (! ).
Rickover kunde genom sina förbindelser inom industrin lösa luftreningsproblemet (dock utan att själv synas),
och snart kunde NAUTILUS genomföra
en 30-dygns ulägesoperation helt utan
problem. Den 28 mars 1979 inträffade
den s k Three Mile Island-katastrofen.
Det kommersiella kärnkraftverket TMI2 släppte ut radioaktivitet till omgivning34

en. Systerreaktorn TMI-1 hade opererat
klanderfritt i fyra år, men hölls avstängd i
sju år på grund av hysterin i press och
TV. Olika statliga och andra utredningar
kunde så småningom fastslå att utsläppet
inte medfört några hälsorisker av något
slag. Emellertid var det nödvändigt att
minska risken för framtida incidenter.
President Carter, vilken till massmedias
förskräckelse besökt "katastrofplatsen"
tillsammans med sin hustru, tillsatte en
kommission med uppgift att undersöka
orsaken till olyckan och föreslå åtgärder
för att öka säkerheten med kärnkraften.
Kommissionen tog kontakt med Rickover och några av hans närmaste medarbete. R. framhöll att den kommersiella
kärnkraften kunde lära mycket av flottans program, men han varnade för försök att finna en "magisk formel". Han
menade att alla som arbetar med kärnkraft måste ägna stor omsorg åt allt de
gör, och göra det med en kompetens skapad av en god teknisk utbildning. Han
ansåg att alldeles för stor uppmärksamhet ägnas åt olyckor med låg sannolikhet
och för liten åt att förebygga olyckor.
Recensenten har med stort intresse
och nöje läst The Rickover Effect. Hur
stor denna effekt blivit i USA kan man
inte bedöma, men klart är att Hyman G.
Rickover, 4-stjärnig amiral i U S N a vy på
aktiv stat vid 73 års ålder, var en betydande, om än mycket omstridd, person.
En tidigare marinchef, Elmo Zumwalt,
lär ha sagt att U S Navy hade tre fiender:
Flygvapnet, Sovjetunionen och Rickover. En annan marinchef, den inledningsvis nämnde James D. Watkins, slutar sitt
företal med orden: "So I urge you to read
this book if you want the real perspective
on one of the great American giants of
the twentieth century."
Sven Rahmberg

NUTIDA VIKINGAR?
Under de senaste åren har flera försök
genomförts för att följa i vikingarnas
spår både i västerled och österled. Därvid har man på bästa möjliga sätt sökt
efterlikna vikingarnas förutsättningar
både vad gäller båtar, utrustning och
hjälpmedel. Flera i västerled har utgått
från Norge och seglat till Nordamerika ,
några har utgått från Gotland och sökt
sig fram i österled utefter polska och
ungerska floder och även dragit sina båtar över land. Några har inte nått sina
uppsatta mål antingen de nu hindrats av
östeuropeiska myndigheter eller naturens obändiga makter. Lars Wallgren,
svensk sjöofficer, med stor erfarenhet av
både havskappseglingar och ensamseglingar har också sökt sig fram utefter vikingarnas leder, dock inte i något vikingaskepp, utan i en segeljolle med måtten 5,34 x 1,75, ett djupgående av omkr
1,0 m och vikten 175 kg. Skildringen av
sina strapatser har han givit samma
namn som båten, LILLE ORM.
Lars Wallgren börjar boken med att
genast före in läsaren i en av de mest
dramatiska händelserna under färden
västerut. Mellan Sandhammaren och
Ystad råkar han ensam i sin jolle ut för
hårt väder och går runt med sin jolle och
kämpar för att komma på rätt köl och
upp i båten igen. Han har en båt i närheten som erbjuder hjälp, men avböjer,
tydligen av "utbildnings- och övningsskäl". Efter att på ett så exceptionellt sätt
väckt läsarens intresse och nyfikenhet
börjar den egentliga berättelsen.
Efter en resume om vikingatidens historia , och hur denna väckt intresse hos
ett gäng seglare till ett djupare studier i
ämnet, kommer målsättningen. Att följa
i vikingarnas spår från Birka i Mälaren
till Island . I största utsträckning skulle

man endast använda de metoder, som
stod till vikingarnas förfogande dvs havets och himlens tecken och en "solskuggafjöl", ett enkelt instrument för att bestämma förändringen i latitud. Färden
går ut ur Mälaren med mellanlandningar
på Gotland, Öland och i Karlskrona.
Natthamnar söktes i övrigt, där tillfälle
och skydd bjöds. Egentligen skulle besättningen varit två man, men av olika
skäl fick Wallgren segla ensam mellan
norra Öland och Bergen.
Vädrets makter var intet särskilt
gynnsamma mot seglarna. Hårt väder
och stiltje på Nordsjön, och besvärliga
tidvattenströmmar gjorde livet besvärligt
i den lilla jollen. Möjligheterna att nå Island försvann också på grund av att höstens lågtryck kom redan i slutet på juli.
Det är dock en positiv bild som ges av
vänliga människor i små fiskelägen, kustbyar eller båthamnar. De trötta och blöta
seglarna blir omhändertagna och får värma sig och torka kläder och blir rikligen
undfägnade. Den inbitne seglarens samhörighet med sin båt kommer också klart
fram genom att Lars Wallgren talar om
vi även under de sträckor han seglar ensam.
Vad är det då som driver människor
till sådana strapatser på gränsen till självplågeri? För vikingarnas del var det ju att
finna nytt land att slå sig ned på, att vinna
byte och att bedriva handel. Men detta
kan ju inte gälla för en modern människa. Lars Wallgren anger flera motiv. En
stämpel som han genast avfärdar är
"äventyrare". Annars finns det: önskan
att upptäcka, att förklara, att själv bli
upptäckt, att tävla. Wallgren anger drivfjädern för sig vara en blandning av
dessa.
Hans bok ger flera smakprov på detta.
Förutom en fin skildring av resan med
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både natur- och personbeskrivningar får
läsaren också en kort redogörelse för vikingarnas historia och deras metoder att
navigera fram utefter kusten och på öppet hav. Boken är också en ganska god
seglingsbeskrivning för kuststräckan Sandhammaren - Bergen, som kan vara bra
att ha för fritidsseglare med vida vyer.
Gth

LILLEORM
Av Lars Wallgren
196 sid, ill
Förlag: Wahlström & Widstrand

HÖR UPP OM SKEPPSBORD
VÄNNER!
Under årens gång har väl de flesta hört
många goda historier om livet i flottan.
De har väl också berättats med stor inlevelse och skicklighet. Själv har jag vid
flera tillfällen haft anledning att uppmana berättaren att skriva ned sitt rika förråd av historier och minnen. Jag har därvid mötts av svaret: "Lugn! Det finns
ännu god tid för detta. " Men så har verkligheten blivit en annan. Historieberättaren har lämnat detta jordiska innan han
hann skriva en enda rad. En som hann
medan han levde var Ragnar Terning,
som på "eget förlag" gav ut en stencilerad samling historier.
En som fortfarande lever och är vid
god vigör är Gunnar Schoerner. Han är
en god historieberättare och har ett gott
minne. Till glädje för alla både aktiva
och pensionärer ur flottan, men också
säkert till stor glädje för många andra,
har han tecknat ned ur sitt stora förråd
av minnenfrån sin tid i flottan . Många av
historierna ler man igenkännande till,
andra kanske man har ett svagt minne av
och en del har man aldrig hört förr. Hur

36

det nu är, är de flesta mycket roliga. För
egen del tycker jag nog att historien
"Mässfall " från Sjökrigsskolan hör till de
allra bästa. Det finns säkert många gamla
sjöofficerare, som till och med var med,
och kan intyga att historien är sann. Köp
boken och kontrollera själva! Den kostar
bara 100 kronor och är rikt illustrerad
med gamla fartygsfotografier samt roliga
teckningar av Curt Borgenstam.

NÄR SKEPPARPIPAN DRILLAR
Skämt och allvar under tretungad flagg.
Av Gunnar Schoerner, 112 sid, ill
Förlag: Axel Abrahamsons Tryckeri,
Karlskrona
Pris 100 kronor
En annan liknande bok har kommit ut på
samma förlag. Den handlar inte om historier utan om historia. Militäralmanackor från seklets början innehöll korta notiser på datum på vilka det i det förgångna hade hänt någon remarkabel händelse, förutom allmänt kända som t ex den 6
och 30 november. Per Insulander har tagit på sig den stora uppgiften att, från
Jacob Bagges födelse 1502 till invigningen av sjöbevakningscentralen i Härnösand 1990, för varje månad på året skrivit
in dagar med historiskt intresse. Boken
kan ju synas mest vara något för kalenderbitare, men jag tror att den också har
intresse för oss icke-specialister för att
tjäna som uppslagsbok och för att fräscha upp gamla historiekunskaper. Det
är t ex inte alla som kommer ihåg när
"Ölands" strid vid Orfordness ägde rum
eller vet när Gustav IV Adolf uppmuntrade Karlskrona garnison med brännvin.
Förutom den kalendariska beskrivningen finns också en kronologisk uppställning och en rik litteraturförteckning.
Den som själv har några minnesrika hän-

delser värda att komma ihåg kan göra
det. Alla vänstersidor är nämligen blanka. Så t ex tycker jag, trots att Kustartilleriet är väl ihågkommet i modern tid,
ändå att Järflotta-olyckan borde komma
Joe
med i nästa upplaga.

/~

P.l. TEKNIKAB

MINNESDAGAR FÖR MARINEN
Av Per Insulander, 95 sid, ill
Förlag: Axel Abrahamsons Tryckeri,
Karlskrona
Pris: 100 kronor

SAER
ELETTROPOMPE

Hydroforaggregat, djupbrunnspumpar, poolpumpar,
pfastpumpar, impellerpumpar, rostfria pumpar,
bensinmotordrivna pumpar, industripumpar,
ejektorer, kugghjulspumpar

SlURK
PUMPS

Generalagent för:
Självsugande centrifugalpumpar,
Fartygspumpar, vertikala, horisonte/Ja
Cirkulationspumpar, Dieseldrivna
pumpaggregat

~

l ~! !~
Torggotan, Box 73, 446 01 Älvängen
Telefax 0303-486 56
Tfn. 0303-480 30
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl Örlogsmannasällskap et är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets
syfte är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enligt med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter,
artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller
sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i
vetenskapsgrenar 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 1993 skall senast den l september 1993 vara Sällskapet
tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskap et

För vissa är banken

alltid öppen.

Box 10186
100 55 STOCKHOLM

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens
namn och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets
medalj eller hedersoronämnade samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskap et förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i
Sjöväsendet, 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.
Örlogsmannasällskap et beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin
styrelse om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten, Stipendiet utdelas vid Sällskapets högtidssammanträde .
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1993 skall skicka in
utredning eller avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskap et
Box 10186
100 55 Stockholm
senast den l september 1993.
Arbete för vilket författaren tilldelas stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet
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Nu behöver du inte längre stressa in på banken för
att klara dina vanligaste bankärenden.
Om du skaffar våra 0-24 tjänster kan du klara
det mesta själv, när du har tid och lust.
Posta dina räkningar. Visa ditt kort för betalningar
och kontanter. Ring för besked.
Dygnet runt. Året runt.
Kom in så berättar vi mer.

8) S·E·Banken

Utgivna böcker i Kungl Örlogsmannasällskapets projekt
"Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken" kan fortfarande köpas av
ledamöter i Kungl Örlogamannasällskapet och prenumeranter på Tidskrift i Sjöväsendet till ett mycket lågt pris.

Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939
av Bertil Åhlund
Marinlitteraturföreningens bok 1992.

Atands hav och öar- brygga eller barriär?
av Bertil Stjemfelt
Marinlitteraturföreningens bok 1991.

Bertil Åhlunds bok kostar 130 kronor och Bertil Stjernfelts
kostar 100 kronor. Båda inklusive porto och expeditionskostnader.
Beställ genom att skicka in beloppet till Kungl Örlogsmannasällskapets postgiro 60 70 01-5. Skriv bokens eller böckernas
titel/titlar på talongen. Glöm inte att skriva namn och adress
på avsändardelen!
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Vi urvt'cklar elckrroniska sysrem för framridens fiirsvar. För
flygvapner, armt-n cx:h marinen.
Radar, presencarionssysre m, systemdator och mormedd i
.J AS _)9 Gripe11 kommer arr riUvt·rkas och viclarcurwc klas
l&ng r j n på 2000-talcr. Detsam ma g äl ler den tl ygande spaning sradarn PS-890. lu f'rv~i rnsrad arn G l R A f' FE, J e n m ~r ina spaningsradarn Sea G IR A~ FE och vå ra dc:ktro-optiska sysrcm .
Vi är en av de lt'dande i Yädden inom områdena m ikrovå)-(Srek n i k och sig na lbthand l i ng . De k uns kapc rna kom m er andra
produkrom dele n inom Ericsson r i Ilg odo: mikrovilgsliinbr för
mobil.aoch l~1sra niir. fram t idens mob il rt lcfoni och kommunikationsnär med f'i beroprik.
Dagens högrc:l.:nologi for fram t iden:. proJuher!
Ericsson Rachlr Ek<:rronics AB
i:\ l /-!4 Möl.ndal
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