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Redan för fyrtio år sedan ut 
vecklade vi axe lkopplingar, l yp 
SKF OK, baserade på tryck
oljemetoden. Den första SKF 
OK-kopplingen monterades 
1945 på M/S Skogaholm. Se 
dan dess har vi levererat över 
15.000 kopplingar till krävande 
marin- och intustriapplikatio
ner över hela världen. 

Senare utvecklade vi Su
pergripbulten. En hydraulisk, 
förspänd, expanderbar pass
bult, som också bygger på 
tryckoljemetoden. Idag finns 
över 5. 000 Supergripbultar 
monterade i flänskopplingar på 
fartyg och inom industrin, där 
pålitlighet, snabb montering 
och demontering är av största 
betydelse. 

Risken för att bra produkter 
ska plagieras är alltid stor. 
Många användare har dyrt fått 
erfara att kopior inte alltid 
motsvarar originale t. Det är 
därför som redare, kraftföre
tag och andra, specificerar 
SKF OK- kopplingar och Su
pergripbultar i sina beställ
ningar. 

Inte minst viktig är vår ser· 
vice. Varhelst ert fartyg är 
dockat - Shanghai, Hamburg 
eller San Francisco - kan vi 
vara på plats inom 24 timmar. 
Vi är dessutom representera
de av SKF: s världsomspän
nande försäljnings- och servi
ceorganisation, så var ni än 
befinner er, finns vi alltid nara 
till hands. 

OVAKO Couplings 
os" 70. 

Box 202,8 13 00 Hofors, tel 0290-250 00, telex 47303 , telefax 0290-- -

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 8/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1997-12-02 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 41 le
damöter 

§2 Föredrog sekreteraren föregående sammanträdes protokoll , som efter godkän

nande lades till handlingarna. 

§3 Avhöll ledamoten Rolf Löthman inträdesanförande under rubriken "Föränd
rade sjöstrategier". 

§4 Avhöll ledamoten Torbjörn Larsson in trädesanförande under rubriken "Från 
200-båt till Stridsbåt 90". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

3 



Nr 1/98 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1998-01-29 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Bohussalen, Västkustens marinkommando i Göteborg i när

vara av 19 ledamöter och 26 inbjudna gäster. 

§2 Tillkännagavs att sedan föregående sammanträde har ledamoten Jaques Lager

crantz och korresponderande ledamoten Ulf H Johansson avlidit. 

§3 Föredrog sekreteraren föregående sammanträdes protokoll , vilket efter god

kännande lades till handlingarna. 

§4 

§5 

§8 

Avhöll korresponderande ledamoten Jörgen Weibull att anförande under ru

briken "Svensk neutralitetspolitik då , nu och framgent". 

Avhöll ledamoten Bo Rask inträdesanförande under rubriken " Arvets påver

kan på omsättningsprocessen av det marina försvaret " . 

Avhöllledamoten Christian Allerman inträdesanförande under rubriken " Ma

rintaktik 2000" . 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Hedersledamoten 
DICK BÖRJESSON 

Viceamiral Dick Bö1jesson är mili/ärbefälhavare i Mellersta 
miliräroniråder 

Vilket är målet och hur skall vi ta oss dit? 

I sin ledare i det senaste numret av För
svarets Forum (nr 2/98) efterlyser Över
befälhavaren en debatt om det framtida 
försvarets utveckling eftersom vi enligt 
hans mening "står inför den kanske störs
ta förändringen sedan indelningsverkets 
avskaffande". Det är en välkommen upp
maning, därför att den nödvändiga inter
na diskussionen om Försvarsmaktens 
framtid inte riktigt har funnit sin form se
dan vi gick in i den nya stormyndigheten 
Försvarsmakten. Den kan också en gång 
för alla undanröja den felaktiga uppfatt
ningen att Försvarsmaktens personal 
skulle ha belagts med munkav le av myn
dighetschefen. 

En fri och öppen försvarsdebatt är 
nämligen viktig. Revirbevakning i för
svarsplaneringen eller när Försvarsmakt
ens och det civila totalförsvarets företrä
dare tar till orda i försvarsfrågan är dock 
föga konstruktivt. Det konstruktiva lig
ger i den demokratiska rätten att fritt få 
framföra sin uppfattning och skyldighe
ten att som medborgare och försvarsan
ställd skapa balans och trovärdighet 
kring våra försvarssatsningar. Det är ock
så ett normalt förfarande i svensk offent-

lig förvaltning att den som deltar i en de
mokratisk beslutsprocess skall kunna 
ange varför man inte i alla stycken har 
samma uppfattning som den som ytterst 
utformar förslag till nästa instans eller 
skriver under ett beslut. 

Det är ingen hemlighet att jag har va
rit kritisk till vissa delar av de förs lag som 
Överbefälhavaren har lämnat inför det 
senaste försvarsbeslutet (FB 96) och där
efter. Jag har i de sammanhangen utnytt
jat min rätt och skyldighet som medlem i 
militärledningen att anmäla skiljaktig 
mening eller att anteckna min uppfatt
ning i militärledningsprotokollet. Om 
detta har varit konstruktivt får andra be
döma. 

Det är lätt att kritisera när man inte 
har det direkta ansvaret och inte öppet 
behöver redovisa och än mindre försvara 
de förslag som man lämnar. Än lättare 
blir det om man bara kritiserar detaljer 
och bortser från helheten. Det är ett skäl 
till att jag följer Överbefälhavarens upp
maning till debatt och i det följande för
söker skissera en grov helhetsbild. Ett 
annat är att även amiraler och generaler 
-inte bara i reserven utan också de i ak-
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tiv tjänst - bör delta i den viktiga, offent

liga debatten kring det framtida totalför
svarets utformning. 

Att jag välj e r att publicera mitt inlägg 

i Kungl. Örlogsmannasällskapets Tid 

sk rift i Sjöväsendet be ror på att denna 

akademi enligt min mening borde axla 

en än viktigare roll i försva rsdebatten, 

när försvarsgrenarnas främsta företräda

re får en allt me r urholk ad position. Se

dan jag själv fick lägga ner myndigheten 

Chefen för marinen ha r status och infly

tande fö r försvarsgrenens sammanhål
lande chefsfunktion fortsatt utför via 

posten som chef för marinl edningen i 

högkvarteret till det blivande chefsska

pet för det som strax blir Marinens Tak

tiska Centrum. Kungliga Örlogsmanna

sällskapet har varit den arena, som av 

tradition årligen har ställts till marinche

fernas förfogande. Det har också varit re
gel att vi, som innehaft denna post, har 

tagit tillfället i ak t att där profilera de 

marina frågorna i försvarsdebatten. Den 

traditionen borde definitivt få fortleva 

och utvecklas i den situation som vi nu 

befinn er oss i. 

Att bortse från särintressen 
för helhetens bästa 
Som militärbefä lhavare under snart fyra 

år har jag haft utomordentliga möjlighe

ter att tränga in i alla försvarsgrenars pla

neringsproblem och i lik a hög grad kun

nat studera totalförsvarskoncepte ts styr

ka och svagheter. Det finns mycket som 
är bra men också mycket som behöver 

åtgärdas. Det som ur e tt snävt perspekti v 

- försvarsgrensin riktat, lokalt e ll er regio

nalt - förefaller vara en bra lösning blir 

inte särskilt gångbart då det sätts in i to
talförsvarsbilden. Det är det främsta skä

let till den breda , menlångt ifrån heltäck-
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ande, genomlysning som jag inlednings
vis försök er göra. 

Om to talförsvare t hittills har varit 
he la folkets angelägenhet så blir de tta sä

ke rt ännu viktigare i den framtida säker

he ts- och försvarspolitiken. Ju mer bero

ende olika samhällsstruk turer blir av var

andra desto tydliga re blir kraven på att 

utforma tota lförsvaret så att landets sam

lade personella och materiella tillgå ngar 

utnyttjas ra tionellt och effektivt. Frågan 

är dock om det går att avskärma sig från 

omvärlden ens bakom nationell a grän

ser, när dessa överskrids i det ekonomis

ka och kulturella samarbetet mell an län 
de rna 

Ä ven om vi all a skall se till försvaret 

som helhet såväl i ett internationellt som 

nationellt sammanhang kan det ändå 

aldrig vara fe l att också av och till se på 
problemen och möjligheterna utifrå n nå

got snävare infallsvinklar bl a i de t mari

na pe rspektivet. Det kansk e till och med 

kan underlät ta den aminriktning och 

tyngdpunktsförskjutning i uppgifter och 
res ursanvändning, som det senaste för

svarsbeslutet indikerar. Mot den bak

grunden pekar jag i de senare avsnitten 

av mitt inlägg på vissa förhållanden, där 

det marina perspektivet borde få e tt stör

re genomslag. 

En utgångspunkt är att 
ekonomi och uppgifter åter är 
i obalans 
Den ekono miska ra m som i december 

1996 lades fast fö r innevarande försvars

bes lutspe ri od har några månader efter 

beslutet - i likhet med de flesta tidi gare 

försvarsbeslut - vi sat sig vara för snål t 

tilltagen för de uppgifter som den politis
ka lednin gen vill att den fastställda orga

nisationen skall lösa . När Överbefälha-

varen först anmälde en brist på 300 - 500 

milj kr/ år i sitt budgetunderlag våren 
1997 blev den politiska reaktion en att 

"den anmälda ekonomiska obalansen är 

anmärkningsvärd och allvarlig. Regering

en anser all det inom den ram som anges i 

tota/forsvarsbeslutet skall vara möjligt all 

genomföra krigs- och grundorganisa

tionsforändringen och all upprätthålla 

den kompetens och kvalitet som fönilsat
tes i beslutet". 

Under hösten 1997 kom det allt tydli

gare signaler om att de ekonomiska ra

mar, som gä ller, är kraftigt underdimen

sionerade i förh å llande till de ve rksam

hetsmål som sattes upp i 1996 års för
svarsbeslu t Det he la kulminerade i mit

ten på december då Överbefälhavaren 

redovisade ett merbeh ov på 10,6 Mdr 
fram till år 2001 för att kunna uppfylla 

försvarsbeslutet. Till år 2002 var beloppet 

ca 12 Mdr, d v s den årliga bristen kunde 

uppskattas ligga kring 2 - 3 Mdr. Togs 

den tioåriga mate rielplanen med kunde 
ytterligare några miljarder erfordras. Re

dovisat som procent av försvarsanslagen 

är siffrorna inte så övervä ldigande men i 

rea liteten handlar det om verksamhet för 

stora pengar, som måste lyftas ut ur För

svarsmaktens gällande långsiktsplaner 
fram till år 2006 om inte högre anslag till

delas. 

Kontrollstationen bör 
utnyttjas 
Några nya pengar torde inte kunna på

räknas de närmaste åren . Snarare kom

mer en diskussion om ytterligare bespa

ringar att aktuali seras framöver om den 
säkerhetspolitiska utvecklingen fortsät

ter att gå i gynnsam riktning och om 

svenska fo lket tycker att fö rsäk rings
skyddet är för väl tilltaget. 

D en kontrollstati on, som regeringe n 
har beslutat, skall genomföras i mi tten 

av försvarsbeslutspe ri oden närmar sig 

snabbt. Då borde det vara dags att redo

visa en tydli g vision för totalförsvarets 

utveckling efte r sekelskiftet. När de ga m
la hotscenarie rna inte gäller, är det hög 

tid att utforma en ny och genomtänkt sä

kerhets- och försvarspolitik och en o rga

nisation som svarar mot denna. Det be

hövs enligt min mening något mer än den 

anpassningsfilosofi som antogs i 1996 års 
försv a rsbeslut om Sverige vill vara och 

uppfattas som en kon struktiv och infly
telse rik aktör, när den nya europeiska sä

kerh e tsstrukturen utformas. 
D essvärre är de utvecklingsstrategier, 

som de ansvariga totalförsvarsmyndi ghe

terna borde ha utformat, inte helt koor

dine rade. De är heller inte särskilt tydliga 

för de politi ska instanserna och än min
dre för en bredare al lmänhet. Försvars

makten är va rken bättre eller sämre än 

andra i detta avseende. Det är uppenbart 

att det bara av det skä let behövs en kon

struktiv försvarsdebatt , som inte primärt 
handlar om den militära fredsorganisa

tionens lokalisering utan om de grund

läggande försvarsbehoven. Det är vår ge

mensamma säkerhet det gäller. 

Många är upprörda och 
ansvarsfrågan är 
omdiskuterad 
Vid ekonomiskt bekymmersa mma lägen 
i det förflutna har det beordrats kortsik

tigt inriktade besparingsåtgärder. Sådaoa 

temporära beslut har även nu aviserats 

av regeringen och de är självfallet nöd

vändiga i den rådaode akuta situationen 
oavsett vem som bär ansvaret för att den 

uppstått. Å tgärdern a får emellertid inte 

automatiskt leda till en permanentad 
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kva litetssänkning i den dagliga ve rk sam
heten, krafti g senare läggnin g av fram
tidsinri ktad materie ll förn ye lse, fö rsä m
rad personell kvalitet till följd av fö r lågt 
stä llda utbildningsmål och otillräcklig re
kryte ring ti ll Försvarsmakten. Skull e en 
sådan nega tiv utveckling få fo rtsä tta, så 
ka n vi sann olikt se framfö r oss en fö r
sva rso rgani sation som har fö rl o rat både i 
respek t utåt mot omvärlden och sitt (ör
troende inåt mot vår egen persona l. Det
ta får in te inträffa' 

Trovä rdigheten är således du bbelrik 
tad. Vi skall inte inbill a oss att någon pro
fess ionell betraktare utomlands låte r lura 
sig av glättade beskrivningar av vå r för
sva rsförmåga e ller av planer på tillväxt el
le r återtagning av krigsduglighet och be
redskap inom viss tid om byggstenarna i 
form av modern materiel, kompetent pe r
sonal eller utvecklings- och tillverknings
kapacitet saknas. Här gäller att vi kan visa 
upp hårdvara i form av välutbildade och 
välutrustade förband i tillräcklig mängd 
som kan lösa de uppgifter de stä lls in fö r. 
D e ska ll kunna mäta sig med de t bästa 
som en eventuell motståndare kan tänkas 
sä tta in i de fredsoperationer e ller för
svarsinsa tse r, där svenska förband kan bli 
in blandade. J en hotande situation måste 
vi kunn a uppträda med kraft och bes lut
samhet och i stridssituationer duger det 
in te att vara näst bäst eller att komma till 
skott som nummer två. Ingen ansvarskän
nande svensk och allra minst försva rsled
ningen och de som skall göra jobbet - mi
litär och civil personal av alla ka tego ri er 
vill att omvärlden skall ha uppfatt ningen 
att den svenska förmågan är o tillräck lig 
eller att vi med all sanolikhet kommer på 
efterkälken. 

Den andra sidan av trovä rd igheten är 
den som riktar sig inåt. Med ett fö rsvar 
som bygger på totalförsvarsplikt passera r 
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många igenom totalfö rsvarsorganisati o
nen va rj e år. Vad de ser och vad de uppl e
ver i fo rm av utrustning, utbildning och 
övningar ger en god upp fa ttning om vad 
to talförsvarsorga nisa ti onen gör och kan . 
Visst är det mycke t som är bra , men dess
värre också mycket som in te håll e r måt
te t vid en jämföre lse med tänkbara hot 
och motståndare. Det gå r he ll er inte att 
dölj a briste r fö r vå ra be fäl och värnplik
ti ga genom att ta la om att de t blir bättre, 
när fra mtida plane r rea liserats ell er att 
bri sterna skall repareras vid en be red
skapshöjning om nödvä ndig mate rielan
skaffnin g ständigt skjuts på framtiden 
och om övningsverksamheten regelmäs
sigt urholkas. Särskilt a ll va rligt blir det 
om den anstä llda pe rsonalen upplever 
att devise r som "smala re men vassare" 
och "personalen är vå r vik tigaste resurs" 
bara leder till omfattande neddragningar 
och för små och fö r sena framtidssats
ningar resp sjunkande kompetens hos 
olika personalkategori e r. 

Det är en vi ktig signal att regeringen 
och riksdagen har krävt att den urholk
ning av den persone ll a kompe tensen som 
Överbefälh avaren ha r anmält skall hej
das. A ll personal ska ll vara professionell 
på de befattninga r dä r de tjänstgör. Det 
innebär att kvaliteten i utbildningen skall 
vidmakthållas och he lst ökas, att rekryte
ring till Försva rsmakten måste säkerstäl
las både kvantitativt och kvalitativt, att 
befattnin gs- och fö rbandsträ ning skall 
bedri vas så att pe rsonalen in te enbart 
blir skicklig i norm alfö rfa rande utan ock
så i reservmetoder och andrahandsupp
gifter. Den i Verksamhetside 90 (VI 90) 
fastlagda huvudprincipen, som innebär 
att personalen så långt de t är möjli gt 
fredstjänstgör vid o rganisati onsenh eter, 
s k kadrar, som speglar motsvarande de
lar av ordinarie förband i krigsorga nisa-

tionen bör därför alltj ämt vara utgå ngs
punk t för verksamhetsinriktning och or
ga n isa tionsstruktu r. 

Överbefälhavaren har i februari och 
mars 1998 presenterat åtgä rdspaket för 
att få o rdning och reda i Försvarsmakt
ens ekonomi och han kräver som nämnts 
att en ny politisk inriktning sna ras t ges. 
Några av åtgärderna sl år hårt mot den 
personella och materiell a kva liteten. R e
ge rin gen konstaterar mot den bakgrun
den i sin proposition till riksdagen (prop 
1997/98:84) att "extraordinära åtgärder 
fordras för att bringa ordning i Försvars
maktens ekonomi och planering". 

Slutsatsen blir för min del: För att 
ändra den katastrofkurs, som de e kono
miska missbedömningarna lett in oss på, 
krävs ett radikalt nytänkande. De ansva
ri ga to talförsvarsmyndighe te rn a med 
Försvarsmakten i spetsen kan inte längre 
lappa och laga i det gamla fö rsvarskon
ceptet De måste nu utforma ritninga rna 
till och börja tillverka ett nytt skydelsnät 
som klarar de säkerhetspolitiska påfrest
ningar, vilka kan uppstå från nu och en 

bra bit in i nästa seke l. 

säkerhetspolitikens mål 
säkerhetspolitikens mål, som det kan be
skrivas utifrån gällande politi ska dekla
rat ioner, är att bevara landets frih e t och 
oberoende. l alla lägen och i former, som 
vi själva välj er, skall vi trygga en hand
lingsfrihet att -såsom enskild nat ion e l
le r i samverkan - kunn a beva ra och ut
veckl a vårt samhälle i po litiskt , ekono
miskt , socialt , kulture llt och i va rj e ann at 
hänseende efter våra värde ringar samt i 
samband därmed utåt verka fö r interna
ti one ll avspänning och en fredli g utveck
ling. D e t är en av de politiska vi sioner 
som styr totalförsvarets utvecklin g även i 
de t tidsperspektiv som nu di sk ute ras. 

En ann an vision ä r att det europeiska 
samarbetet skall fö rdjupas och utvidgas, 
vilke t enligt E U-tank en leder till ett säk
rare E uropa. Sve rige som E U-medlem 
blir därigenom en a lltmer integrerad de l 
av den europeiska säkerhe tsstrukturen 
där Östersjöregionen ä r under dynamisk 
utveckling. Detta kommer alldeles säkert 
att vara av sto r be tyde lse när frågan om 
EU:s gemensamma utrikes- och säke r
hetspolitik kommer upp på dagordning
en igen. 

Militär a lli ans frih e t i fred syftande till 
att vi skall kunn a vara neutrala i kri g är 
alltj ämt den offi cie ll a svenska linjen. 
Detta anses gå vä l ihop med vår beredvil
lighe t att bidra till fredsoperationer i av
lägsna de lar av Europa och världen i öv
rigt. Kan vi då avstå från att lämna bidrag 
till stabilitet och säkerh et i vår del av E u
ropa om kri se r och konflikter skulle 
drabba vår region? Nej, kn appast! Är det" 
inte främ st här, som vårt bidrag till det 
europeiska säkerh etsbygget borde vara 
mest naturligt och en direkt följd av de 
senaste årens fokusering på utvecklingen 
i Östersj ö regionen? 

Dessvärre är Sve riges närområde 
med Barentsregionen och Ö stersjöområ
det ingalunda fritt från pote ntiella kon
flikt anledningar. Vad händer i ett scena
rio, där en kris dra bbar området och där 
Sverige tidigt gå r in och lämnar sitt bi
drag till att dämpa krisen och förebygga 
en upptrappning till något värre och 
okontrolle rba rt? Därmed är vi direkt in
blandade och svenska intressen och 
svenskt territo rium to rde inte vara freda
de om kri sen börj a r ura rta. Kan vi då kli
va av med hänvisning till alliansfrihet 
och vår vilj a till neutralitet? 

O avsett vad sva re t blir på den frågan, 
är det uppenbart att Sverige behöver mi
litära styrkor som både kvalitativt och 
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kvantitativt svarar mot de krav som stä ll s 
på oss som en självständig nati on och 
som en aktiv och ansvarskännande med
lem i det inte rnationella samfundet. U n
der krigsåren och den period av kallt krig 
me ll an de två stormaktsblocken som följ
de därefter, hade Sverige e tt uppenbart 
behov av ett starkt och a llsidigt inva
sionsförsvar. Det vidgade säkerhetspoli
tiska begreppet och de nya uppgifter, 
som givits till Försvarsmakten, tar inte 
bort kraven att kunna försvara vå rt eget 
territorium och svenska intresse n med 
vapenmakt. Det är emellertid en medve
ten politisk tyngdpunktsförskjutning och 
förändrade prioriteringar som nu gö rs i 
förhållande till vad som hittill s har gä llt. 
Invasionsförsvaret behöver inte längre 
vara fu llt tillgängligt efter kort varsel. 

Det finns emellertid andra allvarliga 
hot men också möjligheter att parera 
dem. Sårbarheten i vårt samhälle har helt 
klart ökat. Alldeles säkert är det nödvän
digt att nu riva ner staketen mellan myn
dighete r, bryta ner eventuella revirgrän
ser, samordna våra försvarsansträngning
ar än bättre och tänka i nya banor, nä r det 
gälle r att bygga ett säkrare samhälle ge
nom att utnyttja de samlade resurserna. 

Vidga totalförsvarsbegreppet 
Totalförsvarstank en har i huvudsak hit
tills varit till för inhemsk konsumti on och 
för krigssituationer, men den borde bli 
ett a llt viktigare inslag när handlingspro
gram utformas för säkerhetspolitikens 
skilda de lområden. En samordnad 
svensk stra tegi inom ramen för det euro
peiska säkerhetsarbetet är nödvändig. I 
det nati onella perspektive t måste total
försvarsicteerna också utvecklas. Den 
sa mord n a de totalförsvarsplaneringen 
och ledningen på lokal och regiona l nivå 
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behöver utvidgas. Det kan inte vara 
omöjligt att i ännu högre grad använda 
militära resurser i de t civila samhällets 
tjänst. Är de t omöjligt med dagens regel
verk så kan riksdag och regering lätt åt
gärda det genom att besluta om erforder
liga lagar och förordnin ga r. Det är om
vänt lika självklart och nödvändigt att 
använda civila resurser i det miltära för
svarets tjänst också i framtiden, men så 
länge förmå ga till väpnade insatser för 
att dämpa, förebygga, kontrollera och av
värja allvarli ga hot mot fred och stabili
tet är ett av verktygen i vår försvarspla
nering så får vi inte göra avkall på kvali
teten i de militära förbanden och inte un
derskrida en minsta kvantitet. I de t avse
endet kan civila resurser aldrig ersätta de 
militära. 

Är det nu dags att bryta vallen 
från 1958 års försvarsbeslut? 
Planerna för förband s- och materielom
sättning, de operativa principerna och de 
taktiska och stridstekniska reglerna be
höver omprövas i ljuset av nya uppgifter, 
förändrade ho t och andra samverkans
mönster. Omprövningen borde leda fram 
till en tydlig operativ ide och realistiska 
mål för Försvarsmaktens organisation 
och beredskap i olika regioner samt en 
resurstilldelning, ve rksamh etsprofil och 
struktur som är i balans med detta. 

Så länge vi hade invasionsförsvaret 
som det helt domine rande kravet både i 
vad avser omedelbart tillgänglig för
svarseffekt och utveck ling på längre sikt 
var det förh ållandevis enk elt. Alla militä
ra förbandstyper och funktion er hade sin 
självklara och väl motive rade plats i en 
balanserad försva rsorga ni sation. För
svarsgrenstänkandet va r et t naturligt in
slag i avvägningssammanh ang och stor 

kraft lades ner på att åstadko mma e ll e r 
fö rhindra margine lla fö rskjutningar i elen 
tämligen fa sta procentue ll a fördelningen 
av det totala anslaget på fö rsva rsgrenar. 

N u är det inte lika lätt att definiera de 
försvarsgrensvisa procentsatserna , men 
allmänt sett har det under senare år ske tt 
en tydlig förskjutning mot de fl ygvapen
inriktade delarna av Försvarsmak ten. 
Resurser har huvudsakli gen omfördelats 
frå n a rme programmen. För Marinens del 
ligger man uppskattningsvis kva r i en 
procentsats på 15 - 17 % el v s ungefär på 
elen nivå där man hamnade vid den se
naste dramatiska aminriktningen till Ma
rinens nackdel i 1958 å rs försvarsbeslut 
Speglar denna nivå behoven i en dyna
misk Östersjöregion där handelsvägar 
och kontaktlinj er knyts mell an länder 
och befolkningscentra och där Sverige i 
hög grad är beroende av fungerande för
sörjningslinjer över havet? Med ett av
lägset invasionshot och en mera trolig 
hotbild av " lågkonfliktka raktä r" bör be
hovet av en omavvägning till de mer ma
ritimt inriktade försvarsfunktionerna 
prövas noga i den kommande kontroll
sta tion en och inför nästa försvarsbeslut 

Ominriktning styrs av 
uppgifterna 
Kraven på att vi med kort varsel skall 
kunna möta ett omfattande militärt an
grepp mot Sverige har alltså fö rskjutits 
bortåt i tiden. Lande t har dock inte blivit 
mindre. I ställ et har vårt ansvarsområde 
ökats i och med utvidgningen av territo
ri alhavet till 12 distansminuter, inrättan
det av en ekonomisk zon samt inträdet i 
EU. Uppgifterna har inte blivit färre -
snarare tvärtom - och med EU- med
lemskapet, PFF-samarbetet samt de t nya 
vidgade säkerhetspolitiska begreppet så 

blir de a llde les säkert fler, till del annor
lunda och förmodligen mycket tids- och 
resurskrävande. 

Deltaga nde i freds bevarande ell er 
fredsskapande operati oner är förenat 
med stora risker liksom exempelvis min 
röjning i fo rn a sovjetiska marina baser i 
Baltikum. De förband, som vi skickar på 
sådana uppdrag, är och skall vara både 
välutbildade och vä lutrustade. Det är ett 
moraliskt ansva r att ge våra soldater, fly
gare och sjömän de bästa förutsättningar 
att lösa sina uppgifter både utomlands 
och här hemma! 

Det borde då vara naturligt att först 
defini e ra storl ek , sa mmansättning, kvali 
tet och be redskap på den organisations
struktur som krävs för att lösa de "övri
ga" uppgiftern a. Om denna struktur ger 
förutsättnin ga r att förstärka försvarsför
mågan i en hårdnande hotmiljö så har 
man samtidigt definierat den bottenplat
ta som återtagningsfilosofin måste vila 
på. Finns tveksamheter om realismen i en 
återtagning måste tillägg göras i de avse
enden där det finn s brister eller flaskhal
sar. 

Tidigare perspektiv- och program
planestudier kan här ge en viss vägled
ning. Dessa frågor ha r nämligen stuele
rats både inför 1992 och 1996 års för
svarsbeslut Mer om detta i ett senare av
snitt. 

En ny operativ doktrin och 
försvarsmaktsstruktur 
Vi kan således inte längre lappa och laga 
i den invasionsförsvarsinriktade struktur, 
som lades fast i förra försvarsbeslutet. 
D et måste byggas en ny. Man kan emel
lertid inte börja att rita organisationsru
tor och fördela resurser innan vissa grun
der har lagts fast. En sådan är en väl för-
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ankrad operativ ide. Den borde den här 
gången vara styrande för hela totalför
svarets planering och utveckling. Med 
tanke på Försvarsmaktens totala andel 
av totalförsvarsanslagen och hittill sva
rande domin erande roll i totalförsvars
planeringen är följande sk iss mest inrik
tad på den militära delen av totalförsva
ret. D en behöver således komple tteras 
för att bli en ordentlig ledstång också för 
de civil a delarna av totalförsvaret. 

Operativ doktrin- förslag 
Tota lförsvarsförberedelserna i fred skall 
skapa samhälls- och ledningsstrukturer, 
som kan stå emot skild a hot och påfrest
nin gar i fred , kriser och i krig. Lokalt, re
gionalt och centralt skall militära och ci
vil a ledningsorgan planera och leda verk
samheten i nära samarbete och med det 
gemensammas bästa som riktmärk e. Ro
busta , livskraftiga och utvecklingsbara 
samhä llsstrukturer skall skapas. Fördel
ning av ansvar och befogenheter ska ll i 
allt väsentligt kunna vara oförändrade i 
fred , under svåra påfrestningar, i allva rli
ga krissituationer och i krig. Regle r och 
fö rfattningar ska ll utformas så att led
ningssystemet omedelba rt och med ut
nyttjande av de samlade totalförsvarsre
surse rn a kan hantera snabbt uppkom
mande militära och civila hot- och krissi
tuationer såväl inom Jandet som i inter
nati one ll a sammanhang, där Sverige 
medverkar. 

D e t militära försvaret och främ st För
svarsmakten skall ha en sådan sty rka , 
sammansättning, beredskap och gruppe
ring att den verkar fredsbevarande , kr is
dämpande och krigsavhå ll ande. 

Försvarsmaktens fredstida struktur, 
verksamhet och gruppering skall ge goda 
förutsä ttningar at t stödja det civila sam-
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hället och att hantera sk ilda hot och ris
ker. Beredskapshöjning och mobilisering 
ska ll kunn a ske även under störda för
hå ll anden . 

Om Sveriges territoriella och natio
ne ll a integritet kränks, skall Försvars
makten omedelbart stä ll a en insatsorga
nisation till förfogand e, som med kraft 
kan ingripa för att hävda Sveriges intres
sen. Denna organisation skall också helt 
e ll e r delvis direkt kunna stödja det civila 
sam hället vid svåra påfrestninga r eller 
delta i internationella operatione r. 

Inför ett växande hot om militära 
operat ioner riktade mot Sverige skall 
Försvarsmakten inom ett års tid kunna 
ge en beredskapshållen organisation full 
krigsduglighet samtidigt som Sveriges 
territoriella integritet och nationell a in
tressen skyddas av insatsorganisationen 
och inkallade delar av beredskapsorgani
sationen. Para ll ellt med detta ska ll för
måga att möta ett överraskande inlett an
grepp förstärkas med delar av en till
växtorganisation. 

Verksamhetsprofilen och uthå llighe
ten för de förb and , som utnyttjas i insats
beredskapen och i skydde t av den natio
ne ll a integrite ten, skall uneler minst en 
sa m manhängande tremånaderspe riod 
för utsättas motsvara kri gsliknande för
hå ll anden. 

Vid militära operationer riktade mot 
Sverige ska ll Försvarsmakten genomföra 
försvarsoperationer inom hel a opera
ti onsområdet. Härvid skall angriparen ti
digt kunna mötas va r han än kommer, 
vilket innebä r att Försvarsmakten i alla 
de lar av land et med vapenmakt skall 
kunna ingripa mot fientl iga förband , som 
i strid mot svenska tillträdesbestämmel
se r intränger mot eller uppeh åll e r sig 
inom svenskt territorium eller luftrum . 
Förmåga a tt motstå en våldsam och över-

raskande inledning av ett militärt an
grepp skall därvid prioriteras. Det inne
bär att Försvarsmakten skall kunna möta 
ett sådant angrepp genom att: 

• högsta och centrala ledningen skydd
das och totalförsva rets ledning säker
ställs i a lla landsdelar, 

• vikti ga totalförsvarsfunkti oner i öv
rigt skyddas bl a genom försvar av 
högt priorite rade skyddsobjekt samt 
känsli ga eller resursrika regioner så
som Gotland, Mäl ardals- , Göteborgs
och Öresundsområclena, 

• infallsportar tidi gt försva ras, 

• den operativa och takti ska rörelsefri
heten i luften, till sjöss och på marken 
säkerstä lls, 

• anfallsförband snabbt ska ll kunna in 
sättas mot angriparens tätförband 
och tilltransporter inom hela opera
tionsområdet i syfte att nå ett tidigt 
avgörande eller ett gynnsamt läge för 
fortsa tta försv arsoperati oner. 

Efter beslut skall Försvarsmakten 
kunna kraftsamlas till vald huvudopera
tionsriktning och där kunn a heJda an
greppet. Det innebär att Försvarsmakten 
med vapenmakt och e tt offensivt uppträ
dande skall hindra att en angripare på 
svenskt te rritorium tillväxer i styrka e ll er 
breder ut sig. Samtidigt skall gard kunn a 
upprätthå llas för att möta angriparen i 
en sekundär riktning. 

Efter kraftsamling skall Försvars
makten uneler gynnsamma förutsättning
ar kunn a slå hela eller de lar av angripa
rens förband, vilket innebär at t han skall 
besegras och områden som tillfälligt be
härskats av angriparen ska ll å terföras 
under svensk kontroll. 

Om angriparen vinner sto ra fram
gångar och om statslednin gen så bcslu-

tar, skall försv arsansträngningarna fort
sätta under svenskt operativt befäl även 
efter ingripande från internationella o r
ganisationer e ller förstärkning från tred
je part. Om angriparen inte kan slås elle r 
hejdas, skall hans verksamhet försvåras i 
de områden som är eller riskerar att b li 
behärskade eller ockuperade av angripa
ren. Motstånd ska ll i sådant fa ll kunna 
bjudas i det längsta och i alla de former 
som fo lkrä tten medger i syfte att beva ra 
statsledningens handlingsfrihet och säk
ra nat ionens överlevnad. 

Försvarsmaktens struktur i 
stort- förslag 
En försvarsorganisation som är tillräckligt 
stor, vä lutrustad och välövad för att den 
med säkerhet skall kunna lösa alla uppgif
ter i en starkt förvärrad hotsituation be
hövs inte, i det läge som nu råder, på kort 
sikt. Den omedelbart tillgängliga organi
sationen kan nu göras betydligt mindre, 
men den skall kunna växa till erforderlig 
styrka snabbare eller åtminstone i takt 
med att hoten ökar. De brister, som med
vetet byggs in i vissa fö rbands förmåga 
och krigsduglighet, skall alltså med rimlig 
grad av säkerhet kunna åtgä rdas i tid. 

Det innebär att Försvarsmakten skall 
innehålla förband fördelad e på tre ambi
tionsnivåer. 

Den första är den insatsorganisation 
som erfordras för att skydda elen territo
rie ll a och natione lla integriteten. Den 
skall alltid kunna organiseras inom lop
pet av timmar och en minimiberedska p 
för sådana ingripanden får aldrig under
skridas. Till detta skall läggas kraven på 
att utan omfattande förberedelser kunna 
medverka i in ternatione ll a fredsopera
tioner eller vid större nationella olyckor 
och katastrofer. 
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Nästa ambitionssteg är en bered
skapsorganisation. Den omfattar en för
bandsvolym som kan ges tull krigsduglig
bet efter kortare beredskapsförberedel
seL Den skall vara så välutbildad och väl
utrustad att ett militärt angrepp mot ett 
begränsat geografiskt område eller en 
väsentlig försvarsfunktion kan avvärjas. 
Den skall också tillsammans med insats
organisationen vara rekryteringsbas för 
de fö rband som Sverige avdelar för inter
nationella fredsbevarande och fredsska
pande operationer. 

Det tredje ambitionssteget - tillväxt
organisationen- har som mål att inom en 
tidsperiod på fem till tio år kunna skapa 
förmåga att kunna möta och hejda ett 
strategiskt överfall och efter kraftsamling 
av rikets samlade resurser kunna slå an
griparen i en huvucloperationsriktning. 

Den förbandsvolym och struktur som 
ingår i de två första ambitionsstegen kan 
grovt indelas i två huvudgrupper - ope
rativt rörliga förband med anfallsförmå
ga och förmåga att medverka i interna
tionella uppgifter resp förband av stöd
karaktär inklusive förband för kontroll 
och skyeld av infrastruktur m m. 

De operativt rörliga förbanelen måste 
ges en sådan kvalitetsnivå att de kan ha 
utsikt till framgång i direkta cluellsitua
tioner med en motståndares modernaste 
förband. Inledande operationer måste 
kunna påbörjas med dessa förband utan 
att totalförsvaret som helhet har mobili
serat. En hög grad av autonomilet är 
nödvändig, men också en väl utvecklad 
förmåga till direktsamverkan mellan för
band, som insätts inom samma opera
tionsområde i internationella uppdrag el
ler för nationella försvarsinsatser. 

Den andra huvudgruppen av förband , 
för stöd, kontroll och skydd, måste också 
inledningsvis ha en hög grad av autono-
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mitet. Den huvuduppgift, som de har till
delats, skall kunna lösas omedelbart efter 
mobilisering och under motverkan från 
en angripares sabotage- och förbekämp
ningsförband. Dessa förband skall kunna 
stödja operativt rörliga förband och suc
cessivt inordnas i de sarnordoade för
svarsansträngningarna mom aktuellt 
operationsområde. 

Gamla sanningar måste 
omprövas 
Det är sannolikt att en motståndare har 
ambitionen att tidigt i en konflikt kunna 
förstöra eller förhindra att våra nyckel
funktioner kan verka. Det är en lockande 
metod för att snabbt reducera vår för
svarsförmåga. Omvänt gäller för vår del 
att vi tidigt skall kunna verka mot mot
ståndarens gränssättande förmågor och 
utnyttja hans svagheter. 

Utan en allmän plikttjänstgöring kan 
totalförsvaret knappast ges ett trovärdigt 
innehåll. Hur utbildningen för totalför
svarets olika delar skall utformas åter
kommer jag till i det följande 

Vi är på väg mot det postindustriella 
samhället - mot informationssamhället. 
Mängden information växer ständigt och 
tillgängligheten till ett stort antal data
källor ökar dramatiskt. Världsomspän
nande, integrerade datanät gör det möj
ligt att sprida information blixtsnabbt 
och nå en mycket stor mottagarkrets. Det 
gör det möjligt att utnyttja informations
kanalerna för att sprida viktig och öns
kad kunskap men också att i manipulati
va syften nå ut med vinklad eller oriktig 
information. l värsta fall kan en motstån
dare infiltrera i nationella lednings- och 
informationssystem och utnyttja eller 
förvränga elen tillgängliga informationen 
för egna syften. 

Vid påfrestningar i fred på det svens
ka samhället och i kris- och krigssituatio
ner kommer både militära förband, civila 
myndigheter och inte minst civilbefolk
ningen att behöva snabb och korrekt in
formation för att rätta åtgärder skall 
kunna vidtas och myndighetsbeslut skall 
accepteras. Vi får i det sammanhanget 
aldrig bortse från att i de värsta scenari
erna kommer våra egna militära förband 
att verka i områden, där stor hänsyn mås
te tas till vår egen befolkning. l sämsta 
fall kan den befinna sig mitt i ett strids
område där civila liv och egendom för
störs av våra egna förband. Det leder 
fram till behovet av att utveckla ett na
tionellt säkerhetstänkande och att i total
försvarssammanhang knyta ihop total
försvarsansvarigas förberedelser och 
verksamhet. En viktig bas för detta är en 
nationell strategi för insamling, lagring, 
bearbetning, analys och spridning av 
nödvändig information samt en koordi
nerad ledning. 

Informationshantering är nämligen 
en grundfunktion i ledningssystemet. 
Den totalförsvarsmodell, som utvecklats 
i Sverige uneler många år, är alltjämt håll
bar i det nat ionella perspektivet. Sam
manknytningen av militär och civil kris
och krigsplanläggning på lokal, regional 
och central nivå blir nämligen allt vikti
gare ju mer beroende av varandra de oli
ka totalförsvarsfunktionerna blir. 

Styrande för utformningen av total
försvarets och främst Försvarsmaktens 
ledningsorganisation måste vara de led
ningsbehov som uppstår i kris- och krigs
situationer men elen skall utan principiel
la förändringar kunna tillämpas också i 
fred . Därutöver skall också kraven på in
ternationella insatser och en kostnadsef
fektiv organisation beaktas. 

Tanken, som allt oftare förs fram , att 

skapa försvarsgrensvisa centrala, opera
tiva kommandon håller inte i totalför
svarsperspektivet. Alltjämt måste för
svarsansträngningarna koordineras 
mellan olika stridskrafter och mellan 
militära och civila funktioner. Inte ens 
med elen snabba teknikutvecklingen på 
in formationsområ det är det möjligt att 
få en sådan överblick på central eller 
ens regional nivå att all verksamhet kan 
leelas därifrån. Kedjan förbandschef -
taktisk chef- operativ chef- överbefäl
havare och motsvarande i det civila 
nämligen kommunstyrelse - länstyrelse 
- civilbefälhavare - centrala myndighe
ter måste också i framtiden , i kombina
tion med en långt driven decentralise
ring och delegering, vara grundstenarna 
i ledningssystemet. 

Det kan uppfattas som om jag är för
ändringsobenägen i detta sammanhang
som i många andra , kanske någon tilläg
ger. Må så vara, men jag har efter snart 
fyrtio år i försvaret arbetat i alla organi
sationsnivåer från regeringskansliet till 
enskilt förband och både blivit utsatt för 
och själv lett organisationsföränclringar. 
Jag anser själv att jag har en tämligen ge
digen erfarenhetsbank att ösa ur. Efter
som varje förändringsarbete alltid påver
kar organisationens medarbetare så är 
det mänskligt att man möter motstånd. 
Det här är ingenting nytt! Redan Machi
avelli (1469- 1522) uttalade: "Det finns 
ingenting så svårt alt ta itu med, ingenting 
så vådligt all leda, ingenting så osäkert i 
framgång, som att söka införa en ny ting
ens ordning Den som förändrarfår näm
ligen som motståndare alla dem som lyck
ats väl i de gamla spåren och endast ljum
ma försvarare i dem som kan tänkas 
fungera i de nya". 

Eftersom jag inom kort lämnar pos
ten som militärbefälhavare och redan 
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har varit marinchef, så har jag ingen per
sonl ig vinning av att utveckla e lle r beva
ra någon av dessa maktpositione r. Däre
mot vill jag skapa bästa möjliga utveck
lingsmöjli gheter för Försvarsmakten och 
tota lförsvare t. 

Jag är alltså helt övertygad om att nu
varande principiella ledningsstruktur 
också är riktig i framtiden. Det behövs 
så ledes ingen dramatisk förändring, sna
rare en kontro ll erad anpassning till nya 
förhållanden . 

En ide för den framtida lednings
strukturen, som har förts fram från 
främst centra l nivå, är att omstrukturera 
nuva rande militärområdesstaber til l rör
liga operativa staber. Skälet till detta ä r 
att fasta ledningsplatser skulle vara så r
bara och att en sådan ordning skulle ge 
personalbesparingar. En särskild pro
jekto rga nisation arbetar med en lösn ing, 
som benämns ROLF (Rörlig Operativ 
Ledningsfunktion) . Den diskutera r nya 
tekniska lösningar för att stödja operati
va chefer i deras beslutsfattande. Än så 
länge rör man sig dock enligt min upp
fattn ing mer i den taktiska än i den ope
rativa dimensionen. Att teknikutveck
lingen så småningom ger möjlighet till 
besparingar i stabsorganisationen är 
högst sannolikt. Dessa vinster kan tas ut 
oavsett om organisationen är rö rlig e ller 
sta ti onär. Däremot kommer rörligheten 
att sta rkt försvåra den nödvändiga sam
mank nytnin gen mellan mili tär och civil 
ledning i de skilda regionerna som be
rörts ova n. Därmed skulle iden kunna 
avskrivas. 

Det finns dock skäl att fund era kring 
de ls hur den centrala ledningsorga nisa
tionen ska ll kunna krympas genom de
centralisering och delegering av uppgif
ter och befogenheter, dels hur led nin gs
förmågan på nivåerna under den centra-
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la skall kunna förstärka s i olika situatio
ner, dels hur ledningsbehoven i omfat
tande internatione ll a in sa tse r skall kun
na tillgodoses. I de två senare fa llen krävs 
fl exibilitet och rörlighet och de tta skull e 
kunna tillgodoses genom att operativa 
och taktiska staber skall kunna avdela 
" ledningsceller". Dessa skall kunna 
dockas till en annan taktisk e ll er operativ 
stab i insatsområdet och därmed öka ut
hålligheten. 

Erfarenheterna hittills från minröj
ningsoperatione rna i Baltikum och från 
förberede lsearbetet fö r elen kombin era
de civila-militära övn ingen i PFF-anda, 
Nordie Peace 98, visar att milostaberna 
har såväl kapacite t som kompetens att 
ställa om till verksamhet i den internatio
nella sfären. D e t är tämligen enkelt att 
bilda lämpliga ledningscelle r som kan 
förstärka eller först ärkas av samarbetan

de organisationer. 

Försvarsmaktens principiella 
ledningsstruktur 
Varj e ledningsnivå ska ll kunna inhämta , 
lagra , bearbeta, delge och skydda den in
formation som erfordras för att en effek
tiv, säker och uthållig led ning skall kunna 
utövas. 

Ledning skall kunn a utövas av chefer 
som givits ett entydi gt ansvar för ett defi
nierat och avgränsat ansva rsområde. An
talet direkt unelerstä llda enh e ter måste 
vara hanterbart på a ll a led ningsnivåer. 
Ingen ledningsni vå ska ll ta över under
ordnade nivåers led ning om det inte är 
oundgängligen nödvänd igt för att nå ett 
överordnat mål. Inom sitt ansvarsområ
de skall således varj e chef ha befogenhet 
att kunna välj a hur verksamheten skall 
bedrivas utan att vara bunden av onödi
ga och detalj erade styrnin ga r uppifrån. 

Det ä r grunden för el en uppdrags fil osofi 
som även i framtiden måste vara en bä
rande ide i Försvarsmaktens lecl ningsor
ga nisa tion. 

Det innebär en utveck li ng av nuva
rande beprövade ni våincle lning: 

strategisk ledning. Överbefälhava
ren utövar en övergripande ledn ing av 
Försvarsmakten. Det innebär att han 
ska ll kunna följa utveck lingen, utforma 
uppgifter till uncl erstä llcl a chefer och 
samverkande myndigheter, avdela erfor
derliga resurser för att uppgifte rn a skall 
kunna lösas samt att anpassa o rganisa
ti on och verksamh et med led ning av vun
na e rfarenheter. 

Förutom ledning av Fö rsvarsmakten 
måste Överbefälhavaren kunna ge stats
makterna och samverkande parter e rfor
derligt stöd och unel erl ag i vad avser För
svarsmaktens roll i säkerhetspol itiken. 

Verksamhetens karaktär är elen sam
ma oavsett om ledningen avser rent 
fredstida verksamhet e ller led ning i en 
kris- e ller krigssituation. 

R esurser för Överbefä lhavarens cen
tra la och övergripande ledning ska ll fin
nas i högkvarteret, men unelerlaget för 
beslut kan och måste i högre grad än nu 
hämtas från unde rliggande ledningsnivå
er om den centrala ledn ingsnivåns perso
nalbehov skall kunn a hå ll as ne re. Att ob
servera, då ledning di skuteras, är att hög
kvarteret inte är en egen lednin gsnivå 
mellan Överbefälhavaren och hans un
derställda chefer. Det är en stabsfunk
ti on som stödj er Överbefä lhavaren i 
hans ledningsfunktion. 

Operativ ledning. Militärbefiilhava
re utövar ledning dels av territo ri el l verk
sam het, dels av operationer, dels av för
beredelser för dessa uppgifter. Ä ven 
denna ledning är till sin karaktär likartad 
ant in gen det gäll er verksamheten i fred 

eller krig. Oavsett beredskapssituation 
gä ll er det att leda en "operation " för att 
upprätthåll a beredskap för stöd å t det ci
vi la samh ä ll e t e ller skydel av den natio
nella integriteten , mobilisering och åte r
tagnin g, en ga rdoperation ell er en kraft
samlingsoperation i en huvudoperation s
riktning. Oberoende av vilken typ av 
"operation " so m ä r aktu e ll skall militär
befälhavare samordna unelerställda terri
toriell a och taktiska chefers verksamhet 
och samverkande civil a totalförsvars
myndighete rs stöd så att det av riksled
ningen och överbefä lhavaren uppställda 
måle t kan uppnås. Även MB stöds i sin 
ledning av en stab. 

Samordning med det civila fö rsvaret 
bl ir allt viktigare. En civil samverkans
och koordiner in gsorgani sation - civilbe
fälhavaren - e rfo rd ras för att militärbe
fälhavarens samverkansparter inte skall 
bli ohanterli gt många. Denna roll för ci
vilbefälhavaren skall kunn a utövas i fred , 
under krissituationer och i krig. Ser man 
MB/CB sam mantaget som en ledningsni
vå, så har man fått den "totalförsvars
stab", som har va rit ett spe lkort i per
spektivplanestudierna. 

Det går sjä lvklart att överväga en yt
terligare minskn in g av anta let militärom
råden, men redan nu är uppgiften stor 
och komplicerad - i milo/civo N av av
ståndsskäl och i milo/civo M och S av 
kvantitetsskäL Ska ll totalförsvarsplane
ringen kunna bli ordentli gt genomarbe
tad så tror jag att nuvarande ordning 
med e tt tyd ligt samband me ll an kommun 
- förband , län - fo resp civo - milo är den 
som ger bäst resultat. Att stryka civo-/ 
milo-nivån till förmån för ett större antal 
militärdistrikt tror jag är att gå fe l väg. 
Snart är man i så fa ll tillbaka till något 
som liknar den lösning med sex militär
områden, so m övergavs för några år se-
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dan bl a därför att områdena blev för 
små för vissa totalförsvarsfunk ti one r. 

Likaså ä r jag övertygad om att iden 
med försva rsgrensvisa centrala komm an
don , som lede r operativt rörliga strids
krafter är en felaktiglednin gsmode ll - en 
operation är så mycket mer än att " lägga 
eld i målet" . Risken är att man lyfte r upp 
den taktiska ledningen för högt i led
nin gshi erakin. Det är min bestämda upp
fattning att den operativa och taktiska 
ledningen inte skall blandas samman. Av 
de t skäle t har jag varit och är kritisk till 
det fl ygtaktiska kommandot såsom de t 
hittills har beskrivits. Dagens tre militär-/ 
civilområden bör alltså behåll as som en 
ledningsnivå också i det framtid a led
nin gssystemet. 

Ä ven de tre militärbefälhavarna måste 
ständigt fö lj a upp läget i omvärlden och 
vid underställda förband och styra dessa 
så att den samlade effekten av till gängliga 
förband och resurser blir så stor som möj
ligt under god hushållning och inom de 
restr iktionsgränser som Överbefälhava
ren angivit. Sådana restriktioner kan avse 
beredskap att avdela förband eller förnö
denheter till annan chef eller att mottaga 
motsva rande förstärkningar från annat 
håll. Restriktionerna måste dock vara ut
formade så att den nödvändiga samord
ningen mellan taktiska chefer inte försvå
ras e ll er så att funktionsstyrning tar över 
delar av operativ chefs ansvar. 

Som huvudrege l bör därför Försvars
maktens alla förband vara understä llda 
den militärbefälhavare, där de ä r ut
gå ngsgrupperade i fred e ller dä r de ha r 
sin primäruppgift enligt gällande opera
ti onsplan. Unelantag görs självfall et för 
de högkva rtersförband som erfordras för 
högkva rterets interna stöd. 

Militärbefä lhavare stöds i sin ledn ing 
av en milostab som bea rbeta r det be-
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slutsunderlag som inhämtas från över
ordnade, understä llda elle r samverkande 
förband , myndighete r e lle r organisatio
ner. Milostaben är a lltså lika lite t som 
högkvarteret en separat leclningsni vå . 

Territoriell och taktisk ledning. För 
territoriell chef och taktisk chef innebär 
ledningen att de skall kunn a samordna 
elen pågående och plane rade verksamhe
ten mellan unele rställda förband och med 
de stödjande och sa mverkande förband 
och funktioner som e rfo rdras för att upp
gifterna skall kunn a lösas. De unelerställ
da förbanelen har en tydlig koppling till 
delmängeler i det operativa samman
hanget nämligen mark-, sjö- resp luftope
rativ verksamhet samt logistik. Först på 
denna ledningsnivå börjar försvarsgrens
identiteten att få ett avgörande inflytan
de. 

Förbandsledning och företagsled
ning. Förbandschef slutli gen skall ha för
måga att lösa uppgifter som förban det 
åläggs enligt förbandsmålsä ttning eller 
aktue lla taktiska/operativa planer och 
order. Förbandschef ska ll som huvudre
gel vara unelerstä lld en chef men kan för 
kortare tid lyda unele r annan chef för att 
lösa en uppgift av begränsad varaktighet 
eller omfattning. På förb andsnivån är 
elen fackkompetens som representeras 
av försvarsgrensidentiteten i de flesta fall 
dominerande även om goda kunskaper 
om sidoordnade, samverkande och stöd
jande förband och funktioner också mås
te finnas. 

I civila räddningsoperationer finns 
behov av en "on scene commander" . Det 
är elen som på plats samordn ar de olika 
aktörernas insatser. Motsvarande funk
tion erfordras sjä lvfall et också i rent mili
tära sammanhang. l Marin en finns be
grepp som fö retagsledare och taktisk 
chef till sjöss. Här är ett område, där det 

ä r angeläget att de nuvarande fackgrän
serna överskrids. De t borde vara mer re
gel än undantag att en förbandschef till 
sjöss leder inte bara marin a förband utan 
också flygförband , som verkar i samma 
område. Ledningskapaciteten hos de mo
dernaste fartygen är sådan att det myck
et vällåter sig göras. På motsvarande sätt 
är det inte bara önskvärt utan nödvän
digt att en fördelnings- e ll er brigadchef i 
elen taktiska situationen på stridsfältet 
kan samordna insatser på mark en med 
dem som görs med fl ygburna system. Här 
har de blivande generalinspektöre rn a en 
viktig uppgift att vid förband sutformning 
och i taktiska reglementen kl a ra ut hur 
de tta skall kunna tillgodoses. 

Ett första steg är att de leclningsstöcls
system som hittills har utveckl ats för resp 
försvarsgren borde med det snaras te ko
ordineras. Jag har länge hävelat att de ma
rina systemen MAST (marint stabsstöcl) 
och STRIMA (stridsledningssystem för 
marinen) kan fylla merparten av de krav 
som ställs på motsvarande system i armen 
och flygvapnet. Insikten om detta börjar 
nu förhoppningsvis sprida sig i Försvars
makten, men det går fö r långsa mt. 

Hur stor behöver den 
krigsorganisatoriska 
bottenplattan vara'? 
K valiletskraven på de förband som be
höve r ianspråktas för att dels hävda Sve
riges integritet och nationella intressen , 
dels för internatione ll a uppgifter , dels för 
be redskapstjänst i en hotande kris får en
li gt min bestämda uppfa ttning inte urhol
kas. Det gä ller anfallsförband i luften, till 
sjöss och på marken lika väl som bevak
nings- lednings- och stödförband. Det 
räcker inte med att ge exempelvi s bevak
ningsförband nya benämningar eller ny 

huvudman i R äddningsverket om inte ut
rustning och utbildning är tillräckligt bra 
för att klara a ll a svåra uppgifter och mot
stå en beslutsam motståndare. 

l sanningens namn finns det brister i 
flera funktion er. Av tradition har vi t ex 
lyft fram behove t av vinterutbildning. 
Enligt min menin g finns det minst lika 
starka skäl att huvuddelen av markstriels
förbanden utbildas för och kan uppträda 
i staclsterrä ng. 

Lika vi ktigt ä r att antalet förband inte 
blir för litet. Som ett varnande exempel 
kan framh å ll as att en enda fredstida 
ubåtsjaktoperation av elen karaktär, som 
var en rea litet för bara något år sedan, tar 
i anspråk un gefä r halva elen flotta som vi 
enligt 1996 å rs försvarsbeslut ska ll orga
nisera i framtiden. Samma slutsatser kan 
dras av genomförda minröjningsopera
tioner i Baltikum de tre senaste åren. 
Varje operation om ca tio dagar tar i an
språk ungefä r halva elen svenska minröj
ningskapacite ten. Kommer vi med elen 
lilla organisationen att klara ett krigstida 
min- ell er fredstida terroristhot ens mot 
enstaka hamnar e ll e r farleder vid Sveri
ges 2700 km långa kust? Här har vi också 
ur ett bredare perspektiv än det rent ma
rina sett att vi redan nått en kvantitativ 
nivå för marinstridskrafterna , som är för 
låg redan vid en måt tlig ökning av kris
temperaturen. Detta har jag slagit larm 
om i militärl edningen och i avvägnings
diskussioner både regionalt och centralt. 
Allvarliga svackor i elen operativa för må
gan får inte negligeras bakom samför
ståndets täckmante l. Det borde vara ett 
vikt igt budskap som också marinchefen 
och elen blivande genera linspektören lyf
ter fram i elen in te rn a och externa debat
ten- om de delar mina åsikter. 

Spel och värderingar uneler 1990-ta
lets planeringsprocess bestyrker detta. 
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De har nämligen visat: 
• att två ytstridsflottilj e r ä r för litet för 

att kl ara incidentberedskapen till 
sjöss i en kri ssituation, 

• att minst fyra ytstridsflo ttilj er krävs 
för att lösa marina uppgifter i över
gå ngen me ll an en beredskaps-/ neu
tralite tss ituation och en inl edande fas 
av ett väp nat angre pp, 

• att en minkrigsavdelnin g (med min 
röjnings- och minsvepn ings fl o ttilj er) 
krävs i va rj e marinkommando för att 
säkra rö re lsefriheten fö r sjöstrids
kraft er- och transporte r, 

• att minst sex ubåtar måste vara ope
rati va fö r att lösa fredstida underrät
telse- och incidentuppgifter och att 
minst ti o krävs för uppgifter i en ne u
tralitetssituation d v s fl er än som 
finns kvar efter FB 96. Vid en krigssi
tuation ökar kravet till mer än den 
styrk a om to lv som vi haft sedan 
länge, 

• att he la de t förutvarande marinflyget 
måste disponeras redan vid en omfat
tande ubåtsskyddsope rati on i fred. 
Med tillk ommande uppgifter i en 
krissituati on uppstår tydliga operati 
va och taktiska svackor, 

• att minst två rörliga KA-br igader 
krävs fö r att övervaknin g och kontroll 
i skärgå rdsområden utan tillräckligt 
områdesbundet försva r, 

• att m inst fem marin brigadförband e r
fordras fö r skydd och fö rsva r av mari
na baseringso mråcle n och viktigare 
infallsporta r, 

Spelen och värderingarna har också vi
sat: 
• att krave t på in tern ati one ll a insatser 

med marks tridskrafte r kan uppfyllas 
om det finns en rekryte ringsbas om 6 
- 8 välutbildade och välutrustade br i
gade r, 
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• att ca 12 brigader erfordras fö r att 
skapa rimliga förutsättningar att på 
mark en möta och hejda et t angrepp 
med stra tegiska insatsstyrkor, 

• att minst 16 arm ebrigade r e rfo rdras 
för att ha godtagbar förm åga a tt efter 
tidig kraftsa mling slå ett angrepp i en 
riktning och fö r att samtidigt hå ll a en 
minimal ga rd i övriga landsde lar, 

• att 3 - 4 fö rde lningar krävs för att 
leda strid med kraftsamlade mark
stridsförba ncl , 

• att terri to ri alförsvaret kräver minst 
90.000 man för skydel av de mest vä
sentliga tota lförsvarsobjekten. Skall 
även övriga väsentliga totalfö rsvarsob
jekt och funktioner kunna ges en per
manent beva kn ing krävs minst 125.000 
man plus lika mycket hemvärn , 

• att 6 - 8 elivi sione r av JAS 39-kvali tet 
krävs för att kl ara incidentuppgifter i 
en krissituati on 

• att 12 fl ygdivisioner krävs fö r att kla
ra luftfö rsvarsuppgiften vid ett an
grepp med iståndsatta styrko r, 

• att minst 14 el ivisioner av .TA S-kvalitet 
krävs för att lösa alla uppgifter vid et t 
angrepp med iståndsa tta styrk o r 

• att minst 16 basbatalj oner och 5 - 7 
strilbatalj oner krävs fö r att få e rfor
derlig infras truktur och ledningska
pacitet fö r fl ygs tridskraftern a 
O vanstående förbanclsbehov, som 

krävs enligt se na re å rs erfare nhe ter, stu
die r och spe l, ä r fö rh ållandev is enk elt att 
fö rdela på de tre ovan nämnd a krigsor
ga nisatoriska beredskapsnivåe rn a. 

l insatsorganisationen skall ingå: 
• e tt kadero rga niserat högkva rter (be

tydligt mind re än de t som nu organi 
seras) , 

• tre kaderorga ni serade milosta ber, 
• en kaderorga ni serad militärkomman

dostab på Gotl and , 

• tre kaderorga ni serade underh å llsre
ge menten, 

• kaderorganise rade to-funktioner 
knutna till varj e län, 

• fy ra kaderorga ni se rade marink om
mand ostaber inklusive bas- och stril 
fö rband för uppträdande i all a omgi
va nde havsområden, 

• tre kaderorgani serade fly gkomman
dostaber inklusive bas- och strilfö r
band för uppträdande på huvudbaser 
och intermittent på siclobaser, 

• en fullbemannad markstridsstyrka av 
brigadstorlek med till äggsförband un
der grundutbildnin g i resp milo fas t
landsdel, 

• en motsvarande brigadstridsgrupp på 
Gotl and , 

• en fullbemannad allsidig sjöstyrka i 
milo S och M , 

• e tt mindre fullb emannat sjögående 
fö rband i milo N, 

• motsvarande fö rband knutna till Go t
land och Öresund , 

• en fullbemannad amfibiebatalj on un
der grundutbildning för övervakn ing 
och kontroll i milo M/N resp miloS 
(MKV/MKS) , 

• mo tsvarande enhe t av kompanista r
lek på Gotancl , 

• två fullbemannade a llsicliga flygs tyr
kor per milo, 

• fullbemannade övervaknings-, es
ko rt- och skyddsfö rband av hög kva li 
tet uneler grundutbildning för resp 
milo behov, 

• fö rstärkningsde lar till ledningso rga
nisa tionen i form av kaderorganisera
de kl ossar i resp taktiskt centrum, vil 
ka kan dockas till högkv, milo- e ll e r 
takti ska stabe r. 
D etta ger under en period om två till 

tre år avkastning av värnpliktiga och re
se rvoffice rare för den beredskapshållna 

organisationen. D ärm ed når man i sto rt 
elen fö rbandsmassa som tidigare studier 
visat att man behöve r i en kris- och neu
tralitetss ituation med undantag för vissa 
marin a förbandstype r. l dessa avseend en 
är kapacite ten för låg fö r att kunna sva ra 
upp mot de beräknade behoven i en 
långva rig och omfa ttande beredskaps
tjänst. Denn a tydliga bri st måste täckas 
vid de taljutfo rmning av elen framtida 
Försvarsmakten. 

D en yrkespersona l som krävs för be
manning av den beredskapshållna orga
nisationen måste självfall e t vara anställd 
och utbild ad. r den mån den inte tas i a n
språk fö r verksamh et vid grundutbild
ningsfö rband används den för att beman
na och förstärka lednings- , stöd- och 
skolo rga nisationen. 

Tillväxtorganisationens hemförlova
de personal kan redovisas huvudsakli gen 
kategorivis och icke förbandsvis förcle
lacl. De högre siffrorna fö r den önskvä r
da tillväxtorganisationen utnyttjas där
vid för att bedöma rea lismen i att nå till
växtmålet fem till tio år efte r beslut. Där
vid kommer behov av yrk esbefäl och re
servbefä l säkerligen att behöva täckas 
med en mindre de l särskilt avdelad yngre 
anstä llda och ianspråktaga nde av reserv
office rare sa mt förtid savgå ngen och nyli 
gen pensionsavgången personal. 

En ny förbandsom
sättningsprincip 
r diskussionerna inför och efter försvars
beslutet har det lanse rats e tt nytt be
grepp - modellförband . Vad det egentli 
gen stå r fö r är ännu tämligen diffust. Fö r 
egen de l skulle jag gärn a se att man på 
varj e grundutbi ldningspla ttform utbilda r 
riktigt kvalificerade fö rbanclsdelar. D e t 
ger förd e len att de vä rnpliktiga och befä-
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len får arbeta med den mest kvalificera
de materi elen, vilket höj er motivati onen 
och ökar rekryteringskraften. Att det 
dessutom ökar befälskaderns kompe tens 
och skapar drivkraft att ligga på utveck
lingens förkant är en viktig grund för att 
ge beredskapsorganisationen och till
växtorganisationen trovärdighet. 

Det skall med andra ord va ra kvalitet 
i den dagliga verksamheten . Det är själv
fallet inte gratis. Om det dessutom krävs 
yrk esa nställda i Försvarsmakten till i 
stort sett dagens antal och minst 25000 
värnpliktiga skall göra sin grundutbild
ning i Försvarsmakten varje å r kommer 
också led nings- och förbandsverksamhe
ten att dra kostnader som ungefär mot
svarar dagens. Det är i runda tal ungefär 
50 % av försvarsanslaget. 

K var till materielanskaffning blir då 
18 - 20 Mdr per år om försvarsanslagen 
ligger kvar på nuvarande nivå. Det är 
mycket pengar men det räcker inte till 
för att köpa all materiel till både insats-, 
beredskaps- och tillväxtorganisa ti onen. 
Här måste insatsorganisationens behov 
tillgodoses först . De de lar som ingår där 
ska ll vara topputrustade såsom dagens 
modernaste fartygsenheter och am fibi e
förba nd . I A rmen borde således insatsor
g'anisa ti onens förband utrustas med och 
utbildas på bl a stridsvagn 121/122, strids
fordon 90, lvrobot 90 och på sikt robot 
23 , det modernaste eldrörsartill eriet och 
de bästa pa nsarvärnsvapnen. För Flyg
vapnets del borde det göras en snabb 
omstä llning till JAS-systeme t. Ä ldre ma
teriel i all a tre försvarsgrenarna avveck
las om den inte behövs för beredskapsor
gan isationen e ller som en grund för till
växtorganisationen. 

Materielen skall således success ivt 
förnyas så att insatsorganisationen ut
rustningsmässigt ligger på utveck lingens 
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framkant. Det ger också förutsä ttningar 
att dels bevara spetskompetens inom 
högteknologiska områden vid svensk för
svarsindustri , de ls möjlighe t att under
hålla och vidarutveckla svensktillverka
de materielsystem. Beredskapsorganisa
tionens behov får huvudsak ligen tillgo
doses genom att använd och ersatt mate
rie l från insatsorga ni sationen ställs in i 
mobiliseringsförråden e ll er depåförläggs 
när det gäller exempe lvi s far tyg. Såclan 
o rganisationsbestämma n de materie l 
måste nämligen i huvudsak vara anskaf
fad , i god trim och av rimli g kvalitet för 
att beredskapsorga ni sationen ska ll kun
na duga och i tid tas i anspråk för neutra
litetsvakt och liknande uppgifter inom 
elen tidsperiod om e tt år då el en skall 
kunna vara i tull verksa mh et. 

För tillväxtorganisationens del måste 
man acceptera stora bri ste r främst i 
mängelmateri e l och sådant som förhål
landevis enkelt bedöms kunna anskaffas 
uneler en tillväxtpe riocl. För att spara 
pengar på förrådshantering och uncler
hå ll skall dessutom denn a materie l förva
ras i stora arsenal sfö rråcl. K rigsförbancl s
cheferna i tillväxtorga nisa tionen kan så
ledes inte längre gå och inspektera sina 
materielklossar. De får nöja sig med be
sked från underhå llsregemen tenas för
valtningsdelar att materiel finns tillgäng
lig inom en viss tid efter fö rd e lning ur ar
senalsförråcl e ll er efter upphandling. 

Plikttjänstgöring är 
nödvändig 
Med de neddragningar i värnpliktsvoly
mern a som har beslutats i elen ak uta eko
nomiska krisen ligger vi far ligt nära om
slagspun kten, där d iskussionen om att 
övergå till ett yrkesförsvar riskerar att 
ak tu aliseras på a ll var. Det är emeller tid 

ingen framkomlig väg sett i ett tota lför
svarsperspektiv. Sverige ä r fortfarande 
ett land med en stor yta i förhållande till 
sin folkmängel och det kräve r att a ll total
försvars lämplig personal tas i anspråk. 

I ställe t att som nu sk ilj a på dem som 
grundutbildas för det militä ra resp civila 
försvaret borde det skapas ett system där 
dessa båda delar på ett naturligt sätt 
hänger ihop. Det är en li gt min mening 
fullt möjligt. 

Om planen rea liseras i vad gä lle r ut
bildning av civilförsvarspliktiga kommer 
volymen att om några år ha nått nivån ca 
10.000 uneler grundutbildning år ligen. 
Den kortaste utbildningstiden ligger på 
ca tre månader och elen längre på bortåt 
ett hal vår. Till detta ska ll läggas bered
skapstjänstgöring för exempe lvis räclcl
ningsmän. 

Det militära försvaret kräver enligt 
min mening grunclutbilclningsticler på 
me ll an fe m och tolv i vissa fall ytterligare 
någon månad för att målet full krigsdug
lighet och befäst kunskap i förbanclsupp
träcla ncle skall kunn a nås. Ju mer kompli
cerade förband man ingår i och ju mer 
ansvarfulla eller krävande befattningar 
man bestrider, desto längre utbildning 
behövs. Med varierade grunclutbilclnings
ticler och en grundutbildningskon tin gent 
på minst 25.000 värnpliktiga per år för 
det militära försvaret närmar vi oss vol y
mer som kräver i sto rt sett dagens antal 
gruncl utbilclningsförbancl även om vissa 
inskränkningar i loka lyto r m m säkert är 
fullt möjliga på vissa håll . Det behöver 
så ledes inte dras igå ng nya och uppsli tan
de diskussioner om förbandsnedlägg
ningar och perso nalomflytt ninga r med 
risk för nya och i sämsta fa ll o lönsamma 
investeringar. Totalförsvarets förankring 
i de bygder där man verkar underlättas. 
Det behöver heller inte byggas nya sär-

skilda utbildningsan läggnin gar för att 
till godose civila resp militära behov. 

Det är både önskvä rt och möjligt att 
sambruka varandras resurser så att total
försvarsiden vinner fotfäste redan i elen 
grundläggande utbildningen. Delar av de 
första tre månadernas utbildning i det mi
litära och civila försvaret skulle med god 
vilja kunna samordnas. Förbands- och 
funktion sutbildning måste självfallet an
passas till resp enhets huvuduppgift men 
även här borde det finnas förutsättningar 
till givande samövn inga r i uppgifter som 
handlar om stöd till det civila samhället 
och skydel och drift av viktiga totalför
svarsfunktioner. 

Den folkliga förankringen 
En nära samordning mellan det militära 
och civila fö rsvaret redan i fredstid och 
tydliga uppgifte r och åtaganelen för det 
militära försvaret att stödja det civila 
samhället borde vara en god grund för 
att skapa förståelse för behovet av en 
välutbildad och vä lutrustad militär orga
nisation och respekt och förtroende för 
vad Försvarsmak ten står för. 

En annan förutsättning är att Försvars
makten måste vara synlig i samhället så att 
elen uppfattas som en väsentlig tillgång inte 
bara i krigsticler utan också i djupaste fred. 
Som chef för marinen hade jag i det här 
sammanhanget ambitionen att verka för 
att det i alla havs- och skärgårdsområden 
skulle finnas en ständig övervakning, en 
ledningsorgan isation som kunde samordn a 
de marina insatserna och en ständig närva
ro av marina förba nd. Dessa skulle direkt 
kunna användas för att öka säkerheten för 
sjöfarten och miljön runt våra kuster eller 
tör räddningsinsatser vid olyckor i våra 
omgivande havsområden. Marinen måste 
därför redan i fred verka dygnet runt, året 
runt och kusten runt. 
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Det va r några av de tyngsta skä len till 
varför jag som chef för marin en så hård
nackat drev tesen att marinen måste be
vara den regionala bredden. Denna upp
fattn ing har jag alltjämt. Väste rh avet och 
Bottniska viken uppfattas av många ha 
mindre betydelse i svensk försvarsplan e
ring. Det kan möjligen vara rik tigt i vissa 
hypotetiska och rent militära hotbeskriv
ningar, men i e tt totalförsvarsperspektiv 
med hela försörjnings- och hand elsp ro
blematiken inklusive marina skydds- och 
övervakningsaspekter är det definit ivt 
inte så . Här är samordn ing av olika tota l
försvarsfunkti oner mycket vikt ig redan i 
fred. 

Det borde vara lätt att inse att fö r 
Försvarsmakten som helhet är det en 
mycket ratione ll lösning att samla både 
sjöoperativ och territoriell ledn ing i kust
regionerna under en chef - mm·inkom
mandochefen. Den fackkompetens som 
krävs för båda uppgiftern a är lätt att 
åstadkomma genom att som vi gjort i ma
rinkommandostaberna, sammanföra ex
pertis ur flottan , kustartilleriet , samver
kande funktioner ur Försvarsmakten i 
övrigt och från det civila försvaret. Varje 
an nan lösning är både sämre för Marinen 
och dyrare för Försvarsmakten. Därför 
borde man överge ideerna att ytterligare 
urholka de n marina lednings- och utbild 
ningsorganisationen på Gotland och på 
Norrl ands- och Västkusten och skrota 
pl anerna på att förskjuta tyngdpunkten i 
den marina bas- och underhåll sorga nisa
tionen till Karlskronaregionen. Marin
chefen och hans efterträdare vid Mari
nens Taktiska Centrum har alltjämt 
mycket stark a skäl till att slå vakt om den 
marina regionala bredden. Kom ihåg att 
kraven på sy nlighet och folklig förank
ring gä ll er i lika hög grad för Marinen 
som för övriga försvaret. 
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Likartade skäl talar mot tankarna på 
att ytterligare koncentrera Armens och 
F lygvapnets verksam het till ett fåta l gar
nisonsorter. De margine ll a ekonomiska 
besparingar som fa ller ut fe m till tio å r 
efter det att nödvändiga inves te ringar för 
om lokalisering har gjo rts väger oftast lätt 
i förhållande till förlorad förankr ing i län 
och bygd. Tecknen frå n Östergötland, 
som i senaste försvarsbes lutet dränera
des på en stor de l av de militära förban
den, vilka svarat för den folkliga förank
ringen , är olycksbådande. 

Släpp "fångarna" loss! 
Den debatt som Överbefälh avaren nu 
uppmanat till måste leda fram till att För
svarsmak tens och totalförsvaret i övrigt 
får en stabilitet i verksamheten och en 
klart utstakad färdriktning mot ett tyd
ligt mål. Det är också viktigt att skapa 
förståelse och acceptans för det övergri
pande mål som läggs fast. Men det räcker 
inte med det! Alla chefer måste i samar
bete med sina medarbeta re var och en på 
sitt håll formul era anvä ndbara och rea lis
tiska mål för den egna o rga ni sation en 
och de enskilda individerna inom den. 

I den processen måste vi skapa fram
tidstro i organisationen. Hä r fi nns det en
ligt min mening påtagliga likbeter i ledar
skapsrollen i krig och fred resp militärt 
och civilt. I krig får man som chef en upp
gift och får sjä lv välja hur man löser den; 
samma gäller en ligt VI 90-iden i För
svarsmakten i fred. Om vi kräver att För
svarsmaktens chefer i krig skall kunna 
falla beslut som har livsavgörande bety
delse så vore det märkligt om vi inte skulle 
kunna ge dem ett ansvar förförbanden re
dan i f red inklusive ekonomisk rationali
tet och personalans var. 

Jag vet att det finns en fantastisk ka
pacitet och en vä lfylld idebank på lokal 

ni vå som kan ge hög effektivite t, initia
tivkraft och utvecklingsmöj ligheter om 
man kan eller vågar kringgå e ller negli
gera centralt utfärdade och stereotypt ut
formade regelverk . Det finns samtidigt 
en sp irande övertro på att den centralt 
pl acerade byråkraten kan styra och fö lj a 
upp verksamheten på loka l nivå ge nom 
detaljerade handlingsregler och före
skrifter. 

Själv har jag en stark öve rtygelse om 
att problem inte kan redas ut utan med
verk an av de direkt inblandade. Undvik 
således att i onödan ta öve r de frågor 
som hör hemma hos understä llda! Pro
blemen skall som huvudregel såvä l i fred 
som krig lösas på den nivå där de upp
stå r. Ansvar och befogenheter måste så
ledes fö lj as åt. Ansvar öka r motivatio
nen . Motivation leder till delaktighet. 

Delaktighet ger e ffektivitet. Effektivitet 
förbättrar framtidsutsikterna och skapar 
framtidstro. Framtidstro är grunden för 
lyckad rekrytering och personalens moti
vation. Cirke ln slu ter sig! 

Släpp därför loss all a goda och kreati
va ideer, men undvik det osunda och 
ovärdiga revirtä nkandet. Det förbruk ar 
mycket resurser i form av dubbelarbete 
och onyttig och onöd ig konkurrens. Rätt 
hanterad och utn yttj ad kan totalförsvars
tanken och VI 90- iden vidgas till att man 
i gemensamma militära och civila samar
betsstrukturer på loka l och regional nivå 
skapar robusta, li vsk raftiga och utveck
lingsbara samhäll sstrukturer. 

Kostnadern a kan på det sättet håll as 
nere, så att de avde lade ekonomiska ra
marna i framtiden räcker till för det som 
man vill ha -ett gott fö rsäkringsskydd. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn . 0455 - 102 98 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Före sin pensionsavgång 1998- 02- 01 var kommendör 
flerman Fältström cheffor Försvarsmaktens 
krigsspelscentrum 

Ledning, organisation och utveckling 

Statsmaktema har fattat beslut. Överbefälhavaren harfått anvisningar. Dessa från
känner Överbefälhavaren rätten att själv besluta om ledningen inom Försvarsmak
ten. Detta var inte bra men vii/betänkt. Den s. k. högkvartersutredningen, i sin naivi
tet och okunnighet, raserade det befintliga resultatansvaret utan att ersätta det med 
något nytt. Departementets inriktning blev något bättre. Ett litet steg på vägen. Men 
var åtelfinns det tydliga ansvaret? Ansvaret som skall ersätta de tidigare försvars
grenchefernas f Inte heller departementet har funnit någon ersättning. Det handlar 
om att rasera det gamla utan att finna något nytt. Symbolfrågor har fått styra över 
rationellt tänkande. 

l grunden är det vissa symbolfrågor som 
fått menlig inverkan på de möjligheter 
som stod till buds att nå ett bra resultat. 
Den främsta symbolfråga n har varit att 
försvarsgrenarna till varj e pris ska ll av
skaffas. Detta har man lyckats med på 
bekostnad av ett tydligt resultatansvar. 
Den andra symbolfrågan har varit att 
ås tadkomma en ledning som ej förhin
drar att militärområdena läggs ner i näs
ta steg. D etta har man lyckats med ge
nom att osakligt pås tå att operationsled
ningen är en linjeorganisa tion. Den tred
je symbolfrågan har varit att lägga ner 
Kustflottan och splittra flottans för
bandsutbildning. En åtgä rd som går på 
tvären mot allt sunt förnuft. Med färre 
och färre operativt rörliga förband borde 

vi göra precis tvärt om. Denna typ av re
gionalisering är som att fördela utbild
ningen av markstridsförband från fördel
ningarna till försvarsområdena och flyg
tidsproduktionen från flygvapenchefen 
(CFV) till flygflottilj erna. 

Slutligen har Riksdagen, på förslag av 
regeringen (e g. centerpartiet), beslutat 
om en generell utbildning av officerare. 
Bort med yrkeskunskap. Bort med kärn
kompetens. Generalist är modeord. Det 
är som om vi i Sverige skulle få skickliga
re läkare, sjuksköte rskor, poliser och 
brandmän om dessa grundutbildades till
sammans. All a dessa yrkeskategorier 
drabbasju av att komma i direkt kontakt 
med olyckor och katastrofe r. Att det be
hövs specialister och ingående fackkun -
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skap är underordnat tron på genera lis
men. Allt kan formas i en överordnad ge
nerell beskrivning'. 

Nuvarande arme- , marin- och flygva
penchefer bär ett mycket stort ansvar för 
att detta kunnat ske. När det direkta an 
svaret försvann ökade strävan att på an 
dras bekostnad utvidga den egna verk
samheten . Ingen av försvarsgrenschefer
na har yttrat sig. Den som tiger samtyck
er. Det är förvånande att dessa taburet
ter betyder så mycket. 

Marinchefen tillträdde med ett löfte 
att "sanera" Marinens driftkostnader. Av 
detta skedde intet. Det var inte möjligt! I 
stä ll et avvecklas Kustflottan. Lednings
ansvaret för sjöförsvarets utveck ling 
överförs till en grundorganisationsled
ning dominerad av Armen. Kyrktuppen 
är en betydligt bättre vägvisare. Den vi
sar aktuell vindriktning utan att påstå att 
det är en framtida, önskad utvecklings
väg. statsmakterna har valt att ge ÖB -
ensam -ansvar för försvarets utveckling 
( 40.000.000.000 kronor och 600.000 
man). Därmed har man överfört avväg
ningsansvaret till myndigheten Försvars
makten. Därutöver har man genom an
visningar för ledning av Försvarsmakten 
tryckt ner det dagliga avvägningsbeslutet 
till nivån under ÖB. Konsekvensen av 
detta är uppenbar. 

Hur skall den politiska, demokratiska 
kontrollen över Försvarsmakten ske? 
Uppenbarligen har den s.k. direktionen 
tillkommit för att nödtorftigt säkerställa 
detta. Varje ledamot kan anmä la avvi
kande mening vid beslut. Är detta till-

räckligt? Vilka har resultatansvar inför 
ÖB? Var finns kärnkompetensen? Vem 
vä rnar om de ynka få förband som finns 
kvar? Vem värnar om yrkeskompetens 
och stolthet, om det som är officerens 
identitet? Alla med taburetter i sik te och 
som är opportunister säger med en ge
mensam ryggmärgsreaktion att försvars
grenarna skall avskaffas. Det är dessa 
som är Försvarsmaktens belastning. 
(Hur en kärnkompetens kan vara en be
lastning förstår jag ej!) När jag för fram 
förslag som logiskt jävar denna inställ
ning får jag höra: "Men då återi nför vi ju 
försvarsgrenarna " . Vilket cirkelbevis! 
A lla utredningar till trots. Inga har för
mått finna något a lternativ till försvars
grenarna . Varför inte acceptera detta? 

I dagens situation finns det reellt bara 
en sak att göra. Återgå till det som var före 
1994! Jag konstaterar detta trots min med
verkan i förändringen som skapade myn
digheten Försvarsmakten. Anledningen är 
att vissa maktgrupperingar inte accepterar 
den då beslutade organisationen och med
vetet saboterar de möjligheter som finns. 
Det var de, som hade förväntat sig att deras 
eget ansvar skulle mångfaldigas på bekost
nad av övrigas. Det var opportunisterna 
som såg taburetter framför sig och satte 
den personliga karriären före saklighet. 
Cheferna behöver ju inte ansvara för intäk
terna. Dessa beslutas ju av Riksdagen. 
Trots denna min inställning skall jag be
skriva hur man skulle kunna förändra och 
vidareutveckla ledningen. Beskrivningen 
utgår från den inriktning som statsmakter
na fattat beslut om. 

"De forstod att v :e ve det deiligste T0i, man kunde t:enke sig.lkke alen e Farver
ne og M0nstret var noget us:edvanligt Smukt, men de Kl:eder, som blev syede 
usynlige for ethvert Menneske, som icke duede i sit Embede, eller ogsaa var ut
illadeligt dum." 

(H.C.Andersens eventyr; Gyldendalske Boghandel, Kobenhavn 1919) 
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Tidigare slutsatser 

Jag har i mina dagboksanteckningar2 från 
apr il till oktober 1997 resonerat kring de 
krav som måste ställ as på ledningen av 
Försvarsmakten. Till detta kan läggas de 
krav som statsmakterna , riksdag och re
gering, måste ställa på Försvarsmakten. 
Kraven kan sammanfattas på följande 
sätt: 

ÖB:s ansvar att 
inför Regering och Riksdag tydligt re
dovisa förutsättningar fö r och resultat 
av de uppdrag som han erhå ll er som 
myndighetschef samt 

''' inom Försvarsmakten införa ett dele
gerat resultatansvar med tydligt an
svar åtföljt av ett decentraliserat ge
nomförande med stor frihet hur resul
tat uppnås. 

Den första satsen ställer krav på utform
ning av den högsta ledningen inom För
svarsmakten. statsmakterna ställer inte 
enbart krav på krigsorganisation , dess or
ga ni sation och förmåga som ett resultat 
av ti lldelade resurser. Man stä ll er även 
krav på att de tilldelade resurserna för
delas på ett visst sätt. Detta senare om
fattar personal (fast anställda och värn
pliktiga), verksamhetens lokalisering 
samt materielutveckling och anskaffning. 
Därav följer även krav på redovisning av 
såväl resursernas fördelning som pro
duktivitetsutveckling inom respektive 
resursdeL 

Detta ställer i sin tur krav på det sätt 
och den form som ÖB väljer att utforma 
ledningen inom Försvarsmakten. ÖB:s 
underlag måste vara så utformat att re
sursfördelning och produktivitet i resurs
förbrukningen är beräkningsbar. Detta 
gäller oberoende om det är förslag till 
kommande verksamhet eller redovisning 

av genomförd verksamhet. Det kan sam
tidigt konstateras att endast delar av För
svarsmakten är organ iserad i fred. Om
sättningen av organ isationen sträcker sig 
över tio (personal) till 20 a 30 år (materi
el). Därmed är det också nödvändigt att 
resultatansvaret för verksamheten inom 
Försvarsmakten delegeras på likartat 
sätt som statsmakterna har fördelat till
delade resurser. Därmed har jag indirekt 
formul erat den delegering av resultatan
svar med tydligt ansvar, som ÖB bör be
sluta om inom Försvarsmakten. Delege
ringen bör därutöver åtföljas av ett de
centraliserat genomförandeansvar med 
stor frihet hur resultat uppnås. 

Efter att ha läst högkvartersutred
ningen konstaterade jag att dessa krav på 
tydligt resultatansvar som måste utgöra 
utgångspunkten för ledning av Försvars
makten lyste med sin frånvaro. I mina 
dagboksanteckningar analyserade jag 
dessa krav och som konsekvens av detta 
konstaterade jag att resultatansvar borde 
fördelas till: 

* Chefen för det operativa kommandot 
med ansvar för utbildning av de ope
rativt rörliga förbanden samt förband 
för internationella insatser. Han leder 
alla operativa insatser med svenska 
förband. 

* Cheferna för militärområdena med 
ansvar för drift av de fastigheter och 
an läggningar samt den mark som För
svarsmakten utnyttjar. De stödjer 
Försvarsmaktens förband genom att 
lämna stöd för utbildning, underhåll 
och administration. De ansvarar även 
för de territorie llt (lokalt)bundna för
banden. På uppdrag av ÖB leder de 
försvaret av Sverige. 
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* Generalinspektörerna med ansvar för 
utveckling och avveckling av förband 
och som följd därav för rekrytering 
och utbildning av officerare samt spe
cialutbildning av värnpliktiga och vis
sa förbandsenheter samt långsiktig 
anskaffning av materiel. 

De anvisningar för Försvarsmaktens 
högsta ledning, som regeringen nu fattat 
beslut om, följer rekommendationerna 
från Försvarsdepartementets bered
ningsgrupp. De tar avstånd från högkvar
tersutredningens "processtyrning" och 

för ett tydligare resonemang om resultat
ansvar. Rekommendationerna är där
med ett steg i rätt riktning. Däremot 
kvarstår mycket i övrigt att önska vad 
gäller tydlighet i ansvarsfrågor inom För
svarsmakten. I många fall är ansvarsfrå
gorna otydliga. Detta framgår inte minst 
av att beredningsgruppen funnit det nöd
vändigt att resonera kring de olika sta
bernas och ledningarnas ansvar i förhål
lande till varandra. Dessutom har man, 
när det gäller stabs- respektive linjefunk
tion, dragit felaktiga slutsatser. 

Han saae og saae, men da der ikke var Noget uden de tommer v:eve, kunde han 
ingen Ting se. "Ja, er det icke et smukt Stykke Toi!" sagde man og viste og 
forklarede det deilige Monster, som der slet icke var. "Dum er jeg ikke!" t:enkte 
Manden, "det er altsaa mit gode Embede, jeg ikke duer til? Det var loierligt 
nok! men det maa man ikke Ides sig m:erke med!" 

(H.C.Andersens eventyr; Gyldendalske Boghandel, Kobenhavn 1919) 

Kan beredningsgruppens förslag förbättras? 

Det är mycket enkelt att åstadkomma ett 
betydligt bättre resultatansvar och en 
bättre ledningsstruktur inom Försvars
makten. Den första åtgärden som bör fö
retas berör direktionen. I grunden finns 
denna för att skapa en formell möjlighet 
för ledamöterna att anmäla avvikande 
åsikter inför ÖB:s beslut. Därmed säker
ställs den politiska , demokratiska kon
trollen. Jag anser inte att detta är tillräck
ligt. Åt generalinspektörerna bör upp
dras att årligen, självständigt redovisa sin 
uppfattning om Försvarsmaktens ut
veckling. Denna redovisning bör, efter 
orientering i direktionen, genomföras in
för Försvarsutskottet. 

Den andra åtgärden, som bör vidtas, 
är att skilja mellan ÖB:s ansvar inför re
gering och riksdag respektive inom För
svarsmakten. Det handlar således om 
stabsfunktioner och det delegerade re-
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sultatansvaret inom Försvarsmakten. 
Det är här som beredningsgruppens för
sta misstag finns. Operationsledningen är 
inte en linjeorganisation. Den för inte be
fäl över militärbefälhavarna. Ä ven om 
man på detta sätt försökt att lösa symbol 
frågan (nedläggning av militärområde
na) blir det fel. ÖB behöver en operativ 
stab såväl i fred som krig. Operationsled
ningen borde egentligen benämnas Ope
rationsstab. Denna stab har till uppgift 
att föreslå hur befintliga stridskrafter och 
övriga resurser bör fördelas samt föränd
ras i ett långsiktigt perspektiv'. 

Om personalstaben är en stabsresurs 
bör den ej ha ansvar för rekrytering och 
utbildning av officerare. Det är i princip 
ingen skillnad mellan den långsiktiga ut
vecklingen av förband , anskaffningen av 
materiel eller rekrytering och utbildning 
av officerare. Dessutom, en chefs (i detta 

fall ÖB) stabsresurs kan svårligen ges ett 
resultatansvar. Detta har ju chefen själv. 
Staben är rådgivande och formulerar er
forderliga order, när chefen fattat sina 
beslut. Chefen kan svårligen delegera del 
av sin beslutsrätt till stabsmedlem. Om så 
görs, kan man starkt ifrågasätta om inte 
aktuell stabsmedlem i stället skall vara 
en resultatansvarig chef. Krigsförbands
ledningen har erhållit ett ansvar som om 
den i stället är en stabsresurs. Den skall 
bereda underlag för utveckling av krigs
förbanden liksom följa upp och kontrol
lera erhållet resultat. Den har därmed 
inget egentligt resultatansvar. Generalin
spektörerna , med takt iska centra, funge
rar likaledes som stabsfunktioner. De ut
gör staber åt chefen för krigsförbands
ledningen! l praktiken innebär det att 
ÖB har uppdragit åt chefen för krigsför
bandsledningen att leda utvecklingen av 
Försvarsmakten. Chefen för krigsför
bandsledningen beslutar om den löpande 
avvägningen mellan utbildning, förband, 
anläggningar och fastigheter samt mate
riel och personal. Den enda ledning som 
fått uppgifter som en linjeorganisation 
(med resultatansvar) är grundorganisa 
tionsledningen. Det är här som huvudde
len av resultatansvaret (den dagliga 
verksamheten) inom Försvarsmakten 
ligger samlat. Detta kan svårligen be
tecknas som en förbättring av nuvarande 
och tidigare ansvar. 

Genom att göra vissa förändringar 
inom dessa " linjeorganisationer" kan ett 
bättre resultatansvar åstadkommas. 
- Chefen för krigsförbandsledningen 

ges ansvar att vidmakthålla , dvs för
bandsutbilda och underhålla samt an
skaffa materiel till, den i dag befintli
ga krigsorganisationen. Vidare ansva
rar han för anskaffning av den nya 
materiel som ÖB fattat beslut om. 

Han ansvarar även för att insatsbe
redda förband finns tillgängliga, na
tionellt och internationellt. 

- Generalinspektörerna ges ansvar för 
den långsiktiga utvecklingen (rekry
tera och utbilda officerare, utveckling 
av stridsteknik, taktik och förband 
samt föreslå utveckling av och ut
veckla ny materiel , men ej anskaff
ning). 

- Chefen för grundorganisationsled
ningen ges ansvar för drift av fastig
heter samt för stöd till förbandsut
bildning och vid insatser av förband 
såväl i fred som i krig. 
Därmed har fem chefer med tydligt re

sultatansvar inom Försvarsmakten defi
nierats. Det måste tydliggöras att detta re
sultatansvar handlar om den årliga verk
sambeten inom Försvarsmakten. Den be
rör inte ÖB:s ansvar att lämna förslag till 
avvägningen inom Försvarsmakten eller 
att fördela befintliga resurser för ( operati
va) insatser. Detta ansvar åvilar ÖB som 
myndighetschef Till sin hjälp har han där
vid främst operations- och planerings
staberna samt personalsta ben. 

Utöver detta har ÖB fyra operativa 
chefer. Det är de tre militärbefälhavarna 
och chefen för Försvarsmaktens operati
va kommando. Om det behövs fyra, eller 
som förut sex, eller en är en helt annan 
fråga . Med den inriktning som nu getts 
avseende den högsta ledningen inom 
Försvarsmakten har militärbefälhavar
nas roll reducerats till en rent operativ 
funktion . De skall planera för och vara 
beredda att leda insatser och mobilise
ring av förband. De skall, under ÖB, leda 
försvaret av landet. Detta har ej berörts 
av beredningsgruppen. Det är att bekla
ga att beredningsgruppen inte har tagit 
steget fullt ut. Man har begränsat möjlig
heterna att erhålla tydligt resultatansvar 

31 



inom Försvarsmakten. Att i detta sam
manhang hänvisa till Danmark och Nor
ge är ytterligare ett bevis på brister i ar
gument och sakkunskap. 

Jag kan hänvisa till Storbritannien. 
Där utbildas och utvecklas förbanden 
inom de organisationer som har kunskap 
om förbandens kärnverksamhet Det som 
däremot är gemensamt är ett operativt 
kommando. I Sverige har vi fyra (Milo S, 
M och N samt det internationella kom
mandot). Är det inte inom detta område 
som förändringar bör genomföras? 

Inte har vi i Sverige fler operativt rör
liga förband än Storbritannien! Det finns 
bara tre förklaringar till att den regionala 
ledningen inte tas upp. Den första och 
grundläggande är att motivera avskaf
fande! av försvarsgrenarna (utan att er
sätta dem med något annat). Den andra 
är att motivera grundorganisationsled
ningen. Den tredje är att motivera ned
läggning av Kustflottan. Eller är det i 
grunden så att ingen politiker vågar dis
kutera den regionala ledningen före va
let. 

"Ja er det ikke magnifique!" sagde begge deskikkelige Embedsmrend. "Vii De
res Majestret se, h vilket Monster, hvilke Farver!" og saa pegede de paa den tom
me V rev, thi de troede, de Andre vistnok kunde see Tojet. 

"H vad for Noget!" trenkte Keiseren, "jeg seer ingen Ting! det er jo forfrerder
ligt, er jeg dum? Duer jeg ikke til at vrere Keiser? Det var det skrrekkeligste, 
som kunde arrivere mig!" "0 det er smukt!" sagde Keiseren, "det har mit aller
hoieste Bifald!" 

(H.C.Andersens eventyr; Gyldendalske Boghandel, Kobenhavn 1919) 

Ledning av Försvarsmakten inför tjugoförsta århundradet 

Under 70- och 80-talen ökade de lokalt 
bundna förbanden i antal. Behovet av 
värnpliktiga för krigsplacering i våra 
operativt rörliga förband minskade. Trots 
detta minskade inte intagningen. Värn
pliktiga utbildades utan att bli krigspla
cerade eller krigsplacerades i territoriella 
förband . Samtidigt minskades krigspla
ceringstiderna. Därmed ökade denna del 
av driftkostnaden på bekostnad av möj-

lig utveckling och förnyelse. Det är symp
tomatiskt att varje gång som Försvars
makten fått svårigheter att innehålla en 
överenskommen och beslutad inriktning, 
så är det de förväntade rationaliseringar
na ( = grundorganisationskostnaderna) 
som ej har infriats. Bara denna vetskap 
borde vara tillräcklig för att avvisa den 
nuvarande inrik tningen med en grundor
ganisationsledning. 

..... og Keiseren vendte og dreiede sig for speilet. 
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"Gud vor det klaeder godt! hvor det sidder deiligt!" sagde de Allesammen. 
"H vilket Monster! vilke Farver! det er en kostbar Dragt!" 

(H.C.Andersens eventyr; Gyldendalske Boghandel, Kobenhavn 1919) 

Det är också en trovärdighetsfråga 
för Sverige att det finns en kvalificerad 
och kompetent försvarsorganisation. 
Utan en sådan organisation förlorar 
svensk säkerhetspolitik trovärdighet. 
Sverige är trots allt ett mycket välmåen
de land. Vi unnar oss mycket. Vi har hög 
utbildning och ett respekterat tekniskt 
kunnande. Vår industri är framgångs rik 
och modern. Det innebär att utveckling
en av den svenska försvarsförmågan har 
stor betydelse för vår trovärdighet. Det 
är inte den interna striden om ansvar, re
surser som avgör hur utvecklingen skall 
ske. Det är i mycket stor utsträckning en 

fråga om hur omvärlden uppfattar ut
vecklingen. Skall Sverige med egen rätt 
kunna hävda varje stats suverän itet och 
rätt att själva bestämma över sitt eget val 
av säkerhet måste vi själva också , obero
ende av allianser eller ej , ha tillgång till 
maktmedel och respekterat kunnande. 
Detta utgör en grundläggande förutsätt
ning för en trovärdig utrikes och säker
hetspolitik. Uppfattar inte omvärlden att 
den svenska försvarsmakten är en kom
petent organisation är vi inte trovärdiga. 
Vare sig det gäller svensk utrikes- och sä
kerhetspolitik eller som partner vid in
ternationella insatser. 

"Men han har jo icke Noget paa!" sagde et lille Barn. "Herre Gud, hor den U s
kyldiges Rost!" sagde Faderen; og den Ene hviskede til den Anden, hvad Bar
net sagde. 

(H.C.Andersens eventyr; Gyldendalske Boghandel, Kobenhavn 1919) 

Mina slutsatser är enkla 

Antingen bör vi återgå till de tingens 
ordning som gällde före 1994. Av SOU 
1969:25 Försvardepartementet "Plane
ring och programbudgetering inom för
svaret" framgår mycket tydligt avväg
nings-, uppdrags- och rersultatansvar. 
Denna ansvarsfördelning kan fortfaran 
de tillämpas. Den går även att överföra 
på den nya myndigheten Försvarsmak
ten. Eller så tas steget fullt ut . Högkvar
teret upplöses som en formell organisa
tion. Högkvartersbegreppet bör omfatta 
ÖB:s närmaste chefer i direktionen , ope
rations- , planerings-, personal-, och Ull

derrättelsestaberna samt internrevisio
nen. 

ÖB:s avvägningsbeslut bereds av 
dessa staber. Beslut tas av ÖB efter dis
kussion i direktionen. Föredragande är 
ansvarig (stabs)chef. Som stöd bör ett an
tal funktioner, kontor (juridik, admini-

stration, protokoll, ekonomi, informa
tionsteknologi m.fl) inrättas. Dessa kan 
variera över tiden. Deras funktion är att 
vara rådgivande inte bara åt ÖB utan 
även åt övriga chefer som ingår i begrep
pet Högkvarteret. De tre militärbefälha
varna och Försvarets internationella 
kommando ersätts av ett operativt kom
mando. 

Den årliga produktionen genomförs 
av cheferna för krigsförbandsledningen 
(utbildning, vidmakthållande mm) och 
grundorganisationsledningen (drift av 
fastigheter och stöd till förbandsutbild
ning och operativa insatser). För utbild
ningen av förbanden biträds chefen för 
krigsförbandsledningen av chefer för 
taktiska kommandon. Förutom Gotlands 
militärkommando utgörs dessa av två 
fördelningar, ett taktiskt kommando var
elera för de operativt rörliga marin- och 
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flygstridskrafterna . Lämpliga benäm
ningar på dessa takti ska ledninga r är: 

* Norra och Södra Armefördelningen, 

* Kustflottan samt 

Flygeskadern. 

Chefen för grundorganisationsled ningen 
biträds av underhållsregementschefer 
och territoriella chefer. Detta innebär att 
fö rsvarsområden, marinkommandon och 
flygkommandon omvandlas till en terri
toriell organ isation med uppdrag att 

stödja övrig förbandsverksamhet l den
na organisation skapas även förutsätt
ningar för att bevara den historiska tradi
tionen samt möjlighe te r att återta för
svarsförmåga. Generalinspektörerna an
svarar för den framtida utveck lingen. Re
kryterar och utbildar officerare. De ut
vecklar taktik och stridsteknik och före
slår förnyelser 1 krigsorganisationen 
samt, med detta som grund , föreslår ut
veckling av och utveck lar ny materiel 
samt föreslår nyanskaffn ing av materiel. 

"Han har jo ikke Noget paa!" raabte tilsisdt hele Folket. Og det kmb i Keise
ren, thi han syntes, de havde R et, men han t:.enkte som saa: "Nu maa jeg hold e 
Processionen ud". Og saa holdt han sig endnu stoltere, og Kammarherrerue gik 
og bar paa Sl:.ebet, som der slet ikke var. 

(H.C.Andersens eventyr; Gyldendalske Boghandel, Kobenhavn 1919) 

El ler så fortsätter vi ut i det okända. 
Grunden har lagts med en inriktning som 
innebär ett icke definierat ansvar. Någon 
ersättning av det ansvar som fö rsvars
grenscheferna på si n tid hade återfinns 
inte. Det är då bara att hoppas på att våra 
efterfölj are inser de misstag som deras 
företrädare begick. Det man kan fråga 
sig ä r, om varje generation a lltid måste 

bli klokare genom att begå egna misstag. 
Är det alltid så att begångna misstag 
måste rättas till genom att förkasta det 
som fungerar för att förhoppningsvis 
uppnå något nytt . Det är som att förneka 
de egna bristerna genom att hela tiden 
hänvisa till det nya, ofelbara som just nu 
inte kan beskrivas. 

Ni vet lika väl som jag att även i glaspärlespelet finns en dia bo lus gi.)md som kan 
locka till ren virtuositet, till självbelåten konstnärsfåfänga, till karriärism, till 
begär efter makt över andra och därmed missbruk av denna makt. 

Va let kan synas enkelt. Men varför 
skall vi då vandra trötta , utan tillstym
melse till framtidstro. Varför skall vi irra 
runt i öknen som Israels barn gjo rde un
der fyrtio å r? l den västerländska kultu
ren spe lar havet en stor roll. I Homeros 
llliaden beger de sig över havet för att 
kriga . I Odysseen beger de sig över hav 
hem. l Xenofons "Ana basis" återvänder 

34 

(Herman Hesse, Glaspärlespelet) 

hjältarna från kriget. De marscherar tröt
ta och modfällda ge nom berg och öknar. 
De är långt borta från hemland och kän
da trakter. Plötsligt få r de syn på havet. 
Thalatta, th alatta, utropar de, havet, ha
vet. Den långa vandringen är slut. De för
står att det är möjligt att å tervända till 
kända trakter. Omgivningen har blivit 
mindre främmande. 

Det är för mig, som jag tror för många 
andra, en nödvändighet att inte förlora 
orienteringen. Inte minst att när som 
he lst kunna bestyrka och acceptera ting
ens förändrade ordning. Och att detta 

kan ske utan ordlista och förklaringar. 
Att skeendet är en logisk förändring. Att 
det kan ske utan att jag hela tiden måste 
hålla reda på den närmast föregående 
förklarin gen. 

Man dansar där uppe - klarvaket 
är huset fast klockan är tolv. 
Då slår det mej plötsligt att taket, 
mitt tak, är en annans golv. 

Noter 
Läs om flykten från renässa nshum anis
men i " Kosmopolis"; Stephen Toulmin , sv 
översättning 1995, Förlag Ordfron t. 

2 TiS 2/97 och TiS 3797 

3 Ä r det egentligen någon sk illn ad mellan 
opera tionsledningens ansvar på 70-talct 
och i dag? Varför mås te detta ansvar även 
omfatta utveck ling etc av försörjning, 
transporter och kommunikation. Dåtida 

(Nils Ferlin: Barfotabarn 1933, Infall) 

Försvarsstab höll dessa funktioner åtsk il 
da. D et fann s en opera tions ledning. Där
utöver bestod Försvarsstaben av sektion l 
(organisation , samba nd , förnödenheter) , 
sekt ion 2 (underrätte lse- och säkerhets
tjänst). sekt ion 3 (personal) samt sektion 4 
(planering). 

4 Se "Män niskors undran "; Ronny Am
björnsson , Natur och Kultur, Falun 1997. 

ABB Fläkt Marine 
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SSPA 
MARITIME CONSULTING 

l mer än 50 år har vi utfört konsult- och utvecklingsarbete 

för Marinens ytfartyg, ubåtar, torpeder, minor, ROV ... 

SSPA MARITIME CONSULTING AB 
Box 24001, 400 22 GÖTEBORG 
Telefon 031 - 772 90 00 Fax 031 - 772 91 24 

Ledamoten 
CHRISTIAN ALLERMAN 

Kommendörkapten Christian A llerman tjänstgör i 
Högkvarteret och ingår där i OB:s arbetsgrupp fö r 
samordnat genomförande av / 996 års fö rsvarsbeslut (A g 
SnmC en) . 

Marintaktik 2000 - Inveckling(?) eller Utveckling(!) 

lnrrädesanföra nde hållet vid sammanträde med Kungl. Örlogsm annasällskapet t 

Göteborg 29 januari 1998. 

Min analys av Marin taktik 2000, som är en studie utmynnande i ett förslag till ny 
marin taktik, har kommit fram till att det finns såväl för- som nackdelar i den 
ledningsstruktur och det taktiska nyttjande av de marina stridskrafterna, som i 
studien föreslås utgöra grunden vid utformningen av framtidens marina taktiska 
reglementen. 

H avet och vatte nleder ha r i a lla tide r varit 
e n av grundförutsättninga rn a fö r ko mmu
nikatio n och handel. Till stor del tack vare 
kommunikationer över havet har hande l 
och ekonomi utvecklats, men havet bar 
också medgivit att politiska, e konomiska 
och militära maktsfärer har kunn at eta
bleras på ett sätt som ann ars inte hade va
rit möjligt. Havet kan va ra en barriär, en 
fö rsva rad vallgrav, vilke n kan hj älpa till 
att garantera nati onellt oberoende för 
"ölika ., ell er rena ö natione r. Som exem
pe l kan nämnas den engelske amira le n sir 
Francis Drake's besegrande av den span
ska Stora Armadan år 1588. 

Oförsvarat , utan ma rin a stridskrafter, 
utgör dock havet en öp pen väg ända 
fram till kusten och o ft a e n väg dire kt in i 
en nati ons hjärt land. E n väg längs vilken 

en angripare på sto r bredd sa mtidigt ka n 
invadera e tt la nd och i e tt slag hota dess 
nationella oberoende på kort e lle r lång 
sikt beroende på ö vri ga omständighete r. 
N är de marin a stri dskrafterna i sådana 
krissituati o ner är svaga och otillräckliga, 
eller om det råder o balans mellan s jö
stridskrafte r och kustfö rsvarsstridskraf
ter, uppstår e n situatio n som en beslut
sam angripare kan utnyttj a . Här ka n som 
exempel nä mn as de n obalans mellan så
dana stridskra fte r, som det tyska försva
ret av F ra nkrikes kust uppvisade i juni 
1944. D e nna obalans skapade förutsät t
ningar fö r invasio ne n i Normandie, vil
ken var de n slutli ga inl edningen till Nazi
Tysklands fall. 

Av hi sto ri e n lär vi oss således att det 
finns all a nl edning, fö r både stora och 
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små nati o ne r, att se till a tt kustzonen och 

omgivande havsområden i olika konflikt

nivåer har ett till situationen anpassat 

och balanserat, starkt sjöfö rsvar. Detta 

sjöförsvar måste ytterst vara dimensione

rat för att kunn a mö ta ett väpnat an

grepp, dvs. krig. 

Vissa läsare kommer måhä nda nu att 

tänk a att jag har fångats i det fö rgångna , i 

de t "kalla krigets " dagar, som resonerar 

runt en krigssituation. Så är dock icke 

fall et enligt min mening. Mitt motiv är att 

de n dimensionerande uppgiften av de 

fyra huvuduppgifter so m Försvarsmak

ten erhöll av R egeringe n i regleringsbre

vet december 1996, är: 

• Försva rsmakte ns fundamentala upp

gift är att i fred förbereda för att i krig 

försvara riket mot vä pnade angrepp 

som hotar dess frihet och oberoe nde. 

Angrepp ska ll kunn a mötas var det 

ä n kommer ifrån och hela la ndet ska 

kunna försvaras. 

Förvarsmaktens övriga tre uppgifter 

är dessa: 

• Försvarsmakte n ska kontinuerligt i 

fre d och under kriser kunna övervaka 

och hävda rikets territoriella integri 

tet, i luften , till sjöss och på marken. 

• Försvarsmakte n ska kunna stä lla kva

lificerade förband och andra resurser 

till förfogande för inte rnati o nella 

fredsbefrämjande och hum anitära in 

satser. 

• Försva rsmakten ska kontinuerligt 

kunna stödja samhä ll et vid svåra på
fres tning a r i fred. 

l nuvarande omvärldsläge bedöms de 

militära hoten va ra starkt begränsade, 

vilket idag medger en lägre beredskap i 

vida termer på Försvarsmaktens förmåga 

än vad som var fallet tidiga re. Vår bered

skap ska dock medge att orga nisatio ne ns 

huvuddel in o m ett år efter beslut om det-
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ta har uppnått full krigsduglighe t. För

svarsmakte n ha r äve n erhållit direktiv 

om att ha e n förm åga att kunna anpassa 

organisation, be redskap och planlägg

ning långsiktigt med hä nsyn till eventuel

la förändringar i omvärlden och då 

främst ho tbilden. Detta krav på anpass

ningsförm åga innebär att Försvarsmakt

ens förmåga långsiktigt ska kunna utökas 

eller förändras fö r att motsvara framtida 

krav och behov. 

Så ledes finn s det all anledning att till 

se a tt Försvarsmaktens stridskra fter, i 

dessa anpassningens tidevarv, i stort är 

sammansatta på e tt sådant sätt att Sveri 

ges "ölika" militärpoliti ska situatio n till 

varatas genom en vä l avvägd försvars

makt. Att kunna utnyttja militärgeogra

fiska förd e lar blir allt viktigare ju lägre 

Försvarsmaktens totala förmåga och den 

marina förmåga n blir. I n te minst ä r led

ningsprincipern a för våra förband av 

stort intresse vid e tt minskat antal för

band och delvis nya uppgifter för För

svarsmakten. Det är just ledn ingsprinci 

perna, tak tiken för förbanden i en krym

pande marin , som studien Marintaktik 

2000 avha ndl ar och som denna artik e l tar 

upp till diskussion. 

Marintaktik 2000, resume 
Bakgrund och grundvärden 
Studien överlämnades till Chefen för 

Marinledningen i juni ]997. Syftet med 

stueli en var att lägga en grund för vidare 

arbete med utformninge n av Marine ns 

framtida taktiska reglementen. Den skall 

också kunna utgöra en grund för system-, 

funktions- , och struk turstuclier. Basen för 

stud ien har var it de nya uppgifterna för 

Försvarsmakten i och med Försvarsbe

slutet 1996 (FB -96) och den omfattande 

tekniska och säkerhetspo li t iska utveck-

lingen som skett sedan dagens två mari 

na regle mente n, taktikregle me nte för 

fl ottan (TRFL) och taktikreglemente för 

kustartille riet (TRKA) togs fra m 1987 

respektive 1988. 
stuelien utgår ifrån marinstrukturen i 

FB -96 där de marina st ridskrafterna i all 

huvudsak är operativt rörliga. Av ekono

misk a skäl, koppl at till krav på hög kvali

tet i förba nde n, har förbandsmassan i 

de nna m arina struktur minskats re lativt 

FB -92. Detta har främ st drabbat o mrå

clesb uncln a , fasta förband. De rörliga ma

rin a stridskrafternas huvuddelar enligt 

FB -96 består efter mobilise ring av: 

• 2 ytstriclsflottiljer 
• 3 minkrigsavde lningar 

• l ubåtsavdelning 
• 3 heliko pterdivisioner 

• 2 kustartille ribri gader 

• 3 kusta rtille ribatalj oner 

• 6 amfibiebataljoner 

• l tungt kustrobotbatteri 
FB -96 marina struktur bygger såle

des sin operativa förmåga i största ut

sträckning på operativa rörliga förband 

med erforderlig kvalitet för insats i skär

gårelsområden och till havs, på och under 

havsytan , mot må l under, på och över 

ha vsytan och på marke n. Den i stor ut

sträckning tidigare fasta kustförsvars

strukturen har i FB -96 reducerats till att 

enba rt o mfatta förba nd nödvändiga för 

att skyelda rörliga förb a nd i basområden 

samt i viss grad viktiga infallsportar. 

Det minskande antalet förband med

för krav på att i ökad omfattning kunn a 

utnyttja taktiska och operativa st ruktu

rer så att dessa kompletterar varandra 

över tid och rum. Detta kräver förband 

med hög rörli ghet och av god kvalitet. 

Vapenteknisk utveckl ing, utveck lingen 

av transporttek niken, det ökade upp

giftsspektra l samt utveck lingen av manö-

verkrigsförmågan innebär att kraven på 

framtide ns marina förba nd har ökat. Vid 

en gran skning av de olika förbandens 

roll er och uppgifter i de olika konfliktni

våerna så blir resultatet att dessa roller 

och uppgifter inte förändras nämnvärt i 

olika konfliktnivåer. 
Oavsett studerad konfliktnivå så 

krävs eme ll ertid goda möjligheter till 

samordning av mån ga olika syste m an

passat till ele n rådande situat ione n. s tudi

ens övergripande slutsats så långt är att 

"möjlighetern a at t sätta samman de ma

rina förbanelen i stridsgrupper, sty rkor 

m. h. t. uppgiften , området och tillgänglig

heten be höver därför förbä ttras" . 

Prövning m ot olika scenarier 
De marin a förbandens nyttj an de har se

dan prövats i ni o olika scenarior med en 

ma rin tak tik gru ndad på slutsatsen ovan. 

Scenarierna spänner över alla konfliktni

våer och försv arsmaktsuppgifter. Ä ve n 

skilda geografiska områden (från Väster

havet till Bottniska vik en) , konflikttyper; 

(internatio nell verksamhet, kris och krig) 

och beredskapslägen ha r vari erats. Störst 

fördelar av e n utökad samordning av för

band i olika områden har erhå llits i skär

gårdsområde n. Där har rö relse fr ihe ten 

ökat likso m möj ligheterna till skydd , ba

sering och uppladdning. Exempel på 

sam utnyttjade fö rmågor är luftvärn, un

dervattenskrigföring, skydel mot sabota

ge och bekämpning från motstånda re på 

ma rken. I havsområden ökar möjlighe

te rna att nå framgång om resurser på , 

över samt uneler ytan kan direktsamord

nas avseende såväl unelerrättelser som 

va pen in sa t se r. 
Studi en visa r således att a llsidigt sam

mansatta förband - styrkor e ller strids

gr upper, optimerade mot uppgift och 

område ger en god förmåga på, över och 
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under ytan. Ett användande av strids
grupper ökar således de marina förband
ens operativa möjligheter i samtliga kon
fliktnivåer och insatsområden . Att upp
träda med olika typer av förband i sam
ma område kräver samövning och över
gripande taktisk fö rståelse. Kraven på 
snabba underrättelser (-delgivning) och 
beslut accentuerar fördelarna med att ut
nyttja en uppdragstaktik till berörda che
fer. Konsekvensen av ovanstående är, en
ligt studien, att samordning så långt möj
ligt skall ske genom befäl. 

Taktiska grundprinciper 
Studien har seelan tagit fram de taktiska 
grundprinciper som skall vara styrande 
för utformning av vår marina taktik och 
kunna tillämpas i alla konfliktnivåer. 
Dessa är följande : 
• Etablera och behåll kontroll över vik

tiga områden. Genom att kraftsamla 
tiJJ vissa områden erhålls en lokal 
överlägsenhet som skapar gynnsam
ma förutsättningar för överlevnad, ut
hållighet och handlingsfrihet. På så 
sätt skapas initiativkraft och förmåga 
att avgöra. Detta sker genom att för
bandens olika skyddsförmågor kom
bineras. Områdenas storlek och antal 
varierar beroende på uppgift , hot och 
tillgång på förband. Förbandens rör
lighet och taktiska sammansättning 
ger möjlighet att skifta område och 
att variera områdenas storlek geogra
fiskt över tiden. 

• Bestrid angriparens strävan efter her
ravälde i omgivande havs- och skär
gårdsområden utgående från områ
den där vi har etablerat herravälde 
(kontroll). l krig är syftet att förhin
dra motståndaren att genomföra sin 
verksamhet, därmed kan han förhin
dras att nå sina operativa mål. 
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I lägre konfliktnivåer innebär "bestri
dande av herravälde" marin närvaro 
syftande till att stabilisera en situation 
genom att observera och följa ett ske
ende. Aktiva, graderade insatser kan 
med kort förvarning behöva tiJJgripas. 
Sådana insatser kan även vara inter
natinneHa och genomföras på upp
drag av bl.a. FN. 

• Behåll handlingsfriheten. Med bibe
hållen handlingsfrihet skapas förut
sättning för att med överraskning, 
kraftsamling och offensivt agerande 
ta initiativet och därmed skapa förut
sättningar för att lösa uppgiften fram
gångsrikt. 

• Samordna verksamheten genom be
fäl. Detta är en för utsättning för att 
en chef skall kunna ta initiativ, kraft
samla styrkorna samt att bl.a. genom 
överraskning nå framgång. 

• Sammansätt marina förband till strids
grupper utgående från uppgiften. Den 
chef som är mest lämpad utses att leda 
stridsgruppen. stridsgruppens sam
mansättning varieras beroende på 
uppgift , konfliktnivå och bedömt hot. 

• Prioritera förbandens verksamhet 
över tiden. För att, beroende på situa
tionen, ge bästa totaleffekt av en sam
mansatt marin stridsgrupp skall verk
samheten prioriteras långsiktigt. Rör
ligheten , mångsidigheten och flexibi
liteten hos de ingående förbanden 
skall härvid utnyttjas. Vinsten för hel
heten är viktigare än för det enskilda 
förbandet. Det är, i alla konfliktnivå
er, viktigt att tidigt ta initiativ för att 
skapa osäkerhet hos motståndaren 
och tvinga honom att parera och vidta 
motåtgärder. 

• Det som skall tillämpas i kris och krig 
måste övas i fred. Med väl kända och 
inövade förfaranden kan man , i en si-

tuation med hög stress, på ett fram
gångsrikt sätt lösa sin uppgift och ge
nomföra sin strid. Samträning i tillfäl
liga förband med olika sammansätt
ning är viktigt för framgång i aJJa kon
fliktnivåer. 

Förbandens nyttjande 
Väpnat angrepp 

Vid tillämpande av ovanstående taktiska 
grundprinciper är det viktigt att fastställa 
att de enskilda förbandens stridstekniska 
uppgifter i huvudsak inte kommer att 
förändras. Sålunda kommer t.ex. genom
förandet av anfallsföretag fritt tiJJ sjöss, 
mineringsföretag, minröjningsföretag, 
KA-bataljons anfall tillsammans med 
markstridskrafter eller amfibieförbands 
anfall endast att utvecklas för att svara 
mot nya operativa och taktiska krav och 
hot och för att tiJJvarata nya möjligheter. 

Den nya taktiken bör, beroende på 
nedläggningen av de områdesbundna för
banden, i högre grad än tidigare medföra 
ett samlat uppträdande i områden där vi 
behöver ha rörelsfrihet och skydd. När ett 
sådant tillfälligt basområde eller taktiskt 
basområde etableras skall således ett till
fälligt sammansatt förband, en strids
grupp, sammansättas av förbanden i detta 
område. l denna skall samordning ske ge
nom befäl. Delar av stridsgruppen tar om
råde för att vi skaJJ kunna gruppera/base
ra, förflytta , skydda och underhålla våra 
stridskrafter. Genom bl. a. rörlighet skapas 
ett opreclikterbart uppträdande och ett 
skydd i området. Samtliga förband i strids
gruppen nyttjas i sina speciella förmågor 
för att täcka alla olika behov avseende 
luftförsvar, markförsvar, undervattens
strid, ytstrid och underrättelseinhämtning. 
Detta skapar förutsättningar för att lösa 
huvuduppgiften och förhindrar en angri
pare att utnyttja området. 

Territoriell integritet 

Här redovisar inte studien några särskil
da tankar på samordning av verksamhe
ten . stuelien påtalar endast behovet av 
att kunna verka med marina förband 
över hela operationsområdet och beho
vet av att kunna göra graderade insatser. 

Internationella operationer 

De operationsområden som lämpar sig 
bäst för de svenska marina stridskrafter
na är randhav, skärgårdar och trängre 
farvatten där de flesta andra mariner -
blue water navies- har begränsningar. 
Operationsområdet omfattar såväl det 
område varifrån våra förband verkar, det 
taktiska basområdet, som det område 
där våra förband förväntas ha inflytelse. 

Insatserna kan snabbt få eskalerande 
förlopp varför erforderlig hög kvalitet 
och sammansättning av stridsgruppen, i 
relation till ställd uppgift , från början är 
viktig. Som exempel kan nämnas följan
de sammansättning: 
• amfibie- och bassäk-förband, för skydd 

av taktiskt basområde och insatser 
kustnära, i skärgård samt i hamnar. 

• ytstrid:,jartyg, ett brett spektrum av 
uppgifter kan lösas, från minröjning 
tiJJ ubåtsjakt och blockad. 

• ubåtar kan svara för underrättelsein-
hämtning och blockaduppgifter. 

Stöd till samhället 

Operationsområdet är helt beroende på 
orsaken tiJJ Försvarsmaktens insats. Ett 
liknande resonemang som vid internatio
nella insatser kan bli aktuell till exempel 
vid stöd rörande hantering av en flyk
tingsituation , kriminalitet och större mil
jökatastrofer. De ilesta insatser av huma
nitär art kan komma att ledas av civila 
myndigheter där våra marina förband ut
gör en av resurserna. 
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Ledning 
Allmänt 

Våra möjligheter till framgång vid ge
nomförande av insatserna är främst be
roende på förmågan tilllägesuppföljning, 
kommunikationsförmågan samt förmå
gan att samordna verksamheten. strids
fältsinformation måste kunna utväxlas i 
realtid mellan enheterna. En annan vik
tig del är förmågan att kunna identifiera 
och loka li sera våra förband, dvs. ett ma
ringemensamt igenkännings- (IK-) sys
tem (he lst försvarsgemensamt) bör där
för anskaffas. 

Kommandostruktur och metoder 

Dagens ledningstruktur från ÖB, via MB 
och ned till taktisk chef, CMK, är för när
varande i startfasen av en omstrukturc
ringsperiod. Marintaktik 2000 utgår från 
att typförbandens (flottilj och brigad) 
ledningsstruktur kvarstår. Den chef, idag 
C MK, som ställer uppgift till de marina 
förbanden benämns i det följande taktisk 
chef. l de marina förbanelen tillämpas 
ledning genom uppdrag, uppdragstaktik, 
som huvudmetod. Dvs taktisk chef stä ller 
uppgifter till underställda förband. Han 
ger också riktlinjer och avdelar resurser 
samt låter den mottagande chefen i störs
ta möjliga utsträckning själv bestämma 
hur uppgiften sedan skall lösas. Begrän
sande faktorer som kan påverka denna 
frihet är snäva tidsförhål landen, samord
ningsbehov samt tillgången på resurser. 
Vid samordning skall denna regelmässigt 
ske genom befäl. 

Studien konstaterar att när verksam
heten är av stor omfattning och innefat
tar många olika typförband så är typför
bandschefernas ledningssystem inte di
mensionerade för denna ledning. När 
taktisk chef indelar en större förbands
mängd til l en stridsgrupp måste därför 
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chefen för denna väljas ur den taktiske 
chefens (C MK) ledningsorganisation el
ler ur RML (elen Rörliga Marina Led
ningsgruppen bestående av personal från 
Flaggen och Kustartillericentrum). Den
na chef väljer lämpligen sin uppehålls
plats i anslutning till underställt typför
bands ledningsplats (brigad, flottilj). Han 
åtföljs även av en mindre stabsclcl, en u
platsomgång. 

Förslag till åtgärder 
stueliegruppen redovisar avslutningsvis 
även ett antal förslag till åtgärder vid ett 
införande av Marintaktik 2000. 

Några exempel: 
• utökad samordning av skolutbild

ningen i marinen, 
• växeltjänstgöring ska ll införas som 

krav inför högre chefsbefattningar, 
• chefsträning ledningsträningsan-

läggningar, 
• organiserande av ett marint taktiskt 

centrum, (MTAC) 
Taktiken får även konsekvenser för 

övn ingsverksamheten genom utökade 
krav på samövning. Vid inte rnationella 
insatser skall strävan vara att delta med 
sammansatta förband. Till exempel kan 
vid minröjning i Baltikum delar av en 
amfibiebataljon medfölja minröjnings
förbande t för utbildning i skyeld och be
vakning. 

Genomförande av Marintaktik 2000 
medför även konsekvenser för förbanel
ens materiel och utrustning, underhåll, 
beredskap och planering. 

Efter slutlig bearbetning av erhållna 
svar på denna studie, remisstiden tillma
rinledningen från förbanelen utgick den 
14 januari 1998, föreslås att ett taktiskt 
reglemente för marinen , TRM, utarbetas 
som grund för nya reglementen för lägre 
förband. 

Kommentarer och synpunkter 
Ambitionen i stuelien Marintaktik 2000 
är hög; att skapa ett underlag till ett ma
ringemensamt reglemente har eliskute
rats ända sedan tillkomsten av TRFL och 
TRKA och först nu har ett förslag reali
serats. Studien tar otvivelaktigt ett över
gripande tag i diskussionen runt nyttjan
de och ledning av dagens marina strids
krafter i stort. I första hand gä ll er detta 
dock endast verksamhet inom, ell er i an
slutn ing till de tillfälliga/taktiska basom
rådena, tidigare i stueliearbetet benämn
da operationsbaser. Stuclien berör min
dre verksamhet utanför kustzonen , fritt 
till sjöss. Studien påpekar många gånger 
att de enskilda förbandens taktik och 
stridsteknik enelast i vissa fall kan kom
ma att påverkas av studiens resultat. 

Studiens förtjäsnter 
Studien har många förtjänster, bland an
nat följan de: 
• Prövning gentemot scenarier. Sam

spelet mellan de marina förbanden 
har utförligt belysts i ett antal scenari
or på olika krisnivåer. Resultatet vi
sar att vi har rätt förbandstyper till 
vårt förfogande m.h.t. Försvarsmakt
ens nuvarande uppgifter. 

• Synergi-effekter. Stuclien visar att i ett 
antal taktiska situationer kan för
bandens olika förmågor öka den sam
manlagda effekten av förbanden, elvs 
synergiet'fekt kan uppstå om samord
ning sker. 

• Skydd i basområden. Studien visar att 
vi fortfarande, trots borttagandet av 
de flesta områdesbundna förbanden, 
kan upprätta och få tillgång till (nu 
tillfälliga) taktiska baser för marina 
stridskrafter där sjöstridskrafter kan 
e rhålla underhåll och återhämta sig i 

skydd av och i samverkan med andra 
marina förband. 

e Behovet av en utveckling av våra tek
niska system. Studien pekar tydligt på 
behovet av maringemensamma !K
system och stridsledningssystem. Där
utöver pekas på behovet av direkt
samverkan i realtid mellan förban
den. Detta är en ligt min mening en av 
stueliens viktigare slutsatser. Här har 
vi mycket kvar innan vi är i mål. 

• Ökad marin integration och förståel
se. Studien är helt på rätt väg vad gäl
ler behovet av att, i en krympande 
marin, kräva ökade kunskaper om 
varandras system för kunna se och ut
nyttja tillfällen till samordning och er
hållande av synergieffekt. 

• Kontroll av stridsteknik. Stuclien redo
visar att de enskilda förbandens strids
teknik i huvudsak ligger rätt och att det 
är hot- och teknik-utveckling som styr 
stridsteknikens utveckling och inte ett 
behov av samordning. En viss motsä
gelse av detta återfinns dock på sidan 
28, fjärde stycket, sista delen: Enskilda 
typförbands strid påverkas när särskilda 
synergieffekter eftersträvas. Detta kan 
medföra all enskilda förbands effekter 
och vinster i större utsträckning än i dag 
får stå tillbaka för effekter och vinster på 
taktisk eller operativ nivå. 

Således är det många delområden 
som genom stud ien belyses och där slut
satserna klart kan ligga till grund för ut
veckling av förbanden och nya taktiska 
reglementen. 

Diskussion 
Vilka övriga synpunkter kan då framfö
ras på studien? Finns det diskussionsom
råden, ev. motstridiga budskap eller 
oful lständigt belysta delar? Som för all a 
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studier så är givetvis svaret ja på denna 
fråga. De frågor som jag vil l belysa och 
diskutera är följande: 
• Samordning genom befäl: Studiens 

huvudbudskap och slut tes är samord
ning och då samordning genom befäl. 
Behovet av samordning i stort beja
kas. Vi måste alltid se till att optimera 
vår verksamhet och tillvarata synergi
effekter när sådana kan uppstå eller 
skapas. Den andra formen av samord
ning, nämligen samordning genom 
samverkan nämns i stort sett inte i 
studien. Varför? Samordning genom 
samverkan kan många gånger vara 
väl så lämpligt som genom befäl. 
Samordning genom befäl medför ett 
betydligt större ansvar i fler avseen
den, t.ex. på underhållssidan, och krä
ver även att chefens närvaro i områ
det är långsiktigt och inte avbryts av 
annan verksamhet, t.ex. ett eskortfö
retag. Detta medför enligt min me
ning att det är svårt, och i vissa fall 
helt olämpligt, att utse en ytstridsflot
tiljchef som denna chef. Ytterligare 
synpunkter på detta framförs nedan. 

• Samordning som huvudtes i alla lägen 
är ett intryck som man lätt erhåller 
när man läser studien. Det gäller då 
att även komma ihåg följande stycken 
i studien: 
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Citat sidan 21, tredje stycket: 
Utvecklingen av marin taktik är alltså 
en successiv process syftande till att 
anpassa våra förband och vår taktik 
mot nya krav. Det handlar inte orn att 
välja det ena eller det andra, inte heller 
om att alltid uppträda samlat eller 
spritt, eller om att alltid uppträda i ma
rina integrerade stridsgrupper eller i 
typförband. Det handlar om att ut
veckla regler och kunnande så att för
bandschefer kan välja det för stunden 

mest relevanta taktiska uppträdandet 
och veta all han har valt rätt med hän
syn till omgivande chefer och förband, 
läge, operativ/taktisk uppgift, tillgäng
lighet och område. 
Studien tar även upp att samordning 
endast skall ske om synergieffekter 
kan åstadkommas, citat från sidan 23 , 
sista stycket: 
Studierna har vidare visat att alla för
band vinner på att i större utsträckning 
utnyllja synergieffekter då sådana är 
möjliga all åstadkomma. Möjligheter
na att erhålla och utnyttja synergieF 
fekter varierar dock med uppgiften, 
området och förbandens tillgänglig
het. T ex. får inte anfalls- och underrät
telse-företag vilka bedöms som viktiga 
för den samlade taktiska eller operati
va effekten begränsas av ambitionen 
att skydda varandra i ell specifikt om
råde. Om så sker suboptimeras effek
ten på samma sätt som om utnyttjande 
av ett gemensamt uppträdande, då det 
bedöms bästför den samlade effekten, 
undviks för att det synes kunna passa 
ett enskiltförband bäst. 
Vidare påpekas på sidan 28 , femte 
stycket, under rubriken Insats under 
väpnat angrepp: 
Studier har visat att ett samordnat, 
samlat uppträdande ger synergieffek
ter. Detta uppträdande är inget ~jälv
ändamål utan utnyttjas endast då för
delar kan nås. Ett spritt uppträdande 
kan under vissa omständigheter vara 
att föredra. Valet av uppträdande på
verkas av en mängd faktorer varav rå
dande hot (lufthot, undervattenshot, 
hotet från specialförband) är av sär
skild betydelse. 
Dessa kloka tankar har sedan tyvärr 
delvis tappats bort vid fastställande 
av de sju taktiska grundprinciperna 

där begreppen kraftsamling och sam
ordning genom befäl helt slår igenom. 
Främst gäller detta den fjärde grund
principen : Samordna verksamheten 
genom befäl. Detta är synd då detta 
delvis förtar det goda greppet att bry
ta ned krigföringens tio grundregler 
till en marin nivå genom att skapa de 
sju taktiska grundprinciperna. 

• Införande av ytterligare en chefsnivå: 
Lämplig typförbandschef, brigad- el
ler flottilj-chef, skall utses att samord
na striden. Men när verksamheten se
dan blir av större volym så räcker, en
ligt studien , inte ledningsförmågan 
till. 
Citat sidan 35, sista stycket: 
Typförbandschefernas ledningssystem 
är emellertid inte dimensionerade för 
ledning av verksamhet av stor omfatt
ning och med många olika typför
band. När taktisk chef indelar en stör
re förbandsmängd till en stridsgrupp 
måste därför chefen för denna väljas 
ur dennes (taktiske chefens, C MK, 
mitt förtydligande) ledningsorganisa
tion eller ur RML, förutsatt alt den 
taktiske chefen förstärkts med RM L. 
(RML=Rörlig Marin Ledningsgrupp 
bestående av personal från kustflot
tans stab och kustartillericentrum) 
stridsgruppschef är härvid underställd 
taktisk chef och ges stridsuppgift. Den
na chef väljer lämpligen sin uppehålls
plats i anslutning till underställt typ
förbands ledningsplats (brigad, flot
tilj). Han åtföljs även av en mindre 
stabsdel, en u-platsomgång. 
l en situation av krympande för

bandsmassor föreslår studien införandet 
av ytterligare en ledningsnivå. En strids
gruppschef skall i vissa fall tom. avdelas 
från den taktiska chefens (C MK) stab. 
Studien har anfört snabbhet , enkelhet 

och säkerhet i genomförandet som några 
av de bärande skälen för samordning. Att 
då på det sätt som ovan beskrives införa 
ytterligare en chefsnivå mellan den tak
tiske chefen , C MK, och DUC, förbands
cheferna inom MK, är enligt min uppfatt
ning inte ett sätt att förenkla och snabba 
upp order- och rapport-vägarna mellan 
chefer. Order- och rapport-vägar från 
förbanden i området blir på detta sätt 
förlängda , vilket bl.a . kommer att beröra 
underrättelserapportering från de lägre 
enheterna. Om inte en chef avdelas ur 
MK-staben så är det meningen att en i 
området befintlig förbandschef skall bli 
stridsgruppschef. Vid en granskning av 
två chefers möjligheter att utöva detta 
chefskap så finner jag följande: 

- Ytstridsflottiljchefens ledning sker 
normalt från ett stridsfartyg, företrädes
vis en korvett. Denne är alltid beredd att 
gå till sjöss eller lämna ett hotat basom
råde med sitt förband. Dvs. korvetten 
(och därmed ytstridsflottiljchefen som 
samordnande chef) är av taktiska skäl 
klart olämplig som uppehållsplats för 
den chef som skall leda och samordna 
verksamheten på lång sikt i ett tillfälligt 
basområde. 

- Brigadchefen kommer med hjälp av 
den rörliga brigadledningsfunktionen 
däremot ha tillgång till en väl anpassad 
ledningsplats för denna typ av verksam
het, framför allt om den innefattar även 
markoperativ verksamhet. 
• Underhållstjänsten. Denna viktiga 

del är endast litet berörd i studien. På 
sidan 29, första stycket anges: Under
hållsbehovet ökar genom mindre far
tyg, ökad rörlighet och mer komplex 
materiel. För att säkerställa under
hållstjänst, skydd och förflyttning kan 
indelning i stridsgrupper utnyttjas. 
Här måste påpekas att sjöstridskraf-
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terna är på väg mot större fartygstyper, 
korvett typ VISBY, och att de minsta 
stridsfartygens antal , patrull- och robot
båtar, successivt minskar. Korvett typ 
VISBY kommer med sin större storlek 
kunna ta med sig en större del av erfor
derligt eget underhåll än dagens mindre 
fartyg. Att så blir fallet märks redan vid 
en jämförelse mellan dagens korvetter 
och patrull- och robotbåtar. Dessutom 
nämns inte med ett ord de tre större lag
fartyg, ( underhållsfartyg för rörlig under
hållstjänst i de områden där sjöstrids
krafterna baserar) som sjöstridskrafter
na idag förfogar över efter anskaffning 
och ombyggnad under 90-talet. Att sä
kerställa underhållstjänsten i framtiden 
är således inte, enligt min mening ett bä
rande motiv för stridsgrupper. Säkra 
skydd och förflyttning är dock goda mo
tiv för detta om så erfordras. 

Således redovisar inte studien någon 
helhetssyn av den marina underhålls
tjänsten. Det kanske inte heller var av
sikten att ge en sådan syn. Dock anser jag 
att en sådan helhetssyn idag är särskilt 
viktig att redovisa beroende på den om
strukturering, centralisering som hela 
Försvarsmaktens underhållstjänst idag 
genomgår. Bl.a. kopplat till det beslutade 
etablerande! av de tre Milo-underhålls
regementena och Försvarmaktens Un
derhållsCentrum, FMUhC, i Karlstad. 
• Samordning med övriga stridskrafter 

i Försvarsmakten. De marina strids
krafternas samordning med övriga 
stridskrafter i Försvarsmakten är en
dast övergripande belyst. Att sådan 
samordning skall kunna ske och efter
strävas i operationsområdet påpekas 
visserligen upprepade gånger, t.ex. på 
sidan 24, citat: Samordning med flyg
och markstridskrafter behöver alltid 
kunna ske på del sätt som uppgiften 
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och konfliktnivån kräver. Men, på 
samma sätt som en samordning av de 
marina törbanden diskuteras i stu
dien , behöver taktiken för denna 
samordning av sjöförsvaret diskute
ras. Detta görs inte i studien. Denna 
del av sjöförsvarets ledning och taktik 
måste, i en totalt sett krympande för
svarsmakt, ytterligare utvecklas. 

• Transport av förband vid internatio
nella insatser. På ett förtjänstfullt sätt 
utvecklas tankar runt nyttan av en 
marin sammansatt stridsgrupp under 
internationella operationer. En vä
sentlig del i utförandet av dessa ope
rationer är transporten till och från 
området. Sjöstridskrafterna och deras 
underhåll, lagfartygen, kan gå på egen 
köl till och från operations-, bas-om
rådet. Vid insättande av amfibieför
band måste dock , beroende på var in
satsen skall ske, såväl båtmateriel som 
all annan materiel transporteras till 
operations-, bas-området . Säkert görs 
detta bäst på köl. Större delen av våra 
lagfartygs kapacitet är ianspråktagen 
för sjöstridskrafterna. Detta medför 
att endast en mindre del av amfibie
förbandens underhåll kan tas ombord 
på dessa. Här ger alltså studien ett bra 
incitament till ytterligare arbete för 
att analysera och klarlägga på vilket 
sätt som detta skall ske. 

Avslutning 
Är då studien en "inveckling" eller en 
"utveckling" av den marina taktiken och 
ledningsprinciperna enligt frågan i titeln 
på denna uppsats? Svaret är enligt min 
mening både/och! Detta framgår av mitt 
resonemang runt studiens förtjänster och 
diskussionen ovan. 

Vad har då blivit " invecklat" '? Som 
framgår ovan så är jag principiellt emot 

införandet av ytterligare en chefsnivå i 
den marina ledningstrukturen. Detta 
uppstår när en samordnande chef avde
las från marinkommandosta ben . Jag tviv
lar på att framtidens (i förhållande till 
dagens) reducerade marinkommando
staber, har kapacitet att avdela kvalifice
rade stabsresurser för detta. Inte ens med 
stöd av RML ur ett framtida Marint Tak
tiskt Centrum, MTAC, bedömer jag att så 
kan vara fallet. 

Men, att utse en befintlig chef i ett 
område till att samordna verksamheten i 
detta är en helt annan fråga . Detta sker 
redan idag och där är jag helt säker på att 
stuelien är en utveckling vad gäller taktik 
och tillämpning i tillfälliga, taktiska bas
områden. Inte minst mina personliga er
farenheter som chef för inomskärsstrids
gruppen i ubåtsjaktstyrkan uneler två år 
bekräftar att tillfälligt sammansatta för
band från både sjöstridskrafterna och 
kustförsvarsstridskrafterna fungerar väl 
tillsammans när kunskap om och förstå
else för varandras system har erhållits. 
Om det sedan är samordning genom be
fäl eller samverkan kan inte reglementa
riskt avgöras på förhand utan måste vid 
varje tillfälle avgöras av den taktiske 
chefen , C MK i samråd med berörda che
fer. Är det då egentligen marintaktik i 
vid bemärkelse som studien handlar om ? 
Svaret är ja , men inte fullt ut och inte i 
alla avseenden. Stuclien avhandlar främst 
uppträdande i och nyttjande av de mari
na stridskrafterna i eller i anslutning till 
tillfälliga, taktiska basområden. Detta är 
i sig bra och nyttigt att dessa tankar ut
vecklas för att optimera de marina strids
krafternas uthållighet och överlevnad i 
bas inför sina egentliga striclsuppgifter. 

Vad gäller elen samordning av strid till 
sjöss som de sjömålsbekämpande syste-

men i totalförsvaret (Flygvapnets attack, 
ytstriclskrafter, ubåtar och kustrobot) re
dan idag genomför, föret rädesvis genom 
samverkan, så berör stuelien detta endast 
i övergripande ordalag. Stuclien pekar 
principiellt på behovet av en to talför
svarssamordning av denna strid, men ut
vecklar egentligen ingen taktik eller led
ningsprincip för detta. Detta saknas en
ligt min mening i stuelien för att den skall 
kunna kallas marintaktisk stuelie i full ut
sträckning. 

Det finns all anledning att i en krym
pande Försvarsmakt applicera ett "sjö
försvars-" tänkande enligt de linjer som 
framfördes i TiS nummer 4/97 av leda
moten Claes Tornberg i hans artikel 
"Återfödsel av en sjöförsvarsdoktrin?" l 
skapandet av en sådan doktrin utgör stu
dien ett värdefullt delunderlag. Inte 
minst därför att studien har behandlat 
marina stridskrafters nyttjande i ett stort 
antal konfliktfall på olika nivåer och med 
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter 
som bakgrund. Sammanfattningsvis är 
min åsikt att stuelien Marintaktik 2000 är 
ett viktigt steg framåt , en utveckling av 
det marina tänkandet, och en bra start 
för en debatt i ämnet. Samordning är 
principiellt önskvärt, kan många gånger 
ge synergieffekter, men får inte bli över
ordnat allt annat taktiskt tänkande. stu
dien tar tyvärr inte det helhetsgrepp på 
de sjömålsbekämpande stridskrafternas, 
sjöförsvarets, verksamhet ända ut till 
havs som titeln faktiskt gör anspråk på. 

Först efter vissa kompletteringar, 
främst avseende en taktik, ledningsprin
ciper för samordning av sjömålsbekäm
pande system i Försvarsmakten till havs, 
för sjöförsvaret, är unelerlaget tillräckligt 
för att skriva ett Taktiskt Reglemente för 
Marinen, TRM. 
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Arvets påverkan på omsättningsprocessen av det 
marina försvaret- Försvarsmakten på fel kurs! 

Inträdesanförande avhållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 
i Göteborg 29 januari 1998. 

Jag anser att Försvarsmakten idag seglar på en felaktig kurs. Tyvärr bär kursen 
dessutom mot grunduppfyllda farvatten, varför fartyget riskerar att gå på grund och 
haverera. En klok sjöman som uppmärksammar attfartyget stävar mot grund, girar 
till ny kurs eller upphäver farten samt bestämmer läget. Arbetsmarknadspolitiska 
skäl, bygdepolitik samt politiska dekret och pålagor styr idag Försvarsmakten på ett 
sätt som jag anser rimmar illa med operativa krav och Sveriges internationella 
ambitioner. 

En sedan 70-talet pågående ekonomisk 
åtstramning med t ex låga ingångsnivåer 
och innehållna priskompensationer för 
löneökningar och teknisk utveckling, 
fortsätter att medföra betydande svårig
heter för ÖB att upprätthålla både kvali
te och kvantitet i organisationen . Med ett 
ständigt minskande antal förband , låg re
krytering och en inte tillräckligt hög tek
niskt kvalite i ledningssystemen och i för
banden, riskerar vi att en bit in på 2000-
talet både ha för få och fel sorts förband 
för de uppgifter som då kan vara aktuel
la. 

Jag anser därför att vi nu skall utnytt
ja det förhå llandevis stabila säkerhets-

politiska läget för att upphäva farten 
och klarlägga besticket inför framtiden . 
Vi bör ställa oss frågan om de ständiga 
ekonomiska neddragningarna i huvud
sak fördelade genom "påsprincipen ", 
bidrar till att göra Försvarsmakten i all
mänhet och de marina förbanden i syn
nerhet till det säkerhetspolitiska instru
ment de har så goda förutsättningar för 
att vara. Det är därför dags att göra en 
kraftig kursändring bort från det organi
satoriska arvet och invasionsförsvars
uppgifterna, där operativ balans upp
nåddes med stora inslag av armeför
band och en tung operativ och taktisk 
ledning. Nu bör andra uppgifter och en 
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väsentligt mindre organisation för att 
stödja svensk säkerhetspolitik i alla dess 
former utvecklas. Den tidigare organisa
tionen hade som mål att hela landet 
skulle försvaras och ingen del uppges 
utan segt motstånd, dvs det politiska 
sambandet mellan folk och försvar be
tonades högt. Via "e!/ efter våra forhål
landen starktförsvar" 1 har vi nu kommit 
till vägs ände. Vi uppnår vare sig till
räcklig kvalitet eller kvantitet - dvs vi 
riskerar att plottra bort försvarsresurs
erna utan att nå erforderlig effekt som 
stöd för säkerhetspolitiken. situationen 
kan kanske jämföras med det galanta 
polska rytteriets anfall mot de tyska 
pansarförbanden i september 1939. 

De marina förbanden har en mängd 
klassiska och nya uppgifter att lösa i en 
annorlunda strukturerad försvarsmakt. 
Innan debatten om de nya uppgifterna 
och organisationen tar fart i en bredare 
krets, måste vi klarlägga varför den nuva
rande kursen bär mot grund. Kursen har 
ju nyligen lagts ut i och med FB 96 och vi 
har ju bara förflyttat oss en kort distans 
på den fem(?) år långa resan. Jag kom
mer i det följande att föra en diskussion 
om samt ifrågasätta vårt stora organisa
toriska arv och varför det nu inverkar 
menligt på våra möjligheter att bibehålla 
förband med god förmåga och att på sikt 
omsätta dem till en tillräcklig volym. Ut
gångspunkten för mitt resonemang är 
den stora organisation som skapades vid 
1942 års försvarsbeslut, där både kvalitet 
och kvantitet tydligt betonades. Under 
åren efter 1942 har den inriktningen 
kommit att ändras flera gånger. Jag skall 
även med några historiska tillbakablick
ar visa att strategiska och operativa om
svängningar och internationell verksam
het inte är något nytt i svensk försvarspo
litik, varför det borde vara möjligt även 
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för oss att våga svänga om inriktningen 
av försvaret. Jag avslutar anförandet med 
att föreslå några konkreta åtgärder, hu
vudsakligen inom Marinen, som i närtid 
skulle skapa en bättre balans mellan 
uppgifter och resurser. 

Försvarets ekonomi är på något sätt 
alltid i fokus. Försvarsmaktens personal 
anser väl i gemen att vi inte tilldelas till
räckliga resurser för att lösa uppgifterna, 
medan andra grupper i samhället kanske 
snarare anser att vi tilldelas för mycket 
resurser i förhållande till skola och andra 
former av omsorg i samhället. Jag har un
der flera år varit bekymrad över att ma
terielanslaget så ofta måste utnyttjas för 
att täcka brister i driftsanslaget och även 
för att det är så svårt att göra prognoser 
för utfallet av betalningsmedel på mate
rielanslaget. Ibland klarläggs bristerna i 
god tid så att urdragning av resurser från 
materielanslaget kan ske på ett logiskt 
och strukturerat sätt. Enligt min erfaren
het uppmärksammas dock bristerna of
tast alltför sent, varför urdragningarna 
sker utan synbara operativa prioritering
ar. Normalt sker urdragningar procentu
ellt mot påsen . Underutnyttjande av ma
terielanslaget förekommer också och är 
naturligtvis lika allvarligt. 

Konsekvensen av urdragningarna är 
att viktig materiel till marina krigsför
band antingen senareläggs eller utgår 
helt. Det som på planeringsspråk kallas 
att rulla materielplanen, dvs att skjuta på 
beställningar eller flytta fram leveransti
der innebär alltid förluster och frustra
tion för flera av de inblandade parterna
för ÖB och Marinledningens trovärdig
het, för personalen vid Försvarets mate
rielverk, för krigs- och utbildningsför
banden, för industrin och slutligen för 
staten. Dessutom tillkommer s.k. rull
ningsförluster, d.v.s. pengarna minskar 

för det aktuella objektet p.g.a. avrund
ningar, kostnadsfördyringar m.m . 

När jag i början av december 1997, 
slutgiltigt beslutade mig för rubrik och 
innehåll i mitt inträdesanförande, var jag 
inte medveten om den mediastorm som 
bara några dagar senare skulle bryta ut i 
just detta ämne - Försvarsmaktens eko
nomi. Mediastormen ven så högt att våra 
främsta militära chefers ekonomiska 
kompetens kom att ifrågasättas, så starkt 
att det till och med spekulerades om de 
skulle kunna sitta kvar på sina förord
nanden. Stormen bedarrade tillfälligt et
ter några dagar och nya besparingskrav 
för att rätta till den uppkomna situatio
nen framlades. 

Systemfel i 
försvarsplaneringen 
l en Brännpunktsartikel i SvD den 17 de
cember 1997 skriver f.d. statsekreteraren 
i Försvarsdepartementet 1982-1988 samt 
ordföranden i 1984 års Försvarskommit
te Per Borg, att de av ÖB nu konstatera
de "svarta hålen" inte är någon ny förete
else. "Kort efier 1987 års forsvarsbeslut 
upptäcktes brister av samma storle/c Efter 
att ha lett den försvarskommit/e som .for
beredde det beslutet och som statssekrete
rare haft ansvaret för den politiska bered
ningen inom regeringskansliet kände jag 
mig både sviken och lurad av de militära 
myndigheterna när bristerna upptäcktes. 
Per Borg fortsätter, efter flera års erfaren
heter .fi-ån både politisk nivå och myndig
hetssfären inom försvaret har jag insett att 
det inte är så enkelt som att vissa aktörer 
är illvilliga. Det handlar om systemfe/." 
Per Borg ställer frågan, "varför verkar 
det alltid finnas fOr mycket innehåll i .for
svarets planer? "2 

Per Borg har naturligtvis rätt. De 
"svarta hålen" har förekommit förr. l ÖB 

85 Perspektivplan del 2, allmän bakgrund 
läser jag, "1977 års forsvarsbeslut innebar 
en ekonomisk nivå som i huvudsak var en 
fortsättning av tidigare nivå. Det fastställ
da prisregleringssystemet enligt nettopris
index i kombination med den mycket 
kraftiga lönestegringen i samhället mellan 
1975 och 1977 medförde emellertid en 
kraftig köpkraftsurholkning Försvars
materiel för nära fem miljarder kronor 
fick strykas ur planerna redan under det 
första året. Sammantaget innebar 1977 års 
försvarsbeslutsperiod att den reducering 
av krigsorganisationens kvantitet och 
kvalitet, som redan tidigare påbörjats, 
fortsatte. ' 

Ä ven 1982 års försvarsbeslut innehöll 
"svarta hål " . Återigen ÖB 85 Perspektiv
plan del 2, allmän bakgrund, "Statsmak
ternas ambitioner var att minskningen av 
antalet forband fOr mångsidiga och högt 
kvalificerade uppgifter skulle bromsas 
samtidigt som försvarets kvalitet och be
redskap skulle anpassas tillförändringar i 
omvärlden. För att skapa ekonomiskt ut
rymme fOr detta togs beslut om fortsatta 
kraftiga ambitionssänkningar samt ratio
naliseringsåtgärder och förbandsnedlägg
ningar som skulle genomföras under ti
den fram till1992 . .. Under det första året 
efter försvarsbeslutet 1982 inträ.ff"ade en 
rad händelser som på ert radikalt sätT .for
ändrade de ekonomiska fOrutsättningar
na att genomfora .forsvarsbeslutet." 

Under de sista tjugo åren har alltså 
"svarta hål" förekommit. Fördelningen 
av ekonomiska medel till Försvarsmak
ten bar i huvudsak genomförts efter sam
ma operativa principer som nu och med 
folkförsvar på värnpliktsgrund, med re
sultat ett succesivt minskat bett i för
bandens stridseffekt, till följd av revirbe
vakning och därmed ovilja till omfördel
ning av "påsen". 
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Försvarsmakten befinner sig nu i en 
situati on där statsmakternas ambitioner i 
försvarsbeslutet 1996 inte kommer att 
kunna genomföras. Föreslagna åtgärder 
för att komma till rätta med problemen 
har vi hört tidigare. Av Försvarsmaktens 
Snabbinfo nr 46/97 framgår ÖB:s inrikt
ning för 1998. Verksamhet motsvarande 
1800 Mkr skall tas bort under budgetåret 
1998. För marinen innebär det en reduk
tion på ca 500 Mkr. För armen innebär 
åtgärderna i princip för fot gevär. Under 
programplaneperioden skall verksamhet 
för cirka 12000 Mkr tas bort i program
planen. Ett antal så kallade avvägnings
paket har diskute rats i militärledningen. 
Samtliga paket innebär allvarliga konse
kvenser för krigsorganisationen och flera 
av paketen andas panik och en allmän 
och so lidari sk hyvling snarare än långsik
tiga strukturåtgärder med en tydlig ope
rativ viljeinriktning. Åtgärderna inför 
budgetåret 1998, varav flera har prövats 
förr är: 
• inga ambitionsökningar eller nya be

hov inplaneras budgetåret 1998 
• kraftfullare åtgärder för personalav

veckling skall vidtas 
• temporär reduktion av rekrytering av 

officerare till armeprogrammen 
• försök med korttidsutbildning av 

3000 värnpliktiga inom armepro
grammen 
Sparbetingen för budgetåret 1998 är 

lika välkända , några exempel: 
• reducera resekostnader 
• reduktion av övertidsuttaget 
• reducera flygtid, gångtid för fartyg 

och körmil på stridsfordon 
• se över försvarsmaktens kort- och 

långsikt iga beredskap" 
Vi ser det alltså igen- ost hyvel snara

re än yxhugg! Åtgärderna får långtgåe n
de konsekvenser för utbildningsverk-
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sambeten och reducerar markant även 
vår kortsiktiga beredskap. Det senare 
kan väl accepteras under rådande läge, 
men visar på allvaret i situationen. Åtgär
derna under resterande del av program
planeperioden innebär än värre konse
kvenser för krigsorganisationen och vår 
försvarsförmåga. Så här har det fortsatt 
under försvarsbeslutsperiod efter för
svarsbeslutsperiocl. Varför? 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att försvarsbeslutet 1996 redan har have
rerat och att kräftgången vad avser såväl 
materielanskaffning som verksamhet vid 
förbanden fortsätter i ett alltmer ökande 
tempo. Kommer vi snart att enbart kunna 
förrådsställa vår åldrande materiel och 
betala ut löner? Per Borgs fråga hänger i 
luften - " varför verkar det alftid jlnnas 
för mycket innehåll i försvarers planer?" 

Att situationen uppstår nu, och dess
utom sammanfaller med ett fl ertal redan 
beslutade åtgärder ( organisationsänd
ringa r) , för att reducera driftbudgeten 
som en följd av FB 96, påverkar natur
ligtvi s trivseln i arbetet och ökar därmed 
risken för att kompetent personal och 
nyckelpersonal för krigsorganisationens 
effekt söker sig andra yrken utanför för
svaret. Det innebär ökade kostnader för 
försvaret att anställa och utbilda ny per
sonal. Dessa anställni ngar kanske inte 
ens kan göras på grund av pågående upp
sägningar! 

Försvaret har i det närmaste halverats 
två gånger sedan 1948 års försvarsbes lut 
Det är resultatet av en utebliven pris
och lönekompensation samt politiska in 
riktningar. Processen fortsätter och halv
eringstiden tenderar att minska. 

Inom Försvarsmakten råder för när
varande en situation som kan liknas vid 
" hela havet stormar" . Sjömannen lär sig 
rida ut stormen. Han gör det no rmalt ge-

nom att stäva sjön , undvika att manövre
ra vid lovartskust och dra ned på farten. 
Marinen kommer att rida ut den här stor
men också , men vi kommer att förlora 
några skepp ute till sjöss som följd av 
den. Det är smärtsamma förluster och 
förluster som inte borde få inträffa. Före 
det att krigsförbanden avvecklas, borde 
kraftfullare åtgärder vidtas inom led
nings-, underhålls-, och skolorganisatio
nen. Särskilt viktigt är det att de marina 
förbanden som är så flexibla och mångsi
cliga inte avveck las före det att en or
dentlig analys av framtidens behov och 
typer av krigsförband är genomförd. 

Det uppkomn a läget är a llvarl igt och 
innebär som jag ser det, att mycket kraft
fulla strukturåtgärder utan inslag av 
"påsplanering" måste vidtas i närtid så 
att försvarsmaktens uppgifter och resur
ser kommer i balans. Det är därför dags 
att göra en aminriktning av försvaret 
mot de uppgifter som kan komma att 
stä llas på oss uneler 2000-talet. Endast en 
kraftfull omorganisation kan rädda För
svarsmakten från ett totalhaveri . Vi mås
te snarast våga kasta av oss oket av en 
a llt för tung organisation i a ll a aspekter 
som hade invasion över havet och land
gräns som prioriterad (och enda) uppgift. 

Vårt historiska militära arv -
flera strategiska omsväng
ningar/vägval 
Redan Gustav Vasa förs tod att rikets väl
stånd beror på utrikeshandelns möjlighe
ter att bedrivas och ut vecklas utan stör
ningar och pålagor i form av tullar och 
skatte r. Ända sedan Birger Jarls dagar 
hade Sveriges utrikeshandel skötts av ly
beckarna. Naturligtvis gick de dåtida vin 
sterna huvudsakligen till Li.ibeck och inte 
till Sverige. Gustav Vasa utrustade därför 

en stark flotta för att skydda sin utrikes
hande l och för att ta hem vinsterna till 
Sverige. 

Vi erinrar oss kort Sveriges strategis
ka läge uneler G ustav II Adolfs tid. Sveri
ges möjligheter att kunna bedriva handel 
och exportera utanför Östersjön var un
derkastad danskarnas välvilja genom att 
Blekinge - Skåne - Halland - Öresund 
och Bälten var danskt territorium. Dryga 
tullar fick erläggas för att varorna sk ulle 
kunna passera genom det av den danska 
flottan kontrollerade området. Sveriges 
enda andningshål västerut var ett litet 
område vid Göta Älvs mynning. Där låg 
Älvsborg med handelshamn och fäst
ning.! kriget med Danmark-Norge 1611 -
1613, förlorades Älvsborg. Vid freden i 
Knäred 1613 bestämdes att Sverige skul
le få betala 1 miljon riksdaler under sex 
år för att få Älvsborg tillbaka. Det var 
betungande, men inom angiven tid var 
''Älvsborgs lösen"5 betald och Älvsborg 
var svensk t igen och det har det sedan 
dess förblivit. Efter freden med Ryssland 
i Stolbova 1617, inriktade sig Gustav den 
Il Adolf på att omorgan isera och moder
nisera flottan för kommande offensiva 
uppgifter. Han gjorde alltså här ett stra
tegiskt vägval som väsentligt kom att bi
dra till Sveriges utveckling mot en stor
makt. 

Åren går och vi fortsätter att betala 
tull t i Il da n ska rna för a l t k u n n a bed r i va 
vår utrikeshandel. Vid freden i Roskilde 
1658 förändrades det strategiska läget 
markant. Sverige erövrar av Danmark 
Skåne, Blekinge, Bornholm samt av Nor
ge Bohuslän och Trondheims län. Nu är 
Sverige strandägare i rikets södra och 
sydvästra delar. Nu sker en markant om
svängning 1 försvarsl'örbereclelserna. 
Stockholm som i a lla år tjänat som ör
logshamn ehuru olämplig för detta på 
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grund av risken för att fartygen skull e bli 
infrusna långt in på våren, ersätts med 
Karlskron a som Karl den XIIåter anläg
ga 1680. Med anläggandel av Karlskrona 
skapas grunden för att mer effektivt ut
nyttj a flottan som ett säkerhetspolitiskt 
instrument fö r att skydda utrikeshandeln 
och säkra förbindelserna till de e rövrade 
områdena i norra Tyskland. Ett annat 
viktigt skäl var att ha en stark militä r när
varo i området för att hålla ordning på 
loka lbefo lkningen. Den operativa tyngd
punkten låg nu i Öresund och Bälten. 
Från Karl skrona kunde såväl den danska 
flott an hållas i schack samtidigt som han
de ln kunde blomstra. Rike ts välstånd 
växte. Flottbasen i Karlskrona var av
sedd att he lt ersätta den i Stockholm. 
U n der åren 1680- 1715 base rades inga 
större örlogsfartyg i huvudstaden. 

Ronny Lindsjö skriver i boken Ma
rinhistoria att "den strategiska omkast
ning som det stora nordiska kriget (1700-
1721) medförde, tvingade flottans ledning 
att åter uppmärksamma centrala Öster-
5jön och den svenska ostkusten. "6 Tsar 
Peter den Stores ambitioner med kriget, 
var bl a att ockupera de svenska östersjö
provinsern a, bygga upp en stark östersjö
flotta och uppsöka och slå den svenska 
flottan. För att nå syftet hade den ryska 
galärflottan utvecklats. Det var ett lämp
li gt instrument och under härjnin garn a 
på den svenska ostkusten åre n 1719-
1721 fick skärgårdsbefolkningen från 
Norrköping till Piteå verkligen erfara 
vad en svag flotta utan vapen mot det ak
tuella hote t (galärerna) innebar. Bristen 
på strategisk klarsyn på den tiden kan 
jämföras med samma oförmåga som när 
FB 72 beslutade att ubåtsj akt ska ll skötas 
med andra medel än militära. Resultatet 
vet vi idag efter 80- och 90-talens ubåts
jak tansträngningar. 
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Den svenska försvarspolitiken för
ändras återigen radikalt som en effekt av 
kriget mot Ryssland 1808- 1809 då Fin
land förloras. Ronn y Lindsjö igen, 
"Sverige kunde inte längre förlägga förs
vars- eller anfallsoperationer till områden 
på andra sidan Östersjön och. Bottniska 
Viken. Dessutom uppfattades hotet från 
Ryssland som mera allvarligt än tidigare. 
Med överskeppningsmöjligheter från 
storjitrstendömet Finland och. Åland, 
kunde angrepp riktas direkt mot den 
svenska huvudstaden och. landets centrala 
delar. " Det utsatta strategiska läget med
förde dock inte någon omprioritering 
mellan armen och flottan. 

Tillskottet av det norska territoriet 
1814, förändrad e inte he ller nämnvärt sy
nen på hur Sveriges försvar borde vara 
organiserat eller inriktat. En utbyggnad 
av det svenska sjöförsvaret, för att kunna 
skydda även den norska kusten ansågs 
inte vara aktuell. Någon gemensam stra
tegisk grundsyn för de båda unionslän
derna utformades inte, eftersom man an
såg att den svenska kusten var mest ut
satt vid ett eventue llt angrepp. Någon ge
mensam försvarsplan utvecklades aldrig, 
trots att Sverige - Norge låg i skärnings
linjen mellan stormakterna Storbritan
nien och Ryssl and , vars intressen korsa
de varandra såväl i Ishavet som i Öster
sjön. Var går skärningslinjerna mellan 
stormakterna idag? Har vi rätt försvars
plan för att möta utvecklingen? 

Det här strategiska läget består i prin
cip oförändrat till efter första världskri
gets dagar. Läget i Bottniska Viken för
bättras markant när Finland blir självstän
digt 1917 och de fria staterna Estland , 
Lettland och Litauen bildas. Vid 1925 års 
fö rsvarsbeslut ( nedrustningsbest ute t), 
sker en omsvängning genom att flygvap
net organiseras och att fl ottan får bibehål-

la ett antal fartyg. Det sker på armens be
kostnad. Efter det andra världskriget och i 
och med bildandet av Warzawapakten 
1955, försämras ånyo Sveriges strategiska 
läge dramatiskt. Sovjetunionen och dess 
allie rade har nu fri tillgång till Östersjön 
från Leningrad i norr till Travemi.inde i 
väster. Öresund och Bälten är fortfarande 
en operativ tyngdpunkt där storm aktsin
tressena korsar sig. Under 180 år, från 
1809 till1989 när Berlinmuren faller, lever 
alltså Sverige under hotet av sjöinvasion 
från ett stort och mäktigt land i öster, se
nare med väldig mi litär styrka i form av en 
stor- och supermakt. Det mäktiga landets 
politik är utpräglat offensiv och strävar e f
ter att skapa säkerhetszoner utanför det 
egna territoriet för att ett eve ntuellt krig 
inte skall behöva föras på Sovjetiskt terri
torium. Trots hotet av en invasion över ha
vet, slår sig Armen och Flygvapnet sam
man inför försvarsbeslutet 1958 och en 
omavvägning föreslås i ÖB 57, med resul 
tat att Marinens andel av försvarsbudge
ten minskar med ca 5 % . Flygvapnets del 
av budgeten ökar. Bakgrunden var att 
Flygvapnet tillmättes större allsidighet 
och att fl yget ansågs ha större möjligheter 
att nå anfallslägen i sjökriget än övervat
tensfartyg. Därjämte hade flygets utveck
ling gjort möjligheterna för övervattens
fartyg att verka i Östersjön alltmera osä
ker. ÖB 57 var ett moderniseringsförslag 
och en viktig omslagspunkt i försva rspoli
tiken under efterkrigstiden. 

Flottans styrka spelade en avgö rande 
ro ll vid det svenska stormaktsvä ldets till
komst. En li gt Ronny Lindsjö "kan skön
jas en rädsla att bli innesluten, avskuren 
och kanske in vaderad och. det ursprungli
ga målet för expansionen var framfö r allt 
all öka landets säkerhet", dvs Sverige 
kunde ska pa en oberoende stä llning 1 

Norden grundad på sjömakten. 

Gustav Vasa och G ustav den II Adolf 
insikt om behovet av en [lotta finns inte 
hos deras efte rträda re. Efter FB 1958 
tilldelas marin en ca 16% (en reduktion 
med ca 5 % ) , av försva rsanslaget trots 
Sovjetunione ns sto ra sjömilitära förm å
ga. D e t ka lla kri get pågår nu som bäst. 
Svenska signalspanings- och spanings
flygplan skjuts ned över inte rnationellt 
vatten. Oll e Stenholm konstaterar i Ma
rinen i framtid ens försvar, "man kan så
ledes konstatera att det mest jimdamen
tala säkerhetsintresset - maktbalans runt 
Öster5jön - varit särskilt illa tillgodosett 
under halva vårt sekel, gro vt räknat från 
1940- 1990. En kort tid av denna period 
behärskades området av Hitlertyskland. 
Under större delen av de femtio åren var 
Östersjön ett sovjetiskt, eller egentligen 
ryskt innanhav. Sovjet behärskade kus
ten från Vib orgviken till Travemiinde. 
Genom VSB-pakten kunde Finland, när 
Moskva så önskade, helt inlemmas i den 
sovjetiska maktsfären7 Varför prim·ite
ras inte de marina fö rbanden som så 
tydli gt är i takt med utvecklingen i vårt 
närområde? 

Förmågan till uth å llig strid som sedan 
FB 92 har valts bort av politikerna , av
klingar utan att motsvarande ökning av 
förmågan att hävda den territoriella inte
griteten, dvs luftfö rsvar, försvar till sjöss, 
skydd av sjöfart och försvar mot överfall 
kommer till stånd. Det måste tolkas som 
att våra politiker in te förs tår hur man ut
nyttja de mari na stridskrafterna. 

Insikten om behovet av e tt säker
hetspolitiskt instrument för att upprät t
hålla maktba lans - ett sjöförsvar, dvs 
förband som kan förhindra att ha vet ut
nyttjas som transportväg - har sedan 
1958 inte lyckats att tränga fram till 
statsmakterna. Påsens förbannelse tyn g
er oss. 
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Nytt säkerhetspolitiskt läge -
inga operativa omsvängningar? 
Nu har det st rategiska läget återigen ra
dikalt förändrats och förbättrats i Öster
sjöområdet. Warzawapakten är upplöst 
och Sovje tunionen har upphört at t exi
stera. Tre sjä lvständiga nationer har å ter
uppstått , Estland, Lettland och Litauen. 
Dessa tre nationer har mycket tyd li gt 
gjort anspråk på att komma in i Europa
samarbetet och sträva r även e fter att ska
pa sig e tt bättre säkerhetspolitiskt läge 
genom att vi lj a söka inträde i NATO. Po
len, Tjeckien och U ngern blir med stor 
sannol ikhet medlemmar i NATO 1999. 
Är den eviga freden här, e ller har bara 
ri sken för storkonflikter reducerats till 
regionala "skärmytslingar" som kan han
teras på ett säkerhetspoliti skt annorlun
da sätt? Vilka förband behövs för att 
hantera små regionala konflikter? 

I rådande säkerhetspolitiska läge an
ser jag att betydelsen av sjö- och luftför
svaret växer relativt armeförband. Tidi
ga re har vi i vår operativa planering an
sett oss vara operativt underlägsna , var
för en a ngripare utan nämnvärda pro
blem förutsattes både kunna överskeppa, 
eta blera brohuvud och utveckla de tta. 
Därefter skulle markstridskrafterna av
göra. Flyg- och sjöstridskrafter var en
dast ma rginella tillskott för att vinna tid. 
Krig på svenskt territorium är alltid ett 
misslyckande, trots detta har vi alltså 
operativt valt att avgöra på marke n i norr 
(vid landgränsen) , och i tätorterna i sö
der vid kuste n . Hittills har någo n sats
ning på de marina förband en relat ivt öv
riga förband inte kommit till s tå nd. Sna
rare urholkas den marina förmågan än 
mer. 

Hedersl edamoten Dick Börjesson 
framhå ll er i ett anförande i Göteborg 
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den 14 maj 1996 (TTS 2/96), "För mig 
fi'amstår det som alltmer tveksamt att 
uppgifterna i krissituationer och sk låg
konfliktnivåer kan lösas tillfredställande 
med de resurser som nu .fimngår av för
svarsmaktsplanen. Den marina dimen
sion i form av de operativa uppgifierna 
neutralitetsvakt till sjöss och sjöfartsskydd 
som återinfördes eller åtminstone fick 
ökad uppmärksamhet i 1992 års försvars
beslut riskerar att bli otillräckligt tillgodo
sedda i den avvägningssituation som 
överbefälhavaren har hamnat i. Det ger i 
så fall el/ annat beroendeförhållande. 
Overvakning över sjöterritorium och eko
nomisk zon och skyddet av legalt uppträ
dande enheter i dessa områden måste i 
sämsta fall överlåtas åt någon annan. Det 
kan skärpa och inte lindra en konflikt ". 
Börjesson fortsätter , "de ekonomiska och 
militära grönslinjerna förskjuts österut. 
Hur långt och i vilken takt ör idag omöj
ligt att förutse, men den marina dimensio
nen i form av neutratitelsvakt och sjöfarts
skydd, som lyftes .fi-a m i förra försvarsbe
slutet, har snarare förstärkts genom den 
betoning som nu görs av skyddet av den 
territoriella integriteten och internationel
la insatser och hot och påfrestningar på 
samhället i fred. Detta kräver en ständig 
tillgång till välutbildade och välutrustade 
militära förband och en ledningsorgani
sation som kan hanlera snabbt uppkom
na situationer. Skal/ dessutom förmågan 
bevaras att möta ett angrepp, som trots allt 
skulle kunna komma, ökar behoven. "8 

Som en följd av de svarta hålen, av
vecklar vi nu fartygsfö rband och andra 
marina förband i förtid , samtidigt som vi 
reducerar utbildningstiden för de kvar
varande förband en. Vi sköter vårt fögde 
ri illa. Olle Stenholm, "EU förväntar sig 
naturligt nog att Sverige skall spela en ak
tiv roll i unionens öslersjöpolitik. Den 

som inte känner vår historiska tradition 
behöver bara kasta en blick på Europa
kartan för au förstå att engagemang i ös
lersjöfrågor är vårt ödes bud". Vår när
områdes- och Östersjöpolitik borde i för
sta ha nd syfta till att bidra till att skapa 
förutsättningar för en stabi l utveckling i 
våra grannländer, men också att förhin
dra och förebygga hot. Sverige har möj
ligheter och därmed också sky ldigheter 
att ta ansvar för förtroendeskapande och 
konfliktdämpande åtgärde r i östersjöre
gionen . För att lyckas med detta krävs 
marina stridskrafte r. Dessa stridskrafter 
är personalsvaga , därför billiga. 

Men icke, någon o mprövning av 
strukturen görs inte. FM är i stort organi
serad i likhet med tidigare, fast avsevärt 
mindre. Mot den bakgrunden har ÖB 
rätt i sin kommentar till försvarsbeslutet. 
Om vi skall göra samma sak, fast med fär
re antal förband , då anser jag att den sä
kerhetspolitiska risktagninge n ökar. Tar 
vi genom detta ett tydligt ansvar för ut
vecklingen i Östersjöområdet? 

ÖB General Owe Wiktorin kommen
terar försvarsbeslutet den 6 december 
1995, samma dag det fattas. "Den vikti
gaste konsekvensen av beslutet är att vi tar 
en ökad säkerhetspolitisk risk, vilket 
kommer att ställa högre krav ön tidigare 
på Försvarsmaktens planering, men fram
förallt på politikernas förmåga all tidigt 
fatta beslut om återtagning och tillväxt 
(anpassning) . Dagens riksdagsbeslut 
innebör alt Sveriges militära försvar kraf 
tigt reduceras. Eli stort antal krigsförband 
kommer att läggas ned. Förband och sko
lor över hela landet kommer all läggas 
ned eller flyttas. Förändringarna kommer 
all ske under åren 1997-2001. Della inne
bär bl a att Försvarsmakten kan komma 
alt reduceras med 4000 - 5000 anställda 
under de kommande åren- en reducering 

som kommer att innebära stora påfrest
ningar på oss alla i Försvarsmakten"." Ja 
visst ökar den säkerhetspolitiska risktag
ningen , me n varför övervägs då inte nya 
verktyg e ller metoder för att minska ris
ken. 

Idag vet vi mer än det korta uttal an
det av ÖB. Under beslutsprocessens 
gång, har vi följt revir- och organisations
kramarnas kamp i loka lpolitik och i me
dia. Vi vet att ÖB:s förslag till två stora 
marina utbildningsförband i Vaxholm 
respektive i Karlskrona blev något helt 
annat. Vi vet att ett antal orter har lyck
ats " rädda si na regementen och flottil
jer" . Vi vet att det militära högkvarteret 
reduceras och omorganiseras, men att 
den operativa och taktiska ledningen i 
övrigt i princip fortfarande är orörd. Vi 
vet att försvarets skolorganisation är ut
redd med stora förändringar som följd. 
Vi vet att ekonom in inte räcker till för att 
innehålla kvaliten i den beslutade orga
nisationen vare sig materiellt eller vad 
gäller utbildning för att uppnå person lig 
färdighet i krigsuppgifterna. Svarta hå l 
har uppstått som slukar Försvarsmaktens 
ekonomi i en rasande takt. Av de vackra 
orden om ett mindre men vassare försvar 
anpassat fö r ny uppgifter, blev egentligen 
ingenting. Effekten nedgår men organi
sationen består i huvudsak efter föränd
ringar inom ramen för "påsen" . Ett gam
malt grekiskt ordspråk passar så väl in på 
situation en. "Bergen är i födslovånda , de 
mullrar och rämnar, och ut kommer - en 
ynklig råtta " . Parti- och arbetsmarknads
politik binder tyvärr upp ÖB och vinner 
framgång före operativ och säkerhetspo
litisk klarsyn vid riksdagens beslut den 6 
december 1995 (FB 96) . 

Den militära organisation främst 
landskapsrege mentena i alla delar av 
Sverige och Finland , som började sättas 
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upp av Gustav den II Adolf efter freden 
vid Stolbova 1617, har sannerli gen haft 
en enastående motståndskraft och livs
vilja, eftersom de fortsätt er att leva och 
frodas år e fter år i sina kaserne r, trots att 
nya strategiska och säkerhetspolitiska lä
gen uppstår. Vad skall få oss att göra an
dra operativa vägval? Det är inte längre 
en helt statisk omvärldssituatio n mellan 
två supermakter, där Sverige har levt un 
der hot av den sk margina lcloktrinen . Nu 
är allt möjligt och då får vi inte rygga för 
osäkerhe terna . Eller är det en så genuint 
osäker framtid, att det är bäst att låta det 
vara som de t är? 

Läget i krigsorganisationen 
Hur är läget i krigsorganisationen? Brist 
i grundutbildn ingen , brist på samövning
ar i förband, brist på viss kvalificerad ma
teriel samt vakanser på nyckelpersonal 
är en kort sammanfattning. Läget är med 
andra ord precis så allvarligt som jag tidi
gare har sk isserat. 

I Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
handlingar och tidskrift 6. Häftet 1987 
framlägges årsberättelsen i avdelning IV 
för 1987 av generalmajor Helge Gard 
och överste Berne Gustavsson. Å rsberät
telsen är betitlad Kvalitet - kvantitet 
inom armen. 

I årsberättelsen konstaterar författar
na "att armen lever och har levt i huvud
sak på materielarver från 1950- och 1960-
talen (med priskompensation för teknik
utveckling, förf' kommentar) och skjuter 
problemen (med materielanskaffning) 
.fi·amför sig. Vid materielinspekrioner av 
krigsförbandens materiel konstateras all
v(ll·/iga kvantitativa och kvalitativa briste1~ 
Författarna konstaterar vidare, betraktar 
man förändringarna i en arm es hela ma
terielbehov under en längre tidsperiod, så 
är det otvetydigt så att materielen har bli-
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vit m er komplex och att kostnaderna för 
den har stigit mer än rationaliseringen av 
produktionen. Vidare framförs, enligt in
tentionerna i 1987 års försvarsb eslut skall 
armens materiella förnyelse börja ef'ter 
1992. Tillskottel av medel är inte srörre än 
all det i huvudsak går åt till all få igång 
nyutveckling och utprovning. Det är inte 
av sådan storleksordning, att det räcker 
för att återta efiersläpning i kvalitet eller 
täcka brister i kvantiteten även om man 
utgår if'rån en väsentligt mindre krigsor
ganisation än dagens .... Der är betydelse
fu llt, att vi börjar inse att der krävs helt an
dra och högre belopp för att höja kvaliren 
(prestandan) hos våra stridande förband 
och förbättra deras förmåga all verka i 
strid. Om vi inte inser detta fakrum, kom
mer vi att ytterligare skjuta problemen på 
fi·amtiden med allvarliga följder if'all krig 
siatile utbryta eller i bästa fall att överläm
na en yt terst besvärlig forändringsprocess 
till kommande generationer". 10 

Jag har valt att citera Armens pro
blem från 1987, då jag anser att de på ett 
bra sätt även beskriver tillståndet i da
gens försvarsmakt. Visserligen tillförs 
moderna materie lsystem som JAS, strids
vagn 122, ubåt Gotland, korvett Visby 
och amfibiebataljoner för att bara nämna 
några vapensystem. Men antalet system 
ä r för få och deras tekniska utrustnings
mva (ledningssystem, multisensorer, 
motmedel mm) ä r många gå nger inte till
räcklig för modern strid . Inom marinen 
har vi dessutom inte haft råd att anskaffa 
simulatorer i tillräcklig omfattning för att 
därmed kunna e ffektivisera och göra ut
bildningen billigare. Den så välbehövliga 
lu ftvä rnsrobo te n till ytstridsförbanden 
kan troligen inte anskaffa s inom en över
skådlig framtid. Ubåt Västergötland 
halvtidsmodern isering med installation 
av luftoberoende maskine ri kommer 

eventuellt inte till stånd. Två av Marinens 
amfibi ebataljoner sak nar båtmaterieL 
Bristen på materie l för st rid i mörker är 
allmän. soldaterna saknar skydclsvästa r. 
Det är som jag ser det en överhängande 
fara för att väsentlig materiel inte anskaf
fas och att utbildnin gen blir lidande på 
grund av obalansen mella n drift- och ma
teri e lanslaget. 

Jag påstår att de "svarta hålen " upp
komna på grund av rådande obalans i 
Försvarsmakten , långsiktigt kommer att 
gröpa ur försvarets stridseffekt till fa rli gt 
låga ni våer. 

Tidningen Expressen skriver på le
darsidan den 29 december 1997 unele r 
rubriken Den farli ga värnplikten , "var 
rredje värnpliktig som har gjort lumpen 
under 90-talet saknar krigsplacering sam
tidigt som forsvaret saknar JO miljarder 
kronor under den kommande femårspe
rioden. Värnplikten är den största ensl<il
da orsaken till sammanbrorter (av den 
svenska försvarsp/an.eringen). En/igr 
R R V, ger systemet en onödig merkostnad 
på 850 miljoner kronor per å1; vilket alltså 
motsvarar halva det svarta hålet". 11 

Jag konstaterar alltså att såväl materi
ell utveck ling som utbildning och där
med personliga färdigheter har brister. 
Arvet plågar oss och ÖB :s förslag till åt
gärder för att komma till rätta med det 
svarta hå len, försvagar långsiktigt FM yt
terliga re. Den politiska styrningen avse
ende värnp likten och bygclepolitiken 
måste fås att upph öra samtidigt som våra 
militära orga nisationskramare måste l'ås 
att inse att vi bara vinner Phyrrussegrar 
varje gång något regemente, flottilj e ll e r 
marinkom mando räddas. 

D en uttalade politiska vi lj an om den 
all männa värnplikten och inriktningen, 
att he la landet skall försvaras skapar ett 
behov av en tydli gt armetung organisa-

tion som kunde svä lj a de stora värn
pliktskulla rna uneler och efter det kalla 
kriget. Här korsas på ett tydligt sätt kra
ven på kvalilet och kvantitet. Enkelt ut
tryckt många soldater med enkel billig 
utrustning e ller ett högtek nologiskt för
svar med behov av ett väsentligt färre an
tal soldater. Vi klarar inte av både kval i te 
och kvantitet med dagens ekonomi och 
en ännu sä mre ekonomisk tilldelning i 
framtiden. Med andra o rd vå rt militära 
historiska a rv överlagrat med den politis
ka ambitionen om ett folk(örsvar påver
kar negativt landets förmåga att föra en 
aktiv säkerhetspolitik i ett förändrat E u
ropa inom ett bredare hotscena rio än det 
kalla krigets invasionshot över kust och 
landgrän s. Ri sken är överhängande att 
andra nationer tar sig uppgifter i vårt 
omedelbara närområde. Om detta inträf
far margina lise ras vi som nation till åskå
dare. Andra bestämmer de fredsbefräm
jande åtgä rde rna i Östersjön . 

Oskarp militär hotbild -
öppet fält för nya möjligheter 
- nya strategier 
Östersjön kommer säkert alltid att utgö
ra det nav kring vilket Sveriges säker
hetspoliti ska läge rote ra r. Under stor
maktsticlen 1611 - 1718 påverkades 
Sverige militärpolitiskt mest av Dan
mark och Ryssland. U n der 1700- och 
1800-talet av Ryssland och under 1900-
talet av Tyskland och Ryssland. Vem på
verkar oss nu? Är det inte vi som skall 
påverka andra i den riktning vi vill att sä
kerheten kring Östersjön ska ll utformas? 
Överste Bo Hugemark skriver i Marinen 
i framtidens försvar, "vad alltför få mär
ker är att vi redan är inne i den säkerhets
politiska fi·amtiden. Hot och möjligheter 
finns här redan nu. De rnåste mötas nu. 
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Vad vi gör nu påverkar utvecklingen på 
lång sikt. Detta sistnämnda är ett oroande 
faktum mol bakgrund av västerlandets 
och Sveriges i synnerhet väldokumentera
de förmåga att aldrig handla i tid utan bli 
händelsernas offer" .12 

Östersjöregionen innehåll er fl era e le
ment som kan skapa grund för fredsk ri 
ser. Vårt samhälle kan med andra ord ho
tas på en mängd olika sätt. Några exem
pel på hot är epidemier, naturkatas trofer, 
arbetsl öshe t, ekonomiska krise r, droger, 
orga ni serad kriminalitet, maffia orga nisa
tioner, terrorism, fundamentali sm, flyk
tingströmmar, samhällen i uppl ösning, 
krig osv. Merparten av hoten i närtid ut
görs av hot som inte kan mötas med det 
kl assis kt organiserade och utrustade för
svaret. 

I en artikel i SvD den 18 januari , läser 
jag att flera industriledare från interna
tionella storföretag, bedömer att Öster
sjöregionen kan bli ett mycket hett om
råde fö r närin gslivet. Här skrivs att EU 
kan hj ä lpa till att avskaffa tullmurar och 
kriminalitet så att målet , full frihandel 
uppn ås inom tio år. Frihandeln ä r viktig 
för regionens utveckling. Det kan dock 
inte uteslutas att en förbättrad ekono
misk utveck ling i Ryssland , kanske ledd 
av några få som berikar sig på de breda 
massornas bekostnad , kan leda ti ll en 
ökad inrikespolitisk spänning i Ryssland 
som i sig kan leda till en utrikespoliti skt 
revanschi stisk strömning med satsninga r 
på krigsmak ten som följd. 

Korresponderande ledamoten Johan 
Tunberger bedömer i sitt inträdesa nfö
rande A npassningsdoktrinen - ett hinder 
för anpassning (TIS 4/1997), "att en rysk 
m ilitär förmåga som möjliggör storskali
ga m ilitära invasiomföretag är avlägsen, 
20 år minst". 13 Jag delar Tunbergers upp
fattning. Sve riges på senare år a llt tydli-
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gare ställningstagande för en ökad inter
nationalisering (Europeisering) genom 
medl emskapet i EU, observatörsskapet i 
WEU, uttalat stöd till de baltiska staterna 
och ett mycket aktivt de ltaga nde i öv
ningar inom ramen för PFP visar tydligt 
vägen för en nödvändi g ominriktning. 
Nyligen har Sverige även gått med i 
WEAG som också mycket tydligt marke
rar att vi har valt en säkerhetspolitisk väg 
som skiljer sig marka nt från den officiel
la linjen under det kalla kriget. Vi strävar 
numera öppet efte r att vara med i det 
nya Europa, låt oss då utnyttja dessa 
möjligheter till samarbete och bygga den 
organ isation och anskaffa de vapensys
tem vi behöver för detta. Vi närmar oss 
alltmer NATO och WEU. Vi bör då möta 
detta med en organisation och med inter
operabla vapensystem som gör det lätta
re för oss att delta i inte rnationella ope
rationer. 

Ledamoten Jörgen Ericsson tecknar i 
sitt inträdesanförande (TlS nii 2/1997) 
ett tänkbart scenario för en försämrad 
säkerhetspolitisk utveckling i östersjöre
gionen. Ett ryskt hot seglar upp mot de 
baltiska staterna. NATO, OSSE och PFP 
agerar krisdämpande. Utfallet av Erics
sons scenario är att svenska , finska och 
tyska sjöstridskrafter får svara för över
vakning och kontro ll av södra Östersjön 
och Finska Viken, svenska kustartilleri
och markstridsförband förstä rker till
sammans med danska och tyska förband 
kust- och gränsbevak ninge n i de bal tiska 
länderna. 14 

Vår marina historia innehåller exem
pel på militär intervention till skydd av 
befolkningen i vårt omedelbara närom
råde. Finland förk larade sig som själv
ständig stat i december 1917, bara några 
veckor efter den rysk a oktobe rrevolutio
nen. Redan i början av jan uari 1918 er-

kände Sverige såväl som de ryska bolsje
vikerna den nya staten. Trots självstän
dighetsförklaringen fann s ännu i februari 
1918 ryska trupper kvar på Åland , där ci 
vilbefolkningen började känn a sig hotad. 
Från slutet av januari till i maj 1918 stä ll
des Å land under svenskt beskydd, då 
svensk trupp ur Vaxholms fästning och 
Göta Livgarde transporte rades med 
trupptransportfartyg med stöd av isbry
tare och pansarskepp till Eckerö. Opera
tionen avbröts när även Tyskland inte r
venerade till stöd för de vita. Det sista är 
också ett bra exempel på de marina 
stridskrafternas förmåga att snabbt och 
fl exibelt balansera till stöd för säkerhets
politiken. 

Exemplen visar på händelse r som 
skull e kunna skapa säkerhetspoliti ska 
spänningar i Östersjöregionen. Vilken 
strategi skall vi tillämpa för att lösa kriser 
i vårt närområde, strutsstrategin? 

Det nya försvaret - krav på 
andra förmågor 
Med FB 96 tilldelas Försvarsmakten an
dra och nya uppgifter: 
"Försvarsmaktens 
• fu ndamentala uppgift är att i ji·ed för

bereda för att i krig försvara riket mot 
väpnade angrepp som hotar dess frihet 
och oberoende. Angreppet skall kunna 
m ötas var det än kanuner if i·ån och 
hela landet skall kunna förs varm; 

• skall kontinuerligt i fred och under 
kriser kunna övervaka och hävda ri
kets territoriella integritet, i lujien, till 
sjöss och på marken, 

• skall kunna ställa kvalificerade för
band och andra resurser till fö rfogan
de för internationella f red4rärnjande 
och humanitära insatse1; 

• skall kontinuerligt genom i ji·ed tjänst-

görande och befintliga, eller vid behov, 
mobiliserade resurser kunna stödja 
samhället vid svåra påfrestningar i 
ji·ed. 
l nuvarande omvärldsläge är de mili

tära hoten starkt begränsade. Försvars
makten skall emellertid har förmåga alf 
anpassa sig tillförändrade krav och förut
sättningar i detta avseende. På motsvaran
de sätt skall förmågan att lösa övriga upp
gifter kunna anpassas". '5 

De ny uppgifte rn a stä ll e r andra krav 
på försvaret. Det väpnade angreppet 
måste fortfarande vara dimensioneran
de, men kan inte ensam utgöra plane
ringshorisonten. Vi måste kunna möta 
alla konflikte r, oavsett var de ligger på 
konfliktskalan. De system som är allsi
digt användbara bör utvecklas vidare, an
dra system bör avveck las. Samarbetet 
mellan olika statliga organisationer mås
te också öka för att de grova hoten som 
inte är fullt krig skall kunna mötas. Ty
värr är det idag "huggsexa" om resurser
na mellan polis, kustbevakning, tull och 
Marinen i ställ et för en väl utvecklad 
samverkan. Tunbergers tidshorisont 
ovan, och det faktum att väpnat angrepp 
riktat mot oss om kanske 20 år, rimligen 
också utnyttj ar andra betvingelsemeto
der, materiel och nya former för krigfö
ring än under det kalla krigets gräns- och 
kustinvasionsscenarios bör rimligen 
innebära att andra ope rativa val för vårt 
försvar kan göras. 

R edan idag ä r ledningskrigförin g och 
det fra gmenterade slagfä lte t vedertagna 
begrepp. Framtidens slagfält kommer att 
kräva nya försvarssystem och vapentyper 
som kan möta de hot som då kan riktas 
mot oss. En ordentlig analys hur vi skall 
försv ara oss mot de möjliga hoten mot ri
ket inom perioden 20 - 25 år bör genom
föras. Resu ltate t av ana lysen ger oss en 
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inriktning om hur försvaret skall lösa de 
då aktuella uppgiftern a . FoU är viktig in
fö r framtide ns osäkerhe te r. Forsknin g 
om nya vapensystem samt strategistu
dier, är en verksamhet som måste vara 
långsiktig. 

Inför den vaga hotbilden och det an
givna tidsperspektivet öppnar sig därför 
he lt nya möjligheter inom en mängd verk
samheter inom FM. Behovet av omfattan
de krigsplanering och långtgående mobili
se ringsförberedelser är lågt. Behovet av 
utspridd förrådsstä llning av materi el är li
kaså lågt. Här kan stora pe rsona lbespa
ringar göras. Behoven av utbildade arme
förband och fördelnings- och to-staber av 
dagens omfattning för dessas ledning är 
väsentligt lägre än tidigare. Kravet på att 
kunna ställa kvalificerade förband och an 
dra resurser till förfogande för inte rnatio
nella fredsfrämjande och humanitära in
satser ställer dock krav på utbildningsför
band så numerärt starka, att minst kom
pletta bataljonsförband eller bataljons
stridgrupper på kort tid kan sättas in i de 
internatione lla uppgifterna. Dagens ut
bi ldningsvolym på ca 20 000 man för att 
kunna sä tta in frivilliga, måste dock mins
kas. Andra lösningar fö r att kunna skapa 
den erforderliga förbandsvolymen måste 
därför tas fram. En total översyn av ar
mens utbildningsorganisation bör göras så 
att bara de bäst motiverade av det antal 
värnpliktiga som erfordras för de interna
ti onella uppgifterna utbildas. Resterande 
värnpliktiga bör inte kallas in , alternativt 
ges en mycket kort (någon vecka?) militär 
introduktion. 

För att "öve rvintra " bö r Armens i 
framtiden fåtaliga utbildningsförband 
göras befäl stunga, dvs fler be fäl per utbil
dad vä rnpliktig än vad som normalt är 
brukligt avde las för utbildning. Det bor
gar för högre kva litet hos varje utbildad 
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soldat samtidigt som officerskåren kan 
vidmakthållas, viclareutbilclas och t ex 
brandkårsutrycka för andra (internatio
nella?) uppgifter. 

F lyg- och marin a förband ski ljer sig i 
flera avsee nden från arm eförbanclen. D e 
kan likn as med stående förband. Utnytt
jandet är dessutom mer '' kirurgiskt" elvs 
innebär en lägre politisk risk vid använd
ning samtidigt som risken för förluster är 
lägre. Som ett exempel kan utnyttj ande 
av ubåtar redovisas. E n ubåt kan do lt gå 
in i ett kri sområde och inhämta under
rätte lser för spaning inför insa ts t ex med 
amfibiebataljon, sätta il and eller hämta 
personal samt dolt dra sig ur krisområdet 
om krisen svalnar. Ingen vet att ubåten 
har varit där. Intensi fieras kri sen, är ubå
ten på plats för ann an verksamhet. Det 
är en mycket låg politisk risk att utnyttja 
ubåta r på angivet sätt. Behove t av de ma
rina förbanelen är därför relativt sett hö
gre i framtidens försvarsmakt än i da
gens. I USA är det en mycket känd poli
tisk sa nning att det amerikanska fo lket 
inte är be rett att accepte ra ett antal s.k. 
bodybags vid en inte rvention någonstans 
i världen . Sjöstridskrafterna med fl yget 
skall i stället för ope rationer med mark
förband , genomföra sin powerproj ection 
med låg politisk risk och dito förlustrisk. 
Av debatten kring utnyttj ande t av de för
sta svenska Bosnien förbanden framgick , 
att inte he ller de svenska politikerna är 
beredda att accepte ra förluster i männi 
skoliv under någon intern ation e ll opera
tion. För att förluster inte skall risk e ras, 
måste vi sträva efter att a lltid sä nda det 
bästa vi har. Något ann at är heller inte 
efte rfråga t. 

Kostn adern a för att hålla flygstrids
krafte rn a på hög krigsdugli ghet måste 
minskas. Här bör koncen treringen mot 
storflottilje r fortsätt a och därmed borde 

rimligen kraven på ett basförband per di
vision kunn a reduceras avsevärt i freds
tid genom att fö rbanden enbart flyger 
från fredsbaser. 

De marina förbanelen måste organi
se ras, ledas och utbildas i en mer kost
nadseffektiv organisation än idag. I det 
sena re kommer jag att föreslå hur vi kan 
frigöra oss från vårt marin a arv och där
med ska pa ekon omiskt utrymme för att 
bibehålla förbanden. 

D ä rför måste vi nu aktivt bidra till or
ga nisationslörändringa rna lör att vi skall 
kunna bibehålla en trovärdig marin med 
rimliga möjlighe ter till långsiktig mate ri
e lomsättnin g och personalutveckling. 
Målsättningen för de marina förband en 
måste sättas högt och skall vara att vid 
behov kunna utkämpa due ller med en 
högt kvalificerad motstån da re i interna
ti onell a ope ratione r eller för att försvara 
lande t mot väpnat angrepp om detta 
skull e bli aktuellt i ett förändrat om
världsläge. Lägre ambitioner duger inte ! 
Vi måste ha god förmåga vid ett eventu
ellt väpn at angrepp. Kan vi klara de upp
gifterna , kan vi också hantera de andra 
uppgifterna , låt vara med vissa smärre 
fö rändringar i materie l och utbildning. 

Tunberger anför i sitt inträdesanfö
rande att jordmån och utrymme för elen 
typ av konflikte r som med ett modebe
gre pp kallas lågkonfliktnivåer skapas så
väl i Europa som inom samhäll et till följd 
av olika gruppers utanfö rska p och vilsen
he t. Tunberger fortsätter, "inte minst kan 
förväntningar och krav kom ma att ställas 
på avsevärd svensk medverkan i interna
tionella operationer i vårt eget närområde. 
För marinens del skulle det exempelvis 
kunna innebära eskorttjänst, brytande av 
blockad, minröjning eller insats med am
flbiebataljoner i kustområden. Det kan 
inte uteslutas att sådana insatser kan vara 

av mycket krävande natw; 1 ex om en 
maktkamp i Ryssland leder till allmilitära 
styrkor i strid retirera1; kanske medföran
de kärnvapen, över gränsen till något av 
våra grannlända Jag tror att det inre bara 
vore fel utan även fa rligt att menla/t för
tränga tanken på den typen av krävande 
operationer". Det historiska exemple t 
Å land som tidigare redovisats, hade t ex 
inte varit någon lätt uppgift att genomfö
ra idag. Sammanfattn ingsvis konstateras 
att Sverige behöver elen marina dimen
sionen i si tt försvar och behoven ökar ! 

En ny marin försvarsstruktur 
Jag har hittills tecknat en bild av ett 
svenskt försvar som bär på en militärhis
toriskt och organisatoriskt tung 
(arme)ryggsäck. Den vilja till st rategiska 
och operativa vägval som Gustav Vasa 
och Gustaf II Adolf visade prov på sak
nas enligt min uppfat tnin g i det moderna 
svenska försvarslän kan det. Påsplane
ringen har tydligen kommit för att stanna 
oavsett hur omvärlden förändras. Som 
ett resultat av upprustningen unde r det 
andra världskriget och milorefo rmen 
1966 ste lande försv aret i dagens organi
sationsstrukturer och påsplane ring. N å g
ra tydli ga försö k till att bryta den ste l
nande organisationen i mode rn tid utö
ver den o rga nisation med ett gemensamt 
Flyg Taktiskt kommando, FTK som nu 
föres lås för att leda landets flygstrids
krafte r, kan jag inte finna. 

Försva rets viktigaste uppgift ä r att 
försvara lan det mot väpnat angrepp i alla 
de former som angreppet kan komm a att 
ta. Försvarsstriden skall tas upp där det 
ä r säkerhetspolitiskt lämpligast att i pre
ventivt och av hjälpande syfte att göra 
det, om det så är i Bosni en, i Baltikum, på 
Nordsjön e lle r på Södertörn. In i de t 
längsta måste ambitionen vara att håll a 
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konflikter och krig utanför landet. För 
att försvara landet måste vi ha förb and 
som har bästa tänkbara utrustning för 
strid på all a typer av stridsfält i Sverige 
e ller i E uropa. Det är inte längre anta le t 
förb and relativt landets yta som är avgö
rande för försvarets förmåga , det är rätt 
sorts förband, väl utbildade, direkt och 
uth å llig ledning av operativa proffs i ett 
nära samspel mellan politisk och militär 
nivå, det är den tekniska nivån hos för
banden, goda underrättelser och en god 
utbildningsnivå. Det är också grunden 
för att de lta i internationella operatione r. 

Vilka krav ställs på de marina strids
krafte rn a och dessas ledning i en över
blickbar framtid . Tillräckligt antal sjövär
diga fartyg eller kustförsvarsförband med 
hög be redskap, god tillgänglighet och ut
håll ighet samt sensorer och vapensystem 
som kan möta likvärdiga motståndare är 
rimliga grundkrav. Att besättningarna 
dessutom ska ll ha en tillräckligt god ut
bildning för uppgiften oberoende av tid 
på året är också självklart. 

Jag har sökt stöd för mina förs lag till 
föränd ringar inom Marinen genom att 
läsa några av de kända äldre strategiska 
tänkarna och deras uttydare. 

Kommendör Gabriel Darrieus, före
dragande i strategi och taktik vid den 
franska sjökrigshögskolan , skriver i Sjö
kriget, dess strategi och taktik (översatt 
191 l) , 'för att skapa herravälde till sjöss 
erfordras ~jövärdiga fartyg". 16 Dagens 
svenska sjöstridskrafter är huvudsakli
gen avsedda för operationer i Östersjön. 
Väderförhål landena är relativt lätta och 
ställe r inga särski lt höga krav. Framti
dens stöd till säkerhetspolitiken kan 
komma att kräva större depl ace ment. 
Vi sby-korvetten har fått viss kritik fö r sin 
storlek , men mot bakgrund av e tt behov 
av e tt förändrat operationsmönster är 
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storleken lätt att försvara. Den utveck
ling av stealth-tekniken som korvetten 
har medfört , innebär också att storleken 
kan försvaras. 

I Ron ny Lindsjös Marinhistoria, finns 
exempel på hur Sverige agerade för att 
stödja sin handelsflotta under l 800-talet. 
Under lång tid hade man från främst 
ameri kanskt och brittiskt håll försökt att 
få slut på det sjöröveri som barbaresksta
terna, dvs Marocko, Alge ri et, Tunis och 
Tripolis i århundrade n hade utövat mot 
de europeiska handelsfa rtygen i Medel
havet. Under å ren 1815-1845 sände 
Sverige vissa år örlogsfartyg till Medel
havet för att skydda skandinaviska han
delsfartyg. Ett typexempel på tidig PFP 
uppgift. Jag bedömer att den här typen av 
uppgifter kan komma att bli mer vanlig i 
framtiden, både i fredskriser och i krig. 
Operationerna kan vara långvariga. Det 
ställer krav på längre uth å llighet. Vår im
portsjöfart måste skyddas, de t är bara 
sjövärdiga fartyg som kan lösa den upp
giften . Vi måste även inom landet ha re
surser för att kunna sjötransportera för
band till krishärd ar vid internationella 
operationer och mell an operationsområ
den inom landet. Sjötransporter av för
band är inget vi hittills har prioriterat sär
skilt högt under våra övningar. Övningen 
Nordvart vintern ·1997 var ett undantag, 
då prövades med gott res ultat att med ett 
modernt lastfartyg MS Obbola, transpor
te ra delar av PB 8 från He lsingborg till 
Holmsund på ca ett dygn. Sjötransporter 
kan vara , vi lket inte få r förglömmas, det 
enda sättet att snabbt hämta ut interna
tione lla förband från e tt konfliktområde 
där insatsen inte stabiliserar läget och 
hotet mot den inte rn at ione ll a styrkan 
blir för högt. 

Vad gäller beredsk ap, skriver Gabriel 
Darrieus. "En flotta till ankars som låter 

en kraftfull och stridslysten fiende över
fa lla sig, är i sann ing en gripande bild av 
passiv undergi{venhet, af defensiven i sin 
prydno med ett ord sagdt''. Sjöförsvarets 
be redsk ap måste anpassas i enli ghe t med 
regennge ns proposJtJon. Den höga 
" tryck på kn appen " be redskap som fl era 
av förbanden hittills har upprätthå llit , 
bör kunna ersättas av en mer långsiktig 
beredskap att kunna tjäna som ett säker
hetspo li tiskt verktyg under en större de l 
av året . A ntalet fartyg måste vara så stort 
att vi kan upprätthå lla en marin nä rvaro 
och uth ållighet i närområdet och samti
digt de lta med åtminstone några fartyg i 
internationella operatione r. 

Fartygsförbanden beman nas idag av 
befälstunga besättningar och ett fåtal 
värnpliktiga. De krav materie len och tak
tiken ställer gör det idag tveksamt att ut
bilda värnpliktiga till befattningar om
bord. Det vidimeras varj e år vid Kustflot
tan att de värnpliktiga, först vid de sista 
övningarna på året börjar förstå sam
manhangen och till del kan hantera ma
te rie len ombord . När besättningarn a har 
mönstra t av, börjar den arbetsamma och 
dyrbara utbildningen igen. Jag anser att 
det bör övervägas att ersätta de värnplik
tiga med stamanställd pe rsonal för att 
det skall råda balans mell an materielens 
kva lite och personalens kompetens. Om 
det av politiska skäl inte är möjligt att ge
nomföra det på samtliga typer av fartyg, 
så bör det åtminstone göras på de mest 
kvalificerade t ex på ubåta r med ca 6-8 
vpl utbildade per år och på ytstridsfartyg 
med fe mtontalet vpl. Driftbudgeten för 
en ubåt är ca 5 mkr per år inklusive un
derhåll. Med en stamanställd besättning 
minskar behovet av utbildning markant. 
Det borde vara möjligt att både få bättre 
ekonomi och högre kvalite med at t ersät
ta ca 6 - 8 utbildade vpl per år med stam-

personal alternativt att de värnpliktiga 
ges en så begränsad utbildning att de inte 
kan krigsplaceras. Utöver kostnaderna, 
är regelverket dessutom ok lart om värn
pliktiga kan utn yttj as i operationer i en 
gråska la me ll an verksa mheter som vare 
sig är krig e ll er fred. 

Gabriel Dan·ieus citerar General Jo
mini i Sjökriget, dess strategi och taktik , 
"General Jamini talar äfven om nödvän
digheten all hafva en god operationsbas, 
h varifrån förstärkningar och förnödenhet 
af alla slag kunna hämtas; och h vilken är 
oumbärlig för underhållandet af strids
krafternas handlingskraft. Denna bas bör 
äfi;en utvidgas och .fidlständigas genom 
upprättandet afsekun dä ra baser allt efter 
som stridskrafternas offensiva operatio
ner aflägsna desamma från hufvudopera
tionsbasen". Gabri e l Darrieus fortsätter. 
"Att på ett antal väl valda platser samla 
bränsle, oljeförrådeJ; li fsmede l, ammuni
tion, reservapparater mm, med andra ord 
allt h vad som är nödvändigt för att sätta 
en sjöstyrka i stånd att operera, utgör en af 
strategiens hufv uduppgifter". 

Gabriel Darrieus fortsätter slutligen 
avseende försva r av basområden, "men 
om de punkter på kusten som måste för
svaras äro till antalet få, så är detdäremot 
af yttersta vikt att deras försvar blir så 
kraftigt som m.öjligt. Flottan bör, i dess 
hamnar kunna .finna ett fullständigt och 
ogenomträngligt skydd, så alt fartygens 
utrustning och reparationer må kunna 
försiggå alldeles ostörd!, h vilket är nöd
vändigt för alt de skola kunna göras has
tigt. Vidare böra försvarsanordningarna 
vara så starka, all de ensamma förmå ar 
slå h varje anfa llfrån motståndaren, h vari
genom blotta f restelsen till all fråntaga de 
flytande stridskrafternas deras offensiva 
roll och utbyta den mot en passiv, må blif
va utesluten". 
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Här finns som jag ser det starkt stöd 
för att reducera antalet marinkomman
don och basområden. Marin närvaro vid 
samtliga våra kuster är viktig, inte minst 
av rekryteringsskäL Emell ert id har de 
marina förbandens behov av stödjepunk
ter med de väsentligaste förnödenheter
na utvecklats till något väsentligt större
en betydligt mer komplex och dyrare or
ganisation. Idag kopplar vi ihop flera, så 
vitt ski lda verksamheter som territoriell 
ledning, taktisk ledning, mobiliserings
ledning, produktionsstöd, underhå lls
verksamhet, och t ex frivillig försvars
verksamhet inom begreppet maJ·inkom
mando. Kompletta stödfunktioner som 
sjöbevakningscentral, rad iostation , in
köpsorganisation , lönekassa mm full
ständigar bilden av marina kolosser. Det 
finns fyra! 

Orrbasområdet i Östergötlands skär
gård, anser jag vara ett bra exempel på en 
marin stödj epunkt. Där kan de marina 
förbanden erbjudas allmänna och marin
specifika förnödenheter, smärre under
håll och vid behov komplettera personal. 
Behövs det kan en rörlig underhållsled
ning grupperas i området. Vi behöver 
inte ha både förråd, planeringsfunktion 
och varv för kvalificerat tekniskt under
håll inom varje marinkommando runt 
kusten. De moderna ledningssystemen 
gör det möjligt att ha en gemensam sjö
bevakningscentral och radiostation i ri
ket. Ett Iönekontor i varje region, kan 
t ex inte heller vara nödvändigt för att 
kunna betala ut löner. Det borde kunna 
räcka med ett marint lönekontor. stöd
produktionen måste minskas, tekniken 
ger den möjligheten! 

Marinen har för få officerare främst i 
nivåerna 2, 3 och 4. En ständigt minskan
de organisation, skapar in te heller den 
rekryteringsbas som är nödvändig för att 
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bemanna och upprätthåll a marin närvaro 
i dagens omfattning runt samtliga våra 
kuster och att dessutom bemanna viktiga 
befattningar i HKV och övriga myndig
heter inom Försvarsdepartementets an
svar. Även personalbristen är alltså ett 
starkt krav på en reduktion av organisa
tionen. Det måste absolut vara bättre att 
bemanna en mindre ledningsorgan isa
tion med våra i särklass bästa officerare 
för jobbet och inte ammunitionsutjämna 
runt kusten med både vakanser och bris
tande kompetens som följd. 

Östersjöns stora betydelse för svensk 
säke rhet gö r det nödvändigt att huvud
sak ligen orga nisera sjöförsvaret med 
tyngdpunkten till Östersjön. Västkusten 
med Göteborg har dock särski lt stor be
tydelse för Sverige. Jag anser dessutom 
att västkustens betydelse ökar. Göteborg 
är rikets andra stad. Mer än 90 % av 
samtlig import och export passerar väst
kusthamnarna. Landets hela raffine
r ingskapacitet finns på västkusten. Göte
borg är med andra ord fortfarande "por
ten åt väster". Göteborg och västkusten 
har dessutom stor betydelse om våra in
ledande försvarsåtgärder skulle miss
lyckas. Jag anser att försvaret av västkus
ten har varit eftersatt för länge. Sjöstrids
krafterna övade förr mycket frekvent på 
västkusten. Försvarets ekonomiska pro
blem har märkbart minskat omfattning
en av övningarna på västkusten. Det är 
a ll va rligt eftersom vi både avsäger oss in
flytande i området och inte heller får vik
tiga erfarenheter av operationer i saltare 
hav och i hav som är mer utsatt för väd
rets påverkan. Dessa erfarenheter skulle 
ge oss information om hur fartyg skall 
konstrueras för PFP operationer på stör
re avstånd från svensk kust. Det är därför 
både rimligt att öva oftare och att lång
siktigt basera fartyg på västkusten. lnter-

nationella övningar i Skagerrack- Katte
gatt ger goda möjligheter att öva i alla fö
rekommande marina terrängtyper. 

Västkusten bör alltså ges en ökad 
tyngd i försvarsplaneringen. En stark ma
rin stödjepunkt måste det finnas på väst
kusten. Östersjöns två stora marinkom
mandon och basområden kan reduceras 
markant vad avser ledningskapacitet och 
underhållskapacitet Inriktningen bör i 
stället vara att skapa flera marina stödje
punkter med mindre och centra liserade 
stödfunktioner. MKN kan läggas ned helt. 

De marina förbanden minskar i antal. 
Det är då rimligt att även underhållsor
gan isationen minskas och anpassas till de 
nya behoven. Behov kommer att uppstå 
både i Sverige och utomlanels uneler PFP 
operationer. Grunden för det kvalificera
de marina underhållet är ÖVM. Där och 
endast där finns det "fullständiga och 
ogenomträngliga skydd, så all fa rtygens 
utrustning och reparationer må kunna 
försiggå alldeles ostörd!, hYilket är nöd
Yändigt för att de skola kunna göras has
tigt", som Gabriel Darrieus skriver. Med 
ÖVM som en mycket kvalificerad marin 
unclerhållsresurs, stöttad av regionala 
marina stödjepunkter med förråd på 
väst, syd och norrl andsk usten för marin
specifik materiel samt en rörlig (land
och sjöburen) lednings- och reparations
resurs för operationsriktningen, borde 
mycket stora besparingar kunna göras 
inom underhållstjänstområdet 

Östersjön är ur sjö- och lu ftoperativ 
synvinkel ett operationsområde oavsett 
miloinclelning. Därför är det rimligt att 
de kvalificerade marina förbanden som 
uppträder i området också leds av en 
chef. Den utredning som marinchefen nu 
har tillsatt avseende ett marintaktiskt 
kommando, bör snarast mynna ut i en re
duktion av militärbefälhavarnas inflyta n-

de på den direkta operativa och taktiska 
ledningen av de marina förbanden. Här 
är elen väg som flygvapnet har valt med 
ett FTK väl värt att följa. En sådan orga
nisation ett MTK, sk ulle även bli logisk 
genom att den samordning som alltid 
krävs för strid till sjöss med flyg- och sjö
stridskrafter avsevärt kommer att för
enklas. 

Sjöstridskrafternas och de operativa 
sjömålsbekämpande förbanden , måste 
kunna leelas effektivt. Dagens lednin gs
organisation är för tungrodd genom att 
elen utövas på för många nivåer och inte 
tillräckligt välövad i nära samspelmell an 
politisk och militär krisledning. En ope
ration som skall utföras under lågkon
flikt kommer att ställa utomordentli gt 
höga krav på ett nära samarbete mellan 
politisk och militär ledning. Ledningen 
skall kunna utföras uneler lång tid. Det är 
viktigt att gemensamma övningar där po
litisk och militär beslutsförmåga prövas 
mot händelser som kan ha stor påverkan 
på svensk säkerhet under fredskr is ge
nomförs. 

Åtgärder inom MKO för att 
minska kostnaderna för 
organisationen 
Avslutningsvis vill jag visa att åtgärder 
redan nu har påbörjats i syfte att spara 
resurser för förbanelens omsättning. Åt
gärderna är exempel som kan tillämpas 
inom samtl iga MK. Det arbete som nu 
pågår, borde ha startat för flera år sedan. 

Arbetet har inriktats mot att snabbt 
avveckla redan utgångna och i närtid ut
gående kr igsförband. Den nya mabför
rådsprincip som ÖB har beslutat, ändrar 
i ett slag förutsättningarna för Försvars
makten. Den ä ldre principen att på 
mycket kort tid (timmar- dagar) kunna 
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ställa hela Försvarsmakten på krigs fot 
kan mot bakgrund av rådande omvärlds
läge ändras til l e n mer ra tionell princip. 
Inom MKO har e tt särsk ilt projekt inl e tts 
för att snabbt kunna ta hem vinstern a av 
elen nya principen. Nedan belyses några 
områden där arbe tet reda n är i full gång. 

Mineringstjänst 
MKO inriktning är att Söclra K va rke n 
och infallsportar inom MKO (Söcler
tälj e inloppet, Nynäshamn, Sandha mn 
och Kapellskär) skall ges ett fortsatt 
adekvat försva r grundat på moderna och 
väl unele rhålln a minor kompletterat med 
sveph inder mm . Totalt antal minor som 
behövs är väsentligt mindre än idag. De 
minor som vä lj s för uppgifte n skall kräva 
små underhåll sin sa tser för att vara str ids
dugliga. Minorna förrådställs i ett fåtal 
förråd . Resterande minor störtas. 

Torpedtjänst 
Äldre torpeder avvecklas sna rast Kvar
varande mode rn a torpede r koncentreras 
till e tt fåtal förråd . 

Mabplatser 
Mabplatser för förband med låga ope ra
tiva krav och lång återtagn ingstid av
vecklas succesivt i samband med andra 
åtgärder i förrådet/omgivn ingen. Materi
elen förrådställ s i Milo M bakre förråd 
artike lvis i arsenalsförråd genom Uhreg 
M försorg. För vissa förband med höga 
ope rativa krav föreslås inga förändr in gar 
från dagens läge. Mabplanläggninge n 
hå ll s aktuell. 

Övriga alternativ att överväga för 
mabplatsern a är att sammanslå mobplats 
l och mabplats 2 på en plats (mobplats 2) 
där så är möjligt. Mabmateriel förråel
stäl ls därutöver vid fredsförrådsanl ägg-
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ningar, varvid materie len utnyttj as fullt 
ut i förbandsproduktion en. 

Båtmateriel 
Amfibiebata lj onernas båtmateriel för
råelsställs på Muskö och på Rinclö för 
fredsrationalite t snarare ä n hög mobbe
reclskap. 

Befästningar 
Utgående förbanels befästningar avveck
las i ordning: 
l. äldre befästningar som kostar arren

elen 
2. äldre befästningar som stör miljön för 

friluftslivet 
3. moderna re befästningar som saknar 

betydelse för områdesförsvaret 
Vissa be fästningar med tillhörande 

fast installerad vapenmateriel måste be
varas trots att förba ndet har utgått e nligt 
KOP M. Sambanelsnätet i skärgårelen 
som passerar befästn ingen och de rörliga 
förb anelens krav på skydelsrum samt 
skyclclacle ledningsplatser motive rar det
ta stä llningstagande. Samtidigt utgör 
dessa anläggningar potential för tillväxt 
till en låg årl ig kostnad. 

Mark 
Mark avvecklas enelast undantagsvis. Så
väl freclsmässi ga övninga r som återtag
ning i ett krisskede kräver god tillgång 
ti ll övningsmark. 

Övriga besparingsåtgärder att över
väga är: 
• Krigsförtöjningsplatse r och te lefon

abonnemang till dem utom några en
staka övningsplatser inom SörB av
veck las/sägs upp. 

• Militärledssysteme t avvecklas. 
• Beredskapskraven reduceras innebä

rande att bl a att radiostationer hålls 

stängcia när fartygen inte övar till 
sjöss. Centralise ra elen nödvändiga ra
diopassningen till en plats i fred. 

• Central isera övervakningen av sjöter
ritOJ·ie t till en plats i fred. 

Sintsatser 
Försvarets e konomi är inte lä ngre ti ll 
räcklig för a tt både bibe hålla kvalitet och 
kvantitet i o rganisat ionen. Vi når inte och 
kommer inte att nå upp till e n bättre för
delning mellan materielanslaget och 
driftsanslaget om vi inte gör något dras
tiskt å t o rga nisati o nen och påsförclel
ningen . Ko nsekve nserna av bristande 
e konomi ä r att e tt ständigt minskande 
antal förband skall dela på en allt svagare 
ekonomi . Det innebä r rimlige n för låg 
teknisk kvalile i förbanden för de uppgif
ter som kan möta oss i närtid och en bit 
in på 2000-talet. 

Sverige har tidiga re genomfört strate
giska omsvängningar i historisk tid för 
a tt möta försvarsbehoven uneler och ef
te r vår stormaktstid . I mode rn tid har 
inga avgörande omsvängningar i för
svarspolitike n vare sig prövats eller ge
nomförts. En vag hotbild anser jag kräve r 
e tt nytä nkande he lt utifrån operativa 
krav, militärgeografiska förhå llancie n 
och våra internatio nella ambiti o ner. 

De marina förbanelens roll i landets 
försvar bör tillåtas a tt växa på armeför
banele ns be kostn ad. De marina förba n
elen får större och viktigare uppgifter i 
framticlen eftersom det är förband som 
nästan med kirurgisk precision kan sättas 
in där de behövs. De marin a förbanelen 
är dessuto m stående förband som med 
stor allsidighet och fl exibilite t ka n anpas
sa sig till nya uppgifte r. De marina för
banelen kan sättas in och lika enke lt dras 
ur en stridszon uta n nämnvärd risk till 
eskalatio n. Om så erfordras kan opera-

tionern a ske he lt dolt t ex spa ning med 
ubåt. De marina förbanelen kräver lite n 
personalinsats och innebär små risker fö r 
cle ltaga ncle personal. Förmågan till inte r
natione llt deltaga nde i operationer är 
omvittnat god . Ledning, unelerhåll sa mt 
operativa och tak tiska principer är uni
versella. 

Den allmänna värnplikten är inte läm
pad att möta mo rgondagens hotbild och 
uppgifter. Det är i längelen för dyrt att ut
bilda de värnpliktiga och utbildninge n ger 
inte tillräckliga kunskaper för att möta 
specialtränade förband i lågkontliktsce na
rier. D e marina förbanelen är redan i dag i 
hög grad befälsbe mannacle. Det borga r 
för hög kompetens vid insatser. 

Ledningsorganisationen är övertung. 
I närtidmåste övervägas att drastiskt re
ducera antalet nivåer och antalet staber 
på varj e nivå. Modern !T-teknik utgör 
grunden för ett förändrat sy nsätt på led
ning. Varför sku ll e inte marinen kunn a 
leelas i ope rati oner från högkvartersni
vån e ll e r från e n ny nivå , Marin Taktiskt 
Komm ando, (som ersätter MK-nivån) , 
när det vad jag fö rstår fun gerade välmed 
operat iv ledning från marinstaben ända 
fram tillmilareformen 1966. 

Nu fö reslår jag att Försvarsmakten 
slår stopp i maskin uneler några år, så att 
vi kan bestämma läget och lägga ut en ny 
kurs för framtide n. KÖMS ä r e tt utmärkt 
forum för ele n debatt om elen nya kursen 
som nu måste läggas ut. 

Noter 
l Svensk Försvarspolitik under efterkrigs ti 
den sidan Il , Cars. Skoglund & Zetterberg. 

2 SvD den 17 december 1997. Brännpunktsa r
tikel av Per Borg. 

3 ÖB Perspektivplan del 2, sidan 7. 
4 Försvarsmaktens Snabblnfo 46/97. 

5 Svensk Historia, Alf Hemiksson. 
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6 Marinhistoria, Ronny Lindsjö. 

7 Marinen i Framtidens Försvar, Olle Stenholm. 

8 Hedersledamoten Dick Börj esson anföran
de i Göteborg den 14 maj 1996 (TiS 2/96). 

9 ÖB, General Owe Wiktorin kommenterar 
försvarsbes lutet 1996. 

l O Årsberättelsen i avd IV för 1987 av gmj 
Helge Gard och öv Berne Gustavsson. 

Il Tidningen Expressen ledarsida "Den farli 
ga värnplikten", den 29 december 1997. 

12 Marinen i framtidens försvar, Överste Bo 
Hugemark. 

13 Korresponderande ledamoten Johan Tun
berger inträdesa nförande Anpassningsdok
trin en - e tt hinde r för anpassning (TiS 4/ 
1997). 

14 Ledamoten Jörgen Ericsson inträdesanfö
rande Sjömak t i anpassningsförsvaret (TiS 2/ 
97). 

15 Regeringsproposition 1996/97:4, sida 70. 

16 Gabriel Darrius Sjökriget, dess strategi och 
taktik. 

17 Gabriel Darrius citerar General Jomini i 
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Ledamoten 
LENNART MÅNSSON 

Kommendör Lennar1 Månsson är stf chefför Sydkustens 
marinkommando 

Marint koncept i nästa sekel- ett debattinlägg 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde med Kungl. Örlogsmannasällskapet i Karls
krona26mars 1998 

J Sverige har vi haft svårt att bryta oss ur den under lång tid förhärskande 
invasionsförsvarsstrategin och anpassa försvaret till dagens och morgondagens 
förändrade säkerhetspolitiska ramvillkor. Under senhösten 1997 påtalade ÖB 
vikten av att Försvarsmakten övergår till en anpassningsstrategi. Därmed kan den 
nödvändiga debatten på allvar komma igång om vad vi skall ha försvaret till och 
hur det skall vara utformat. Detta debattinlägg fokuserar på det marina konceptet i 
nästa sekel. 

säkerhetspolitisk och 
strategisk grund 
Den säkerhetspolitiska situationen i Eu
ropa präglas av den oförutsebara utveck
lingen i Ryssland och de f d kommunis
tiska staterna. K varstående historiska, 
religiösa eller etniska problem medför 
risk er för utbrott av väpnade konflikter 
utefter och innanför det gamla Sovjet
unionens gränser. En fortsatt rysk om
stä llning till demokra ti och mark nads
ekonomi är en förutsättning för Europas 
säke rhet. Trots positiva utvecklingsten
denser i dessa avseenden kan det dröja 
länge innan några säkra slutsatser om 
Rysslands utveckling kan dras 1 Konfl ik
terna på Balkan tydliggör Europas fort 
satt starka beroende av USAs besluts-

kraft och militära förmåga 2 att stabilisera 
kriser i Europa. E n fortsatt amerikansk 
närvaro är därför önskvärd. NATO har 
trots ryskt motstånd påbörjat en utvidg
ningsprocess. Hänsyn till Rysslands mot
stånd mot utvidgningen har dock tagits 
genom bildandet av NATO-Rysslandsrå
det, vars syfte) är att vara en mekanism 
för konsultation och koordination. Paral
lellt med NATO utvidgningen pågår dis
kussionen om utvidgningen av EU bl a 
med de baltiska state rna. De tre baltlän
derna sk ulle då överta ansvaret för EUs 
yttre gräns. D e t baltiska territoriet utgör 
också ett område som omedelbart hotas 
vid en negativ utveckling i Ryssland. 

En internationell kris kan snabbt ut
vecklas om ho ten blir verklighet. Den sä-
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kerhetspolitiska utvecklingen i E uropa 
innehåller således såväl möjlighete r som 
risker och hot. Samtidigt stä lls krav på 
världssamfundet att värna om de mänsk
liga rättigheterna i e tt globalt perspektiv. 
Flera europeiska stater har anpassat sina 
mariner till att bättre kunna verka i 
fredsstödjande operationer i hela värl
den. Exempelvis har Norge och Dan
mark4 påbörjat a minriktning av respekti
ve mariner i syfte att förbättra " Blue Wa
te r-fö rm ågan" . l delrapporten inför Kon
trollstat ionen ·1998 (KS 98) pekar för
sva rsberedningen i de avs lutande fråge
ställningarna på behovet av en di skus
sion om de säkerhe tspoliti ska och geo
grafiska priorite ringarna5 i närområdet, 
Europa, och övriga världen. 

Sveriges säkerhetspolitiska och stra
tegiska si tuation bestäms i fö rsta hand av 
vår t geo politiska läge. Närheten till Ryss
landmed dess politiska och militära styr
ka har uneler lång tid avgjort Sveriges po
litiska handlingsfrihet. l dag har vår öka
de handlingsfrihet inneburit att vi de ls är 
medlemmar i EU och de ls är aktiva i fl e
ra säkerhetsorga nisationer. l FN-opera
tion en i Bosnien står vi under NATO-be
fäl. l intern at ione ll samverkan kommer 
Sverige även fortsä ttningsvis att be höva 
medverka till kollektiv krishantering. 
Försvarsberedningens delrapport inför 
KS 98 pekar tydligt på behovet av en 
mångsidig och stä rkt förmåga till kris
hanteri ng". Regeringens inriktning är att 
deltaga i det Euroatl antiska Partner
skapsrådet (EAPR ) och fördjupningen 
av PFF-samarbetet7 samt skapa en tro
värdig förmåga 7 att bid raga till interna
tion e ll a krishanteringsinsatser uneler 
FN- e ll er OSSE-mandat~ i Europa. 

Detta ökade samarbete bör enli gt 
min mening kunna utveck las till att 
Sverige tydligt organisera r behovsanpas-
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sade insatsstyrkor till "UN Stancl by For
ces". Till denna bild bör även EUs möj 
lighe te r till krishantering kunna inräknas 
genom de i EU grundfördrag nyligen in
sk ri vna Petersbergsuppgifterna8 Dessa 
uppgifter innebär att militära resurser 
kan nyttj as för humanitära insatse r, rädd
ningstjänst, fredsbevarande insa tser och 
krishantering. Kopplingen mell an EU 
och WEU torde härmed ha stärkts9 ÖB 
har dessutom förordat 10 en uppbyggnad 
av en europeisk förm åga för "Peters
be rgsuppgifterna ". Sveriges observatör
skap i WEU ger oss rätt att deltaga i in
sa tse r och i beslutsfattandet då vi ingår 
med resurser. 

Vårt inte rn ationell a engagemang kan 
beskrivas" , som om "vi tillsammans med 
övriga västeuropeiska stater deltar i en 
fredsstödj ande operation, där de militära 
res urserna utgör ett av fl era säkerhetspo
liti ska mede l. Avsikten med denna freds
operation E uropa kan kortfattat uttryck
as som att stödja elen positiva utveckling
en mot demokrati i Cen tral- och Öst
europa , men samtidigt upprätthåll a be
redskap för att hantera vålelsamma kriser 
och för att förs vara Västeuropa i ett läge 
om fredsoperationen skulle misslyckas" . 
Trots att Ryssland idag ä r svagt, är det 
fortfarande landets utveckling som un
der överskåd li g tid kommer att bestäm
ma Sveriges säkerhe tspoliti ska situat ion . 
Från militärstrategiska utgångspunkter 
är det utveck lingen på Nordkalotten och 
i Östersjöregionen som ä r de två domi
ne rande säkerhe tspolitiska storheterna. 
Det ryska kärnvapeninnehavet spe lar 
for tfa rande en betydande roll. Kärnvap
nen bar blivit allt mer sjöb urna och är i 
huvudsak koncentrerade till Norra Mari
nen. Et t konventionellt militärt hot i norr 
kan numera fö rst uppstå efter det att 
Ryssland uneler en fö ljd av år ha r åter-

skapat en offensiv militär kapacitet möj 
lig att nyttja på Nordkalotten. Till skill
nad från detta område präglas de t säker
he tspoli tiska läget i Östersjöregionen av 
en betydande dynamik. Här kan Ryss
land och NATO red an i nuvarande om
världsläge bli direkt involverade mot var
andra. NATO utvidgningsbeslut har 
inneburit en ökad frekvens av militära 
övn ingar mellan polska och olika NATO 
länders stridskrafte r. l området har Ryss
land den enda kvarvarande framskjutna 
marina bas- och stödjepunkten i Öster
sjön . Kaliningracls oblast är där för av vi
talt säkerhetsintresse för Ryssland. 

Eftersom Litauen och Vitryssland 
skiljer Ryssland från oblasten kan områ
det endast försörja s via havet e ller ge
nom luften om inte passagen genom 
ovan nämnda länder ti llåts att fortsätta. 
Genom denna utsa tthet samt att Polen 
och från 1999 även NATO gränsar direkt 
till detta ryska område är utvecklingen i 
det strategiskt sammanhängande områ
det, södra och sydöstra Öste rsjön , av av
görande betydelse för framtida säkerhet 
i Östersjöregionen. r vår anpassnings
strategi utgör detta område en strategisk 
termomete r'\ där den säkerhetspolitiska 
temperaturen kan avläsas. Områdets 
framtida karaktär av gränslinje mellan 
öst och väst innebär att sanno likheten 
för krise r är störst här. G enom vårt de lta
gande i FNs, OSSEs och EUs fredsstöd
jande verksamhet i E uropa kommer kri
ser i vårt nä rområde att hante ras tillsam
mans med andra stater. Sverige kommer 
sannolikt att avkrävas ett särskilt ansvar 
för medverkan vid krishantering i Öster
sjöregione n. 

I likhe t med andra suveräna stater 
har Sverige rättighet och skyldigbet att 
hävda territoriet mot kränkningar. Dess
utom har vi särskilda åtaganelen att upp-

fylla i den ekonomiska zonen , innebäran
de ytterst att hävda och skyelda svenska 
intressen. 

Under l 999 kommer Sverige sanno
likt även att inrätta en s k angränsande 
zon '3 om tolv distansminuter utanför sjö
territorie t. I denn a zon erhålls utök ade 
kontrollmöjlighete r. Genom att uppfyll a 
de rättigheter och skyldigbeter som havs
och fo lk rätten förutser bidra r vi till att 
öka stabiliteten. E tt rubbat förtroende 
för vår vi lja att klara dessa uppgifte r är 
särskilt allvarligt i södra Östersjön. Vill 
Sverige i framtid en vara med och påver
ka den internati one ll a säkerhetspolitiska 
utvecklin gen är de t nödvändigt att vi ut
veckla r vår förm åga att kunn a medverka 
militärt 14 • Nuvarande marina resurser ä r 
en bra grund och våra särski lda kunska
per om operationer i s.k " Littoral Wa
ters" tillför viktiga komponenter till de 
internationellt nödvändiga marina resur
serna. Att dessa marina stridskrafter 
dessutom motsvara r kraven på de kris
hante ringsverktyg och elen avskräckning 
som e rfordras i närområde t är ju inge n 
nackde l. 

Marina operationsområden 
Betyde lsen av de olika marina opera
tionsområdena kan förklaras utgående 
från en geografiskt beskriven modell. 

Närområdet dim ensionerar marinens 
utformning, efte rsom en nega tiv säker
hetspol itisk utveck ling i detta område di
rekt kan hota vårt natione lla oberoend e. 
Bottniska Viken, Norska havet och Ba
rents hav har en stark koppling till ut
vecklingen på Nordkalotten. l norr har 
NATO vitala eko nomiska- och säker
he tsi ntressen samt förm åga att koncen
trera stora styrkor. Bottniska Viken ut
gör idag ett finsk-svenskt innanhav. 
Å landsförträn gningen ger oss goda möj-
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tigheter att följa upp och kontrollera far
tygsrörelserna. Att en säkerhetspo litisk 
kris i nuvarande omvärldsläge skulle 
uppstå i våra nord ligaste farvatten måste 
bedömas som utomordentligt liten. Öst
ersjöutloppen och Nordsjön utgör idag 
ett fredligt område. J Nordsjön finns 
dock starka ekonomiska intressen. 
Strandstaterna kan karaktäriseras som 
utvecklade demokratier och tillhör sä
kerhetsorganisationen NATO. Detta tak
tum, tillsammans med vårt EV-medlems
skap, gör det svårt att se en situation där 
en allvarlig säkerhetspolitisk kris skulle 
kunna uppstå i väster. Däremot kan om
rådet komma att påverkas av sekundär
effekter från en kris i Östersjön. 

Östersjön , men i synnerhet södra och 
sydöstra Östersjön, utgör såvä l på kort 
som lång sikt vårt marina säkerhetspoli
tiska fokus. Här måste vi etablera en om
fattande marin närvaro i syfte att följa ut
vecklingen , demonstrera förmåga och 
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därmed vara stabiliserande. Om en inter
nationell kris utveck las förutsätts vår 
marina infrastruktur med närhet till det
ta område kunna medge basering av 
stridskrafter, lednings- och underhålls
förband . Av särskild betydelse är en bi
behållen militär infrastruktur i sydöstra 
Sverige samt baseringsmöjl igheter på 
Gotland. 

EU:s marina intresseområde utgörs av 
EV-ländernas territorialhav och ekono
miska zoner samt de sjöväga r som med
lemsstaterna är beroende av för att bedri
va handel. Säkra sjövägar är en förutsätt
ning för att medlemsländerna skall kunna 
bibehålla nuvarande välståndsnivå och 
därmed ytterst ett demokratiskt stats
skick. Ett hot mot den fria handeln och 
den ekonomiska utvecklingen torde in
ledningsvis mötas av EU politiskt och om 
möjligt genom förebyggande åtgärder. 
Inom ramen för WEU och Petersbergs
uppgifterna ges ytterligare möjligheter att 

stabilisera situationen. l modellen ovan 
konstateras att EU intresseområde på två 
ställen sammanfaller med krisbenägna 
områden. Dels i vårt säkerhetspolitiska 
fokus ; södra och sydöstra Östersjön och 
dels i det potentiella marina kris- och kon
fliktområdet; Medelhavet. 

Det finns ett antal marina kris- och 
konfliktområden, där Medelhavet uppvi
sar en flora av latenta konflikter, vi lka 
när som helst kan få våldsamma förlopp 
och/e ller orsaka humanitära katastrofer. 
Persiska Viken med konflikten i Irak och 
en osäker utveckling i J r an kommer un
der lång tid att erfordra en hög bered
skap för stabi liserande åtgärder. l Svarta 
havet kan en konflikt mellan Ryssland 
och Uk raina bryta ut. Närheten till de 
osäkra statsbildningarna i Kaukasus gör 
området ytterligare instabilt. Gemen
samt för här exemplifierade marina kris
och konfliktområden är att områdena 
även har enorma ekonom iska potentia
ler och i synnerhet för Medelhavet myck
et betydelsefulla sjövägar. Östersjön re
presenteras även i denna grupp som ett 
potentiellt marint kris- och konfliktom
råde. 

Marina uppgifter i framtiden 
Inför en diskussion om framtida uppgif
ter bör marina stridskrafters olika roller 
beskrivas 15

: 

- Diplomatisk rollen (Dipolmatic Role) 
innebärande bl a genomförande av 
örlogsbesök, deltagande i internatio
nella övningar, nyttjande av marina 
resurser som krishanteringsmedeL 
Ordningsrollen (Constabulary Ro le) 
innebärande bl a att hävda och skyd
da nationell integritet och suveräni
tet, skydda marina resurser i vår eko
nomiska zon samt att skydda EUs 
marina intressen och sjövägar. Vidare 

innebär denna roll en övervakning av 
att internationell havsrätt 16 efterlevs. 
FN-, OSSE- ell er EU fredsstödjande 
operationer tillhör denna ro ll. 

- Militära rollen (Military Role) inne
bärande bl a upprätthållandet av en 
grundläggande marin försvarsfönnå
ga för att exempelvis kunna genomfö
ra skydd av sjöförbindelser eller att 
etablera alternativt bestrida kontroll 
över ett havs- e ll er ett skärgårds- och 
hamnområde. 
Denna indelning gör tyd ligt de mari

na stridskrafternas förmåga att verka i 
fred, kris och krig. Hur de olika roll erna 
nyttjas beror ytterst på den politiska led
ningens ambit ioner och vilja. 

I Försvarsbeslutet 1996 erhöll För
svarsmakten fyra nu väl kända uppgifter. 
Omvärldsutvecklingen pekar på att 
framtida hot och risker mot våra natio
nella intressen måste ses i ett bredare 
perspektiv 17 Grä nserna mellan militära 
och civila hot blir otydligare. En konse
kvens av detta blir att gränsdragningen 
mellan FM uppgifter därmed också kom
mer att påverkas och att uppgifterna i 
vissa avseenden kommer att överlappa 
varandra. 

Sammantaget med tidigare diskus
sion om de förändrade säkerhetspolitis
ka ramvillkoren leder detta till att mari
nen därför måste besitta en flexibel för
måga att stödja våra säkerhetspolitiska 
ambitioner och intressen i o lika situatio
ner och på olika "arenor" . Detta ställer 
krav på en översyn av marinens roller, 
uppgifter och stridskrafter. 

Denna översyn bör bygga på tre vikti
ga hörnpelare: 
• Upprätthållandet av en grundläggan

de marin försvarsförmåga 
• EU-medlemskapet med önskvärd 

förmåga i "Petersbergs-uppgifterna" 
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• Kravet på ett ökat intern atione llt en
gagema ng. 
I nä rområde t måste Försvarsmaktens 

fyra uppgifter kunna lösas. Styrande är 
den militära rollen och förmågan att 
mö ta väpnat angrepp, d v s militä rt våld i 
a ll a dess former. Östersjön är det område 
som dimensionera kraven på marinen. 
Fö lj ande uppgifter skall kunn a lösas: 
• upprätthålla marin närvaro 
• bedriva spa ning och und errättelsein

hämtning 
• upprätth åll a ubåtsjakt- , minröjnings- , 

mine rings-, duell- och anfallsförmåga 
• etablera och upprätthålla kontroll 

över havs- och basområden 
Detta kräver ett rimli gt antal strids

krafter med tredimensionalitet samt en 
hög personell kompetens och teknisk 
kvalitet. 

Uppgiften hävda att territoriell inte
gritet genomförs inom ramen för den 
marina o rdningsrollen. Förmåga att lösa 
denna uppgift är en förutsättnin g för att 
kunn a uppfylla varj e suverän sta ts rättig
heter och skyldighe ter. Uppgiften måste 
principiellt kunna lösas kontinuerligt och 
över hela vårt territorialhav samt stä ller 
krav på förmåga i följand e uppgifter: 
• Övervakn ing 
• Identifiering 
• l ngripand e 

För en trovärdig förmåga till ingri 
pande krävs plattformar med uthå llighet 
och a ll vädersförmåga sam t förmåga att 
göra graderade insatser. Till denn a verk
samhet bör även vägas in att bidraga till 
övervakn in gen av den ekonomiska zo
nen och en eventuell tillkommande an
gränsande zon samt att upptäcka och 
rapportera brott mot internationell havs
och fo lkrätt. Ytterst kan uppgiften inne
bä ra att skydda svenska intressen i dessa 
områden. 
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De marina stridskra ftern a har redan 
idag en god förmåga för uppgiften att 
stödja samhäll e t vid svå ra påfrestningar. 
Marina stridskrafter ä r1R sä rsk ilt lämpliga 
att stödja vid massflykt, fiskekonflikter, 
terrorism, kriminalitets- och smugglings
bekämpning, sjöolyckor samt vid utsläpp 
av farliga ämnen till sjöss. Exempelvis 
har de marina systemen god förmåga av
seende samband, led ning, övervakning 
och underrätte lsein hämtning, havs- eller 
skä rgårdsområdeskontro ll , bevakning 
samt att bistå med transportplattformar. 

Enligt min men ing bör stödet till sam
hället inte enbart fokuseras till svåra på
frestningar utan bör innefa tta en helhets
syn över hur Sveriges saml ade maritima 
resurser skall samord nas för samhällets 
bästa . Exempelvis sammanfa ll er marint 
säkerhetspolitisk t fokus med det område 
som av Kustbevakningen bedöms som 
högriskområde. Marin ens resurser har en 
inneboende förm åga som kan merutnytt
jas i ordningsrollen tillsammans med och 
som stöd åt Polisen, Tullen , Sjöfartsver
ken och Kustbevakningen. Exempel på 
uppgifter förutom sjömätning och isbryt
ning som Marinen kan bidraga med är 
bl a att: 
• Samordna övervakningen av territo

rialhav, angränsande zon och ekono
misk zon innebä rande bl a ansvar för 
radarkedj or och den gemensamma 
sammanställda lägesbi lelen 

• Bedriva spa ning in kl uderande uncler
rättelseinhämtning i vid bemärkelse 

• Bistå med "plattformen" vid ingri
pande under auk toritet av annan 
myndighetsperson 

• Bistå med specifik t utb il dni ngsstöd 
För att uppnå denna sam häll snytta 

krävs dock tydliga po li tiska bes lut. 
Uppgiften att kunna deltaga i interna

tionella insatser ger en ny d imension till 

FM uppgifter och ställer nya krav på ma
rinens kompetens och system. Re laterat 
till den säkerhetspolitiska och strategiska 
grunden kommer Sverige att ha e tt sär
skilt ansvar om en intern atione ll insats 
blir nödvändig i vårt närområde. Våra 
kunskaper att operera i s k "Littora l Wa
ters" torde då särskilt komm a att efterfrå
gas inom ramen för den alltmer efterfrå
gade maritima profilen med multinatio
nell a operationer i kustzonen19 20 De upp
gifte r som vi måste kunn a deltaga i är bl a: 
• Upprätthå lla en sjöblockad och sank

ti one r eller bryta en blockad 
• Genomdriva en "Exclusive Zone" 
• Evakuera personal elle r krigsdrabba

de från ett kris- e ll er kri gsområde 
• Skydcla och säkerställa fria sjövägar 

ell er att humanitär hj älp når fram 
• Överföra fredsstödjand e trupp till e tt 

insatsområde 
Dessa uppgifter kräver fö r sitt lösan

de att avse tt havs- e ller skärgårdso mråde 
kan kontrolleras. 

l EU marina intresseområde ä r beho
vet av marina stridskrafte r och uppgifte r 
kopp lade till vad Petersbergsdek la ra ti o
nen ger utrymme för el v s 
• humanitär hjälp och räddningstjänst 
• freds bevarande insatser samt kri s

hantering inkluderande "Peacema
king"21. 
Marina stridskrafter kan tidigt kom

ma att utnyttjas i kri sdämpande syfte 
med ringa risk för eskalation , efte rsom 
en sådan operationen inte omede lbart 
och definitivt berör ett lands territorium. 
Den marina närvaron och nyttj andet av 
marina förband i den dipl omatiska rollen 
kan i sig va ra stabiliserande. Vid en högre 
konfliktnivå kan även resurser inom ra
men för en ordningsroll behöva mobili
seras. För operationer i vårt närom råde 
ha r vi lämpliga resurser. Förmågan att 

agera i övriga delar av EU intresseområ
de i enlighet med Petersbergsuppgifterna 
behöver dock stärk as. 

Sverige har en lång tradition av att 
aktivt och solidariskt stödja FN-stadgans 
principer. Detta grunddokument ger 
världssamfundet utrymme för mycket 
långtgående åtgä rd er mot statsbildnin g
ar som stör ordningen. FNs insatser mot 
Irak är ett tydligt exempel härför. Da
gens FN-missioner ha r, p g a konflikter
nas oftast kompli cerade o rsakssamman
hang, behov av ett brett spektrum av in 
satser där en kombination av elen militä
ra dimensionen med civila hjälpinsatser, 
s k "Cimic Operations" ä r en förutsätt
ning för framgång. D e marina uppgifter
na vid en intern at ione ll in sats i något av 
dessa konfliktområden är i princip iden
tiska med vad som kan komma att krävas 
vid en internationell insats i vårt närom
råde. Skillnaclen ligger i stridskrafternas 
uthållighet, varför denn a förmåga torde 
behöva stärkas. 

Sveriges behov av marina 
stridskrafter för att bidraga till 
nationell och kollektiv 
säkerhet 
I nuvarande omvärldsläge är det inte 
sannolikt att FM ekonomiska ram ökas. 
En översyn av marinen bör bygga på det
ta grundvärde. Marinens oproportioner
ligt stora red uce ring i spåren efter FM 
ekonomiska "decemberkris 97" inger 
oro. Därför är det nödvändigt att FM och 
Kontro llstat ionen 1998 seriöst prövar en 
omavvägning av resurserna. Redan en 
mindre anslagsök ning till Marinen kan 
sannolikt ge multiplicerande positiv ef
fekt på marin förmåga med därtill höran
de förbättrat bidrag till svensk säkerhets
politik. Emellertid är det helt nödvändigt 
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att vi själva i Marinen vidtar förändring
ar. Vår strävan måste vara att upprätthål
la livskraftiga och framtidsanpassade för
band. Detta innebär, hur smärtsamt det 
än kan vara , att äldre och enbart inva
sionsförsvarsinriktade system så snabbt 
som möjligt avvecklas, försäljs eller om
organiseras till materiella mobiliserings
enhet (MME) i syfte att skapa utrymme 
för det "nya marina konceptet' ' . 

Sjökrigets tre dimensioner är ett sjö
strategiskt begrepp22 som bör läggas till 
grund för utformningen av framtidens 
stridskrafter. Detta begrepp innebär att 
en stat förfogar över marina stridskrafter 
som kan genomföra bekämpning från 
luften, på havsytan/från havet och under 
ytan . Endast om dessa tre komponenter 
står till förfogande kan en optimal sam
ordning av de marina systemen erhållas. 
Behovet av ytstridskrafter, minröjnings
förband , helikoptrar och amfibiebatal
jonsförband är även i dagens omvärldslä
ge med en ökad tonvikt på krishantering 
och fredsstödjande operationer uttalat. 
Ubåtssystemet förknippas ofta med inva
sionsförsvarsuppgiften, men har många 
andra nödvändiga förmågor, exempelvis 
underrättelseförmåga i vid bemärkelse. 
Vetskapen om dess existens är avskräck
ande och verkar krisdämpande. Singapo
re, Polen och Sydafrika är exempel på 
länder som anser det nödvändigt att 
komplettera sina mariner även med den
na dimension. 

Det traditionella marinflygets uppgif
ter löses i Sverige av Flygvapnet. Natio
nellt är denna samordning tillfyllest. In
ternationellt säkerställer multinationali
teten denna tredje dimension. 

Anpassningsstrategin innebär att det 
kommer att finnas behov av förband 
med hög tillgänglighet och internationell 
förmåga. Dessa s k modellförband23 mås-
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te ha förmåga till snabbt, flexibelt och 
rörligt agerande samt interoperabilitet. 
Framtidens stridsmiljöer ställer dessut
om krav på att behovsanpassat kunna or
ganisera nationella eller internationella 
stridsgrupper s.k operativa insatsstyr
kor24. Dessa styrkor kan vara rent marina 
eller integrerade stridsgrupper. Förmå
gan att agera tillsammans med civila re
surser i en samfälld "operation" måste 
dessutom finnas. En stor del av de mari
na stridskrafterna torde återfinnas som 
modellförband beroende på kravet på 
tillgänglighet och möjligheterna att ut
nyttja de marina stridskrafterna i de tre 
tidigare nämnda rollerna. I detta avseen
de måste även vapen- och sensorutveck
lingen beaktas. Morgondagens operatio
ner kräver såväl kvalificerad ledningsför
måga som tillgång till precisionsvapen. 

En mindre del av Marinens stridskraf
ter bör tillhöra de s k nationella totalför
svarsstyrkorna24 med därtill hörande varie
rande tillgänglighet och lägre beredskap. 

Marinstridskrafter 
Ytstridssystem 
Vid de prövningar av olika FM-struktu
rer som gjordes inför FB 96 konstatera
des ett behov av 24 ytstridsfartyg. Detta 
antal ansågs vara nödvändigt och säker
ställde att tre stridsgrupper under lång 
tid kunde operera samtidigt i norra res
pektive södra Östersjön samt i Östersjö
utloppen. Trots dragna slutsatser reduce
rades antalet till20. Förutom dessa kvali
ficerade enheter disponeras för integri
tetsuppgifter även ett antal vedettbåtar 
med ringa uthållighet. Nu planerad serie 
om tio korvetter. Visby måste fullföljas 
för att upprätthålla antalet ytstridsenhe
ter. Detta innebär att Marinen på sikt 
kommer att inneha 14 ytstridsfartyg (Vis-

by och Göteborg) med kvalificerad för
måga till operationer i närområdet. Hur 
skall resterande sex plattformar säker
ställas och framförallt vilken förmåga 
skall de besitta? Två alternativa utveck 
lingsvägar kan väljas: 
• Fortsatt optimering av kvalificerade 

fartyg för operationer i närområdet 
eller 

• Differentierad utveckling med bl a in
ternationell uthållighet 
I nom ramen för anpassningsstrategin 

kan motiv fin nas för den differentierade 
vägen. Här måste en seriös diskussion fö
ras. För den internationella uppgiften har 
vi en nisch i våra kunskaper avseende 
operationer i kustzoner. Denna nisch 
skall självklart tillvaratas. Nuvarande 
koncept har dock vissa begränsningar i 
den internationella uthålligheten. En för
bättrad förmåga att lösa Petersbergsupp
gifter bör tillföras. 

Ett första steg kan vara att utveckla 
två större lednings- och underhållsfartyg, 
vilka skall kunna nyttjas för ett brett 
spektra av uppgifter24, exempelvis Pe
tersbergsuppgifter. Dessa resurser borde 
disponeras redan i nuläget och kan inled
ningsvis representeras av min- och lag
fartyg. Ett andra steg kan vara att utveck
la två-fyra större korvetter med ombord
baserade helikoptrar. Ett sådant tillskott 
om fyra till sex större enheter skulle till
föra en god vinterförmåga för operatio
ner i närområdet och en internationell 
uthållighet. 

För integritetsuppgiften och stödet 
till samhället har samtliga sjöstridskraf
ter gedigen förmåga. Som ersättning för 
vedettbåtarna behövs dock en mer uthål
lig plattform med möjlighet att göra gra
derade vapeninsatser. Dessa patrullfar
tyg skall dessutom vara förberedda för 
att i en anpassningssituation kunna kom-

p letteras med kvalificerade vapensystem. 
Om vi utgår från att de kvalificerade yl
stridsfartygen skall ordinariebaseras i 
egentliga Östersjön kommer det i ut
gångsläget att krävas två-tre patrullfar
tyg i Östersjöutloppen och ett på Norr
landskusten. 

Minkrigssystem 
Fortfarande finns ett stort behov av en 
kvalificerad minröjningsförmåga. Detta 
behov föreligger såväl nationellt som in
ternationellt. Operationsfrihet måste 
kunna upprätthållas. Nyligen har fyra 
fartyg av Styrsö-klass tillförts marinen 
och de fyra första Visby-korvetterna 
kommer att tillföra värdefull minjakt
förmåga. Slitvargarna av Landsorts
klass står i närtid inför en viktig halv
tidsmodifiering. För att klara ett bibe
hållande av denna förmåga krävs dock 
beslut att avveckla äldre system. Själv
gående akustiska minsvep (SAM), 
röjdykarsystemet och bojbåtsfunktio
nen vidmakthålls. 

Minor är ett invasionsavskräckande 
vapen. Anpassningsstrategin ställer krav 
på en bibehållen kompetens inom detta 
teknikområde med ett litet antal högkva
litativa minsystem . Minfartygen kan där
med successivt avvecklas eftersom mine
ringsförmågan upprätthålls av korvet
tern a. 

Ubåtssystem 
Vikingprojektet måste fullföljas för att 
säkerställa denna sjökrigsdimension 
samt bibehålla personell kompetens och 
teknisk kvalitet. För att klara detta och 
att bidraga till en ökad satsning på yl
stridsfartygen krävs att successivt intar 
FB:s 96 numerär med två Näcken-ubåtar 
som materiella mabenheter (MME). 
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Områdesbundna 
kustartilleriförband 
Områdesbundet kustartilleri är ett inva
sionsförsvarsinriktat system. K varvaran
de system enligt FB 96, överförs snarast 
till materiella mabenheter (MME). Un
dantag görs för något enstaka system i 
Ålandsförträngningen samt på Gotland 
för bibehållande av officerskompetens. 
Detta ger ett vilande territoriellt marint 
försvar. 

Operativt rörliga 
kustartilleriförband 
Två amfibiebataljoner ges lägre bered
skap för att säkerställa en hög teknisk 
och personell nivå för övriga bataljoner 
samt införandet av de rörliga brigadled
ningarna. De tre rörliga kustartilleriba
taljonerna omorganiseras till två bataljo
ner med nya pjäser. Befälskompetensen 
på det tunga kustrobotbatteriet säker
ställs. Utgående från de två rörliga bri
gadledningarna kan två "Marinkårslik
nande" brigader bildas av amfibie- och 
artilleri b a tal jonerna. 

Marinflygsystem 
Marinens helikoptrar måste ha mörker
kapacitet samt kunna klara ubåtsjakt och 
transporter. Idag är radarspaning också 
en huvuduppgift. Det är inte självklart 
att denna spaning måste genomföras av 
bemannade helikoptrar. Det finns all an
ledning att pröva om ett ombordbaserat 
UAV system både k ~m vara billigare och 
vara mindre riskutsatt för bekämpning. 
De marina helikoptrarna är idag basera
de på tre ställen. Ordinariebasering om
bord på lednings- och underhållsfartyg 
och korvetter bör övervägas för en tred
jedel av antal et helikoptrar. Upprätthål-
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!ande av räddningsberedskap torde utan 
begränsningar kunna ske även från en 
ombordbasering. 

Målbild 201 O: 
18 Helikoptrar (8- 10 större, 8- 10 mindre 

samt marina UAV) 
4 Korvetter Göteborg 
1 O Korvetter Visby 
2-4 Korvetter större 
2 Lednings- och uhfartyg större 
7 Ubåtar 
11 Minröjningsfartyg 
4 Patrullfartyg 
2 Lagfartyg Trossö och Bel os 
2 "Marinkårsliknande brigader" (fyra 

amfibie- och två kabataljoner) 
l Tungt kustrobotbatteri 
2 Amfbat i lägre beredskap 

"Vilande territoriella marinregemen
te/kustförsvarsbataljoner" samt 
isbrytare och sjömätningsfartyg. 
Med denna struktur säkerställs kom

petens och kvalitet. Den politiska led
ningen har handlingsfrihet såväl för den 
internationella uppgiften som för exis
tensförsvaret. 

Marin snabbinsatsstyrka 
Utgående från det framtida behovet av 
flexibelt sammansatta operativa insats
förband och behovet av stärkt förmåga 
för krishantering är det angeläget att er
bjuda ett avvägt marint bidrag till svensk 
och kollektiv säkerhet såväl i närområ
det som i andra marina operationsområ
den . Om vi i ett rullande utbildningssy
stem25 antar att cirka en tredjedel av 
stridskrafterna kan ha nått en erforderlig 
utbildningsnivå bör för operationer i när
området den "insatsklara" resursen bestå 
av ; l lednings- och uhfartyg, l korvett 
större, 1 ytstridsdivision, 2 ubåtar, 1 min-

röjdiv, l hkpgrupp samt en "marinkårs
liknande bataljonsstridsgrupp" samt vis
sa övriga stabs- och stödresurser. Denna 
resurs kan samtidigt utgöra grund och re
kryteringsbas för internationella insatser 
utanför vår t närområde. 

Marin infrastruktur 
1 Marinen har vi idag två marina kraft
samlingsområden Stockholm och 
Karlskrona. En förutsättning för en livs
kraftig marin baserings- och stödjepunkt 
är att det förutom det geopolitiska läget 
och goda utbildningsbetingelser även 
skapas förutsättningar för en officer att 
under hans eller hennes yrkesverksam
ma tid utvecklas inom olika typer av 
tjänster. Efter genomförd chefsutbild
ning samt varvat med nödvändig tjänst
göring i central stab och skola måste offi
ceren likaledes kunna erbjudas högre be
fattningar i den egna regionen . Härför 
krävs det i varje stödjepunktsområde en 
balans och utvecklingsmöjlighet mellan 
olika tjänster: 
• Förbandstjänst 
• Taktisk stabstjänst 
• Underhålls- och teknisk tjänst 
• Kvalificerade lärar- och utbildnings

tjänster 
Tillgängliga resurser i marinen med

ger för närvarande endast två sådana 
kraftsamlingsområden. Marinen har 
dock behov av anpassad närvaro och ba
seringsmöjligheter i Östersjöutloppen, 
på Gotland och på Norrlandskusten. I 
stockholmsområdet finns dessutom om
fattande möjligheter till försvarsgrenso
beroende personlig utveckling vid Hög
kvarteret , Försvarshögskolan, Försvarets 
materielverk och den tillkommande Mi
litärhögskolan. 

Idag utnyttjas två större varv, Karls
kronavarvet och Muskövarvet. KkrV är 

det enda marina nybyggnadsvarvet För 
landet utgör det därför en strategisk re
surs i anpassni ngsstrategin , men är också 
ett säkerhetspolitiskt medel i den ökande 
integrationen av försvarsindustrin i Eu
ropa. Det är därmed av vitalt intresse att 
långsiktigt säkerställa varvets kompe
tens. 

Ledningsfunktionen 
Kravet på ledningsfunktionen 
Förmågan till ledning ökar i betydelse 
såväl för det nationella försvaret som i 
det internationella perspektivet. Föränd
ringen mot fl exibelt sammansatta opera
tiva insatsstyrkor ställer dessutom krav 
på rörlig ledningsförmåga även för den 
operativt-taktiska nivån. 

Nuvarande marina ledningsstruktur 
är anpassad till invasionsförsvarsstrate
gin. Den tekniska utvecklingen och det 
minskade antalet förband möjliggör en 
reducering och omställning till anpass
ningsstrategin behov. 

Internationell samverkan 
Den framtida ledningsstrukturen måste 
utformas så att den underlättar interna
tionell samverkan Internationellt utnytt
jas i samband med insatser och övningar 
två högre Jedningsnivåer; Combined 
Joint Task Force (CJTF) , vilken i princip 
motsvarar vår operativa nivå samt Mari
time Component Commander (MCC) , 
vilken kan beskrivas som en blandning 
av dagens Marinkommando, Rörlig Ma
rin Ledning (RML) och taktisk ledare till 
sjöss. 

En framtida ledningsstruktur 
Utgående från det geopolitiska och perso
nalförsörjningsmässiga behovet av två 
marina kraftsamlingsområden bör ett ba-
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lanserat alternativ väljas, som tillgodoser 
och säkerställer utvecklingsmöjligheterna 
för officeren i respektive kraftsamlings
område. Av säkerhetspolitiska och strate
giska grunder torde det vara självklart att 
dessa båda marina kraftsamlingsområden 
skall vara Stockholm och Karlskrona. 

Marinens Taktiska Centrum (MTAC) 
är på goda grunder lokaliserat till Stock
holm med den nödvändiga närheten till 
Högkvarteret. MTAC löser bl a följande 
övergripande uppgifter: 
• Utvecklar taktik , stridsteknik och 

teknik samt bereder underlag åt 
HKV krigsförbandsledning 

• Analyserar nationellt och internatio
nellt genomförd verksamhet och öv
nmgar 

• Utveck lar och driver centrala databa
ser 

• Utgör grund för en anpassningsstab 
vid ett försämrat omvärldsläge samt 

• Övertar från 1998-07~01 tillsvidare 
Kfl och KAC övningssamordnande 
roller 
l Marinen har under lång tid och i oli

ka sammanhang diskuterats att bilda ett 
Marinens Taktiska Kommando (MTK). 
Nyligen har ÖB inlämnat ett förslag till 
regeringen om FM utveckling under pe
rioden 1999~2001. I denna skrivelse före
slås en koncentrering av sjöbevaknings
verksamheten till två ställen i Marinen. 
Konsekvenserna av detta blir att nuva
rande fyra marinkommandon behålls, 
men tilldelas olika uppgifter. Enli gt min 
mening grundar sig ett sådant alternat iv 
all t j ä m t på i n vasionsförsva rsstrategins 
principer. Med hänsyn ti ll dagens säker
hetpolitiska situation , knappa resurser 
och kravet på att ledningsstrukturen 
skall underlätta internatione ll samver
kan kan och bör Marinen endast organi
sera e tt MTK. Koncentrering av sjöbe-
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vakningsverksamheten till ett ställe är 
tekniskt möjligt, varför mellansteget med 
två stä llen kan anses vara onödigt. MTK 
uppgifter bör vara att 
• utöva taktisk insats ledning 
• beredd att då behov förel igger utöva 

taktisk insatsledning från en rörlig 
ledningsplattform 

• samordn a förbandsutbildning och öv.
ningar 

• planera och delta i samt avdela för
band till internationella övn ingar och 
insa tser. 
Jag förordar att MTAC och MTK 

skiljs uppgiftsmässigt och geografiskt åt. 
MTAC skall ansvara för framtiden d v s 
utveckling av förband samt inrikta av
vecklingen av äldre förband. MTK, loka
liserat till Karlskrona, skall å andra sidan 
vidmakthålla förbanden d v s genomföra 
insatser och övningar. På så sätt skapas 
en struktur med en inbyggd och " hälso
sam dualism". 

Övrig dimensionering 
I Stockholm, Karlskrona och Göteborg 
skall finnas marina baschefer med be
hovsanpassade resurser. Deras uppgifter 
bör vara att utveckla och vidmakthålla 
infrastruktur, utöva territoriell ledning/ 
områdesansvar, svara för all stödproduk
tions- samt viss underhållsproduktions
tjänst i respektive ansvarsområde. 

l Malmö, Härnösand samt på Got
land bör finnas en marin representant 
med ansvar för de externa kontakterna i 
maritima frågor och elen begränsade in
frastruktur som trots al lt måste finnas för 
de lokalt bundna enheterna eller de till
fälligt baserade stridskrafterna. 

U oderhållsfunktionen 
Den tekniska utvecklingen av de marina 
stridskrafterna bl a med nya byggnads-

material , IT- och e lektron ikutvecklingen 
samt en förstärkning av såväl kunnande 
som teknisk personal på förbandsnivå 
gör det nödvändigt att överse dagens 
koncept av översynscyk ler. Intervallerna 
mellan översynerna torde kunna förläng
as2o_ 

Vidare kräver reduceringen av anta
let förband och anpassningsstrategins be
hov av marin strategisk nybyggnadsför
måga att underh ållsfunktionen anpassas 
enligt principen stärkt förbandsn ivå och 
centra liserat kvalificerat underhåll. 

l Karlskrona bör en centralbered
ningsresurs för kvalificerat marint un der
håll tillföras MKUhbatS med följande 
övergripande uppgifter: 
• Samordnar, planerar och leder under

hållstjänsten i marinen 
• Bereder ärenden rörande underh ålls

tjänst (utveck ling, vidmakthållande 
och avveckling) 

• Upphand lar underhåll 
En rörlig komponent, för såvälnatio

nella som intern atione ll a insatser och öv
ningar, ska ll kunna avdelas från denna 
organisation och genom etablering om
bord på ett lednings- och underhållsfar
tyg förstärka underhållsfunktionen. 

Utbildningsfunktionen 
Den framtida marinen förutsätter en hög 
personell kompetens för officerare och 
värnpliktiga. Detta är en förutsättning 
för den grund läggande försvarsförm ågan 
och kompetensen att deltaga i in ternatio
nella insatser e lle r övningar. 

Försvarshögskolan kommer sanno
likt, utgåe nde från ÖB övergripande in
riktning, att svara för kvalitetssäkringen 
av utbildningen till och av officerare. En 
framtida utbildningsstruktur måste 
dessutom beakta att de t finns en tyd lig 

röd tråd i de nn a utbildning27 Respekt i
ve Genera linspektör ska ll därvid stä ll a 
de försvarsgrensvisa kraven samt ansva
ra för den försvarsgren sspecifika utbild
ningen. l marinen måste vi värna om 
och säkerställa en integrerad kade tt
och officersutbil cln ing. Denna samord
ning är nödvändig för upprätthållandet 
av det gemensamma marina kompetens
området och identiteten. En möjlig 
framtida utbildningsstruktur är att bilda 
Marinens Stridsskola (MSS) som sam
manhåller utbildningen till och av offi
cerare. Hur denna skall byggas upp och 
var de olika delarna skall lokaliseras är 
före mål för o lik a utredningar. Jag är 
övertygad om att vi måste hi tta en ba
lanserad struktu r som ur personalför
sörjningsmässiga behov och hänsyner 
säkerställ er tillgång på kvalificerade lä
rar- och utbildningstjänster såväl i 
Stockholm som i Karlskrona . 

Granskn ing av systemet för värn
pliktsutbildning pågår för närvarande 
med hög takt i HK V. Med hänsyn till dis
kussionerna om modellförband, natio
nella och internationella operativa in
satsstyrkor samt överväganden om en 
mer d ifferentierad längd på vplutbild
ningen krävs att marinen snarast utreder 
en mer ändamålsenlig marin utbildnings
profil. Inför en sådan analys bör kunska
per om våra grannländers motsvarande 
utbildningsformer inhämtas2s 

Sammanfattning 
Sverige har en uttalad vi lj a att deltaga i 
det internatione lla säkerhetsarbetet 
Skall Sverige besitta ett internationellt 
inflytande i marina säkerhetsfrågor är 
det av stor vikt att vi de ls kan uppvisa en 
grund läggande marin försvarsförmåga 
för att garantera nationellt oberoende 
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och dels kan svara upp mot de inte rnatio
ne lla krave n på so lidaritet. 

Vi kan he lt kl art utgå ifrån a tt andra 
länder har förväntningar på svenska bi 
drag till den marina säkerheten såvä l i 
närområdet som inom ramen fö r FN- , 
OSSE- och ED-medlemskapet. 

Utmärkande fö r de marina stridskraf
te rna är att de kan nyttjas i olika rol ler 
som svenskt säkerhetspo li tiskt medel så
väl i dagens "fredsoperation" som i hög
re konfliktnivåer. 

För detta ideutkast har strävan varit 
att utforma en marin med en stor in
byggd fl exibilitet samt skapa förutsätt
ningar för ett ändamålsenligt svenskt 
marint bidrag till ko llektiv säkerh et. 

En viktig konsekvens av denna di s
kussion är ett behov av att seriöst pröva 
en omavvägning av de ekonomiska re
surserna i Försvarsmakten. Redan en li 
ten ramförskjutning till marinens fördel 
sk ulle sannolikt ge en ökad säkerhetspo
liti sk effekt. 

Varje diskussion om Försvarsmaktens 
(FM) framtida utformning måste dock alltid 
ta sin utgångspunkt i säkerhetspolitiken. 

Noter 
1 Fö de lrapport från försva rsberedningen in
för 1998 års kontrollsta tion (KS 98), Ds 
1998:9, sid 133 
2 Ö B tal vid Folk och Försvar kongress i Sälen 
1998 

' NATO-Rysslan dsrädet bi ldades el en 28 maj 
1997 . U trikesutskottets betänkande 1997/ 
98:UU8 sid 5 

' Janes Defence Weekly 97 1029 Danish Navy 
to lake on more with less (M ulti-rote ship for 
Peace Support Ope rati ons, 2 lednings- och uh
fa rtyg, 4 frega tter) och Janes Defence Week ly 
9801 28 "Norwegian navy seeks ba lance o f 
qualit y and quantity" (6 eskortfartyg 3700 to n 
planeras a ll tillföras 2004- 2010) 
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5 Fö Os 1998:9 sid 135 punkt l. 
6 Fö Ds l998:9sicll35- 138 punklerna 2.3 , 5. ll 
och 12. 
7 '' Ligger i linje med svenska sä kerhetspolitis
ka intressen". 1997/98 UU8 sicl6 

s Organisationen för säkerhet och Samarbete i 
Europa 

" Pete rsbergscle kla ralionen juni 1992. V~is teu
ropeiska U nionen (WEU) Mini steri al Co un cil 

')Regeringens p rop 1996/97 :4 sid 36 
10 ÖB, Ge nera l Wiklorin , tal vid Folk och För
sva r kongress i Sälen el e n 18 ja nuari 1998 
11 Inte rvju med Öv l Bo Wranker. Chef för 
Syclk uste ns Marinkommando 
11 Intervju med Ö v l Bo Wranker, Chef för 
Syclkustens Marinkommando 
13 UD PM oktober 1995 om Sveriges tillträde 
till FN havsrällskonve ntion av el en 10 decem
ber 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om til
lämpn ingen av kon ventionens de l XI och för
slag tilllag om angränsande zon 

" Jmf även ÖB tal vid Folk och Försva r kon
gress i Sälen 1998 ''de t förutsä lle r att militär 
förmåga finn s som samordn at kan agera i 
fredsskapande operationer" 

" Truppenpraxis 3/1992 av Kapitän z. S Ed
m und Kolander "Die Z ukunfl hat schon be
gonne n - i.iber die Rolle von Seestre itkräf
te n .. .. " 
1
" exempelvis United Nations Conventi a n on 

the La w of Sea (UN CLOS) 
17 HKV PERP-rapporl 1997, FMI 2020 

" ÖCB 1997- 06-19 "Beredskapsinriktning för 
civilt försvar sid 7 

" Föredrag av konte ramiral Claes Tornberg i 
samband med Kungliga Örlogsmann asä llska
pe ts högtidssamm anträde hösten 1997 
2" Truppenpraxis 2/98 "Ein neues Zeitalter 
bricht an - die deutsche Marine a u f dem Weg 
ins n ~ichste Jahrhuncle rt " av Kapitän zur See, 
Kari -Eckharcl Dröge. (förf. kommentar: tyska 
ma rine n de llog med e n mröjflottilj i G ulfen 
199 1- 92 och en robotbåtsdivision i Adri atiska 
have t i mitte n av 90-tale t) 

21 Se Pe te rsbergsde klaratione n juni 1992, 
W EU Ministe rial Council 
22 Sjökrigets grunder 
2·' H KV FMJ 2020 (l Kustflottan har begreppet 
spetsförband seelan tidiga re använts för all be
skriva ett s k mode ll l'ö rbancl ) 
24 Jmf dansk utveckling av motsv fartygs typ 
(ca 4000 lon) att utnyttjas bl a internationell t 
som transportresurs av fredss töcljancle trupp 
och personal t.ex "marinkårsli knancle strids
grupp" e ll er räclclningspersona l, lasa rettsfar
tyg, resurs fö r evakue ring av svensk/FN-pe rso
nal eller krigsd rabbade 
25 Se not 24, Truppe npraxis 2/98, Tyska fl o ttan 
undviker a tt som Heer och Luftwaffe katego
rikl yva stridskrafte rn a i ett A (Krisenreak-

Iions)- och e tt B (Hauptvert eicligungskräf
lcn)- lag genom att skapa ett rull ande sys te m 
med en tredj edel som är insa tsklara elle r i in
sa ts. e n tredj ede l som är unele r utbildning till 
insatsfö rband och en tredj edel som är i en uh
cyke l och e ller prov och försök. 

"' Tyska marinen har t ex fö r vissa fartygs type r 
e n unclerhållscykel om 24-mån acl e r. Vartan nat 
år gå r fartygen in för e n kortare va rvsv istelse 
27 Jmf el e n fin ska mode ll en där chefen fö r den 
finska Försva rshögsko la n har delta ansva r 
(muntlig information till förfaltare n vid besök 
i Finland 1993) 

" Se not 26, där el en tyska utbildnings- och be
reclskapsprofile n kan utgöra e ll exempe l att 
analyse ra 
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Pumpar som l. 
• Självsugande ~~ 

centrifugalpumpar 
• Vertikala pumpar 
• Kugghjulspumpar 
• Kolvpumpar 
• Lobrotorpumpar 
• Tätningslösa pumpar 
• Excenterskruvpumpar 
• SAER centrifugalpumpar 

till marknadens bästa priser 

P. l. TEKNIK AB 
Box 73 • 446 22 ÄLV ÄNGEN 

Tel. 0303-480 30 • Fax. 0303-486 56 

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 allmän
het. 

l enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar (ör tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval 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 1998 skall senast den l september 1998 vara Sällskapet tillhan
da under adress: 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
Box 10186 
JOO 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett försegla kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets 
meda lj 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 Tamrus stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendiet 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 inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1998 ska ll skicka in utred
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
l 00 55 STOCKH O LM 

senast den 1 september 1998. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll

skapet sig rätten att puclicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl11.30-13.00. Under ti 
den då mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommar
semester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter 
överenskommelse med bibliotekarien . Bibliotekarie är korresponderande 
ledamoten Gunnar Nordanfors. 
Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 

Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62 
Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

Biblioteket i STOCKHOLM 
Biblioteket finns på Jungfrugatan 51 . Bibliotekarie är ledamoten Bo Gra
nath, bostadsadress Wallmar Yxkullsgatan 40, 1 tr, 118 50 Stockholm, tel 
08-84 98 58. Biblioteket är tillgängligt under tiden september- april efter 
kontakt med bibliotekarien. 
Specialområden som biblioteket innehåller: 
1. strategi med inriktning på doktrinutveckling 
2. Internationell rätt, speciellt havsrätt 
3. Arktisk forskning 

4. Navigation och sjömanskap 
5. Hydraakustik 
6. Telemotmedel 

7. Navalmedicin med dykeri 
8. Marinkalendrar av olika slag och årgångar 
9. Lexikon och uppslagsböcker 
l övrigt finns litteratur inom områdena Historia (K) och Krigsväsen (S). 

På Jungfrugatan finns även ett bildarkiv med ca 36 000 kartonger innehål
lande över 100 000 bilder på örlogsfartyg från hela världen samt även bil
der på handelsfartyg, personer och marin verksamhet. Bildarkivet hand
has av Richard Areschaug med adress Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57 
Stockholm, tel 08-782 98 37. Den som vill låna bilder kan vända sig till 
Richard Areschoug. 
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~ ~ i 
VAR Hf IU·_OSKAP 
V:\ R DEN GOf)? 

SJÖFÖRSVARET l SÄKERHETSPOLITIKEN 
Denna studie i Kungl Örlogsmannasällskapets regi har bl a resulterat i 
följande böcker: 
1. Vår beredskap- var den god? 

Marin beredskap 1938-1990 (Göte Blom och Per Rudberg) 
2. Ålands hav och öar- brygga eller barriär (Bertil Stjernfelt) 
3. Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939 (Bertil Åhlund) 
4. Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945 (Berti l Åhlund) 
Böckerna har utgivits i samarbete med Marinlitteraturföreningen. 
De kan bestäl las direkt från Kungl Örlogsmannasällskapet 

Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

Priser inklusive porto: 1. kr 90:-
2. kr 80:-
3. kr 110:-
4. kr 140:

AIIa fyra samtidigt kr 350:-
Övriga beställare erlägger expeditionsavgift med kr 20:- per bok. 
Vid beställning av alla fyra, kr 50:- för paketet. 
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