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Meddelande
från
Kung l. Örlogsmannasällskapet
Nr 7/2000 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 13 december 2000 i Karlskrona
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöfficerssällskapets lokaler i närvaro av 26 ledamöter och
inbjudna gäster.
§2

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Henrik
Lange avlidit.

§3

Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5

Valdes ledamoten Hans Jevrell till föredragande i vetenskapsgrenen I med inriktning "ledning av operativ och taktisk verksamhet".
Höll hedersledamoten Tim Slot JS<)rgensen inträdesanförande under rubriken
"Opgaver og struktur- Det danske sS<)v<erns fremtid" .

§6
§7

Föredrog ledamoten Lars Wedin utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgren I
under rubriken "Marinen inför det 21:a århundradet" .

Vid protokollet
Herman Fältström

sekreterare
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Nr 112001 Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Göteborg måndagen 29 januari 2001
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Nya Varvet i närvaro av 31ledamöter och inbjudna gäster.
§2

§ 4
§

s

Ledamoten
ANDERS GRENSTAD

Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Höll ledamoten Anders Grenstad inträdesanförande under rubriken "Personalutveckling i marinen- en trovärdighetsfråga".

Kommendörkapten Anders Grenstad tjänstgör vid
Sjöstridsavdelningen inom Högkvarterets krigsförbandsledning

Höll korresponderade ledamoten Manne Koerfer inträdesanförande under
rubriken " Robotsystem 15- ett allt mer strategiskt vapensystem".

Personalutveckling i Marinen - en trovärdighetsfråga
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
Nr 2/2001 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona onsdagen 28 februari 2001
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet hölls i Sjofficersssällskapets lokaler i närvaro av 25 ledamöter och inbjudna gäster.
§2
§3
§4
§ 4
§ 6
§ 7
§ 8

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Jean-Carlos
Danckwardt avlidit.
Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Valdes ledamöterna Stefan Axberg och Lars Gryzelius till föredragande i vetenskapsgren III; Vapenteknik- vapen och sensorer.
Höllledamoten Bengt Jarvid inträdesanförande under rubriken "FORGUSERA inte de marina basbataljonerna".
Höll ledamoten Håkan Magnusson inträdesanförande under rubriken "Moderna navigationssystem ombord på örlogsfartyg".
Höll korresponderande ledamoten Allan Arnström inträdesanförande under
rubriken "Försvarsupplysning i Blekinge under 1980- och 1990-talen" .
Utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen V, Underhållstjänst utgick, då ledamoten Mats Wigselius av personliga tjänstemässiga skäl var förhindrad att närvara vid sammanträdet.

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Göteborg 29 januari 2001

Det kan tyckasfrämmande att en nyvald ledamot väljer ett ämneför vilket han inte
är ~pecialutbildad och inte heller besitter de detaljkunskaper som troligtvis krävsför
att lösa ett komplicerat problem. Men ämnet är viktigt och måste debatteras, ifrågasättas och naturliga och gediget genomtänkta långsiktiga lösningar arbetas fram.
Att ha åsikter om personal och personalutveckling i marinen utan att vara handläggare i personalfrågor eller personalchef tänker jag kompensera med att jag under 23
år varit personal, lett personal och ständigt fått höra och själv uttalat- Personalen
är vår viktigaste resurs. Min artikel löser inte några vakanser. Den får kanske inte
någon som tvekar över fortsatt tjänstgöring i Marinen att stanna kvar. Men den är ett
försök att analysera vad som krävsför att Marinen fortsättningsvis skall kunna behålla en kompetent och engagerad officerskår.

Bakgrund
Under det kalla kriget och under åratal av
ubåtsjakter i dess slutskede, med fortsättning en stor del in på nittiotalet, fanns för
Marinens personal en gemensam målbild
för alla och envar. Enkla mantra som "beredd att slå mot den röda pilen" eller
"sänk den första ubåten" blev budskap
som förenade. Till detta, chefer som oftast
pekade åt samma håll. Acceptansen eller
statusen i samhället var högre än idag.
Runt Marinen gällde ofta uppfattningen, att det Marinen gjorde var viktigt, ofta mystiskt eller hemligt och det
var utvalda som var satta att göra det.

Beskrivningen är givetvis förenklad
och kan ge sken av en idyllisk dåtid. Men
det emotionella värdet av vad en marinofficer uträttade och stimulansen av att
få tillhöra de utvaldas krets, den var stor.
Nästan 10 år efter Berlinmurens fall börjar sökandet efter nya värden. Nya målbilder långt efter det att andra stater i
Europa genomfört större förändringar i
sina egna militära organisationer. På detta sedan, med riksdagens hjälp, en snabb
omstrukturering med begränsade resurser. Ett inte helt enkelt scenario för den
eller de som skall motivera officerare att
fullgöra sina dagliga plikter och få dem
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att tro på den verksamhet som deras chefer vill att de skall utföra.

Högkonjunktur
Turligt nog(?) råder det samtidigt högkonjunktur, vilket gör att de som på
grund av nedläggningar eller uppmaningar att söka yrkesväxling eller pensionsavtal har lätt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Tyvärr stannar då inte avgångarna vid dessa grupper. Den som
saknar en identifierbar målbild eller bara
upplever att det är rörigt i det egna "företaget" passar på att prova lyckan han
med. Ingen vill ju var sist över staketet
till det grönare gräset på den andra sidan.
Då riskerar man ju att de attraktiva arbetstillfällena redan är tillsatta. Så samtidigt som vi givetvis skall glädjas åt högkonjunkturen och "timingen" med behovet att avyttra personal, tar den även åt
sig våra skickliga specialister och chefer.
Människor som vi för allt i världen inte
vill vara utan. Dessa är ju givetvis inte
sena att i sin tur rekrytera dugliga kollegor från sin tidigare arbetsplats.
Marinen bedriver idag verksamhet
från i huvudsak tre regioner. Karlskrona,
Göteborg och Stockholm med omnejd.
Samtliga dessa tre områden går idag för
högtryck vad gäller den inhemska ekonomin och där letas det följaktligen efter
välutbildad personal med ljus och lykta.
Tyvärr är det precis de specialister och
chefer vi själva behöver. Ambitiösa ,
kompetenta och i åldersläget 24 - 42 år.
situationen idag är sådan, att vi har besvärande vakanser på de flesta förbanden i Marinen. Det är i sig oroväckande
för den verksamhet som bedrivs dagligdags, med ökad belastning på de som väljer att vara kvar. Vilket i sin tur späder på
känslan av vanmakt och frustration och
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kanske även ibland en viss uppgivenhet.
Men det utarmar även vår förmåga att
framgent utveckla specialistkompetenser, hålla god lärarkvalitet och förse oss
med framtida dugliga chefer. Det är den
här trenden vi omedelbart måste ta på
allvar och ta oss ur.

Vad finns det för framtid vid
tjänstgöring i Marinen?
I Karlskrona och Göteborg, bedrivs efter
genomförd omstrukturering en klart
mindre verksamhet än tidigare och de
tydliga karriärs- eller utvecklingsvägarna
mot marinkommandostaber, basbataljoner eller skolor är inte längre lika självklara. En tjänstgöring vid Marintaktiska
kommandot, Försvarshögskolan eller
Försvarets materielverk ett par år efter
en trupp- eller sjötjänstgöring, får väl ses
som ett led i vilken personalutveckling
som helst. Men om man redan tidigt i sin
officerskarriär inser att när den pågående förbandstjänstgöringen med stationering på bostadsorten lider mot sitt slut,
förväntar sig min arbetsgivare att jag flyttar till Mälardalsregionen som redan från
början valts bort av olika anledningar.
Då blir valet tidigt mycket lätt. Med möj lighet att utvecklas i civil verksamhet på
min. egen hemort och till detta säkert
med en högre lön, kommer troligen den
egna familjen att hjälpa till för att göra
valet till civil gärning attraktivt.
Det krävs därför att den verksamhet
som genomförs utanför Mälardalsregionen inte bara innehåller förbandstjänstgöring och några blandade landbefattningar, utan även långsiktig verksamhet
inom teknisk tjänst, skolverksamhet och
ledning. Detta i tillräcklig omfattning för
att vara trovärdig, intressant och lockande i personalutvecklingssyfte, för såväl

specialister, operatörer och chefskarriärer.
I stockholmsregionen finns utvecklingsmöjligheter inom försvarsrelaterad
verksamhet. Men där tenderar, bland annat, den ständigt försvårande bostadssituationen, med extremt höga priser på
boende, bli den faktor som i allt högre
grad gör att lönekuvertet tidigt hjälper
till med valet för den yngre officeren. Tyvärr blir vi nog tvungna att acceptera att i
vår huvudstadsregion kommer vi även i
framtiden att få svårt att konkurrera om
den allra bästa personalen, vilket gör att
vi även fortsättningsvis kommer att drabbas av avgångar där, så länge nuvarande
högkonjunktur håller i sig. Desto viktigare att vi då verkar för att hålla liv i och
utveckla våra två andra regioner, där vi
tidigare varit förskonade från alltför svåra vakanslägen.
Marinen kommer aldrig att fullt ut
kunna konkurrera med näringslivet om
kompetenta människor med enbart lönemedeL Men det finns värden och utmaningar som i sig ger sådana utvecklingsmöjligheter för den enskilde som person,
att det rätt marknadsfört utgör en mycket god grund för att behålla och utveckla
den kompetenta officerskår vi behöver.
Vår tydligaste konkurrenskraft finner vi i
en förtroendegivande personalutveckling för de som väljer att tillhöra de utvaldas krets.

Förväntningar
Trots nedskärningar inom Försvarsmakten har vi idag en mycket god rekrytering
till officersyrket Ett helt nytt utbildningssystem väntar den blivande officeren med en allt större akademisk inriktning av officersutbildningen. När denne
officer tar sin examen och påbörjar sin

tjänstgöring förväntar han sig en minst
lika stimulerande utvecklingsperiod
inom yrket som när han genomförde sin
officersutbildning. Redan här måste den
unge officeren fångas upp. Givetvis av
positiva kollegor och chefer. Men även
av ett trovärdigt utvecklingssystem, som
är så pass finmaskigt att när civila erbjudanden eller möjligheter dyker upp, skall
de egna utvecklingsmöjligheterna inom
Marinen eller Försvarsmakten framstå
som klart övervägande för att fortsätta
den valda karriären. En officer med
kompetenser inom specialistområden
som till exempel; it, maskintjänst och logistik, måste därför tidigt få klart för sig
vilka utvecklingsvägar som finns. Vilka
befattningar, vilka kurser (civila som militära) som arbetsgivaren kan se att han
kan utvecklas igenom.

Inriktning av den personliga
utvecklingen
I Marinen bör vi nu bli tydliga över att
organisationens behov vad avser utveckling av personal är mot specialistområden och chefskap. Något mellanting bör
vi akta oss för att marknadsföra på grund
av att komplexiteten i kommande system
kommer att var stor och antalet chefsbefattningar färre. Vi bör också vara klara
över att vi framöver kommer att ha ett
ökat behov av personal med specialistkompetenser. Det är därför dags att se
till att det blir attraktivt att utvecklas
inom en specialitet i någon form. Förutom en mycket god och fördjupad utbildning måste här lönesättning och befordran i grad i den gemensamma befälskåren följa med. Specialistkompetenser bör
inte bara finnas på de lägre nivåerna utan
karriärvägar inom den egna funktionen
bör utvecklas. statusen inom (och utom)
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Marinen för specialistkompetenser måste helt enkelt höjas för att den personliga
utvecklingen skall kännas meningsfull. Vi
bör även sträva efter att tidigt finna de
officerare som vi upplever ha mycket
goda ledaregenskaper. En tidig identifiering av dessa, med möjlighet att ge dem
vidareutbildningar och chefsbefattningar
utan alltför lång förbandstjänstgöring,
kommer att sända signalen; En personlig
utveckling mot chefskap inom Marinen,
den lönar sig. Marinens ledning skall givetvis äga kännedom om vilka "25-åringar" förbandscheferna ser som potentiella
ledare och försöka utveckla dessa tidigt.
När vi tydligt stakar ut två huvudspår
för den person liga utvecklingen bör vi
samtidigt klarlägga att de möjligheter vi
ofta erbjudit, att välja om, eller byta inriktning, alltjämt kommer att finnas kvar.
Flexibilitet bör vara vår ledstjärna.

Vitsord och lönesättning
J dag existerar ett vitsordssystem inom
Försvarsmakten som bland annat utgör
en grund för utvecklingssamtal och är ett
sätt för officeren att få en uppfattning om
hur han uppfattas på sin arbetsplats. Vilka prestationer han genomfört och hur
han är bedömd i sin arbetsgivares ögon .
Det är ett accepterat förfarande för den
enskilde att på detta sätt erhålla ett kvitto på genomförda prestationer, men bör
kanske framförallt vara ett underlag för
kring vilka områden chefer tycker att
man bör utvecklas ytterligare inom.
Sedan ett par år tillbaka används
inom Försvarsmakten individuell lönesättning. Lön bland annat efter prestation. Här är det viktigt att officeren känner att det vitsord han erhållit även överrensstämmer med vad han de facto får i
sitt lönekuvert . Den som arbetar hårt
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inom en befattning måste kunna lita på
att det ger utdelning. Skall vitsordssystemet kunna behålla sin trovärdighet måste det finnas en mycket god överrensstämmelse mellan utförd prestation och
lön. De grundläggande tankarna bakom
systemet visar att så skall vara fallet, men
verkligheten talar här ett annat språk.
Förbands, stabers eller skolors olika lönesättningar slår in kilar i trovärdigheten
när officerare upplever att en mindre
god prestation på en annan del inom Marinen innebär en högre lön, bara tjänstgöringen genomförs på rätt plats.
Lönesättning är förmodligen bland
de svårare uppgifterna för en arbetsgivare att hantera. För den enskilde officeren
och hans uppfattning om utveckling, prestation och lön för mödan, ett synnerligen viktigt ingångsvärde för hur han ser
på trovärdigheten inom personalutvecklingen vid Marinen. Det är därför väsentligt att både vitsord och lönesättning får
ta tillräckligt med tid i anspråk så att det
blir så "rätt" det överhuvudtaget kan bli .
Varje officer måste kunna känna en
koppling mellan de två . Vitsord och lönesättning, rätt använt, är två utmärkta instrument för att utveckla personal. Fel
hanterade gör de tillsammans mera skada än nytta.

Mentorssystem och
utvecklingsgrupper
I officersutbildningen före NBO (ny befälsordning) ingick i paketet ett inval eller fördelning till ett slags faddersystem.
Äldre kollegor som tog hand om yngre
och som träffades då och då. De fanns att
tillgå som stöd, kunde svara på frågor eller beskriva befattningar som låg utanför
den unge officerens krets eller vetskap.
Med ny officersutbildning gjordes försök

att införa liknande och säkerligen existerar det någon variant, eller försök , fortfarande. Men mentorer och utvecklingsgrupper är viktiga inslag för den personliga utvecklingen och rätt sammansatta
kan de för en mycket liten personlig insats och ekonomisk kostnad ge avsevärt
mer än vad ett vitsord och ett utvecklingssamtal kan bidraga med en gång om
året.
En mentor bör kunna väljas av officeren själv. Han behöver inte vara aktiv officer men han bör kunna och väl känna
till den speciella värld som Marinen utgör. Han skall kunna vara det bollplank
som behövs för att ge det stöd till personlig utveckling som en vitsordssättande
chef aldrig kommer att vara. Vem vill väl
älta sina brister med den som kan komma att avgöra kommande skolor och befattningar och förmodligen aktivt bidrager till att sätta den egna lönen? Att få
vara mentor till en yngre kollega kommer att vara stimulerande för den som
får förtroendet. Marinen förändras och
synen på den från yngre medarbetare, är
minst lika viktig för äldre kollegor, för att
de skall kunna leda utvecklingen åt rätt
håll. Ett mentorssystem, som fungerar
över tiden, bör bli ett ytterligare tillskott
i officerens personliga utveckling.
För att klara ut och försöka skapa
bästa möjliga arbetsmiljö på våra arbetsplatser har vi arbetsmiljögrupper. På fartygssystem - fartygsmiljögrupper. På ett
liknande sätt, för att tillse att officeren
erhåller rätt utbildning och utvecklingsväg, bör utvecklingsgrupper finnas. En
grupp tillsatt med förbandsrepresentanter med lokal kännedom om personalens
prestationer och utbildnings/ utvecklingsönskemåL Den bör däremot vara
ledd av det Marintaktiska kommandot,
som bör äga kännedom om Marinens be-

hov av officerare i olika befattningar,
kommande behov, samt de utvecklingsmöjligheter som kan erbjudas. En rätt
sammansatt utvecklingsgrupp, som aktivt bedriver verksamhet för att främja
officerskårens personliga utveckling efter genomförd officersexamen , kommer
att skapa trovärdighet till vår gamla
klysha; Personalen - vår viktigaste resurs.

Kursändring
Det är frustrerande att idag se hur
kompetensen , i form av för tidiga avgångar, rinner ur Marinens förband , samtidigt som de som väljer att vara kvar
pressas allt hårdare. Övningsresultat genomförda under tidigare år blir allt svårare att uppnå . Detta trots stora personliga insatser. Vi måste nu börja vrida
klockan rätt. Vi har haft ett rejält genomslag (marint uttryck för ett längre fritt
fall i hård sjö som vid nedslaget tenderar
att ta kål på personal och utrustning).
Fortsätter vi på samma kurs riskerar vi
fler av samma sort. Med en smula lyhördhet, fantasi och inte att förglömma intern
marknadsföring, så bör blicken kunna
lyftas mot en säkrare kurs vad avser en
fortsatt kompetent officerskår.
I fall mitt försök till analys vad avser
en säkrare personalförsörjning genom en
utvecklad personalutveckling är korrekt,
eller snarare erhåller acceptans inom den
marina kretsen. Då är det dags att reagera, utan att vänta för länge. Den beskrivna bilden går säkert att känna igen inom
övriga försvarsgrenar och i Högkvarteret
vilar ett stort ansvar i frågan . Men min
uppfattning är att inom Marinen måste vi
själva tydliggöra behovet av en kursändring innan det är försen t.
Många frågor bör därför startas upp
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...
och drivas genom Marinens försorg, så
att vår del av officerskåren upplever att
det händer någonting inom det här området. Om vi lyckas genomdriva en förändring till något av det jag beskrivit, så
tror jag att vi kommer att upplevas klart

mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden än vad vi varit under de senaste
åren. Konkurrenskraften ligger till största delen inom personalutveckling. Men
den måste vara tydlig och kännas trovärdig.

Korresponderande ledamoten
MANNE K A KOERFER

Fil. kand. Manfred K A Koerfer, tillika kommendörkapten i
Flottans reserv, ansvarar inom Saab Bofors Dynamics AB
för marknad,\föring av tunga sjömålsrobotar

Robotsystem 15 - ett allt mer strategiskt
vapensystem
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Göteborg 29 januari 2001

Den historiska erfarenheten av precisionsstyrda vapen är över femtio år gammal.
Efterkrigstidens teknologiska utveckling inom sjömålsrobotområdet har resulterat i
framtagandet av synnerligen komplexa vapensystem med förmåga att påverka skeenden som långt överskrider deras faktiska styrka. De mest kända händelserna inom
modern sjökrigföring utgör därvidlag sänkningen av den israeliska jagaren Eilat
1967 samt den brittiskajagaren Sheffield 1982. Genom attförse dagens ~jömålsro
botar med fler sensorer, förbättrad navigeringsnoggrannhet, kommunikations- och
bildöverföringsmöjlighet mellan skjutande plattform och robot, utökad räckvidd
samt ge den möjlighet att insättas även mot vissa typer av landmål, så kommer dessa
vapensystem även för många mindre nationer framgent att utgöra ett allt mer strategiskt vapensystem.

Bakgrund
Den historiska erfarenheten av precisionsstyrda vapen är över femtio år gammal. På ett synnerligen påtagligt sett förändrade dessa nyutvecklade vapen dåtidens militära operationer. Initialt fokuserades på förmågan att utveckla styrda
bomber med någon form av navigeringsframdrivnings- samt kommunikationssystem. En Liberator ur Royal Air Force
släppte den 12 maj 1943 en akustiskt målsökande torped, Mk 24, på den tyska ubåten U-456 som tvingades till ytan varefter

lO

den bekämpades och sänktes av eskortfartygen i en konvoj. Ett liknande vapen
var den tyska Fritz-X 2 , som vägde l 400 kg,
hade en diameter av 56 cm, en stridsdel
uppgående till320 kg, en räckvidd på ca 5
km och som styrdes med radiosignaler.
Den 9 september 1943 sänktes det moderna italienska slagskeppet Roma på väg till
Gibraltar av två Fritz-X. I november samma år träffades det brittiska transportfartyget Warspite, och bomben gick igenom
samtliga sex däck för att slutligen slå ett
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hål igenom botten , varvid 1190 amerikanska soldater omkom.
Ett helt annat vapen under samma
tidsperiod, men med en liknande effekt,
var den japanska insatsen av Kamikaze.
Över 2 800 anfall med Kamikaze sänkte
34 örlogsfartyg. Precis som moderna sjömålsrobotar av idag, hade Mk 24, Fritz-X
och Kamikaze potentialen att påverka
skeenden som vida överskrider sin faktiska styrka 3 Den enskilt största influensen av all a kategorier på svensk robotindustri hade dock de tyska V-1 raketerna.
Den 15 november 1943 föll resterna av
en V-l ned vid U tlängan vid Karlskrona.
En kort tid därefter föll fler robotar ned i
Sverige, bl a vid Nybro i Småland och i
Brösarp i Skåne. 4 Det är ingen överdrift
att påstå, att robotutvecklingen på Saab
och det 1948 nyinrättade kontoret för
lufttorpeder, påverkades av detta arv. De
första lufttorpederna 310 och 311 var direkta kopior av den tyska V-l. Under perioden från 1940-talet fram till J 970-talet
utvecklades systemen 310, 311, 315 och
316 samt de mer omfattande 04, 05 och
08. 5 Grundstenen för RBS15 var robot
04E, vars kontinuerliga utveckling och
långa livslängd sträckte sig från 1950 till
mitten av 1990-talet. 6
Efterkrigstiden s intresse i att utveckla vapensystem för ytmålsbekämpning
togs på största allvar av framförallt Sovjetunionen- ytterst ett sätt att möta västvärldens maritima överlägsenh et under
det kalla kriget. Grovt sett kom inriktningen i öst att fokuseras på överljudsrobotar medan väst koncentrerade sig på
kryssningsrobotar, vilket kan vara en av
anledningarna till det ringa intresset att
vidareutveckla Harpoon. 7 En av de mest
signifikanta händelserna i historien om
precisionsvapen inträffade den 25 oktober 1967, när den israeliska jagaren Ei lat,
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på rutinuppdrag utanför Port Said, sänktes av fyra sovjettillverkade sjömålsrobotar av typen Styx på cirka 25 kilometers
avstånd. I mer modern sjökrigföring, är
sänkningen av den brittiska jagaren sheffield under Falkands-kriget den 4 maj
1982 av stor betydelse. Den franskti llverkade sjömålsroboten Exocet skördade
här sin kanske enski lt största framgång.S
Just Falklandskriget uppvisade en sjökrigföring med olika plattformar utrustade med sjömålsrobotar för insats över relativt stora operationsområden, där de
välkända metoderna att uppnå herravälde till sjöss - genom ett direkt nedkämpande av fientliga stridskrafter eller att
tvinga till passivitet genom blockad- utnyttjades av de stridande parterna 9
Mot slutet av 1970-talet pågick i
Sverige en intensiv debatt inom försvarsledningen, där dåvarande Chefen för
Marinen bidrog till den infekterade
stämning som förelåg, huruvida Sverige
skulle köpa ett utländskt sjömålsrobotsystem eller utveckla ett nationellt dito.
Regeringsskiftet i oktober 1978 medförde att Lars de Geer blev ny försvarsminister. Efter marinchefens föred ragning
för de Geer, var denne tveksam till en utländsk upphandling. De Geer ville ge
Saab en ny chans, vilket också gjordes.
Sålunda kompletterades underlagen, och
efter ett regeringsbeslut den 25 april
1979 uppdrogs FMV att förhandla med
SBMC 10 om beställning av grundutvecklingen av RBS15M 11 för Kungl Svenska
Flottan. Efter tecknat kontrakt mot slutet av 1979 kunde utvecklingsarbetet påbörjas. 12 Det första systemet , med roboteldledning och robotar i tub, blev operativt ombord robotbåtar typ Norrköping 13
år 1984. År 1982 inleddes utvecklingen
av RBS15F för Flygvapnet. RBS15F utvecklades, till skillnad mot RBS15M, di-

rekt till en helt digital robot. Beställningen från Kustartilleriet år 1988, resulterade i RBS15KA/M3.

RBS15Mkll
Robotsystem 15 har sedan starten 1979
genomgått flera utvecklingsfaser. Sålunda
tecknades 1994 efter förhandlingar med
FMV ett kontrakt om livslängdsförlängning av marinens robotar. 14 Den uppgraderade roboten erhöll beteckningen
RBS15 Mkii. Tyngdpunkten i detta uppgraderingsprogram var robotens ökade
förmåga till överlevnad. På så vis kom arbetet med robotens målsökare, och där
framförallt förbättrad störfasthet, att ägnas stort intresse. Ett annat prioriterat
område avsåg vapeneldledningen, det s k
robotcentralinstrumentet För att på bästa
sätt säkerställa mesta möjliga utbyte mellan slutanvändare, industri och beställare,
bildades en särskild studiegrupp för detta
ändamål. I denna mycket tvärfunktionella
och kreativa miljö uppstod ett helt nytt roboteldledningssystem med en grafisk operatörsgränsyta. Hela systemet bygger på,
att operatören skall erhålla ett så omfattande och korrekt beslutsstöd som möjligt
från systemet i syfte att kunna fullgöra
sina insatsplaneringar även under tidskritiska och störda förhållanden. Innan leverans av de första modifierade robotarna,
genomfördes provskjutningar, bl a 1997 i
Vättern med mycket gott resultat. Leveranserna till Marinen kommer att fortgå
ytterligare en tid.

RBS15Mk3
Omvärldens krav på en nytillverkad sjömålsrobot och det därmed bedömda exportmarknads-läget samt de synergieffekter som ansågs föreligga med RBS15
Mkii, ledde 1996 till att egna medel satsa-

des för framtagandet av en nyproducerad
robot 15. Denna fick namnet RBS15 Mk3.
Till det yttre förvi llande lik sin föregångare, är den dock de facto en helt ny robot.
Till syvende och sist har denna utveckling
en främsta orsak - de allt mer reducerade
kostnadsanslagen för inköp av dylika vapensystem. Genom att nyproducera, kan
det främsta av dagens teknik, såväl avseende apparaters prestanda som den från
kundsidan fordrade kraven på låg systemkostnad implementeras redan från första
början . Sett ur ett livscykelperspektiv, har
således RBS15 såsom robot i sig bibehållit
mycket av sin ursprungliga form, men genomgått ett antal utvecklingssteg och
kontinuerligt anpassats till robotens hotbild. Roboten uppfyller därmed kundparadoxen; "beprövad produkt med morgondagens teknik".
De krav, ofta sammanfattade i TIEM 1S,
som föreligger idag på ett system som
RBS15 Mk3, är omfattande. Genom olika
kostnadsreducerande åtgärder skall roboten bibehålla ett konkurrens-kraftigt
marknadspris (customer affordability ), 16
vilket ställer långtgående krav på användandet av på marknaden befintliga produkter, vilka brukar benämnas commercial
off-the-shelf (COTS). Samtidigt skall roboten klara att överleva i en alltmer komplex
hotbild, såväl avseende traditionella samt
nytillkomna störformer, luftvärnsrobotar
och snabbskjutande finkalibriga artillerisystem.1 7Tillkommande krav är förmågan
att ge operatören ombord ett omfattande
beslutsstöd för sin insats. Inom RBS15
Mkii realiserades detta, som nämnd ovan,
genom framtagandet av en helt ny robotcentraleldledning. Samma eldledning har
sin motsvarighet inom RBS15 Mk3 under
namnet Missile Engegement Planning System (MEPS). Detta insats- och planeringssystem uppvisar gentemot tidigare system
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en mycket hög flexibilitet avseende prepareringar samt möjligheter till taktikutveckling och taktikanpassning bl a med
stöd av det i systemet befintliga insatsbiblioteket Detta medför, att RBS15 Mkii l
Mk3 till skillnad från äldre, mer statiska
och förutsägbara robotar, med anledning
av de mycket variabla preparerings-möjligheterna saknar fast profil och beter sig
mera som "Bofinken ".
RBS15 Mk3 skiljer sig fr ån sina föregångare, då det senaste inom teknikutvecklingen har kunnat användas. Så har
t ex robotcentraldatorn bytts ut. Dage ns
programvaruutveckling medger att alltmer funktioner är mjukvarustyrd a, vilket
medför att roboten avseende minn eskapacitet och lättheten att göra programuppdate ringar har goda förutsättningar
att kontinuerligt kunna erhålla förbättringar, t ex inom området motmed el l
störfasthet Dagens konkurrensläge omfattar en handfull system med prestanda
som svarar mer eller mindre väl mot dagens krav. Till de främsta kan räknas
Boeing Harpoon samt Aerospatiale Exocet, vilka båda har försålts i olika versione r över i stort sett hela världen i e tt stort
antal. Såväl Harpoon som Exocet har
dessutom kommit att användas i strid. 18
De ryska systemen SS-N-22 Sunburn ,
SS-N-25 Switchblade (Kh35) samt SS-N26 Yakhont har främst funnit sin avsättnin g på marknader där Sverige är förhindrat att sälja till. Kommande konkurrenter ä r den under utveckling stående NSM
från Kongsberg Defence Aerospace. 19
RBS15 har sina största svagheter i att det
inte är särskilt välkänt bl a beroe nde på
att dess naturliga operationsmiljö har varit Östersjön. Som en följd av detta har
det heller inte prövats i strid. Det är heller inte operativt inom NATO, varför
dess trovärdighet och interoperabilitet
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har ifrågasatts. Som en följd av detta har
NATO-länder därför ifrågasa tt hur säkerheten inom områden som kundanpassning, samarbete kan garanteras.
Vidare har systemet få användarländer, Sverige, Finland samt en delrepublik
inom f d Jugoslavien. 20 l vissa sammanhang betvivlas fortfarande att ett så litet
land verkligen kan producera ett så avancerat vapensystem! D et ovan skisserade
utvecklingsscenariot är dock främst av
kostnadsskäl inte realiserbart utan internationellt samarbete. Affärer med ett
tungt sjömålsrobotsystem av typen
RBS15 Mk3 tangerar svå righetsmässigt
en stor krigsmateri elaffär av omfattningen stridsflygplan, stridsfordon et cetera.
Bedömningen görs därför, att ett internationellt samarbete måste säkerställas i syfte att åstadkomma ett långvarigt bilateralt
samarbete. Ett tänkbart exempel på detta
är affärsmöjligheten i Tyskland, där mycket långtgående samarbete med tysk robotindustri21 men även inom Nordie Naval
Group,22 kan leda till att en helt annan avsättningen på världsmarknaden föreligger
än förut. För Sverige som nation innebär
det att vi kan bibehålla och vidareutveckla vår traditionellt sett starka ställning
inom området tunga sjömålsrobotar.
Ovan sagda till trots, så kommer utvecklingen av RBS15 Mk3 med säkerhet
att leda till en produkt av världsklass som
bedöms ha en god chans till försäljning
inom ett tidsfönster fram till år 2010. Pågående marknadsfö ringsaktiviteter, särskilt i Tyskland , me n även i Finland och
Polen för att nämna några , visar att detta
fönster finns. Genom e n potentiell försäljning av RBS15 Mk 3 till dessa länder
skulle ett och samma sjömålsrobotsystem kunna passa väl in i ett Östersjöperspektiv. En affär med en NATO-marin
sk ulle dessutom kunna bredda den till-

gängliga marknaden avsevärt. Redan nu
kan dock skönjas nästa utvecklingssteg.
Härvidlag handlar det om att förse roboten med s k landattack förm åga, en data
länk, någon form av terrängbaserad navigation som komplement till differentierad GPS, en andra målsökare inom IRspektrat för slutfasinstyrning samt en
modifierad stridsdel för landmåL Denna
produkt bedöms finna avsättning på
marknaden från år 2010. 23

Robotsystem 15 - ett allt mer
strategiskt vapensystem
Sett utifrån ett svenskt geostrategiskt
perspektiv, så utgör Östersjön ett slutet
eller åtminstone delvis slutet hav. Östersjöutloppen, Ålandsförträngninge n, större öar som Gotland och Bornholm samt
hamnkapaciteter och olika typer av skärgårdsmiljöer präglar operationsmiljön.
Östersjöns historia har känneteckn ats av
att olika makter har försökt etablera herravälde över denna flank på Europas

kontinent. T för håll ande till oceanerna
har sjö- och kustbaserade vapensyste~
en långt större påverkan på sjökriget i
denna typ av område.24
Genom historien har Sveriges marina
förmåga vid flertalet tillfällen varit för
svag i förhållande till det rådande säkerhetspolitiska läget. Med ett modernt maritimt robotsystem, som inte bara förm år
flyga 200 km över sjö eller land, utan
även kan insättas mot såväl sjö- som
landmål av varierande art, har ett allt
mer geostrategiskt vapensystem erhållits.
Dessutom fungerar systemet såväl i duell- som i bekämpningssituationen. Att
systemet redan idag kan utnyttja målin formation sammanställd i nätverk, d v s
framtaget utanför den skjutande plattformen, gör att systemet passar väl in även i
DBA-konceptet. 25 Utöver de idag befintliga vapenbärarna - fartyg, lastbil och
flygplan - så är en ubåtsbasering fördelaktig ur många aspekter. Ett sådant koncept har också studerats av försvarsindustrin på uppdrag av FMV.

Vapensystemets strategiska betydelse
Låg

Hög

Land attack
Linoral warfare

Blue water
Teknologisk l taktisk utveckling

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Första, andra respektive tredje generationens underljudsrobotar

Figur l . Utvecklingen av första, andra respektive tredje generationens sjö- (land-) målsrobotar sedan 1940 som funktion av strategisk betydelse samt typ av operationsområde
i förhållande till frek vensen av insats i regionala konflikter
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En sammanställning av olika fartygstyper inom Flottan sedan 1945 uppvisar
med all önskvärd tydlighet detta doktrinskifte från artilleri till sjömålsrobotar. År
1945 fanns det 148 örlogs-fartyg varav
inget hade robotar till år 2000 med samtliga ytstridsfartyg utrustade med sjömålsrobotar.26 För att säkerställa, att ett sådant vapensystem möter morgondagens
kravspecifikation , måste en kontinuerlig
vidareutveckling ske. Denna s k utvecklingspotential diskuteras f n inte bara i
Sverige utan även annorstädes. I transatlantisk terminologi omnämns den som
Forward Maritime Strategy, Power Projection och i Tyskland som Waffenwirkung von See auf Land 27 Härvidlag skall
dock inte förstås att fartygschefen skall
göra avkall på sin förmåga att genomföra
ytattackstrid, utan långt mer att det ombord skall finnas en viss last av robotar
som kan slå mot såväl sjö- som land mål.
En modern målkatalog innefattar således idag allt från mindre örlogsfartyg
av typen robotbåt upp till kryssares storlek, till mindre snabbgående farkoster
främst utnyttjade av smugglare och terrorister till vissa landmål av typen pontonbroar, ledningscentraler, flygplan
uppställda runt landningsbanor samt
strategiskt viktiga byggnader. Landmålen har det gemensamt, att de inte är av
kategorin hårda mål, d v s bunkeranläggningar med hög motståndskraft mot bekämpning. Insatsprofilen för denna typ
av vapeninsatser kommer att präglas av
kort reaktionstid, flexibel precisionsinsats mot flera typer av mål samtidigt.
Detta kommer även att påverka förbandsutformningen, varav sjöstridskrafterna genom sin sjö- och landmålsrobotbeväpning kommer att spela en allt mer
betydelsefull roll inom ramen för tänkbara konfliktnivåer. 2s
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En annan, mer teknologisk aspekt,
som kommer att kräva särskild uppmärksamhet är frågan huruvida en modern robot av denna typ alltjämt skall
framföras i hög underljudsfart kombinerat med överljudsfart i slutfasen eller
med kontinuerlig överljudsfart. 29 Robotens hastighet i banan är av stor betydelse. Till de främsta fördelarna med hög
underljudsfart kan räknas robotens relativt sett ringa signatur, främst inom !Rområdet, bibehållen manövreringsförmåga samt de lägre kostnaderna för denna framdrivningsform. Till nackdelarna
hör främst den längre ban tiden, den ökade risken för nedskjutning samt den relativa ökningen av mållägets osäkerhetsområde.
Överljudshastigheten medför fördelar i form av kort tid från skott till ankomst i målområdet samt visst skydd
mot att bli nedskjuten. Till de mest signifikanta nackdelarna hör hög IR-signatur
p g a stark uppvärmning, hög marschflyghöj d, nedsatt förmåga till snabba manövrar, reducerad tid för analysarbete i störd
miljö samt höga systemkostnader. Med
en kontinuerlig utveckling kommer
framtiden säkerligen att visa vilket vägval som visar sig vara det mest framgångsrika, sett ur ett såväl kostnadseffektivt som militärt perspektiv.
Ovan nämnda krav och frågeställningar kommer att leda till vägval inom
forskning och utveckling inom områdena
framdrivningshastighet, sensorteknik främst användandet av såväl radar som
IR, datalänk för säker kommunikation
mellan robot och skutande plattform i
syfte att säkerställa att korrekt mål bekämpas, att en träffpunkt kan utpekas
men även för resultatbedömning. Det senare kommer med all säkerhet att vara
ett gränssättande krav för dylika vapen-

systems insats i fredsbevarande operationer.

Sammanfattning
Den första insatsen av precisionsstyrda
vapen ägde rum under andra världskriget med varierande framgång. Efterkrigstidens vidareutveckling, främst baserat på tysk V-1 teknologi , ledde under
det kalla kriget fram till en rad nya precisionsstyrda vapen av kategorin and ra generationens underljudsrobotar. Sedan
1970-talet, har sjömålsrobot-systemen av
typen sovjetiska/ryska (Styx m fl), amerikanska (Harpoon), franska (Exocet), kinesiska (Ying-Yeah, Silk-Worm m fl), israeliska (Gabriel) samt det svenska
RBS15, funnit en bred marin marknad.
Det kanske enskilt största genombrottet och därmed uppmärksamheten
avseende modern sjömålsrobotsystem
hade sänkningen av jagaren Eilat av sovjetiskttillverkade Styx 1967. En annan
maritim händelse av nästan samma dignitet var sänkningen av den brittiska jagaren Sheffield av fransktillverkade Exocet under Falkandskriget 1982. Från traditionell ytmålsbekämpning fritt till sjöss,
karakteriserande för den andra generationens sjömålsrobotar, har trenden varit
att kunna bemöta hot och bekämpa
dessa inom ramen för vad som brukar
betecknas som Littora l Warfare. 30
Nästa utvecklingsfas, inom ramen för
tredje generations avancerade sjömålsrobotar, kommer att omfatta förmågan
att dessutom kunna slå mot vissa landmål. För detta ändamål kommer sjömålsrobotsystemen att behöva utrustas med
tvåfärgsmålsökare, ett än mer precist navigeringssystem med terrängföljning, en
datalänk samt modifierade stridsdelar.
Dessa avancerade sjömålsrobotar kommer att finna sin användning från år

2010, säkerligen inom ramen för RMA
med dess specifika krav på precisionsbekämpning. Härvidlag kommer den
svensktillverkade RBS15 Mk3 att passa
väl in, särskilt som den kommer att specificeras och utvecklas inom ramen för ett
långtgående bilateralt europeiskt samarbete. Genom denna utvecklingstendens
kommer morgondagens sjömålsrobotsystem att även för mindre nationer att
utgöra ett allt mer strategiskt vapensystem.
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Ordvalet "strategisk" har sin grund i distinktionen " Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der
Streikräfte im Gefecht, die Strategie die Lehre
vom Gebrauch der Gefechte zum Zweck des
Krieges", vilken har befunnits bäst motsvara
ett dylikt vapensystem. Se vidare i von Clausewitz, Carl "Vom Kriege", (1832), 1991, s 271ff
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(Anti Navire Nouvelle Generation) och slutligen ANF (Anti Navire Future) . För tillfället
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typ Norrköping. Av dessa 12, är idag 6 st fartyg
(Ystad-klassen) operativa med RBS15 Mkii
ombord
14

Flottans och Kustartilleriets robotar, d v s av
typen Ml/M2 respektive M3
15

Taktiska, Tekniska och Ekonomiska Målsättningar
16

Den amerika nska sjömålsroboten Harpoon
har under en längre tid haft marknadspriset
1.5 MUSD
17
Här avses främst system av typen Gatling,
Goalkeeper et cetera. Moderna luftvärnsrobotsystem, t ex RAM, Sea Wolf m fl , kännetecknas av överljudshastighet, mycke t god
manövreringsförmåga och passiva sensorer
för målfångning

(BGT), ett dotterföretag till Diehl. Efter tecknande av samarbetsavtal , s k Mo U med BGT
1999, har Saab Bofors Dynamics AB och BGT
under 2000 ingått ett mycket långtgående avtal beträffande integration/verifiering, produktion , underhåll och vidareutveckling av
RBS15 Mk3
22

Nordie Naval Group avser främst HDW,
BAe SYSTEMS samt Saab AB med möjlighet
till att även omfatta STN Atlas Elektronik
samt varven inom ThyssenKrupp (Blohm +
Voss samt Thyssen Nordseewerke)
23

Se även de n gemensamma kommunike n av
den tyske statssekreteraren Dr Sttitzle och
hans motpart i Sverige, Yvonne G ustafsson , i
samband med seminariet i Berlin 7-8 december 2000 avseende bilateralt samarbete mellan
Tyskland och Sverige. Som lämpliga produkter för e n dylik s k precision strike missi le omnämndes RBS15 och TAURUS
24
Smedberg, Marco " Om Sjökriget - från
Svensksund till smygteknik" 1996, s 133ft
25

Dominant Battlefield Awareness, ungefä r
informations- och situationsöverläge om vad
som händer inom ett konfl iktområde med
ytan 200 km x 200 km. I begreppet ingår också
att känna till såväl fientligt som vänligt sinnade styrkor, insatsberedskap för varje enskild

kompon ent, kompletterin gsbehov et cetera.
26

Lindsjö, Ronny "Marinhistoria", 1993, s 471
Heger, Gerald Fregattenkapitän vid Marineuntersttitzungskommando
Wilhelmshaven
" Ein neuer Seezielflug- körper fiir die Marin e
- Randbedingungen und Anforderungen" fö redraget vid Dritter Marinewo rkshop i Rostock den 6- 7 se ptember 2000
27

2

'
Kungl. Örlogsmannasällskapet "Svenskt
Sjöförsvar i det nya Europa", 1999, s 15f

29

Förvisso ä r robotens hastighet av stort in tresse, då den även påverkar t ex målsökare ns
prestanda i vad som brukar benämnas integrationstiden vid målanalys. Grovt räknat bar en
överljudsrobot enkom en tredjede l av den tid
som en underljusrobot har till förfogande för
denna analys. En annan aspekt är robotens
manövrerbarhet, vilken står i re lation till dess
hastighet. D etta är framföra ll t av stor betydelse i slutfasen, där roboten skall klara av att penetrera målets olika former av försvarssystem
30
Littoral Wa rfare, beskrivning enligt Mundy
C E och Kelso F B "US Naval Doctrine Pubiicatian l ", 1994, såsom " those regions rela ting
to or existing on a shore or coastal region ,
within direct control of and vulnerable to the
striking power of naval expeditionary forces "

'"T ex anfölls under 1984 i det s k "tankbåtskriget" 1984 - 1987 i kriget mellan Iran - Irak
72 handelsfartyg genom insats av Exocet robotar. Se även Pike, Jobn "Iran-Iraq War", Military Analysis N e t work , 1999, s lOf
" NSM står för Ny Sjömåls Missil , och är en
nyuteckling in ledd 1996 under fastpriskontrakt primärt för den norska marinen. NSM
har, likt sin föregångare Pingvin (i Sverige
operativ ombord patrullbåtar som RBS12) , en
lR-målsökare
20

Närmare bestämt Kroatien, där huvuddelen
av det försåld a systemet befinner sig

2'

Här avses Bodenseewerk Gerätetechnik
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Ledamoten
BENGT JARVID

Kommendör Bengt Jarvid är chefför Sydkusrens marinbas

"FORGUSERA" inte de marina basbataljonerna
Inträdesanfarande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Karlskrona 28 februari 2001

Det som hjärtat är fullt av talar munnen. Detfinns i dagensförsvarsmakt och med dess
ominriktning gott om angelägna frågor att diskutera. Det idag angelägnaste området
enligt mitt förmenande är det som handlar om Försvarsmaktens viktigaste resurs, personalen och hur vi skall kunna behålla den samtidigt som rekryteringen måste säkerställas. Om detta angelägna område fick Örlogsmannasällskapet vid förra sammanträdet i Göteborg en intressant redogörelse av ledamoten Anders Grenstad. Ett annat
intressant och högaktuellt ämne är hur vi i Sverige med omgivande grannländer skall
åstadkomma en bättre samordning av sjöövervakningen, sett inte minst mot de ökade
krav som ställs i samband med Sveriges inträde i Schengenavtalet. Det kanske största
hotet över Östersjön idag är inte överskeppningstonnage utan organiserad gränsöverskridande brottslighet. Personalfrågor och den ökade internationaliseringen i vid bemärkelse är stora frågor för marinen idag.
Valet av ämne för mitt inträdesanförande, marin underhållstjänst och dess koppling
till FORGUS- som är benämningen på Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet - hänger ihop med mina tidigare erfarenheter från verksamhet till sjöss
och i land. För FORGUS legitimitet gäller ett riksdagsbeslut i grunden. FORGUSorganisationen skall utgöra en försvarsmaktsgemensam resurs för stöd vid insatser
såväl nationellt som internationellt och för grundorganisationens verksamhet. Organisationen skall verka i fred, kris och krig.
Ämnet är högaktuellt idag då vi står inför en trend av ökad uppdelning av Försvarsmaktens verksamhet, på gott och
ont. Mina erfarenheter av marin underhållstjänst i "kundrollen " som fartygschef och divisionschef samt inte minst
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som "leverantör" i egenskap av chef för
Västra marinkommandounderhållsbataljonen har gjort att jag tycker att frågan
måste lyftas fram . Ett drygt år som stabschef vid Södra underhållsregementet har
också inneburit att jag fått ett vidgat per-

spektiv på frågan. Sanningen sägandes så
gav befattningen på underhållsregementet en god inblick i den intäktsfinansierade världen samtidigt som jag fick lära
mig av den icke specifikt marina underhållstjänsten i Försvarsmakten. Dessutom gavs många tillfällen att informera
kollegor från armen resp flygvapnet hur
den marina underhållstjänsten fungerar.

Bakgrund
Det är ca 25 år sedan marinen började
lämna de stora fartygen som fregatter
och jagare. Minfartyg har vi dock behållit. På den tid då vi hade jagare och fregatter fanns också relativt stora materielförvaltningar inom de dåvarande örlogsbaserna. Dessutom fanns i krigsorganisationen ett antal fartygsbaser och basbataljoner. Ombord på de större fartygen
fanns bl a verkstäder inom funktionerna
el, maskin, skrov och tele. Vid övergången till den s k lätta flottan rymdes inte
dessa verkstäder längre ombord utan
containerbaserade och lastbilsburna tekniska underhållsresurser skapades. Tanken var att dessa lastbilsburna resurser
skulle möta upp efter genomförda sjökrigsföretag. Konceptet blev prövat under taktiska momentövningar och fö rsvarsmaktsövningar.
Det riktiga elddopet kom dock inte
förrän
ubåtsjaktoperationerna drog
igång på allvar under 1980-talet. Det visade sig snart att det inte var tillfyllest
med enbart lastbilsburna och containerbaserade lag, utan dessa underhållsresurser behövde kompletteras med fartygsbaserade resurser. Samtidigt "vaknade"
de tekniska förva ltningarna iland upp
och blev mer kundorienterade i sitt förhållande till de sjögående förbanden, dvs
kunderna. Erfarenheterna från främst
ubåtsjakten och uppträdandet över ytan i

skärgårdsmiljön påskyndade en utveckling mot anskaffning av lagfartyg. De senaste decenniets kostnadsjakt inom marinen har medfört en reducering av de
sjögående fö rbandens förbandsknutna
underhållsresurser samtidigt som ökade
krav på ett rörligt och flexibelt uppträdande ställts på de tidigare marinkommandounderhållsbataljonerna, idag ersatta av Syd- resp Ostkustens marinbaser
och Amf 4 TSE (Teknik och Stöd Enhet)
Besparingskraven inom marinen det
senaste decenni et har också inneburit en
kraftig reducering av den marina underhållsorganisationen i landorganisationen. Besparingarna har i sig verkat som
en katalysator och inneburit att kreativiteten ökat, när det gällt att hitta fungerande underh ållskoncept inom marinen.
För att idag på ett tillfredställande sätt
sörja för en fungerande underhållsfunktion för marinens operativt rörliga förband krävs i princip att båda basbataljonerna och Amf 4 TSE utnyttjas tillsammans med fartygsförbandens underhållsresurser. Situationen är idag också den
att fartygsförbandens underhållsresurser
blivit än mer slimmade samtidigt som vakansläget är besvärande. Den här utvecklingen har medfört att basbataljonen
idag utför mer underhållsåtgärder, vilka
tidigare låg på fartygsförbanden. Det
hela för tankarna till Kajsa Warg, " Man
tager vad man haver" och gör det bästa
möjliga av situationen

Min uppfattning
Enligt min uppfattning så kan man organisera underhållstjänsten på många olika
sätt. Det viktigaste är dock att en för de
behövande förbanden väl fungerande organisation skapas och med iakttagande av
erforderlig samordning i försvarsmaktsperspektivet. Inte minst mot bakgrund av
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ständigt krympande ekonomiska resurser.
Det är dock viktigt att komma ihåg att för
Försvarsmakten gäller att det skall bedrivas en mot ställda uppgifter väl fungerande och rationell verksamhet. För att åstadkomma detta erhålls ekonomiska resurser
från statsmakterna. Målet är verksamhet
och medlen är pengar. Detta synsätt skiljer sig i grunden från det privata näringslivet där målet är att maximera vinst dvs
tjäna pengar. Detta åstadkommes genom
att bedriva någon form av efterfrågad
verksamhet.
Av förespråkarna/utredarna för inordnandet av hela eller delar av basbataljonen i FORGUS och det skriftliga
material som i skrivande stund är tillgängligt, får jag intrycket att de inte fullt
ut förstått vad basbataljonens kärnverksamhet är inom marinbasen och dess betydelse för de marina förbanden.
Dagens basbataljon är resultatet av
en mycket lång utveckling där de understödda förbandens behov och krav har
stått i centrum. (Utdrag ur C MarinB S
remissvar på Försvarsmaktens skrivelse
till regeringen avseende FORGVS)
De marina basbataljonerna:
• Genomför bas- och underhållstjänst
med tyngdpunkt på teknisk tjänst
• Är grundorganiserade och kan tidigt
verka i hög grad
• Kan vara enda hänvisningen för alla
marina typförband
• Är till huvuddelen rörliga
• Kan organisera behovssammansatta
underhållsförband inom vilka även
lag- och trossförband kan ingå
• Kan leda verkställighetsresurser utanför ordinarie område med hjälp av
land- eller sjörörligt containerbaserat
ledningssystem
• Deltar aktivt i militär övningsverksamhet
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•

Kan verka inom hela konfliktskalan
fred-kris-krig och inom Försvarsmaktens huvuduppgifter
• Kan stödja marina förband utanför
Sverige under internationella insatser
• Är ägarföreträdarens representant
för den marina materiel där "Tekniska Kontoret Fartyg" ej svarar för och
har motsvarande uppgifter.
• Genomför omfattande materielprojekt för FMV och Högkvarterets
krigsförbandsledning
• Har klara, tydliga och fungerande
gränssnitt mot de stridande förbanden.
Kunderna i form av amfibieförband
och fartygsförband med flera nyttjar
basbataljonen som enda leverantör
inom och utom Försvarsmakten
• Är förutom ekipageverksamheten, en
fackindelad organisation med tvärgående processer och utpekade processägare. Produktionssamordnaren är
processägare och nyttjar kompetens ur
den fackindelade organisationen.
Verkställande resurser finns inom basbataljonen, Rosenholmsvarvet inom
Södra underhållsregementet, Muskö
örlogsvarv eller civilleveran tör.
• Innehåller färre officerare än tidigare
MKuhbat. Knappast någon av officerarna inom dagens basbataljon bedöms kunna ersättas med civil befattningshavare med kortare civil utbildning. Det minskade antal yrkesofficerare avses kompenseras med civil anställning av före detta yrkesofficerare
• Utvecklar förmågan till internationella insatser genom kompetensuppbyggnad, internationella kontakter,
utbildning i internationella reglementen , stabsarbetsmetodik mm.
Södra basbataljonen som exempel, består av vissa enheter som utför direkt
verkställande av underhållsåtgärder, till

exempel inom min- och torpedverksamhet Dessa har dock en tydlig koppling till
marinspecifikt systemstöd, förnödenhetsförsörjning, övningsverksamhet och teknisk beredning. De utgör genom flexibelt
samutnyttjande och gemensam kompetensbas en fredsrationell verksamhet. Vid
exempelvis utvärdering av torpedskott
och min- och svepmålsregistrering gör
basbataljonens personal en analys tillsammans med förbandet vilket får till följd att
förbandet kompetensutvecklas. Det är
under lång tid som basbataljonerna och
dess företrädare utvecklats. De har vid
många tillfällen kritiskt granskats, behovsanpassats, optimerats och bytt namn, men
likväl bestått provet och överlevt.

Nytt
verksamhetsledningssystem
Historiskt sett har inte Försvarsmaktens
förband i så stor utsträckning varit benägna att samordna sig självmant både
inom de gamla försvarsgrenarna som
mellan dem. Det finns en del avskräckande exempel på detta. Ett sätt att försöka
få en bättre samordning kom genom bildandet av de tre underhållsregementena.
Efterfrågestyrningen från förbanden
"kunderna" och utnyttjandet av balanserat resultat i ekonomistyrningen har bidragit till en ökad kostnadsmedvetenhet
bland både kunder och leverantörer av
underhållstjänst. Detta har bevisligen
fungerat inom bland annat förrådsfunktionen där personal avvecklats, då efterfrågan nedgått och utan att något försvarsbeslut egentligen anvisat detta.
De marina basbataljonerna och med
dess tekniska tjänst är idag på pappret i
huvudsak balanserat mot behoven. I
verkligheten råder dock en besvärande
vakanssituation främst avseende civila
tekniker. Tjänster som tidigare till stor

del var militära. Det finns idag en basbataljon per marinbas i enlighet med försvarsbeslutet 2000. Det är således inte en
fråga om att avveckla en av dessa utan
båda behövs. Strävan ifrån projekt FORGUS att inordna hela eller delar av de
marina basbataljonerna bör enligt min
uppfattning ej tillåtas. Det främsta skälet
är att basbataljonerna tillhör främre nivån (stridsfältsnivån) och med allt vad
detta innebär. Den skall således inte ingå
i den bakre (stöd- och förstärkningsnivån) försvarsmaktsgemensamma FORG US-organisationen.
Inom Försvarsmakten är samtliga förband beordrade att införa ett nytt integrerat verksamhetsledningssystem under
aminriktningsperioden fram till och med
2004. Verksamhetsledningssystemet skall
ges en förbättrad fokusering på processtyrning, som är verksamhetsledningens
kärnområde. De processer, som skall styras mot bättre resultat, är uppdragets primära ledningsfaktorer kvalitetsledning
med krav på kvalitetsresultat och ekonomistyrning med krav på kostnadsresultat
inom ramen för s k mål- och resultatstyrning. Inom "kostnadsdelen" ekonomistyrning/ekonomiska styrmedel finns de traditionella verktygen budget, ekonomiska
prognoser, finansiering, likviditetsfrågor,
ekonomisk lägesrapportering och stödsystem. Dessutom är det lämpligt att mäta
inom vissa områden allt enligt den kända
tesen; "What's measured get' s done" som
det heter på "nysvenska".
Nya Jagar och förordningar, bland annat ny miljöbalk mm ställer större krav än
vad som hittills tillämpats. Miljöledning
och arbetsmiljöledning (ink! verksamhetssäkerhet) är viktiga förutsättningar
för ledningen i fred. IT-styrning och infosäkfrågor blir dagligen allt viktigare. Personalutveckling och personalanvändning
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samt medarbetarnas attityder till arbetet
är en fortsatt strategisk fråga, särskilt de
närmaste åren. Sammantaget innebär detta att verksamheten inom marinbaserna
och dess basbataljoner ytterligare kommer att effektiviseras. Det finns sedan
drygt ett år tillbaka vid den södra basbataljonen, ett ISO 9002 certifierat vapenkompani. Detta är ett led i den kvalitetsprocess som redan påbörjats.
Förutom de allmänt överordnade
kraven på en försvarsmaktssamordning
av all underhållstjänst och de olika tolkningar som råder vad som skall hänföras
till den s k "främre " nivån (stridsfältsnivån) respektive bakre nivån (stöd- och
förstärkningsnivån) finns en okunskap
utanför den marina kretsen om hur marin underhållstjänst bedrivs vid olika typer av insatser. Därmed blir diskussionen
svår att föra utanför marinen eftersom
de som inte har marinens under lång tid
erhållna erfarenhet av marin underhållstjänst egentligen inte riktigt vill eller kan
förstå vad vi inom den marina kretsen
menar och vilka krav som ställs

Sammanfattning
Kärnverksamheten för marinbaserna är
underhållstjänst, sjöövervakning och
bassäkerhetstjänst Det är därför angeläget att denna verksamhet samordnas och
sammanhålls i en organisation. I insatsorganisationen och krigsorganisationen (Där marinbasen tills idag i skrivande
stund ingick i?)- utgör basbataljonen en
viktig resurs för de taktiskt och operativt
rörliga marina förbanden. För att tillfredställande stödja alla de operativt rörliga
marina förbanden krävs att marinens
båda basbataljoner och Amf 4 TSE utnyttjas tillsammans med fartygsförbandens underhållsresurser. Åttio- och nittiotalets insatser inom ubåtsjakten , minröj-
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ningsverksamheten i Baltikum samt inte
minst de senaste årens marina samövningar inom ramen för SamMarin, inklusive OPAS-provet för amfibiebataljonen
häromåret har erfarenhetsmässigt visat
att det marina underhållskonceptet som
successivt utvecklats är rätt väg att gå .
Den inriktning med utökad internationell verksamhet som Försvarsmakten nu
anammat kräver en underhållstjänst för
de marina förbanden med den inriktning
som basbataljonerna varit med att utveckla och inte en ökad uppdelning vilket är trenden inom Försvarsmakten
idag. De marina förbanden utgör ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument för
Sverige. Sverige har efter årsskiftet sin
första marina snabbinsatsstyrka, där
stödfartyget HMS Trossö ingår och där
basbataljonerna stödjer.
Att till fullo lyckas med aminriktningen fram tom 2004 kommer att kräva
stora insatser av chefer på alla nivåer tillsammans med delaktiga medarbetare i
syfte att samla all positiv energi och engagemang och rikta den åt "rätt håll" . Erfarenheter från tidigare genomförda stora förändringar inom stora organisationer som företag och myndigheter talar
sitt tydliga språk. I 70% av dessa omorganisationer har man inte lyckats fullt ut,
av den anledningen att förändringarna
varit för omfattande och att det brustit i
"management" . Det är dessutom så att
det nu är fullt tillräckligt med pågående
aktiviteter inom ramen för det skifte av
fokus som Försvarsmakten genomför
fram till och med 2004. Att då ytterligare
strukturera om inom ett fung erande marint underhållskoncept och därmed negativt påverka den fortsatta utvecklingen
mot ett ännu bättre flexibelt och rörligt
underhållskoncept inför framtiden avrådes bestämt.

Ledamoten
HÅKAN MAGNUSSON

Kommendörkapten Håkan Magnusson är fartygschef på
den nya korvetten HMS Visby

Moderna navigationssystem
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Karlskrona 28 februari 2001

Utvecklingen inom navigering med teletekniska hjälpmedel har under det senaste
årtiondet gått med en rasande fart. Utrustningar blir allt billigare och det är fantasin
som sätter gränser för vad som kan åstadkommas. Detta medför att systemen som
idag finns på moderna bryggor blir alltmer komplexa. Uppgifterna som skall lösas
av navigatören är i grund och botten desamma.

Navigatörens
huvuduppgifter
Navigatörens arbetsuppgifter på bryggan
kan indelas i tre huvuduppgifter:

Navigation
Den vakthavande officeren (VO) bearbetar information som erhålls från ett
antal olika källor. För att fastställa fartygets position erhålls information från
t.ex. satelliter, bäring och avstånd mäts
med hjälp av radar och optiska pejlingar
genomförs. Informationen läggs sedan ut
i ett papperssjökort Efter att ha plottat
informationen i sjökortet utvärderar VO
det navigatoriska läget och fastställer om
fartygets position är säker. Därefter kontrolleras om fartygets planerade förflyttning är säker. Det viktigaste steget är när
det navigatoriska läget utvärderas. Re-

sultatet efter denna process beror på den
VO:s utbildningsnivå och erfarenhet
samt hur noggrant fartygets position är
presenterat på sjökortet. Positionens tillförlitlighet är en funktion dels av noggrannheten hos själva sensorn eller instrumentet dels av hur noggrant positionen har lagts ut i sjökortet.

Säker manövrering
VO utvärderar kontinuerligt trafiksituationen runt fartyget och beräknar CPA
( closest points off approach) till andra
fartyg. Efter detta manövreras fartyget
enligt Internationella sjövägsregler.

Ledning av inre tjänst och
rutiner
Vissa arbeten ombord leds av VO, som
också är ansvarig för att en del arbeten
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ombord påbörjas. Detta kan t.ex. vara att
förtöjningspersonal kommer upp till sina
förtöjningsstationer med rätt utrustning
ell er att räddningstjänstinsats påbörjas
vid tillbud .
Ett integrerat navigations system är
designat för att reducera den tid som VO
lägger på att "manuellt" plotta fartygets
position i sjökort och utvärdera det navigatariska läget. Det integrerade navigations systemet skall förs e navigatören
med information som gör det möjligt att
snabbt och med hög noggrannhet fastställa det navigatoriska läget.

Integrerade navigations
system
Integrerade navigeringssystem har utvecklats under 1980 och 1990-talet och

Radar
display

har fått olika betydelse med hänsyn till
systemets sammansättning och storlek .
Teoretiskt skulle det enklaste systemet
bestå av logg, kompass och klocka tillsammans med navigatören. Generellt anses ett integrerat navigeringssystem bestå av delsystem enligt följande:
• Datorer
• Nätverk
• Skärmar
• Kartdatabas
• Autopilot
• Radar
Grundfunktioner i de flesta integrerade navigeringssystem är:
• Färdplanering
• Positionsbestämning
• Styrning
• Övervakning.

Navigations
display

Datorer och nätverk
Detta delsystem bearbetar informationen som erhålls från fartygets navigationssensorer och kontrollerar informationsflödet mellan olika komponenter i
systemet. Position i elektroniskt format ,
information från mål på radar och utdata
från gyrokompass är exempel på information som integreras med elektroniska
sjökort och presenteras som en komplett
lägesbild för VO. Systemets datornätverk
bearbetar information om position och
medger att operatören kan påverka systemets kontrollfunktioner samt hur informationen presenteras. I systemet skall
möjlighet finnas att planera och förb ereda kommande rutter samtidigt som fartyget navigeras.

Kartdatabas
Kartdatabasen anses som hjärtat i det integrerade navigeringssystemet. Detta
delsystem kan möta International Martime Organization (IMO) krav och då
vara ett Electronic Ch art Display and Information System (ECDIS) . Om delsystemet inte möter IMO krav är det ett
Electronic Chart System (ECS).

Skärmar
På dessa enheter presenteras fartygets
position i det elektroniska sjökortet, information om systemets status och vilka
sensorer som används. Här visas även
fartygets kurs och fart samt övriga data
om fartyget. Med hjälp av tangentbord
kan operatören mata in parametrar och
text. Antingen är tangentbordet av konventionellt slag eller också är det integrerat i armstöden på operatörens stol.

Autopilot
Exempel på ett integrerat fartygssystem för navigering
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Vissa navigeringssystem innehåller funk-

tonalitet för att direkt styra fartygets autopilot. Navigeringssystemet skickar då data
till fartygets autopilot så att fartyget automatiskt följer planerad rutt. Operatören
behöver då endast övervaka förflyttningen och godkänna vissa manövrar. Möjlighet finns att navigationssystemet styr fartyget både vad avser kurs och fart.

Radar
Radarn integreras in i systemet så radarbilden kan läggas antingen över eller under sjökortsbilden. Väljs presentation av
sjökortsbilden överst presenterar radarbilden endast information där inte sjökortet har någon information. Presenteras radarbilden överst läggs radarinformation ovanpå sjökortsinformationen.
Möjlighet att endast radarbild presenteras på en skärm finns också.

Electronic Chart Display
and Information System
(ECDIS)
"Performance Standard for ECDIS"
(PSE) har fastställts av IMO och till stora
delar antagits av medlemsländerna. International Electrotechnical Commision
(IEC) gav i augusti 1998 ut, "IEC 61174,
Maritime Navigation and radiocommunication equipment and systems- Electronic chart display and information system (ECDIS)- Operational and performance requirements, methods of testing
and required test results". IEC 61174 beskriver att ett ECDIS är ett "navigation
information system which with adequate
back-up arrangements can be accepted
as complying with the up-to-date chart
required by Regulation V, chapter 20 of
the 1974 Safty of Life-AT-Sea (SOLAS)
convention".

27

Skillnaden mellan ECDIS och ECS är
att det förstnämnda skall klara SOLAS
krav vad gäller rättning och back-up av
sjökort ombord . Detta kommer att innebära att ett ECDIS-utrustat fartyg kan gå
till sjöss utan papperssjökort inom en
inte alltför avlägsen framtid.
Eftersom ECDIS är ett smart system
vilket kan kombinerar flera funktioner,
skall det programmeras så att det larmar
navigatören för faror av olika slag. IEC
61174 föreskriver bland annat att larm
och varningar skall ges visuellt och med
ljud.
Exempel på larm:
• Avvikelse från planerad rutt.
• Positioneringssystemet utnyttjar annat
geodetiskt datum än vad sjökortet är
gjort i.
• Fel på viktig komponent i systemet.
Exempel på varningar:
• Fartyget närmar sig waypoint eller annan kritisk punkt.
• Sjökortet visas i större skala än vad det
är digitalisera t i.
• Större sjökortsskala finns valbar.

Huvudfunktioner
IEC 61174 beskriver i detalj vilka funktioner som skall finnas i ett ECDIS, dock
är det så att det är miniminivån som beskrivs. Detta innebär att flera navigationssystem har mer funkhonalitet än
vad som beskrives i standarden.
Electronic Navigational Chart (ENC)
Data: sjökortsinformationen som används måste vara av senaste utgåva och
från ett av myndighet auktoriserat verk
samt följa IMO PSE.
Uppdatering: Systemet måste kunna
ta emot officiella sjökorträttelser vilka
automatiskt skall överföras till kartdatabasen. Rättelser skall även kunna införas
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manuellt och samtliga rättelser skall kunn a registreras.
Symboler och .färger: Färger och symboler som presenteras skall följa International Hydrograhic Office (IHO) publikation S-52. Här regleras bland annat
storlek och form på symboler, tecken och
bokstäver. S-52 reglerar även färger så
att det finns möjlighet att välja dag, natt
eller skymningspresentation.
Standard display: Detta är den nivå av
information som presenteras när systemet startas upp. Operatören kan härefter
välja nivå och mängd av information som
presenteras på skärmen. Systemet måste
dock kunna återgå till "standard display"
med en "knapptryckning".
Eget fartygs position: Systemet skall
visa eget fartygs position i det elektroniska sjökortet. Operatören skall kunna välja om fartyget skall presenteras skalenligt eller som en symbol.
Säkerhetsdiup/kontur: Ett säkerhetsdjup för fartyget och en säkerhetszon
skall kunna väljas. Passerar den inställda
zonen säkerhetsdjupet skall systemet larma. Den "säkerhets kontur" som väljs
presenteras tydligt och om inställd säkerhetszon passerar "säkerhets konturen"
skall systemet larma.
Route Planning: Fartygets färdväg
skall kunna planeras på ett enkelt och
säkert sätt. Det skall vara möjligt att
planera alternativa samt flera rutter. Vid
planering skalllarm avges om planläggning av rutt sker alltför nära farligheter.
Navigatören skall vid planering göras
uppmärksam på om speciella områden
kommer att passeras t.ex . militära övningsområden , områden med ankrings
förbud.
Route Monotorering: Denna funktion
innebär att navigatören väljer att följa en
planerad rutt. Systemet larmar om farty-

THE PRIMAR SERVICE
EUROPEAN
HYDROGRAFIC
OFFICE

l/
..
END USERS
DISTRIBUTORS

Leverans av sjökortsdata
get avviker mer än vad som är planerat
ifrån rutten. När fartyget närmar sig en
brytpunkt gör systemet operatören uppmärksam på tid och avstånd till gir.
Voyage recording: Fartygets målspår
under de senaste 12 timmarna skall finnas tillgängligt. Målspåret skall kunna
presenteras med positions-, tids-, kursoch fartangivelser.
Back-up: Lämpligt back-up arrangemang skall finnas för att säkerställa att
fartyget även vid större ECDIS-fel på ett
säkert sätt kan fortsätta sin resa.
För att erhålla typgodkännade eller
certifiering som ett ECDIS måste tillverkarna helt uppfylla "IMO Performace
Standard for ECDIS" . Olika klassningssällskap som t.ex. "De Norske Veritas"
(DNV) genomför idag certifiering av
ECDIS.

Digitala sjökort
Geografiska data till sjökort kan lagras
digitalt med hjälp av två format, antigen
som rasterdata eller som vektorda ta. Vilket format det digitala sjökortet är lagrat
i har avgörande betydelse för dess egenskaper.
Rasterdata utgör en yttäckande beskrivning av sjökortet och är en digitalt
lagrad bild. Hela ytan indelas i små rutor.
Rutorna benämns bildpunkt, pixel eller
bildelement Vektordata består av koordinatsatta punkter, sammanbindningar
mellan dessa punkter och är organiserade så att de beskriver enskilda geometriska figurer och områden. Till skillnad
från rasterdata ger vektordata möjlighet
att välja till eller välja bort specifik information. Detta ger navigatören möjlighet
att själv bestämma vilken information
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som skall presenteras i sjökortet.
IMO Performance Standard for ECDIS beskriver bland annat att sjökortsdata skall levereras digitalt i formatet S
57 edition 3 eller senare.
Sjöfartsverket har påbörjat distribution av digitala sjökortsdata i formatet S
57. Informationen levereras i s.k . celler,
vilket innebär att databaserna delas upp
med hjälp av gradnätet Enligt regler för
upphovsrätt får svenska Sjöfartsverket
endast sälja data för svenska vatten. För
att klara den internationella trafiken har
ett samarbete inletts med sjökarteinstitutioner regionvis. För Europas del finns
ett center i Stavanger, en s.k. European
RENC (Regional Electronic Navigational chart Center) där databaser från olika nationer sammanställs. Under firmanamnet PRIMAR levereras data via ombud till sjöfarten.
PRIMA R garanterar att endast kvalitetssäkrad data levereras. K valiletssäkringen innebär att levererad data är uppställd och formaterad på rätt sätt. Respektive lands sjökarteinstitutioner ansvarar för att det geografiska innehållet
är rätt. PR! MAR tillhandahåller även en
rättningstjänst som uppfyller kraven enligt IMO Performance Standard for ECDIS.
Rättningstjänsten kan antingen ske
genom att data distribueras på CD eller
diskett via post alternativt att data distribueras "on Iine " via uppringd förbindelse eller Internet.

Integrerat
Navigationssystem ombord
på korvett av Visby-klass
Navigationssystemet består av fem stycken "Multi Function Workstations"
(MFW) med tillhörande bildskärmar.
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Fyra stycken är placerade på bryggan, en
för VO (P5), en för fartygschefen (FC)
(P3) och en för rorgängaren (Pll). Den
fjärde MFW (P4) på bryggan är placerad
mellan VO och FC, båda kan manövrera
denna MFW. Här skall övervakning av
systemets status genomföras samt val av
vilka sensorer som ger indata till systemet. Dessa tre MFW manövreras med
hjälp av rullboll och tangentbord i stolarna (Pl2 och 13) . Vanliga tangentbord kan
även kopplas in. Rorgängarens MFW
skall utnyttjas som en hjälp för honom då
fartyget hovrar. Denna MFW manövreras med hjälp av ett speciellt tangentbord
på konsolen. Den femte MFW är placerad i stridsledningscentralen. Samtliga
MFW och övriga komponenter i systemet kommunicerar över ett redundant
nätverk.
De sensorer som förser systemet med
indata är:
•DGPS
• Logg/ekolod
• Laser och avståndskikare
• Meteorologiska sensorer som mäter
relativ luftfuktighet, lufttemperatur,
lufttryck och vattentemperatur.
• Anemometer som mäter sann och relativ vind .
Navigeringsradar med "Automatic
Radar Plotting Aids" (ARPA) är integrerad i systemet. För att erhålla redundans
vid ett fullständigt haveri på navigeringssystemet finns två konventionella navigeringsradarkonsoler (Pl och 7) "fristående" på bryggan och en i stridsledningscentralen .
Gyron med "tröghetsnavigeringsfunktion " finns integrerade i systemet.
Navigatören manövrerar systemet
med hjälp av en "ECDIS-programvara"
och en "Conning-programvara ".

P7

Brygglayout på korvett av Visby-klass
ECDIS innehåller funkhonalitet enligt !MO Performace Standard for ECDIS samt ytterligare funktionalitet för
militära applikationer. Med hjälp av
"Conning-programvara" kan navigatören kontroller/övervaka vilka indata systemet har, samt vilken noggrannhet
dessa har. Parametrar kan sättas och reservmetoder kan väljas för navigeringssystemets uppdatering.
Visby-korvetterna utrustas med autopilot som utnyttjas i ett antal moder integrerat med navigationssystemet
Navigationssystemet förser övriga
system ombord med navigatoriska data.
Information från t.ex. ledningssystemet
kan även skickas till navigationssystemet
I och med att provturerna startar för
HMS Visby kommer prover att påbörjas
med ett modernt integrerat navigerings-

system . Detta innebär att VO kommer få
ökade möjligheter att ägna sin uppmärksamhet åt vad som pågår i fartygets närområde.

Reflektioner
Teknikutvecklingen har under de senaste
åren givit navigatören ökade möjligheter
att få hjälp vid fastställande av fartygets
position, planering och genomförande av
manöver samt att skapa en korrekt uppfattning om vad som händer i fartygets
närområde. De möjligheter och begränsninga r som ges med ett "integrerat navigeringssystem med ECDJS" är svåra att
förstå. Eftersom de är svåra att förstå
möts ofta ett nytt system med skepsis.
Allra helst ett system som rör de flesta
sjöofficerare in i själen. Innan losskastning återstår mycket arbete med förbere-
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delser, utbildning och planering bland
annat av hur navigeringssystemet skall
förses med grunddata. Navigeringsmetoder kommer att behövas ses över samt
och fastställas. Utbildningsanläggningar
och simulatorer kommer att behöva anskaffas.
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Kommendör Lars Wedin tjänstgör vid EU:s militära stab i
Bryssel

Marinen inför det 21 :a århundradet*
Årsberättelseför 2000 inom vetenskapsgrenen l- Strategi och stridskrafters användning
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 13 december
2000
En årsberättelse bör dels ge en bild av" the state of the art" och dels ge förslag till
inriktning mot framtiden. Denna årsberättelse innehåller däiför en ganska bred
beskrivning av dagens säkerhetspolitiska miljö och strategiska utmaningar. Mot
denna bakgrund diskuteras alternativ för Marinens framtida utveckling. Men först
kan det vara lämpligt att göra en kort jämförelse av läget mellan detta och det förra
sekelskiftet. Det finns intressanta paralleller!

Då
För hundra år sedan, vid 1900-talets början, inträffade stora förändringar för
världens mariner. Genom Mahan fick
man en förespråkare för en stark sjömakt. Mahan var förvisso inte den förste
marine strategen, och knappast den bäste, men han fick stort politiskt genomslag
genom att han gav flottorna en tydlig raison d 'etre och slagkraftigt formulerade
det övergripande marinstrategiska målet
-herravälde till sjöss, något som i första

hand skulle uppnås genom avgörande
sjöslag.
Den svenska flottan hade efter 1870
års försvarsbeslut fått ett uppsving. För
våra förhållanden slagkraftiga fartyg
hade tillförts flottan samtidigt som utbildning, navigeringsförmåga etc. kraftigt
förbättrades. Att svenska flottan skulle
kunna segra i en Mahansk duell var dock
knappast troligt. I stället satsade man på
Fleet in Being - ett begrepp som hade populariserats av den brittiske amiralen
Colomb i kommendörkaptenen Flachs

• Ledamoten Lars Wed in är kommendör och chef för avdelningen "Concepts" vid iMS (EU:s interimistiska militära stab i Bryssel) . l artikeln framförda åsikter är författarens egna och kan inte
ses som ställningstagande vare sig av EU:s militära stab eller Rådssekretariatet Årsberättelsen
får inte heller ses som en kommentar till den nya Marina Doktrinen, vars innehåll författaren
inte känner till annat än mycket översiktligt.
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översättning. 1 Med denna metod samt
med utnyttjande av de skyddade skärgårdarna och lätta fartyg skulle den
svenska flottan kunna utgöra ett allvarligt hot mot en fientlig transportflotta.
Armen var knappast förtjust i denna utveckling, där en ny självtillit och medvetenhet gjorde sig gällande. Här såg man
närmast att flottan borde utgöra ett
flankskydds- och spaningsförband - ett
sjöburet kavalleri - givetvis under armens taktiska befäl: flottan under krig
icke har någon sjelfständig uppgift att fylla utan bör operera i närmaste samband
med stridskrafter till lands, samt att ledningen af flottans operationer bör i strategiskt och delvis äfven taktiskt hänseende
hufVudsakligen utöfvas af armeens befälhavare.( f.d. gmj von der Laneken 1896). 2
Vid sekelskiftet skedde också en revolution avseende materielen. De nya
pansrade flottorna fick sitt genombrott i
Kinesisk-Japanska kriget (slaget vid
Yalu-floden 1895 kommenterades bl. a. så
här 1895: Om alltså 1894-95 års krig hvarken praktiskt bevisat teorien om de strategiska förutsättningarne för större landstigning5företag å fientlig kust eller jävat
den uppfattningen, att en aktiv underlägsen flotta - inom en viss rayon - kan förhindra dylika företag, kunna Lärdomarne
af detta krig alldeles icke sägas gifVa stöd
åt någon misströstan om vår flottas förmåga i detta hänseende, derest hon når
den utveckling, som på senare år betecknats som önsklig. 3 ). Storbritannien införde oljeeldning som standard och 1906
sjösattes HMS Dreadnought som kom
att i ett slag göra alla capita! ships omoderna.
Det framgår av den tidens TiS att utvecklingen noga följdes och kommenterades. Rysk-Japanska kriget observerades t.ex.aktivt: En officer vid kungl fiol34

lan har utsändts till Japan för att under nu
pågående krig mellan Ryssland och Japan
göra iakttagelser beträffande utförandet
af operationer till sjöss och anordnande!
af kustförsvar. En officer vid kungl flottan har under nu pågående krig mellan
Ryssland och Japan varit utsänd för att
följa ryska flolians operationer.• Vem
sade att internationell verksamhet är något nytt för Marinen?
Men, utvecklingen av Dreadnought
och hennes efterföljare gjorde att många
ledamöter började tvivla på den trots allt
ganska nya flottan. Skulle verkligen flottan kunna utveckla fartyg som kunde
mäta sig med de nya utländska? Skulle
man inte bli tvungen att hitta en svensk
lösning (sedermera kallad svensk profil)
med t.ex. ubåtar och/eller torpedbåtar?
. . . skola vi åter sjunka tillbaka till det
hopplöshetens tillstånd , då vårt sjöförsvar endast kunde bidraga till försvaret af
inloppen till Stockholm och några andra
viktiga ställen på kusten, såsom vid 1870talets början? 5
En händelse som kom att få stor betydelse för utvecklingen under 1900-talet
var bildandet av Kustartilleriet. Därmed
inleddes en intern maktkamp som fick
förödande inverkan på Marinens utveckling. Denna handlade, som sådana brukar, naturligtvis egentligen om pengar
och makt. Men den s.a.s. maskerades genom att de båda vapenslagen av naturliga skäl företräder två koncept- å ena sidan skärgårdsflottan och inomskärstaktiken, å den andra målet att upprätta åtminstone ett begränsat herravälde till
sjöss. Sammanfattningsvis var läget för
Flottan vid förra sekelskiftet gott men
orosmolnen var inte långt borta.

Nu
1970-talet kännetecknades av en ned-

gångsperiod. Det marina djupförsvaret
var en stel taktisk doktrin enligt principen forteress fleet där KA spelade rollen
av fort och fartygen uppträdde som kavalleri. Havet utanför våra kuster skulle i
huvudsak ges upp utan strid. I det kalla
krigets sista självande minut fick emellertid Flottan åter ett uppsving. Ubåtsjaktens erfarenheter ledde till anskaftandet
av något större och mer autonoma fartyg.
RBS 15 gjorde det möjligt att åter föra en
offensiv strid, där fienden skulle kunna
hotas över hela operationsområdet och
inte bara längs kusten. Den förnyelse av
marinstrategin som inleddes när amiral
Turner tog över US Naval War College
fick några efterföljare även hos oss kommendören Christer Häggs "Marin
strategi - ett återbesök" 6 och dåvarande
kommendören Claes Tornbergs " Sjömakt eller vanmakt" 7 betecknade ett
kvalitativt lyft i en dittills ytterst mager
diskussion. 8
Det kalla kriget tog emellertid lyckligtvis slut, hotbilderna och angreppsfallen fick - motvilligt på många håll slängas i papperskorgarna. Men vad
skulle nu göras? Snart visade det sig att
det kalla krigets slut inte innebar slut på
konflikter- tvärtom . Multinationell krishantering blev de europeiska försvarsmakternas nya huvudverksamhet Så
också för den svenska marinen. Såväl
Flottan som Kustartilleriet deltog framgångsrikt i PFF-övningar och visade god
internationell förmåga. Denna förmåga
ledde dock inte till framgång i gällande
Försvarsbeslut, som visade på en oförstående hållning till de marina stridskrafternas förmåga i internationell krishantering.9
Här har dock en förändrig till det
bättre skett eftersom Sverige sent hösten
2000 anmälde kvalificerade sjöstridskraf-

ter till EU:s Readline Goa/. 10 Ett viktigt
steg är också att Kustartilleriet har ersatts av amfibiekåren . Därmed synes Marinen få förmåga till projection of power,
kopplat till konceptet operativa insatsgrupper. Vid årets Marinmöte gav också
Generalinspektören en mycket positiv
bild av läget för Marinen. Det stora problemet syntes vara en tilltagande personalbrist. Sammanfattningsvis förefaller
läget i Marinen vara gott, man är på rätt
väg och har eller är på väg att få materiel
och organisation anpassad för de nya
uppgifterna.

Framtiden
I avvaktan på den utlovade Svenska Marina Doktrinen, med arbetsnamnet Innan det händer, finns dock anledning att
höja varningsflaggan . Stora utmaningar
väntar.
Visby-klassen är nu under byggnad.
Det har tagit c:a 15 år att komma så
långt. 11 Det är alltså nu högt tid att fundera över hur nästa fartygstyp skall se ut.
En sådan diskussion måste grundas på en
strategisk inriktning som ger svaret på
frågan: vilka uppgifter skall denna fartygstyp lösa och i vilken miljö. För Visby
var svaret på dessa frågor från början
ganska självklara: invasionsförsvar och
ubåtsjakt ( ubåtsskydd). För nästa fartygstyp är frågan väsentligt mer komplicerad och avhängig den mycket större
frågan: vilken roll bör egentligen Marinen ha i framtiden?
Den nya Amfibiekåren och konceptet
Operativa insatsgrupper väcker också
frågor. I bästa fall kan dessa innovatione r
ge oss e n liten men effektiv nationell
krishanteringsförmåga i närområdet för
t.ex. evakueringsoperationer. En verklig
nationell förmåga till projection of power
ligger knappast inom möjligheternas
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gräns. Huvudanvändningen blir rimligen
vid internationella insatser, vilket innebär att de olika delarna av denna styrka
måste kunna sättas samman med motsvarande förband från andra länder. Hur
detta skall gå till återstår att se. Det återstår också att se vad Kustartilleriets
namnbyte egentligen innebär. Det finns
inom ramen för Headline Goal ett behov
av s.k. enabling forces d.v.s. styrkor med
särskilt hög insatsberedskap och rörlighet, som bereder marken för en efterföljande huvudstyrka. D etta är en klassisk
uppgift för amfibiestridskrafter - kommer Amfibiekåren att kunna ställa upp
sådana förband?
Nå - behöver vi då en Marin? Det
enkla svaret är naturligtvis att ett land
med en kust behöver också en flotta .
Men för att göra vad? Det går förvisso
att räkna upp ett stort antal uppgifter
som en svensk marin borde kunna göra :
• Skydda svensk och europeisk sjöfart.
• Upprätthålla åtminstone begränsat
herravälde till sjöss som en del av ett
invasionsförsvar och som grund för
krishantering.
• Upprätthålla marin närvaro där så
behövs som stöd till svensk och internationell politik.
• Projection ofpower, d.v.s. stöda operationer iland med vapeninsats och/
eller amfibieföretag.
• Hävda territoriell integritet.
• Hävda svensk och internationell rätt.
i de flesta fall ingående i multinationell a
förband men i närområdet också ensamt
(vilket den militära alliansfriheten kräver) . D. v.s utföra de operationer som en
balanserad marin normalt bör kunna.
I verkligheten m åste det till en prioritering. Hur skall avvägningen göras mellan rent nationella uppgifter i närområ-
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det och internationella insatser långt från
Östersjöområdet? Ställer vårt geopolitiska läge i det nordiskt-baltiska området
särskilda krav? Skall Marinen inriktas på
internationell krishantering eller skall
den optim eras för Östersjön? Skall Marinen bygga vidare på sina specifika kunskapsområden - skärgård samt trånga
och grunda farvatten , där man anser sig
vara internationellt ledande - eller sträva
efter en mer generell maritim profil?
Finns det inte en risk att den svenska nischen blir en återvändsgränd på samma
sätt som svensk profil visade sig vara?
Det är viktigt med hög kvalitet - men
den måste vara relevant.

Den säkerhetspolitiska
utvecklingen
Det geopolitiska läget
Geopolitiskt är den nordiskt-baltiska regionen en brygga, eller en glacis, mellan
det Euroasiatiska landområdet och Atlanten. Regionens geopolitiska situationen formas i brytningen mellan landmakt och sjömak t; mellan Maekinders teori att heartland dominerar rimland och
Mahans uppfattning om sjömaktens avgörande betydelse.12 Under det kalla kriget kom hotet från landmakten Sovjetunionen, vilket balanserades av USA :s
och NATO:s sjömakt Idag är båda dessa
influenser försvagad e. Det finns en risk
för en allvarlig försvagning av den transatlantiska länken samtidigt som Ryssland i stort sett har förlorat sitt fotfäste
vid Östersjön.
Östersjöregionen kan beskrivas, och
görs så ofta i svensk säkerhetspolitik,
som en stabil region. De nordiska staterna, och i allt större utsträckning de baltiska, har en osedvanligt djup värdegemenskap och en lång historia av nära samar-

bete. Östersjön har åter blivit en viktig
maritim förbindelseled mellan omgivande stater och med världen utanför. Ett
omfattande samarbete sker på en mängd
olika nivåer: mellanstatligt, regionalt och
lokalt; statligt, kommunalt och privat. En
konsekvens av detta är emellertid att
andra europeiska stater tenderar att strategiskt nedprioritera området- det finns
förvisso mer akuta konflikthärdar, inte
minst på västra B alkan. Detta strategiska
ointresse balanseras emellertid av en aktiv amerikansk politik. Vilket är en anledning till att den transatlantiska länken
är så viktig.
Regionen kan emellertid också ses
som ett undantagens område. Varken
Sverige, Finland eller de tre baltiska staterna är med i NATO - de två förra är
inte ens kandidater. l Sverige finns fortfarande de som tror att "neutralitet" är
något positivt och som inte vill att
Sverige skall ta sitt ansvar som EU-medlem.'3 De tre baltiska staterna är också
kandidater till EU. Ingen av dessa fem
stater är med i CFE-avtalet, Europas viktigaste rustningskontrollavtaL Vidare är
Norge inte med i EU medan Danmarks
roll i EU är försvagad genom undantagen från Maastricht och sitt nej till EMU.
Ryssland är naturligtvis ett specialfall en försvagad stormakt vars framtid fortfarande är osäker. Vitryssland kan mycket väl bli Europas nästa stora krishärd.
Det nordiskt-baltiska området kan därmed också beskrivas som a microcosm of
Europe :1· post-Cold War security problems. 14
En relativt ny geopolitisk faktor av
betydelse är de norska olje- och gasfyndigheterna. Genom dessa knyts Norge,
och indirekt den nordiska regionen , till
den globala energiförsörjningspolitiken .
Trots att Norge inte är med i EU är den-

n a fråga naturligtvis av stor betydelse för
Unionens medlemsstater, som är de som
i huvudsak importerar norsk gas. 15
Sammanfattningsvis så kännetecknas
den nordiskt-baltiska regionen av motstridiga tendenser. Mycket talar för en
positiv utveckling men också mer negativa scenarier är tänkbara. Tre frågor är
särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen: NATOs utvidgning, EU :s utvidgning samt Rysslands utveckling. De är
därmed också viktiga för den svenska
marinens framtida uppgifter.

EU och den gemensamma
försvars- och
säkerhetspolitiken
Målet för den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken har uttryckts så här av
EU :s generalsekreterare/höge representanten Dr Javier Solana: CFSP [Common
Foreign and Security Policy] is ab out Europe making a difference in international
politics. It is about European Union being
able to project its values and its intereststhe co re of its political identity- effectively beyond ils own barders. 16 Den del av
CFSP som berör militär krishantering
benämns CESDP - Common European
Security and Defence Policy.
I december 1999 beslöt Europeiska
Råde t att Unionen skall utveckla en autonom förmåga att genomföra Petersbergsuppgifter, inklusive de mest krävande. För att detta skall vara möjligt sattes ett styrkemål, det s.k . Headline Goal.
Detta innebär, i starkt sammandrag: In
2003, E U will be able to deploy rapidly
within 60 day s and then sustain forces capable of the full range of Petersberg tasks.
Forces will be up to corps levet (up to 15
brigades or 50,000-60,000 persons). They
will be mililarity sel{sustaining with the
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necessary command, contra! and intelligence capabilities, logistics, other combat
support services and additionally, as
appropriate, air and naval elements. In addition, there will be collective capability
goals in the fields of command and contro!, intelligence and strategic transport.
Implementeringen av detta beslut pågår
nu. Efter en inledande tvekan har regeringen anmält inte bara markförband
utan även flyg- och sjöstridskrafter. Minröjningsfartyg, korvetter och en ubåt
skall kunna delta i EU-ledda operationer.17 Tre frågor inställer sig här: vad skall
dessa förband kunna göra, var skall de
kunna sättas in och vilka säkerhetspolitiska konsekvenser eller möjligheter
innebär detta för vårt närområde?
Petersbergsuppgifterna
omfattar,
som redan påvisats, ett brett spektrum av
uppgifter. Det är viktigt att notera att de
mest krävande uppgifterna ur militär
synvinkel innebär krigföring. Desert
Storm och Koreakriget är exempel på sådana operationer. Nu räcker naturligtvis
inte 60 000 man för en sådan uppgift, varför det snarare är styrkernåJet än uppgiften i sig som bestämmer den övre ambitionsgränsen. Uppgiften ställer uppenbarligen höga krav på materiel, utbildning och inte minst interoperabilitet i
alla avseenden.
EU:s styrka skall kunna sättas in in
and around Europe. Svenska regeringen
anser att EU skall kunna genomföra
fredsbevarande insatser globalt på uppdrag av FN. I de scenarier som använts
för att precisera Headline Goal - nedbrytning till behov avförmågor-har det
längst bort belägna befunnit sig 4000 km
från Europa. En försiktig slutsats kan
vara att EU skall kunna sätta in sina styrkor globalt men att det rimligen är så att
de svåraste uppgifterna endast kan lösas
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i Europas närområde. Det är naturligtvis
också så att alla styrkor inte kan sättas in
överallt och framför allt inte inom 60 dagar.
I samband med de styrkegenereringskonferenser som genomförts hösten 2000
har man inte överraskande konstaterat
vissa brister. Det är här i första hand fråga om kvalitet (beredskap, förmåga till
elektronisk krigföring, satellitspaning
etc) och inte om kvantitet. Dessa brister
är, naturligtvis, desamma som de som
NATOs DCI (Defence Capabilities Iniliative) skall råda bot på i syfte att minska
det kvalitativa gapet mellan europeer
och USA. Dessa kollektiva förmågor
kommer att kosta pengar att utveckla,
vilket förr eller senare kommer att leda
till att medlemsstaterna måste avdela
ekonomiska resurser till en gemensam
EU försvarsbudget Det har också talats
om att införa konvergenskriterier Qfr.
EMU) i syfte att skapa en solidarisk fördelning av bördorna. Dessa frågor hör
ännu framtiden till men det är klart att
även den svenska försvarsbudgeten kommer att påverkas såväl till inriktning som,
förhoppningsvis, till storlek. 18
Här bör påpekas att flera europeiska
stater knappast har påbörjat omställningen av det kalla krigets försvarsmakter, med betoning på stora, mobiliserbara
territorialförsvarsstyrkor, till de lättrörliga styrkor med hög beredskap, som behövs för krishantering. lnte heller har
möjligheterna till rationalisering tagits
tillvara. För överskådlig framtid kommer
säkert Europas försvarsmakter att i första hand vara nationella men mycket utbildning och annan stödverksamhet borde kunna samordnas.
Utvidgningen av EU är en av det
svenska ordförandeskapets absoluta prioriteringar. På sikt får utvidgningen stora

strategiska konsekvenser. När alla kandidatländer har blivit medlemmar kommer
EU att gränsa till ett antal potentiella
krishärdar: gränsen mellan Baltikum och
Ryssland, Vitryssland, Kaukasus, Mellersta Östern och Nordafrika. Även om
ED-fördraget inte omfattar kollektiva
försvarsåtaganden eller säkerhetsgarantier så har Unionen enligt fördraget en
lång rad intressen att främja och försvara: mänskliga rättigheter, stabilitet, ekonomisk utveckling etc. 19 För Sveriges del
är naturligtvis de baltiska staternas medlemskap särskilt betydelsefullt. Frågan
om när dessa kan bli medlemmar och hur
denna utvidgning kommer att förhålla
sig till utvidgningen av NATO är en viktig fråga för stabiliteten i vårt närområde.
Det har hävdat att EU borde ta fram
ett strategiskt koncept som tydligt förklarar för de europeiska väljarna vad deras regeringar vill åstadkomma. 20 Därmed skulle man bl.a. skapa förståelse för
de höjningar av försvarsbudgetarna som
Unionens ambitioner tycks kräva. Problemet med denna tanke är att Medlemsstaterna då inte bara skulle behöva ena
sig om vad man vill göra utan också var.
Detta skulle i sin tur kunna skapa såväl
förväntningar som farhågor bland dem
som s.a.s. är innanför resp. utanför EU:s
sålunda deklarerade intresseområde.
Inte minst skulle en sådan diskussion
kunna bli besvärlig när det gäller Östersjöområdet. Uppenbarligen ingår de baltiska staterna (och Polen) i sin egenskap
av kandidatländer i EU:s solidaritetsområde. EU skulle inte kunna stå passivt vid
en kris i Baltikum. Men skulle vi från
svensk sida vilja att EU engagerade sig
även militärt? Skulle vi inte önska ett
tydligt amerikanskt engagemang i en sådan situation som, av uppenbara geografiska skäl, också involverade Ryssland?

Skulle vi själva vilja delta? Dessa frågor
är nödvändiga att diskutera samtidigt
som detta måste ske med stort omdöme.
Några officiella ställningstaganden är
knappast troliga. En god regel i diplomatin är att inte ge sig in i hypotetiska resonemang, som lätt kan bli självuppfyllande profetior.

NATO
Medan EU är en ny och oprövad organisation i militära sammanhang så har
NATO bevisad militär förmåga. Man kan
kritisera medlemsstaternas val av strategi för Kosovo men under operation Allied Force bevisade alliansen sin kapacitet att leda komplicerade militära operationer. Operationen visade också på alliansens beroende av USA. EU kommer
också att vara, mer eller mindre, beroende av NATO avseende viktiga resurser
som operativ stabskapacitet, försvarsplanering, strategiska transportresurser etc.
NATO har även i övrigt stor säkerhetspolitisk betydelse. NATO kommer
även framdeles att ansvara för det kollektiva försvaret av sina medlemmar. Det
är genom NATO som USA är militärstrategiskt närvarande i Europa. Medlemskap i NATO är ett betydelsefullt,
och i förhållande till ED-medlemskap,
relativt okomplicerat mål för de centraleuropeiska staterna. Det är genom
NATO och PARP som militära doktriner
och standards utvecklas. PFF spelar en
viktig säkerhetspolitisk roll, inte minst i
Östersjöområdet
Det är idag osäkert när nästa utvidgning av NATO kommer att ske. Vissa förespråkar ett begränsat intag i samband
med ett toppmöte år 2002. Andra talar
om en big bang, där alla kandidater till
såväl EU som NATO tas in på en gång.
Åter andra vill inte se någon ytterligare
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utvidgning av NATO alls. Frågan är svår.
Erfarenheterna från den första utvidgningsomgången har inte varit odelat positiva. Det är vidare uppenbart att ju mer
alliansen utvidgas ju större blir risken för
beslutsimpotens. Men om, å andra sidan,
ingen utvidgning sker så kan inte NATO
i längden hävda att dess dörr står öppen .
Då finns stor risk för ett svårt politiskt
bakslag som kan leda till påfrestningar
på det demokratiska statsskicket hos en
del av de nya demokratierna och till åternationalisering av den europeiska säkerheten. Hittills har NATO:s strategi varit
att man successivt erbjudit kandidaterna
nya samarbetsformer dock utan att gå så
långt som formellt medlemskap. Denna
strategi fungerar av uppenbara skäl inte i
längden.
De baltiska staternas NATO-medlemskap är en särskilt svår fråga p.g.a. att
deras förhållande till Ryssland . Det kan
hävdas att NATO här står inför ett dilemma: antingen accepterar man balterna som medlemmar och riskerar konflikt
med Ryssland eller prioriterar man goda
förhållanden med gårdagens fiende och
bortser från säkerhetssträvandena hos
tre folk som äntligen blivit självständiga.21 Andra har hävdat att det finns vägar
att kombinera båda dessa mål. 22 För
Sverige är detta uppenbarligen en utomordentligt viktig och känslig politisk fråga där vi p.g.a. vår militärt alliansfria politik har svårt att agera.

Transatlantiska länken
Som påpekats inledningsvis är den transatlantiska länken av central betydelse
inte minst för oss. USA är den enda västliga stormakt som på allvar bevisat sitt
intresse för de baltiska staternas säkerhet. USA är det enda västland som kan
balansera Rysslands geostrategiska po-
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tential. Det finns dock skäl att sätta frågetecken i kanten för framtiden.
Den transatlantiska länken är idag
hotad på flera sätt. Ett hot utgörs av den
europeiska försvarspolitiken. Misslyckas
den genom att europeerna inte tar sig
samman och minskar det teknologiska
gapet till USA finns det risk att USA låter Europa, i större grad, sköta sig självt.
Lyckas den kan detta emellertid också
leda till en spricka mellan USA och ett i
USA :s smak för självständigt Europa.
Här finns alltså ett moment 22.
Frågan om europeisk försvarskapacitet är bara en bland andra frågor där europeer och USA har olika uppfattning.
USA:s planer på att utveckla ett nationellt robotförs var, NMD, och dess vägran
att ratificera provstoppsavtalet är en annan sådan. En tredje rör FN:s roll, vikten
av FN-mandat vid fredsfrämjande insatser och USA:s ovilja att betala sina räkningar. En fjärde är den fortsatta osäkerheten om NATO:s roll vid out-of-area
operations. Härtill kommer att den amerikanske presidentens ställning i utrikesfrågor är försvagad och den amerikanska
politiken därmed svårare att förutse och
påverka. Det är för tidigt att uttala sig om
den nya amerikanska administrationen
men mycket tyder på att man i större utsträckning kommer att vilja lämna åtminstone de enklare formerna av krishantering, särskilt fredsbevarande insatser i Europa eller Europas närhet, till europeerna.

Ryssland
Detta är inte platsen att göra en omfattande analys av den ryska utvecklingen .
Professionella bedömares uppfattningar
varierar starkt. En försiktig bedömning
är att Ryssland under Putin är på väg
mot en konsolidering, dock inte nödvän-

digtvis på helt demokratiska grunder.
Katastrofscenarier innebärande ett totalt
sönderfall , kanske inbördeskrig, förefaller inte längre vara aktuella. Presidenten
tar ett allt fastare grepp om politiken,
ekonomin går bättre och, kanske, kommer nu den länge väntade militärreformen att genomföras. Samarbetet med
NATO har i någon mån återupptagits efter problemen i samband med Kosovo.
Det brutala kriget i Tjetjenien samt det
ryska motståndet mot de amerikanska
planerna på ett missilförsvar (NMD)
samt fortsatt NATO-utvidgning utgör
dock kvarstående friktioner mellan
Ryssland och väst. Vissa bedömare talar
om en allt djupare spricka.
På grund av sitt geopolitiska läge och
sin strategiska potential kommer Ryssland alltid att vara en mycket viktig faktor i svensk säkerhetspolitik. Ingen
svensk strategi kan utformas utan att
hänsyn härtill tages. Detta innebär dock
inte nödvändigtvis att Ryssland skulle
innebära ett direkt militärt hot- framför
allt inte att invasionshotet skulle återuppstå .
I detta sammanhang bör två potentiella oroshärdar i vårt område särskilt observeras: Kaliningrad och Vitryssland.
Kaliningrad kännetecknas av stora miljöproblem, stora ekonomiska svårigheter
och hög brottslighet. När Litauen blir
medlem i EU och/eller NATO kommer
detta oblast att bli en rysk enklav i Västeuropa. Vitryssland står inför ett viktigt
presidentval nästa år. Om inte landet då
kan steget mot demokratisk utveckling
riskerar detta stora land, militärt sett en
rysk allierad , att bli Europas nästa stora
krishärd.

Baltikum och Sverige
De tre viktigaste frågorna i svensk säker-

hetspolitik - utvidgningen av EU, utvidgningen av NATO och utvecklingen i
Ryssland- skär varandra i Östersjöområdet och Baltikum. En kris i detta område kommer att på ett eller annat sätt att
beröra stor- och kärnvapenmakten Ryssland.
Det behöver knappast påpekas att
det är ett starkt svenskt intresse att de
baltiska staternas ställning som västeuropeiska stater konsolideras. Därför är deras medlemskap i EU så viktigt. Därmed
är också försvaret av dessa stater ett
starkt svenskt strategiskt intresse vilket
demonstreras av vårt, något senkomna,
stöd till uppbyggnaden av deras försvarsmakter. Härav får man dock inte dra slutsatsen att Sverige bör ta på sig en särskild
roll för en eller flera av dessa staters säkerhet. Detta av flera skäl.
För det första kan inte det militärt alliansfria och kärnvapenfria Sverige ge
några som helst trovärdiga garantier.
Sverige kan inte ensamt utbalansera
Ryssland. Det måste alltid vara en svensk
strävan att få de baltiska staternas säkerhet att inte bara vara en regional angelägenhet utan också ett euroatlantiskt intresse. Propåer om olika nordiska regionala säkerhetspolitiska arrangemang har
förvisso inte saknats, men alltid avvisats
av den svenska regeringen. 23
För det andra vill inte de baltiska staterna ha ett svenskt, eller nordiskt, tröstpris. Man vill bli fulla medlemmar av
NATO; varken mer eller mindre. Skulle
Sverige ta på sig någon form av särskild
roll gentemot deras säkerhet skulle vi
spela de i händerna, som är emot ett baltiskt medlemskap i NATO.
De baltiska staterna är emellertid redan officiella kandidater till EU och omfattas därmed av "EU:s mjuka säkerhetsgaranti". Som medlemmar av EAPR24 är
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de också medlemmar av "NATO-familjen" även om de inte omfattas av formella säkerhetsgarantier. Av dessa skäl , liksom ur allmän politisk synvinkel, skulle
det rimligen vara otänkbart att västvärlden lämnade dessa stater i sticket om de
trots allt hotades i en säkerhetspolitisk
kris. Sveriges tänkbara roll i en sådan situation har stor betydelse för den framtida utformningen av det svenska försvaret. Detta gäller i synnerhet för Marinen ,
som rimligen skulle vara den försvarsgren som tydligast skulle komma att bli
berörd av krishantering i Baltikum och
Östersjön.
Finns det då en risk för en säkerhetspolitisk kris som inbegriper ett eller flera
av de baltiska staterna? Ja, detta kan inte
uteslutas; Ryssland har vid flera tillfällen
utövat ganska hårda påtryckningar på
dessa stater. Allvarligast under senare tid
var kanske den rysk-lettiska krisen våren
1998. l en nyutkommen amerikansk bok
uttrycks denna fråga så här: And while
the threat of invasion (av de baltiska staterna) is improbable, Moscow could use
its force to exert leverage in the region
while the Alliance is occupied elsewhere,
perhaps in a situation where the West is
relying on Russian suppor/ 25 Men innan
denna fråga diskuteras måste den strategiska utvecklingen behandlas. Vidare behöver en diskussion föras om vad marin
krishantering kan innebära.

Den strategiska
utvecklingen
De nya och de gamla
konflikterna
1990-talets strategiska debatt kom att
präglas av de s. k. nya konflikterna: inomstatliga , ofta utkämpade med relativt primitiva militära medel men ibland också
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med utnyttjande av informationsteknologi etc.
Medan det klassiska krigets mål i allmänhet var att tvinga motståndaren till
politisk underkastelse är det idag ofta snarare fiendens utrotande som är målet.
R w anda m .fl. krig förs idag ofta (oftast?)
mellan inomstatliga, irreguljära förband.
Armeer strider inte mot armeer, inte parter
mot parter. l huvudsak slåss män i vapen
mot obeväpnade män, kvinnor och barn;
inbördeskrig ersätts av krig mot civila.26
"De nya konflikterna" är i allmänhet
inte mellanstatliga. "Det klassiska kriget" anses av en del vara en föråldrad företeelse27 Maktkonflikterna utspelas allt
mer på det globala, eller åtminstone regionala, planet medan våldet berör individerna.28
Denna typ av krig är ofta asymmetriska. Medan "Nord" för krig i enlighet med
teknikens landvinningar för "Syd" krig
med machetes, knivar och handvapen.
Datortekniken ger emellertid helt nya
möjligheter för en handfull kunniga och
resoluta människor att åtminstone ställa
till allvarliga problem för en militär stormakt. Och hur slår man militärt tillbaka
mot ett gäng hackers?
Som en följd av denna utveckling har
västvärldens militära koncept delvis ändrats. I resonemang om krishantering är
det snarare säkerhet än fred som söks;
fred definierat som frånvaro av krig är
inte tillräckligt. Det är här fråga om att
bemästra snarare än att utöva våld. De
militära operationerna syftar då inte
längre till att vinna krig utan till att hindra krig. Den militära förmågan måste
omfatta en bred skala från konfliktförebyggande över räddningsverksamhet,
fredsbevarande insatser och till fredsframtvingande operationer som taktiskt,
men inte strategiskt, är krig.

Men det finns också en annan bild.
Den internationella politiken domineras
fortfarande av stater - som medlemmar
av internationella organisationer som
NATO eller enskilt. Mellanstatliga konflikter är därför fortfarande möjliga. En
allvarlig säkerhetspolitisk kris i vårt närområde skulle sannolikt tillhöra den
"gamla" typen av konflikter snarare än
den "nya". "Väpnat angrepp " är följaktligen inte utmönstrat ur den svenska försvarspolitiken. I denna typ av konflikt
måste man räkna med att alla parter använder modernaste tänkbara militära
medel Sammanfattningsvis ställer framtiden krav på förmåga att hantera såväl
de "gamla" som de "nya" konflikterna.
Såväl asymmetriska som mer klassiska
bekämpningsmetoder måste kunna mötas.

Krishantering och
konfliktförebyggande
Militär krishantering har kommit att bli
något av ett modeord. Som det används i
Sverige är det ett brett begrepp, som inte
bara omfattar just hantering av kriser
utan också konfliktförebyggande verksamhet samt insatser för stabilisering efter konflikt. Ur denna synvinkel vore
därför konflikthantering snarare ett bättre ord.
Den svenska regeringen drar en
skarp gräns mellan krishantering och territorial försvar. Det förra är i praktiken
detsamma som Internationella Insatser
medan det senare är en nationell angelägenhet - försvar mot Väpnat Angrepp. Ur
teoretisk synvinkel är detta en märklig
gränsdragning eftersom krig i allmänhet
föregås av kris och en misslyckad krishantering kan leda till krig.
Krishantering likställs ofta med förmåga att utföra Petersbergsuppgi.fterna. 29

De krav dessa ställer definierar EU:s
Headline Goal; uppgifterna är också inskrivna i EU-fördraget.30 Dessa omfattar
en bred uppgiftsflora som sträcker sig
alltifrån humanitära uppgifter av huvudsak civil karaktär, men kanske med utnyttjande av militära medel , till stridsinsatser. Det bör understrykas att Headline
Goal uttryckligen omfattar också de
mest krävande fredsframtvingande insatserna.
Militär krishantering förutsätts alltså
vara en multinationell verksamhet där
Sverige agerar tillsammans med andra
stater inom ramen för, i första hand, EU
eller NATO. Krishantering kan naturligtvis också genomföras på nationell basis.
Detta var något som den svenska marinen hade, med svenska mått mätt, stor
erfarenhet av under det kalla kriget och
som naturligtvis kan bli aktuellt igen. 31
Minst lika viktigt som krishantering
är det konfliktförebyggande arbetet. Frågan om marina säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder är delvis kontroversiell men det finns ändå en hel del som
den svenska marinen skulle kunna göra i
detta sammanhang. Denna fråga har tidigare ingående analyserats i Tidskrift i
Sjöväsendet. 32
Det finns inga tydliga gränser mellan
krishantering och konfliktförebyggande
verksamhet respektive mellan krishantering och väpnat angrepp. Militär krishantering är en politisk verksamhet, där aktörerna har såväl defensiva som offensiva intressen att tillvarata. Lyckad krishantering leder till att politiska mål uppnås och att krig undviks samt övergår
därefter ofta till konfliktförebyggande
verksamhet- t.ex. en fredsbevarande insats och återuppbyggnad. Ett misslyckande leder till att viktiga intressen skadas
och kan leda till ett långvarigt, mer eller
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mindre begränsat, krig. Svenskt deltagande i internationell krishantering är
därför - eller bör åtminstone vara - ett
sätt att försvara Sverige och svenska intressen. Krishantering är idag oftast, men
inte alltid, multinationell , vilket inte
hindrar att deltagande stater kan ha
högst egoistiska intressen att främja. 33
slutligen- även väntade kriser har oväntade förtecken - tid, plats, omfattning,
deltagare, våldsnivå etc.

Marinstrategiska trender
Det nya konfliktmönstret får viktiga
konsekvenser för den marinstrategiska
utvecklingen. Örlogsfartyg är definitionsmässigt statliga och utformade för
att verka mot andra staters örlogsfartyg.
Problemet är att, som antytts ovan, de
"nya konflikterna" till sin karaktär i allt
mindre grad är mellanstatliga. Detta gör
att det synes finnas en viss diskrepans
mellan den materiella utvecklingen med
stark betoning på högteknologi och dagens konfliktmönster: War lejt the battlefield. While the military was busy revolutionizing military affairs, war put on new
clothes and moved away. As the Navy
was developing high-tech reach from the
sea and become network-centric, war
spenl the 1990s transforming itself inta
same homely but exceedingly deadly
forms largely immune to our precision
arms. 34 Attacken mot USS Cole i Adens
hamn hösten år 2000 är ett utmärkt exempel på detta problem och på asymmetrisk krigföring.
Det råder därför idag en viss osäkerhet om vilken roll sjöstridskrafterna skall
spela i framtiden. Många mariner lider av
nybyggnadsprogram som inte kan finansieras bl.a. för att det råder osäkerhet om
vilka uppgifter som behöver lösas. You
are just going to see a decfine in the re-
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sources committed to naval forces globally ... !t gels down to fundamentals, and
that is, there has not been a major naval
threat to justify these force levels. Däremot finns ökande behov av fartyg för sjötransport och amfibiefartyg_35
I Europa kommer uppfattningen om
vad krishantering innebär för lång tid att
präglas av erfarenheterna från det forna
Jugoslavien. Visst har marina stridskrafter spelat viktiga roller här - men bortsett från operation Allied Force - är det
helt klart markstridskrafter och, i ökande
utsträckning polisförband, som har dominerat. Dessa erfarenheter har också
bildat utgångspunkt för Readline Goal,
där flyg- och sjöstridskrafter kommer
med lite på slutet: and as appropriate, naval and air forces . Ett viktigt problem här
är att man inom EU inte definierat, vad
som kännetecknar en krävande marin
Petersbergsuppgift. 36
Såväl i Sverige som i västvärlden i övrigt, inte minst USA, talas det allt mer
om Revolution in Military Affairs
(RMA) och Dominant Hattlespace Awareness (DBA). Tanken är att den moderna lednings- och informationstekniken
gör plattformarna allt mindre intressanta. Försvarsorganisationen skall i stället
ses som ett System av SystemY Inom sjöstridskrafterna omsätts detta bl.a. till
konceptet Network Centric Warfare. 38
Utan tvekan är detta en mycket viktig utveckling och sjöstridskrafterna är av naturen särskilt lämpade för denna typ av
strid karaktäriserad av fysisk spridning
och koncentrerad effekt. Många har
emellertid varnat för en allt för stor tilltro till RMA. En skribent har t.ex. hävdat
att RMA snarare borde läsas Religion in
Military Affairs. 39
Det är emellertid mindre självklart
hur dessa fördelar används i krishante-

ring. l de flesta fall kommer krishantering att kräva välutbildade och välutrustade soldater på marken samt uthålliga
och flexibla fartyg till sjöss. Långräckviddiga insatser med precisionsvapen torde
bara vara aktuella i de absolut mest krävande Petersbergsuppgifterna. Därmed
inte sagt att det är möjligt att dra ned på
den militärtekniska utvecklingen. Krishantering är, till skillnad från försvarskrig, war of choice.40 Det är en moralisk
skyldighet att se till att de soldater, sjömän och flygare som sänds ut för att riskera livet i sådana insatser ges största
möjliga förmåga att genomföra sina insatser på ett effektivt och säkert sett.
Vidare är naturligtvis kraven/behoven av högteknologi varierande med den
strategiska situationen. Som ovan påpekats kan inte alla kriser dras över en kam
- jämsides med "de nya konflikterna"
finns det fortfarande traditionella mellanstatliga kriser. "Eftersom kriget är en
kameleont, i termens båda meningar kriget är annat från en tid till en annan,
komplext vid varje tillfälle- är det statsmannens första uppgift att avgöra vilken
natur just det krig har, som det åligger
honom att förstå eller föra." 41 I ett försvarskrig sätter man in alla resurser. I
krishantering gäller det att välja rätt vapensystem- eller att avstå därför att man
inte har tillgång till den förmåga som behövs. Vilka uppgifter är då aktuella vid
marin krishantering? 42
Allmänt har marina styrkor förmågan
att användas på skilda krisnivåer och för
såväl "gamla" som "nya" konflikttyper.
Fartyg medför den besättning, de vapen
och annan utrustning som behövs. Detta
gör dem särskilt lämpade i en tid då kraven att kunna växla mellan konfliktförebyggande och akut krishantering blir allt
större. De har hög reaktionsförmåga,

gott skydd och är lätta (och relativt billiga) att såväl sätta in som att dra ur. 43
Marin närvaro är och förblir en
grunduppgift Detta är genom närvaron
till sjöss av kvalificerade örlogsfartyg
som stater enskilt eller, i allt större utsträckning, genom multinationella förband långsiktigt demonstrerar sitt intresse och skapar en grundförutsättning
för fri och säker maritim verksamhet.
Variation av närvaron kan, samordnat
med andra politiska påtryckningsmedel ,
ge betydande politisk signaleffekt
Dessa klassiska uppgifter består. Däremot innebär det nya konfliktmönstret
delvis nya förutsättningar för den klassiska s.k. kanonbåtsdiplomatin i samband med akuta kriser av "den nya typen". När objektet för krishanteringen
inte längre är en stat utan en terrorist av
typ Bin Laden så får denna form av marin närvaro sannolikt mindre roll såvida
den inte innebär trovärdig förmåga att
slå mot mål på land.
Projection of Power är kanske den
marina uppgift som blivit den mest aktuella i samband med dagens krishantering.
Huvuddelen av jordens befolkning och
majoriteten av världens stora städer ligger relativt nära kusten och därför är
möjliga att påverka med marint baserade
vapensystem. Kriser är också i allmänhet
sprungna ur förhållanden till lands. Därför är det marina systemets förmåga att
direkt påverka och understödja operationer till land viktigare än någonsin . De
fartyg som nu planeras, t.ex. den amerikanska DD 21 Zumwalt, ges ofta stor förmåga att slå mot landmål med långräckviddiga precisionsstyrda vapen. Insatser
av specialförband, amfibieinsatser, spaning och flygunderstöd är andra marina
uppgifter inom denna ram. Behovet att
öka den europeiska kapaciteten på dessa
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områden har identifierats i samband med
arbetet med Headline Goal.
Marint stöd till humanitära insatser kan
ses som ett särfall av Profeetian of Power,
där power i detta fall är förmågan att föra
fram och leda räddningsresurser av olika
slag. Ett annat särfall är evakueringsoperationer, som likaledes kräver förmåga att
verka mot land från sjön, i detta fall för att
evakuera egna och andras medborgare.
Skydd av sjöfart är ett annat viktigt
område som dock ännu inte har tillräckligt belysts i samband med arbetet med
EU:s krishantering. 90% av världens
handel går fortfarande på köl. Att så kan
ske på ett säkert sätt är därför en nödvändig förutsättning för vår ekonomi och
därigenom ett livsviktigt gemensamt
strategiskt och globalt intresse för alla
EU:s medlemsstater vare sig det gäller
fartyg under egen flagg eller inte. Den
franske försvarsministern har också hävdat att Europa behöver 50 nya fregatter
under de kommande åren. 44 I sammanhanget bör nämnas att Östersjön är en
utomordentligt viktig förbindelseled såväl mellan strandstaterna som med omvärlden. Finland och de baltiska staterna
är t.ex. helt beroende av säkra förbindelser från Östersjön till omvärlden.
När man diskuterar sjöfartsskydd så
för detta lätt tankarna till världskrigens
konvojslag i Atlanten. Idag är knappast
sjöfarten hotad fritt till sjöss utan snarare
i farvattensförträngningar t.ex. i SO
Asien . Vid sidan av hotet från rogue states är pirater och terrorism allvarliga hot
till vilka hänsyn måste tas. Inte minst
minhotet har visat sig vara en högst reell
fråga som föranlett flera internationella
insatser under de senaste tio åren. Sjöfartsskyddet bör således utgöra ett viktigt arbetsområde för det fortsatta arbetet med EU:s krishantering.
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I detta sammanhang kan också nämnas att EU vid toppmötet i Nice beslöt
om nya och hårdare regler för sjöfart i
syfte att förhindra miljökatastrofer.
Övervakning av dessa regler är också en
typisk marin uppgift. Embargo och
blockadbrytning är två typiska marina
krishanteringsuppgifter. l det första fallet gäller det att förhindra tillförsel av
vissa varor till ett område i kris. NATO
och VEU genomförde som bekant en sådan insats under flera år gentemot f.d. Jugoslavien (operation Sharp Guard).
Blockadbrytning är den omvända uppgiften och i viss mån ett specialfall av sjöfartsskydd.
Det finns således ett flertal högst relevanta marina krishanteringsuppgifter.
En ur svensk synvinkel viktig aspekt är
att fokus ligger på kustnära uppgifter,
där den svenska marinen anser sig ha särskilt hög kompetens- en kompetens som
kan ges en ny dimension när sjöstridskrafterna kan kompletteras av amfibieförband och, varför inte?, i framtiden ges
förmåga att bekämpa landmål. 45
Det är som ovan påpekats allt viktigare att ha marin förmåga att påverka skeendet till lands. En konsekvens av detta
är att marin krishantering i allmänhet
kommer att utgöra en del av en större
operation med deltagande av alla försvarsgrenar (joint) -även om det naturligtvis också finns uppgifter som är rent
marina- åtminstone på operativt/taktisk
nivå.
Det bör understrykas att sea control,
åtminstone begränsat herravälde till
sjöss, är en grundförutsättning för marin
krishantering. Denna ställer i sin tur krav
på en marin närvaro i de områden som är
viktiga för oss och för Unionen i övrigt.
Inte för att vi skulle vara utsatta för ständiga hot utan som en grund för en möjlig-

het att agera inom rimlig tid när så behövs. Ett annat skäl är behovet att demonstrera våra gemensamma intressen
samt vår förmåga och vilja att försvara
dessa. Kriser är som bekant svåra att förutsäga avseende tid, plats och form . Här
har marina stridskrafter, tack vare principen om havens frihet, fortfarande en stor
fördel framför mark- och flygstridskrafter.
Sammanfattningsvis råder idag viss
osäkerhet om vilka tekniska och doktrinära slutsatser som bör dras av den marinstrategiska utvecklingen. Denna osäkerhet beror till stor del på kontrasten
mellan den militärtekniska utvecklingen
i väst och de "nya konflikternas" karaktär. Verkligheten är emellertid att den
"gamla typens" kriser fortfarande kan
uppstå. Sant är emellertid att det f.n. är
svårt att se kvalificerade hot mot våra intressen ute på oceanerna. Fokus ligger nu
på de kustnära uppgifterna. Högteknologi är nödvändigt, inte minst av moraliska
skäl, särskilt vid den svåraste typen av
krishantering. Den kan däremot inte ersätta den fysiska närvaron - särskilt i
krishanteringens lägre spektrum och i
det konfliktförebyggande arbetet.
Europas mariner har viktiga uppgifter avseende krishantering men området
är ännu inte tillräckligt behandlat. Ur
svensk synvinkel kan man emellertid redan nu dra ett antal viktiga slutsatser. Vi
har nu anmält kvalificerade marina
stridskrafter, dock ännu inte amfibieförband , till Headline Goal. Svensk marin
doktrin och teknik måste utformas mot
denna bakgrund Vid internationell krishantering kan the system of systems inte
vara nationellt utan måste vara multinationellt. Svenska marina vapensystem
och amfibiestridskrafter måste rimligen
utvecklas så att de kan integreras i multi-

nationella förband, annars blir utvecklingen för dyr och volymen för liten . I
strid måste våra system vara tekniskt och
taktiskt integrerade med övriga deltagande enheter. Det är vidare nödvändigt
att diskutera vilka uppgifter inom ramen
för krishantering, som det är rimligt att vi
skapar förmåga att genomföra på kort
såväl som på längre sikt. Denna fråg a
ställs på sin spets när utformningen av
nästa generation ytstridsfartyg påbörjas
liksom för den fortsatta utvecklingen av
Amfibiekåren. Detta gäller såväl geografiskt som taktiskt.

Tre alternativa mariner
I syfte att göra en översiktlig diskussion
om tänkbara framtida utformningar av
marinen kan det vara lämpligt att skilja
på tre ambitionsnivåer:
• Kustbevakningsmarin - d.v.s. insatser
territoriell integritet, hävdande av
svensk rätt och svenska intressen i
första hand på svensk ekonomisk zon
och tilläggszon.
• Östersjömarin - d.v.s. också förmåga
att hävda/försvara svenska och europeiska intressen i Östersjön i krig och
fred .
• Europeisk marin- d.v.s. utformad för
att kunna delta i internationella insatser för att lösa alla typer Petersbergsuppgifter även långt borta från Östersjön. Den kan naturligtvis också lösa
Kustbevakningsmarinens och Östersjömarinens uppgifter men kraven på
större och uthålligare fartyg gör att
antalet blir litet.
För amfibiekåren skulle motsvarande
uppgifter innebära
• Territorialförsvar av svensk skärgård.
• Dessutom förmåga delta i krishantering runt hela Östersjön.
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Dessutom förmåga delta i internationella amfibieoperationer och special
operations i och utanför Europa.
För enkelhetens skull förutsätts i fortsättningen att såväl flottan som amfibiekåren har ungefär samma strategiska
målsättning. Detta är naturligtvis inte
nödvändigt. Man kan mycket väl tänka
sig att amfibi e kåren deltar i multinationella insatser av typ Sierra Leonemedan
Flottan endast har en begränsad kustbevakningsuppgift Eller tvärtom.
Dessa alternativ kommer att diskuteras gentemot tre säkerhetspolitiska fram tidsalternativ:
• Baltikum har kommit med i NATO
och då rimligen också i EU, Sverige
står fortfarande utanför.
• Baltikum är med i EU men inte i
NATO.
• Den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESDP) har havererat
och den transatlantiska länken brustit.
Det kan inte nog understrykas att
dessa scenarier endast är exempel avsedda att belysa olika aspekter på marinens
utveckling.
•

Kustbevakningsmarin
Under alla förhållanden måste Sverige
ha en marin förmåga som gör det möjligt
att övervaka och hävda vårt territorium
samt vår ekonomiska zon. Denna uppgift
omfattar en bred flora av uppgifter från
räddningstj ä nst, övervakning, polisiära
uppgifter till rena försvarsuppgifter. I det
senare avseendet bör målsättningen vara
att vi i alla lägen kan upprä tthålla ett begränsat herravälde till sjöss - d. v. s. kan
skydda vår verksamhet och hindra verksamhet riktad mot oss.
De förstnämnda uppgifterna kräver
förmåga till uth ållig närvaro i kust- och
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skärgårdsområdet samt fritt till havs i
alla väder. God förmåga tillledning samt
fö rmåga till graderad vapeninsats krävs
av åtminstone några enheter.
Försvarsuppgifterna kräver också uthållig förmåga samt förm åga till insats
mot kvalificerade mål på, över och under
ytan - i och utanför våra skärgårdar och
kustområden. D etta är den traditionella
uppgiften , som under lång tid har styrt
utformningen av vår marin . Under det
kalla kriget begränsades dock denna
uppgift i praktiken till att skapa en förmåga till sea denial, i praktiken att hindra
en invasionsflotta från att nå svensk kust.
Detta hot är nu för överskådlig tid borta .
De t kan naturligtvis inte uteslutas att ett
invasionshot åter uppstår - men knappast i form av den invasion av Normandie-typ, som vi planerade för under det
kalla kriget.
Idag har Sverige valt att dela upp
dessa uppgifter mellan två olika flottorÖrlogsflottan och Kustbevakningen. Det
är naturligt att det behövs olika kompetenser men knappast att dessa ingår i
helt skilda organisationer. Svenska företrädare brukar i säkerhetspolitiska sammanhang alltid understryka att säkerheten är odelbar och att säkerhetshoten
omfattar ett brett spektrum, militära såväl som icke-militära hot- det s. k. breda
sä kerhetsbegreppet Egendomligt nog
används detta synsätt inte angående vårt
eget lands organisation - här härskar
fortfarande en ålderdomlig uppdelning
mellan det som är militärt och det som är
civilt. 46
Vår militärt alliansfria politik förutsätter att vi skall kunna klara försvarsuppgifter ensamma. E n sådan situation ,
där övriga västeuropeiska stater passivt
ser på när Sverige anfalls, skulle å andra
sidan innebära ett svårt nederlag för

svensk politik. Rimligen skulle vi få hjälp
i första hand av övriga ED-medlemmar
me n också inom ramen för vårt medlemskap i EAPR. Detta innebär att även en
kustbevakningsmarin behöver utformas
så att den kan utnyttjas i nära samverkan
med andra västeuropeiska stater. Detta
krav gäller för övrigt inte bara i samband
med direkta försvarsuppgifter utan även
i andra sammanhang - men kraven är
tydligast och högst i det första fallet.
Denn a beskrivning torde vara den som
närmast motsvarar en situation där Baltikum är med i EU men inte i NATO.
Är Baltikum däremot med i NATO
och EU torde risk en för ett militärt hot
mot Sverige över Östersjön vara mycket
liten. Om detta trots allt skulle inträffa
skulle kraven på interoperabilitet vara
höga; tanken att vi skulle kunna eller vilja föra ett "eget" krig i ett sådant läge förefaller minst sagd befängd.
Den motsatta situationen däremot,
där den europeiska säkerhetsarkitekturen har fallit sönder, ställer andra krav.
För det första torde risken för en konflikt
bli väsentligt större. För det andra är sannolikheten att vi få r hjälp väsentligt
mindre. Kraven på rent nationell förmåga blir större.

Östersjömarin
I detta alternativ är de n säkerhetspolitiska ambitionen högre. Marinen skall ha
förmåga att agera över hela Östersjöområdet i fred, kris och krig. Inte minst bör
Marin en ha förmåga att aktivt deltaga
vid hanteringen av en kris i Baltikum.
Flera av de ovan skisserade uppgifte rna
kan härvid bli aktuella: sjöfartsskydd,
projection of power och blockadbrytning
ink!. minröjning torde vara särskilt akt uell a uppgifter. Med projection of power
menas i detta sammanhang främ st insats

av amfibiestridskrafter för att t.ex. stödja
en evakuering men också i syfte att stabilisera en situation. Marin närvaro i olik a
former, t.ex. genom örlogsbesök , kan
vara ett mycket viktigt medel att demonstre ra solidaritet i e n spänd situation där
ett balti skt land utsätts för påtryckningar.
Andra tänkbara uppgifter är räddningsinsats vid katastrof eller humanitära insatser gentemot Vitryssland eller Kaliningradområdet.
D et är emellertid knappast troligt att
Sverige ensamt skulle ge sig in i en krishantering i Baltikum. l det sämsta säkerhetspolitiska scenariot - säkerhetsarkitekturens sammanbrott- skulle man visserligen kunna hävda att detta vore Sveriges plikt med tanke på vår historia och
den politiska vikt vi tillmäter de baltiska
staterna. Det torde dock knappast vara
tänkbart att en svensk regering skulle
göra några som helst utfästelser i en sådan situation, där de n säkerhetspolitiska
miljön skulle präglas av osäkerhet och
åternationalisering av säkerheten. Vad
man faktiskt skulle göra i det enskilda
fallet är givetvis en helt annan sak. En
Östersjömarin skulle här ge ökad handlingsfrihet.
Som NATO-medlemmar skulle de
baltiska staterna komm a i åtnjutande av
alliansens säkerhetsgarantier. NATO
skulle därför ha huvudansvaret vid en
kris som berörde en elle r flera av dessa
stater. Ett militärt alliansfritt Sverige, en
alliansfri ö mitt i det nordiskt -baltiska
området, skulle sannolikt vara marginaliserat och utan militärstrategiskt inflytan de. Att Sverige skulle bli berört av e n
NATO-krishanteringsoperation i Östersjön säger sig självt - men vi skulle sa nnolikt endast kunna spela en marginell
roll t.ex. som basområde. Det är därfö r
knappast troligt att Marinen skulle ha
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någon större roll som krishanteringsverktyg i detta scenario.
I det tredje scenariot, där de baltiska
staterna är med i EU men inte i NATO,
blir bilden givetvis annorlunda. EU och
EU:s krishanteringsförmåga skulle då
spela en viktig säkerhetspolitisk roll också i Östersjöområdet-trots avsaknad av
säkerhetsgarantier. r detta fall skulle
många förvänta sig att Sverige vore något av en lead nation för det fall en krishanteringsinsats vore nödvändig. En
satsning på en Östersjömarin vore då ett
naturligt svenskt säkerhetspolitiskt vägval. Det måste dock understrykas att såväl Sverige som EU i övrigt sannolikt
skulle göra mycket för att säkra amerikanskt stöd - politiskt och helst också
militärt- för sin baltiska politik.
Sammanfattningsvis är en satsning på
en Östersjömarin - optimerad för krishantering i detta område - i första hand
rimlig i det scenario där det blir EU och
inte NATO som får ta det säkerhetspolitiska ansvaret även på det "hårda området". Självklart skulle Sverige behöva
kunna genomföra krishantering över
hela Östersjön, även i andra fall men vår
roll skulle sannolikt bli mer marginell.

Europeisk marin
En Europeisk marin måste naturligtvis
ha förmåga att vara såväl Kustbevakningsmarin och kommer att kunna lösa
krishanteringsuppgifter även i Östersjön.
Men när det gäller krishantering är här
ambitionen högre- särskilt i geografiskt
avseende. Denna marin skall kunna lösa
alla tänkbara Petersbergsuppgifter i Europeiska farvatten eller mer globalt i
EU:s, NATO:s eller FN:s regi . Fartygen
måste då vara uthålligare och blir därigenom större och sannolikt dyrare. Därmed blir de färre. Större krav beträffande
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utbildning, utrustning och beredskap
ställs på amfibiekåren, därmed blir den
också mindre i detta alternativ.
I och med det färre antalet förband
blir det viktigare, och i denna prioritering
naturligt, att dessa på ett eller annat sätt
är integrerade i multinationella förband.
Vår militärt alliansfria politik gör att EU
är den naturliga ramen för sådant samarbete- därav namnet "Europeisk marin".
Av uppenbara skäl är denna uppgift
knappast aktuell i det tredje scenariot
där den gemensamma säkerhetspolitiken
i Europa drabbats av sammanbrott. Däremot är den aktuell i båda de andra scenarierna - i synnerhet kanske scenariet
där de baltiska staterna är med i NATO,
eftersom Sverige då knappast har någon
stor roll att spela i Östersjön. I det andra
fallet , där EU och därigenom Sverige
måste ha krishanteringsförmåga i Östersjön, kan man kanske hävda att våra i
detta fall relativt små resurser måste sparas för närområdet. Och då är det snarare Östersjömarinen som behövs.

Krav på systemen
Vad skiljer då de tre marinerna åt när det
gäller förmåga?
l alla tre fallen är det nödvändigt att
våra stridskrafter är interoperabla. Fartygen måste alltid vara uthålliga, flexibla
och ha gott skydd och verkan.
En Kustbevakningsmarin behöver
inte ha förmåga till power projection. De
dagliga uppgifterna i fred kan till stor del
skötas av det som idag är Kustbevakningen . l kris och krig behöver den bara
kunna upprätthålla ett begränsat herravälde till sjöss och då nära svensk kust.
Både kustbevakningsmarinens och Östersjömarinens fartyg kan dimensioneras
för de förhållanden som gäller i Östersjön.

Östersjömarinen måste utformas för
att klara ett bredare spektrum av uppgifter och det över hela Östersjöområdet
och närliggande farvatten. Detta kräver
större uthållighet till sjöss än vad som
krävs av Kustbevakningsmarinen. Den
måste klara höga konfliktnivåer i den
"gamla typen" av kriser - d.v.s. mellanstatliga där alla parter utnyttjar högteknologiska förband. Inte minst krävs förmåga att verka mot land.
Den Europeiska marinens fartyg
måste utformas för långräckviddiga uppdrag och för uppträdanden i helt andra
klimat än vårt. Kraven på uthållighet till
sjöss blir stora. Vilka tilläggsuppgifter sådana fartyg skulle ha - t.ex. långräckviddiga robotar för insats mot landmål eller
yttäckande luftförsvar- är givetvis en avvägningsfråga, som blir beroende av de
krav som den fortsatta utvecklingen av
europeisk krishanteringsförmåga ställer.
Eftersom styckepriset blir högre blir antalet litet. Förbanden måste därför ses
som en integrerad del av en större säkerhetspolitisk helhet, där en specialisering
kan vara naturligt. Vilket ökar den totala
förmågan men minskar den rent nationella handlingsfriheten.
För Amfibiekåren blir kanske skillnaderna större. Inom ramen för kustbevakningsmarinen är det här de traditionella
svenska försvarsuppgifterna - kanske
med en utökad kustbevakningsfunktion
- som är aktuella. I de båda andra fallen
måste kåren kunna genomföra smärre
traditionella amfibieföretag mot andra
staters kuster. En Östersjömarin behöver
dock sannolikt endast ha förmåga till insats mot kust som hålls av vänligt inställda stater. I en Europeisk marin bör dock
Amfibiekåren ha samma uppgifter som
t.ex . Royal Marines. Och EU har, som
ovan påpekats, behov av just denna typ

av stridskrafter med mycket hög beredskap och utbildning och som kan sättas in
först i kriser även på långa avstånd från
Europa. Evakueringsoperationer i Afrika är ett typiskt exempel.

Valet
Det dröjer antagligen många år mnan
det står klart om något av dessa tre scenarier faktiskt blir verklighet. Andra utvecklingar än dessa är naturligtvis också
möjliga. Som alltid måste planeringen
ske gentemot osäkerhet. Valet av framtida Marin är, eller bör vara, en fråga om
politisk och strategisk ambition för en
framtid som vi inte vet så mycket om.
Det bör påpekas att tiden fram till dess
att det säkerhetspolitiska mönstret i det
nordiskt-baltiska området har satt sig
kan komma att kännetecknas av kriser.
Men dessa kommer i huvudsak att få
hanteras av de stridskrafter vi har eller
håller på att utveckla.
Det är viktigt att notera att diskussioner om svenska marina målsättningar,
kanske förda i de termer som här har utnyttjats, också kommer att påverka utvecklingen genom den signaleffekt som
de ofrånkomligen genererar. Vår politik
utformas inte i ett vakuum. Om det uppfattas att den svenska regeringen avser
att inskränka den framtida marinens
uppgifter till vad jag kallat en Kustbevakningsmarin skulle detta sannolikt
uppfattas mycket negativt av våra partners i EU och runt Östersjön eftersom
utvecklingen av Unionens militära förmåga är en så högt prioriterad politisk
fråga.
Som ovan har understrukits är frågan
om krishantering i Östersjöområdet känslig. Det bör visserligen anses som självklart att Sverige skall ha denna förmåga
men det kommer knappast att gå att moti-
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vera en marinplan med detta som grund. I
varje fall inte innan en politisk situation
har uppstått där det står klart att Sverige,
inom ramen för en större helhet, trots allt
vill/måste axla ett särskilt ansvar för säkerheten i regionen. Och dit är det som
sagt långt. Konceptet Östersjömarin måste därför utvidgas till Randhavsmarin,
med förmåga att uppträda i andra begränsade farvatten kring, i första hand, Europas kuster. Förbandens rörlighet gör att
en insats i t.ex. Medelhavet inte innebär
att Östersjön "lämnas". Detta är för övrigt
en av de marina förbandens avgörande
fördelar framför markstridskrafter - en
mekaniserad bataljon i Sydosteuropa kan
inte lätt omgrupperas för krishantering i
vårt närområde.
Steget till vad jag kallat en Europeisk
marin är emellertid stort. I detta fall är
det fråga om oceangående fartyg med
mer eller mindre global förmåga. Som
ovan påpekats skulle detta koncept också lämpligen kombineras med en Amfibiekår av internationellt snitt. V år förmåga i randhav och i Östersjön skulle i sig
inte bli lidande -förutsatt att våra enheter kan integreras i multinationella förband så att det går att skapa tillräcklig
kvantitet och för att möjliggöra viss specialisering. Likaledes måste rimligen vår
Amfibiekår i ett sådant alternativ mer eller mindre integreras i t.ex. den holländska eller brittiska marinkåren. En sådan
inriktning är därför knappast förenlig
med den militära alliansfriheten, vilken
här har förutsatts vara svensk politik
även fortsättningsvis. Ett övergivande av
denna skulle skapa helt andra möjligheter för vår marina förmåga att bidra till
fred och säkerhet.

Lösningen?
Bland de här diskuterade alternativen
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skulle kustbevakningsmarinen uttrycka
en mycket låg säkerhetspolitisk ambition, som skulle strida bl.a . mot utvecklingen av EU:s militära krishanteringsförmåga . Vårt inflytande i närområdet
skulle reduceras. En Europeisk marin
däremot förefaller kräva en multinationell integration, som vår nuvarande säkerhetspolitik inte medger. Endast
Randhavskonceptet - en utvecklad Östersjömarin - tycks kunna förena de säkerhetspolitiska randvillkoren.
Nu är naturligtvis inte valet en fråga
om allt eller intet. Många av de fartyg
som nu finns kommer även att finnas om
10 - 15 år. Visby-klassen, som kanske kan
sägas vara typiska representanter för en
Östersjömarin, kommer att finnas under
lång tid. Mindre fartyg - för kustbevakning, minröjning etc - kommer alltid att
behöva byggas.
Mot denna bakgrund borde nästa stora fartygsprojekt dimensioneras för att
klara krishantering också långt borta
från Östersjön. För att hålla kostnaderna
nere och öka flexibiliteten bör det bygga
på ett modulkoncept inspirerat av det
danska Standard Flex. Med en inriktning
på krishantering kommer inte alla fa rtyg
att vara insatta samtidigt- de mest kvalificerade och dyraste systemen skulle därför kunna skaffas i mindre antal. Eftersom krishantering av den här aktuella typen rimligen alltid är multinationell kan
också en viss specialisering tillåtas - alla
typer av vapensystem behövs inte. Resultatet blir någon form av patrullfregatt ett flexibelt och uthålligt fartyg med god
ledningsförmåga men som inte är avsett
för fartygsvis duell med en kvalificerad
motståndare.
På motsvarande sätt borde Amfibiekåren sätta upp åtminstone någon enhet
som är utbildad och utrustad för mer
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långväga uppgifter. Detta kräver rimligtvis yrkessoldater, som åtminstone delvis
behöver utbildas tillsammans med sina
kolleger från andra länder.
Under alla förhållanden måste alla
möjligheter till internationellt samarbete
tas tillvara. Flottans utnyttjande av
FOST (brittiska Flag Officer Sea Training) är ett viktigt steg som bör följas av
flera. Allmänt sett måste EU:s medlemsstater betydligt öka det militära samarbetet när det gäller utbildning, underhåll
och annan stödverksamhet i syfte att få
ökad rationalitet. Ä ven stridsutbildning
bör så mycket som möjligt bedrivas i internationell ram. High end Petersberg
tasks innebär strid och då måste våra förband vara helt interoperabla med andra
staters- inte bara tekniskt utan i alla avseenden.
Enklast, politiskt såväl som geografiskt, bedrivs ett sådant nära samarbete i
nordisk ram. Det torde vara helt möjligt
att skapa en nordisk sjöstyrka. Denna
skulle vara samlad för gemensam utbildning under stora delar av året men också
kunna sättas in - helt eller i delar - vid
krishantering. 47 De marina förbandens
rörlighet och karaktär av (nästan) stående förband gör att ett sådant koncept
skulle vara betydligt enklare att genomföra än en nordisk brigad.
Det finns naturligtvis en mängd problem som måste lösas men som inte diskuterats här. Det viktigaste är sannolikt
personalfrågan. Utan kvalificerad personal är ingenting möjligt. Förband som
skall kunna sättas in i strid med kort förvarning måste vara samtrimmade i fred .
Att t.ex. byta ut en stor del av besättningen inför ett internationellt uppdrag låter
sig naturligtvis inte göras. Då förloras ett
av örlogsfartygens viktigaste fördelar;
förmågan att med mycket kort varsel gå

från rutinverksamhet till skarp insats.
Här står sannolikt den nya Amfibiekåren, mer beroende av meniga soldater än
fartygen , inför en svår utmaning.

Avslutning
Det kalla kriget är slut för länge sedan ,
men det säkerhetspolitiska mönstret har
ännu inte satt sig. Detta gäller inte minst i
det nordiskt-baltiska området. Samtidigt
innebär uppbyggnaden av EU:s militära
krishanteringsförmåga något kvalitativt
sett nytt; särskilt för Sverige. Till skillnad
från vårt deltagande i PFF, PARP och
EAPR- där vi bara är partners - är vi fulla medlemmar av EU och delar det politiska ansvaret med övriga medlemmar.
l denna situation är det nu hög tid att
på allvar fundera över vad som skall
komma efter de fartyg som nu byggs
samt hur den nya Amfibiekåren skall utvecklas. Denna årsberättelse har sökt att
lägga en grund för denna nödvändiga
diskussionen samt också visat på några
olika tänkbara utvecklingsvägar, vilka
konsekvenser dessa skulle kunna få samt
hur de skulle kunna passa in i olika säkerhetspolitiska mönster.
Marinen är med nödvändighet en teknikintensiv försvarsgren. Det är därför
lätt att den viktiga debatten- om de strategiska målen - kommer i skymundan.
"Det är inte teknologin utan sinnelaget
som är framtiden; teknologin är bara ett
medel." 4 s
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Vad kommer efter Visby?
Årsberättelse för 2000 inom vetenskapsgrenen IV - Vapenbärares konstruktion.
Årsberättelsen presenteras endast i skrifilig form

I denna årsberättelse tar jag mig friheten att vidga ämnet något, eftersom det är flera
år sedan en årsberättelse i ämnet skrevs. Således kommer jag att ta upp ett urval av
betydelsefulla händelser i utvecklingen de senaste åren. Ämnet är stort, så jag har
valt ut några av de områden där betydande utveckling skett, nämligen: Skrovutformning, skrovmaterial, skydd och projekteringsteknik. Sverige kommer, när Visbykorvetterna blir operativa om något år, att ha en av världens modernaste fartygsflottor,
om inte den modernaste. Detta tack vare den målmedvetna och långsiktiga satsning
som FMV, på uppdrag av Försvarsmakten, gjort inom ett antal teknikområden under de senaste decennierna. Det senaste och tydligaste exemplet är Visby, där ny teknik inom ett mycket brett spektrum samlats inom ramen för ett projekt. Mycket av
teknikutvecklingen i Marinen de senaste åren har ju också varit inriktad mot Visby,
varför en stor del av denna årsberättelse kommer att handla om henne. På motsvarande sätt inriktas nu pågående studiearbete mot nästa generation ytstrid~fartyg (YS
Ny), vatför det syns naturligt att även belysa detta.

skrovutformning - nya
koncept och nya utmaningar
Inom området skrovutformning har utvecklingen på den militära sidan under
den senaste tioårsperioden mer handlat
om förfining av beprövade koncept , än
några större revolutioner. Enkelskrovskonceptet i dess olika utformningar erbjuder såväl stor frihet i designen, som
god a möjligheter att med stor noggrannhet i förväg prediktera fartygets egen ska-
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per. Icke desto mindre har utformningen
av Visbykorvetterna bjudit på utmaningar. Det nya skrovmaterialet har möjliggjort konstruktionen av ett för sin storlek
på samma gång snabbt och mycket lätt
fartyg. Faktum är att Visby hamnat utanför tidigare beprövade områden, vilket
medfört att FMV, med stöd av tillgänglig
expertis i några fall tvingats till grundforskning. Framför allt gäller detta de
laster som skrovet utsätts för vid gång i

hög fart i hög sjö. Här har ett omfattande
studiearbete genomförts, vilket bl.a. lett
till nya metoder för att prediktera skrovbelastningar. Som kuriosa kan nämnas
att en "typisk toppbelastning" orsakad
av en våg vid gång i hög fart kan uppgå
till motsvarande 60-100 ton/m 2 !
Ett intressant militärt projekt finns
dock i Storbritannien, där man på senare
år har intresserat sig mycket för trimaranprincipen. En prototyp är för närvarande under utprovning och om försöken
faller väl ut är det mycket möjligt att engelsmännens kommande fregatt- "Future
Escort" - blir en trimaran, i så fall den
första i sitt slag. På den civila marknaden
har en större utveckling skett, framför
allt inom färjetrafiken, med allt snabbare
stora bil- och passagerarfärjor. Katamarankonceptet är troligen det som vunnit
störst genomslag de senaste åren och olika typer av stora katamaraner finns nu i
stort antal runt om i världen. Nyutveckling av stora snabba enkelskrov sker
dock även här. Ett aktuellt exempel är
den nya Gotlandsfärjan, som längd- viktoch fartmässigt närmast kan jämföras
med en liten jagare.
För våra framtida fartyg kommer allt
högre krav att ställas på en god arbetsmiljö, inte minst om vi tänker oss att fartygen skall ge sig ut på större farvatten
och ligga ute en längre tid. Den enklaste
vägen att uppnå goda sjöegenskaper är
att göra fartyget stort, men med de begränsade medel som troligen kommer att
stå till buds i framtiden måste vi även undersöka andra lösningar. Inför nästa generation fartyg bör givetvis utvecklingen
på den civila sidan följas noga och utvärderas. Egen utveckling är dock ett måste
för att finna bra lösningar på våra specifika behov. De skrovtyper som ligger närmast till hands att titta närmare på för

framtida applikationer är just de tidigare
nämnda katamaran- och trimarankoncepten. SES-tekniken bör vi inte heller
släppa- även om Visby inte blev en SES,
så visade proverna med Smyge att tekniken har stora fördelar för vissa operationsprofiler.
Ett annat sätt att förbättra sjöegenskaperna på ett fartyg är att förse skrovet
med olika typer av fasta eller aktiva (rörliga) bihang, såsom fenor och trimplan ,
eller andra rörelsedämpande system.
Ä ven här har det skett en del utveckling
de senaste åren. De flesta civila färjor levereras idag med någon form av aktivt
rullningsdämpande system. På Visby
kommer att finnas fasta fenor, slingerkölar och så kallade interceptorer, samt en
högt placerad trimtank för att minska
rullningen i vissa sjötillstånd. Interceptorerna har samma funktion som trimplan ,
men är utfomade på ett annat sätt. På
korvetten Gävle provas för närvarande
en installation med aktiva fenor. (Bild nr
l) Systemet kraftförsörjs via elkraftsystemet (22 kW) och består av ett par rörliga
fenor placerade midskepps under slaget
på var sida, hydraulik, samt styrenhet I
och urkoppling sker från manöverbryggan, men i övrigt sker allting automatiskt.
Systemet börjar verka vid farter över 7
knop och ger god effekt från 12 knop och
uppåt. Väl inkopplat arbetar det hela tiden för att i alla lägen reducera fartygets
krängning till ett minimum. De preliminära erfarenheterna är positiva , systemet
är lättanvänt och arbetsmiljön ombord
har förbättrats avsevärt, möjligen undantaget det faktum att besökare och förbandsledning numera i första hand väljer
Gävle före systerfartygen. Som en följd
av de goda erfarenheterna kommer systemet även att installeras på Sundsvall
vid nästa generalöversyn.
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Bild J. Genomskärningsbild på Gävles aktiva fenor
Ett både innovativt och utmanande
projekt finns på amfibiesidan. Det är den
så kallade dykgruppbåten. (Bild nr 2) En
fark ost som skall kunna transportera en
grupp attackdykare i hög fart på vattenytan, samtidigt som den skall kunna
dyka. FMV har genomfört en studie där
flertal koncept har prövats ännu så länge
på ritbordet (dvs. i datorn) och i diverse
predikteringsprogram. Ett av koncepten
har nu valts ut och med detta som grund
skall en prototyp byggas. Självklart finns
här ett antal utmaningar, inte minst när
det kommer till att farkosten skall klara
ett sjösäkerhetsgodkännande. Framdrivning och manöver är också områden där
mycket nytänkande har krävts och där
man även fortsättningsvis kommer att
behöva gnugga geniknölarna.

skrovmaterial på teknikens
framkant
När det gäller alternativa skrovmaterial
har Sverige legat på teknikens framkant
ända sedan 1970-talet. Minsveparen Viksten var startskottet på en målmedveten

58

och långsiktig utveckling av plast- och
komposittekniken , vilken letts av FMV.
Efter Viksten har följt mröjfartyg typ
Landsort, Smyge, stridsbåtar, mröjfartyg
typ Styrsö och nu senast korvett Visby
och resultaten är inget annat än revolutionerande. Visby byggs, som det första
fartyget i världen i denna storlek i kolfibersandwich. Fördelarna med detta material är många; det är framför allt mycket lätt och starkt, det är omagnetiskt,
samtidigt som det har övriga nödvändiga
signaturegenska per. Kolfibern i sig är visserligen ·förhållandevis dyr, men tack
vare styrkan i materialet kan man minska dimensionerna . Materialåtgången blir
mindre och man får produktionsmässiga
fördelar i form av minskad tidsåtgång,
vilket innebär att i slutänden är skillnaden i pris är liten i förhållande till andra
mer konventionella material.
Parallellt med de nya materialen har
såväl nya beräkningsmetoder, som ny
produktionsteknik utvecklats, något som
varit en förutsättning för att kunna nyttja
materialet till dess fulla prestanda. Den

Bild 2. Dykgruppbåten. Snabb transport på ytan och undervattensfarkost i ett och
samma koncept.
väsentligt minskade vikten påverkar i
hög grad fartygets utformning i positiv
bemärkelse. Ett kolfiberskrov väger ca
60-70 % av vad ett stålskrov av samma
storlek gör (hur stor vinsten blir beror
bl.a. av fartygets storlek) . Detta får i sin
tur till följd att övriga delar av fartyget
kan göras mindre och lättare - man hamnar i en positiv spiral, som leder till att
fullt utnyttjat, kan fartygets totalvikt
minskas med mellan 25 och 45% , vilket i
sin tur gör fartyget mindre och billigare.
Alternativt kan man utnyttja viktbesparingen och spendera den intjänade vikten
på annat väsentligt t.ex. ökad redundans
i kritiska system, mer vapen, bullerdämpning osv. Visby hade, med sina krav på
mångsidighet och låga signaturer över
huvud taget inte gått att konstruera med
mer traditionell teknik. (Bild nr 3)
På studiesidan har FMV inlett ett ut-

vecklingsarbete på bred front. Avsikten
är att ta tillvara de senaste kunskaperna
och på bästa sätt förvalta dessa inför
kommande fartygsprojekt. Programmet
omfattar inte bara utveckling inom plastoch kompositområdet; också mer traditionella material studeras (stål) , för att
visa på vad de senaste rönen kan erbjuda.
Utvecklingen går ju framåt även där och
när det blir dags att besluta om skrovmaterial till nästa generation fartyg måste
en rättvis utvärdering kunna göras. studieprogrammet omfattar bl.a. följande
delområden: Arrangemang, struktur, material, ballistiskt skydd, strukturellt
brandskydd , beräkningsteknik , chock,
signaturer, flerfunktionsmaterial , EMI,
produktionsteknik, regel verk .
De nya materialen erbjuder nya möjligheter och som ett intressant exempel
kan nämnas en studie som genomförts
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Bild 3. Ett så mångsidigt fartyg som Visby hade inte gått att konstruera med traditionella
material.
som en del av ett större studiepaket under hösten. Det handlade om att visa på
möjligheten att "bygga in" flera funktioner i skrovmaterialet/skrovstrukturen.
Flerfunktionsmaterial är i sig ingenting
nytt, sandwichmaterialet har redan idag
en rad funktioner. Avsikten med studien
var att undersöka möjligheten att integrera så vitt skilda funktioner som
brandskydd, splitterskydd, tankar, kablar, ventilation och andra rör, belastningsövervakning, åskskydd och radarabsorbenter. Avgörande var faktorer
som materialkostnad, arbetsåtgång och
vikt för att uppnå en given funktion. studien visade tydligt att det, åtmi nstone
inom några områden, är värt att gå vidare.

Sårbarhet och skydd
Ett fartygs egenskydd kan sägas ha två
syften, dels att förhindra att fartyget skadas ell er går förlorat (sjunker), dels att
förhindra att människor ombord skadas
eller dödas. Egenskyddet kan vidare indelas i tre steg:
l. Att förhindra att fienden insätter sina
vapen (t.ex. genom att fartyget har så
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låga signaturer att fienden inte upptäcker fartyget).
2. Att, om man misslyckas med steg l,
förhindra verkan av fiendens vapen
genom passiv eller aktiv bekämpning
av dessa (t.ex. genom låga signaturer i
kombination med motmedel, eller genom att skjuta ner annalkande stridsdelar).
3. Att, om fartyget ändå blir träffat, eller
på annat sätt skadas, så långt som
möjligt reducera effekterna av detta
(gäller såväl besättning som fartyg).
Man kan med fog säga att dagens
svenska stridsfartyg, i synnerhet Visby,
står sig väl vid en internationell jämförelse, när det gäller de två första områdena.
Det faktum att fartygen är relativt sett
mycket små, innebär dock att möjligheterna att begränsa skadorna vid en träff
är starkt reducerade. Även Visby räknas
som ett litet fartyg i detta sammanhang,
vilket inte hindrar att utveck ling bedrivits för att ta tillvarata de möjligheter dagens teknik erbjuder. l detta kapitel behandlas den tredje och sista delen av
egenskyddet, vilken går under den sammanfattande rubriken sårbarhet.

Visby innebär nya problemställningar
inom området sjösäkerhet. Kraven på låg
radarsignatur har resulterat i ett helt
täckt fartyg, vilket i sin tur inneburit att
nya lösningar krävts för t.ex. utrymning,
ombordtagning av nödställda och brandskydd. Ä ven skrovmaterialet kräver nya
hänsynstaganden vad gäller brandskyddet. Här har därför utvecklingsarbete bedrivits, bl.a. på ventilationssidan , där fartyget delats upp i inte mindre än 24 zoner. Vidare finns rök- och värmedetektorer, samt fasta släcksystem i så gott som
samtliga utrymmen , automatiska spjäll i
ventilationssystemet, automatstängande
dörrar samt ett integrerat brandlarm.
Detta innebär att möjligheterna till
spridning av såväl rök som brand begränsas avsevärt. Vid en indikation på brand i
t.ex. en befälshytt sker följande:
• Brandlarmet går.
• Det fasta sprinklersystemet (vattendimma under högtryck) utlöses i hytten.
• På brandlarmet/skeppsöverva kningssystemets bildskärmar (på manöverbryggan, i maskincentralen och
skyddscentralen) visas en genomskärningsbild på fartyget med det aktuella
utrymmet markerat.
• Berörda dörrar stängs. Brandspjäll
och ventilation ställs a utomatiskt om
för att evakuera rök och underlätta
utrymning av området (rökzonen) på
bästa sätt.
• När VO/RTO försäkrat sig om att ingen finns kvar i det aktuella utrymmet
fjärrmanövreras ventilation mm. för
att tillsluta och fördröja eller förhindra vidare spridning av brand och rök
tills rökdykare kan gå in .
Ä ven samtliga större maskiner ombord är väl skyddade. Såväl framdrivningsmaskiner som generatordieslar är

av olika anledningar inkapslade (bullerhuvar, resp. kåpor för kyllintagsluft), vilket möjliggjort separata automatiska
släckningssystem. Detta innebär att man
på ett mycket tidigt stadium kan bekämpa en brand på de stä llen, där det är mest
sannolikt att den uppstår; något som höjer den allmänna säkerheten avsevärt. På
samma sätt kommer operatörskonsollerIla i SLC att få lok ala fasta släcksystem.
Motsvarande teknik används för att
indikera och åtgärda vattenläckage, med
köllarm i alla kölar och fasta fjärrstyrda
länssystem. Det finns också ett kameraövervakningssystem med ett 15-tal kameror utplacerade i viktiga utrymmen
ombord, vilka kan övervakas från såväl
manöverbrygga , som i maskincentral och
skyddscentraL Vidare är redundansen i
kraftförsörjn ingen hög med två åtskilda
generatorer i aktra delen av fartyget och
en i förskeppet. Var och en har kapacitet
att försörja de väsentliga systemen.
Man kan med visst fog säga att säkerheten på detta område höjts ett snäpp
på Visby, jämfört med tidigare fartygsgenerationer. Möjligheterna att mycket
snabbt indikera att något hänt, vad som
hänt och var, möjligheten till snabba åtgärder med hjälp av de automatiska systemen och möjligheten till fjärrstyrning
av ventilation, pumpar, mm, fjärrövervakning av ett stor antal utrymmen,
samt de goda möjligheterna till kraftförsörjning även vid större skador, innebär
att stora chanser finns att på ett tidigt
stadium åtgärda och därmed begränsa
effekterna av brandtillbud eller vatteninträngning.
Som tidigare nämnts tyder mycket på
att YS Ny blir ett avsevärt större fartyg
än de vi idag har i Marinen. Vidare är det
troligt att dessa fartyg kommer att få
andra uppgifter än dagens. Med stor sä-

61

kerhet kommer de att bli en del av vår internationella insatsstyrka, vilket kommer
att ställa nya och högre krav på stryktålighet Förlust av personal eller fartyg i
samband med en internationell insats
kommer troligen att betraktas som oacceptabelt, oavsett om det skett under
strid eller ej. Kombinationen av de nya
möjligheter som erbjuds med ett större
fartyg och de nya krav som ställs innebär
att området sårbarhet ägnas särskild
uppmärksamhet i YS Ny-projektet.
Som nämnts ovan utnyttjas informationstekniken på detta område i allt högre grad. Även utomlands har man intresserat sig för detta. Amerikanska marinen
t.ex. tittar på ett högt automatiserat
skyddskoncept för att, bl.a. med hjälp av
detta få ned besättningsstorleken väsentligt. I YS Ny-projektet är området identifierat som prioriterat och en väsentlig del
av den inledande projektbudgeten är avsatt för studier inom området. På programmet står bl.a. att studera följande
möjligheter att begränsa sårbarheten:
• Möjligheten att överleva en träff med
olika typer av stridsdelar
• Högt automatiserade brandsläcknings- och länssystem
• Högre redundans i system och funktioner
• Skyddade utrymningsvägar
• Ballistiskt skydd
• Möjligheten att klara flera skador
samtidigt
• Sektionering
• Lågkänslig ammunition
• Nya typer av personlig skyddsutrustmng

Nya verktyg, nya möjligheter
Utvecklingen av informationstekniken
öppnar nya möjligheter inom alla områden. På den skeppstekniska sidan har
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tekniken medfört nya sätt att beskriva
och analysera fartyget innan man påbörjar själva produktionen. Där man tidigare använt enbart ritningar för att fastställa fartygets geometri och arrangemang,
kan man nu bygga upp hela fartyget virtuellt med hjälp av olika modelleringsoch simuleringsprogram. På Visby har
FMV använt tekniken för att bl.a. studera manöverbryggans utformning (sikt, arrangemang, utformning av manöverpaneler, mm) och arrangemang av kritiska utrymmen som SLC, de täckta förtöjningsutrymmena, vapen- och lastdäck.
Man har också nyttjat tekniken i informationssyfte och tagit fram ett antal filmer, som på ett realistiskt sätt visar fartyget i sin rätta miljö. Vidare studerades
olika versioner av mönstermålningen i
den virtuella miljön i olika ljus- och väderförhållanden , innan beslut togs om
slutligt färgval.
I YSNy-projektet har tekniken redan
kommit till användning. FMV tog i höstas fram tio alternativa fartygskoncept
(sk. spelkort). Dessa presenterades, tillsammans med annan inform ation, i 3Dformat på en CD upplagd som en hemsida, där besökarna själva kan vrida och
vända på de olika fartygen. Planerna är
dock att .dra nytta av tekniken så långt
som möjligt. Nästa steg i utvecklingen är
att inte bara modellera fartygen visuellt,
utan att även inkludera egenskaper och
funktioner i den virtuella miljön.
Den generella målsättningen på lång
sikt är att skapa en komplett virtuell prototyp av fartyget , samt en virtuell omgivning, inkluderande såväl tänkta operationsområden som andra samverkande
eller fientliga fartyg och förband. Prototypen tas fram i takt med utvecklingen av
fartyget och tanken är att man skall kunna "provköra " fartyget (ell er flera ver-

Bild 4. En virtuell modell av YS Ny i samverkan med andra virtuella enheter i en tillika
virtuell miljö.
sianer av det) genom hela dess livstid
innan man sätter igång att tillverka (Detta kallas Simulation Based Aquisition,
SBA). På så sätt är den virtuella prototypen både ett projekteringsverktyg, ett
konstruktionshjälpmedel och ett verifierings- och valideringsverktyg. (Bild nr 4)
Siktet är dock inte ställt fullt så högt i
YS-Ny-projektet. Inledningsvis skall en
så kallad grundmodell tas fram, innehållande framfö r allt grundläggande skeppstekniska delar, dvs. själva fartyget i sin
rätta miljö. Grundmodellen kommer därefter att byggas ut efterhand med olika
funktioner såsom helikopterhantering,
luftförsvar och ubåtsjakt. Nedanstående
lista på användningsområden för virtuell
prototyp av YS Ny ger en bild av målsättningen på sikt:

l. Information och marknadsföring
Syfte: Att kunna visualisera fartyget i
sin rätta miljö, för blivande användare
och andra , t.ex:
• Fartyget till sjöss sett från manöverbryggan eller utifrån
• Olika utrymmen som brygga, förtöjningsstationer, SLC och mässar
• Funktionalitet, t ex hur man opererar
ett vapensystem eller sensorsystem
och vilken effekt det har
• Sjöegenskaper, dvs. hur fartyget uppför sig i sjön
2. Utformning av fartyget
VP:n skall kunna ge stöd vid utformningen av fartyget inom t.ex. följande
områden:
• Brygglayout (inredning, runt om-sikt,
operatörsfunktioner m m)
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• SLC, inredning
• Förtöjningsstationer
• Arrangemang
3. Simulering
Följande aktiviteter/situationer bör
kunna simuleras:
• Fartygsmanöver (bryggsimulator)
• Hantering av diverse utrustning, t.ex.
sjösättning av livbåt, ROV
• RAS (Replenishment At Sea)
• Skada (läcka, brand)
• Sjösättning av ASW- och MCM-utrustning
• Start och landning med helikopter eller UAV (obemannad luftfarkost)
• Luftförsvar
4.Systemarbete (Systems Engineering)
Genom systemeffektberäkningar skall
verktyget medge jämförelser mellan olika
fartygskoncept med olika vapensystem,
sensorer och skeppstekniska prestanda.
Jämförelser ska även kunna göras med
kända koncept.

Avslutning
Det finns ytterligare ett antal områden
inom ämnet vapenbärares konstruktion,
där det hänt mycket de senaste åren.
Bland dessa kan nämnas framdrivning,
ubåtsteknik och navigation/manöver. Av
tids- och utrymmesskäl lämnar jag dock

med varm hand över dessa och andra
områden till näste skribent i ämnet (Det
måste ju finnas något kvar att skriva
om!). Ett område som också vore naturligt att ta upp är smygteknik. Om detta
har dock skrivits så mycket i andra artiklar* , varför jag för denna gång valde bort
ämnet.
Man kan med rätta påstå att stora
framsteg gjorts på det skeppstekniska
området de senaste åren. Ä ven på detta
traditionstyngda område har historiska
tekniska genombrott gjorts. Exempel på
detta är de nya skrovmaterialen och utnyttjandet av informationsteknikens
möjligheter. Sverige ligger i dag långt
fram inom flera av dessa områden, inom
några är vi världsledande, vilket bl.a. resulterat att vi nu tagit fram ett fartyg som
saknar motstycke i världen - Korvett typ
Visby. Ett mindre men vassare försvar
kräver ju modern materiel, helst den modernaste. Nu gäller det att förvalta det
försprång och den kompetens vi skaffat
oss, så att även kommande fartygsgenerationer, när de blir operativa, är lika vassa då, som Visby kommer att vara, när
hon tas i drift inom något år.

*Se t.ex. Marinnytt 312000, NAVY 2000
eller TIS ?12000.
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Kapten DanielJonsson tjänstgör i 4.minkrigsflottiljens stab

Regionala marina förtroendeskapande åtgärder - hot
eller möjlighet
Examensuppsats från kurs i Marin folkrätt 1999 vid Försvarshögskolan
Ett nytt kapitel i Europas historia inleddes med murens fall och kalla krigets slut.
OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) kallar sitt slutdokumentfrån Paris konferensen 1990 "For a new Europe. A new era of democracy, Peace
and Uni ty", Avspänning, vänskap ochfred har blivit honnörsord, även om oroligheterna på Balkan under senare år har fördunklat himlen. NATO tonar ner sin militära del ochframhäver i stället sin politiska sida. Polen, Ungern och Tjeckien ha.~ blivit NATO medlemmar även om Ryssland inledningsvis motsatte sig detta. I Oster~jöregionen har Estland, Lettland, Litauen åter blivit självständiga stater och Tyskland har återförenats. Allt fler stater har blivit medlemmar av Europeiska Unionen
och flera har ansökt om medlemskap. Efter murens fall framstår Ostersjöregionen
som ett område där ryska och västliga intressen möts och överlappar varandra avseende både politiskt, ekonomiskt och militärt. Med 70 miljoner män":!skor i regionen
förutspår Högkvarteret i rapporten "Försvarsmaktside 2020" att Ostersjöregionen
blir en "tillväxtmotor i Europa" med stigande tillväxt/ Att utvecklingen i området
är av central betydelse för norra Europas stabilitet torde stå klar för alla

l 1990 talets Europa har huvudtendensen
varit ökad avspänning, minskad avskräckning samt ökad kollektiv säkerhet2. En viktig ingrediens för att komma
vidare på denna inslagna vägen är arbetet med förtroendeskapande åtgärder
och i Sveriges intresseområde är marina
förtroendeskapande åtgärder av högsta
dignitet.
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Östersjöns folkrättsliga status
Begrepp som Marc Nostrum (vårt hav ),
Marc Ciausum (stängt hav) , eller Dominium Maris (dominera haven) har använts i århundraden av stater för att uttrycka en önskan att ensamt eller gemensamt äga tillgång till delar av havsområden. Holländaren Hugo Grotius (15831645), även kallad folkrättens fader, mest
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kända verk är troligen De jure belli ac
pacis (Om rätten i krig och fred) utgiven
1625. Men även De jure praedae commentarius som utgavs 1604 är ett känt
verk av Grotius. I denna boks 12 kapitel
introducerar Grotius begreppet M are Liberum (fritt hav) dvs motsatsen till de tidigare beskrivna begreppen 3 . P.g.a. havens speciella egenskaper hävdade Grotius att havet inte kan ockuperas eller
ägas av en nation. Eftersom ett hav ej
kan befästas eller inhägnas. En sjöstyrka
kan endast tillfälligt utöva lokal överlägsenhet i tid och rum. Grotius tanke var
bl.a. att alla stater skall vara fria att använda haven. Denna ide stod dock ej oemotsagd av flera av den tidens sjömakter.
Sedan 1700-talet har Sveriges politik
varit att Östersjön är ett Mare Liberum.
Förutsättningen för att det skall vara ett
Mare Liberum är att fri passage genom
Östersjöinloppen är säkrade. 4
Trafiken i Öresund regleras redan i
1857 års Öresundstraktat i vilket det
stadgas att andra staters handelsfartygs
genomfart inte under någon förevändning får hindras eller fördröjas. Sverige
har fört en konsekvent politik rörande
den fria genomfarten av Öresund och
har inte krävt vare sig föranmälan eller
tillstånd för att fartyg skall få passera eller för att luftfartyg skall få flyga över. 5
Svensk policy har varit att örlogsfartyg
skall passera fritt, både under fred och
krigstid , detta bl.a. för att framhålla Östersjöns status som ett M are Liberum.

Östersjön och havsrätten
En allmän acceptans har utvecklats genom seklerna att kuststaternas suveränitet omfattar en smal remsa av det vatten
som omger kusten (territorialhav).Stater
hävdade olika bredder på sina territorial-
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hav vilket under 1800-talet och 1900-talets
första hälft ledde till spänningar och kontroverser. Efter andra världskriget accelererade problemet i samband med ökade
möjligheter att utvinna havens resurser.
Vid FN:s första havsrättskonferens,
United Nations Conference on the Law
of the Sea - UNCLOS I, som hölls i Geneve 1958 kunde man anta fyra havsrättskonventioner. Någon allmän acceptans om territorialhavets bredd nåddes
dock inte, vilket ledde till en ny konferens 1960. Ej heller under UNCLOS II
lyckades man nå enighet. Först vid FN:s
tredje havsrättskonferens, som ledde till
1982 års havsrättskonvention (UNCLOS), nåddes enighet.
Konventionen trädde dock ej i kraft
förrän 1994 då föreskrivna 60 nationer
ratificerat den. 6
I september 1999 hade 132 av världens stater ratificerat, och 158 stater undertecknat, UNCLOS III. 188 stater var
medlemmar i FN. Att notera är att bl.a.
USA och Kanada ännu ej ratificerat konventionen. Kanada har dock undertecknat dokumentet.
I Östersjön gällde 1999-09--09 följande:
Danmark
Estland
EU
Finland
Lettland
Litauen
Tyskland
Polen
Ryssland
Sverige

Undertecknat
-

Ratificerat l April1998
Ratificerat 11 April1996
-

Ratificerat 14 Oktober 1994
Ratificerat 13 November 1998
Ratificerat12Mars 1997
Ratificerat 25 Juni 1996 7

Samtliga nationer i Östersjön hävdar
nu 12 Nm territorialhav i enlighet med
artikel 3 i UNCLOS liP

Vad är förtroendeskapande
åtgärder
Avsikten med förtroendeskapande åtgärder är att omsätta grundläggande internationell rätt som styr mellanstatliga
relationer till positiv handling. De grundläggande principerna återfinns i FN stadgan bl.a . i den sk. Friendly Relations Deklarationen.9 De viktigaste principerna
är:
• Icke använda eller hota att använda
våld mot andra staters suveränitet eller politiska oberoende.
• Fredligt lösande av tvister mellan stater.
• Icke ingripa i andra staters interna
angelägenheter.
• Samarbete mellan stater vid lösande
av internationella problem samt
främjande av mänskliga rättigheter.
• Samma rättigheter samt självbestämmande för människor.
• Suverän jämställdhet mellan stater. 10
Folkrätten är dynamisk och förändras
över tiden då ny praxis tillkommer. Ä ven
rättsuppfattningen förändras och speglar
samhället, värderingar, moral och modetrender. En förändring som vi nu skönjer
är att man ifrågasätter varför stater och
organisationer icke kan ingripa i andra
staters interna angelägenheter så som
bl.a. skett i Kosovo under 1999."
Förtroendeskapande åtgärders syftar
till att undanröja orsaker till politisk
spänning, att stärka ömsesidigt förtroende och härigenom bidra till ökad stabilitet och säkerhet likväl i fred som i krissituationer. De syftar till att minska risken
för militära konflikter till följd av missförstånd eller misstag. Genom militär öppenhet mellan stater skall man undvika
att övningar eller trupprörelser uppfattas
hotfullt i andra stater. Vidare ger öppen-

het om försvarsplanering samt begränsningar av övningsverksamhet och militära resurser förutsägbarhet. Förtroendeskapande åtgärders egentliga mål är inte
nedrustning av vapen eller militära styrkor. Målet med åtgärderna har mer karaktären av att reglera hur militära styrkor uppträder och att tydliggöra militära
intentioner så att de ej uppfattas som
hot. 12
Det är missvisande att bara titta på
förtroendeskapande åtgärder som en isolerad företeelse. l mellanstatligt perspektiv är förtroendeskapande åtgärder tätt
sammanlänkat med nationell säkerhet.
Omvänt är en viktig del i att uppnå säkerhet och stabilitet förtroendeskapande
åtgärder.
Om man använde "säkerhet" i ett
brett perspektiv kan man bl.a. låta det inbegripa förebyggande av konflikter, lösande av kriser, befrämjande av mänskliga rättigh eter, stödjande av demokrati
utveckling, rustningskontroll samt nedrustning av vapen och stridskrafter. Noteras kan att dåvarande ESK ( nuvarande OSSE) 1983 vid ett möte i Madrid utökade begreppet "förtroendeskapande
åtgärder" till "förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder" på engelska "confidence and securitybuilding measures " .
Förkortningen CSBM är idag allmänt
vedertagen.
OSSE har från början haft förtroendeskapande åtgärder på sin agenda. Åtgärderna är i sin natur väsentligt militärpolitiska. De går att finna i slutakten från
Helsingfors 1975, men de har vidareutvecklats efter hand. Wiendokumentet
från 1994 är kanske det mest ambitiösa
med en ny överenskommelse om försvarsplanering.13 Samtliga Östersjöns stater är idag "medlemmar" i OSSE. 14
OSSEs beslut är ej bindande i enlig-
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het med internationell rätt. Däremot är
de politiskt bindande. Detta fak tum gör
dem dock ej mindre effektiva. Besluten
är fattade och underskrivna på högsta
politiska nivå vilket ger dem stor auktoritet. 15

Marina CSBMs och folkrätten
Det sk. havsbottenavtalet slöts mellan
dåvarande Sovjetunionen samt USA och
trädde i kraft 1972. 16 Avta let förbjuder
utplacering av kärnvapen och andra
massförstörelsevapen inklusive avfyrningsramper samt konstruk tioner som är
designade för att försvara, testa eller använda sådana vapen på havsbotten 12
NM uta nför tillämplig baslinje. Ubåtar
som rör sig i vattenmassan kan således
operera utanför avtalet. Avtalet påverkade hur begreppet "peaceful uses of the
sea" skall läsas i UNCLOS. Detta då det
fanns de som menade att havsbottenavtalet var så långt man kunde komma med
de militära aspekterna vid den här tiden
och att man därför skulle koncentrera sig
på det fredliga utnyttjandet av haven och
då framförallt bevarandet och nyttjandet
av dess levande och döda resurser. 17
I UNCLOS inledning (preamble)
anger de anslutande staterna att de tror
på att kodefieringen och den progressiva/reformvänliga utvecklingen av "Law
of the sea " kommer att bidra till stärkande av fred , säkerhet, samarbete och vänskapliga relationer mellan världens nationer.
Artikel 88 lyder "The high seas shall
be reserved for peacefu l purposes". Detta gäller även den ekonomiska zonen . Eftersom artikel 58.2 anger att det som rör
det fria havet i konventionen även gäller
i den ekonomiska zonen om det inte går
emot reglerna för denna.
Det sk. "området" , dvs havsbotten
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och dess underlag utanför gränserna fö r
någon nations jurisdiktion, är öppet för
nyttjande "exclusively for peaceful purposes" av samtliga världens stater ( artikel 141). Installationer som görs i området skall enligt artikel 143.2(d) endast
brukas för fredliga ändamå l.
l UNCLOS kapitel Xlll, som behandlar marinvetenskaplig forskning,
framgår det i artikel 240(a) att sådan
fo rskning endast skall ske för fred liga ändamål. Artikel143.1 säger även att forskningen skall vara till " benefit of mankind
as a whole".
Artikel 301 rubrik är "Peaceful uses
of the seas" . Här framgår det att stater
som utövar sina rättigheter och fullgör
sina plikter i en lighet med havsrättensregler, skall avstå från att angripa, eller
hota därom, andra staters territoriella integritet eller politiska oberoende. Stater
skall ej heller verka på ett sätt som ej är
överensstämmande med internationell
rätt omsatt i Förenta Nationernas stadgar.
"The high seas shall be reserved for
peaceful purpose"( artikel 88) skall inte
tolkas på ett sådant sätt att den förbjuder
militära aktiviteter. Artikel 301, som förbjuder aggressivt handlande, upprepar
blott Förenta Nationernas stadgar. Artiklarna visar att de representerade staterna på konferensen ville visa vikten i
att bevara freden på haven och så långt
som möjligt reservera dem för fredliga
ändamål. 18
Att det uppkommer tvister mellan
stater när UNCLOS omsätts från teori
till verklighet är ofrånkomligt. Konventionen har varit framsynt och insett detta
genom ägna ett särskilt kapitel åt lösande av tvister. Det föreligger således en
skyldighet i art 279 att lösa uppkomna
tvister genom fredliga medel.

Militära fartyg och statsfartyg i icke
kommersiell trafik åtnjuter en speciell
folkrättslig status. l UNCLOS definieras
militära fartyg i artik el 29. Följande kriterier skall uppfyllas enligt konventionen:
• Fartyget skall tillhöra en stats väpnade styrkor,
• bära utvändigt nationalitetskännetecken ,
• vara under befäl av officer förordnad
av staten och vars namn finns i tjänstgöringslista ,
• besättningen skall stå under militär
disciplin .
På de fria havet och i en annan stats
ekonomiska zoner åtnjuter dessa fartyg
fullständig immunitet från någon stats jurisdiktion förutom flaggstatens (artikel
95-96). Om fartygen ej uppträder i en lighet med kuststatens lagar under oskad lig
genomfart av kuststatens territorialhav
kan kuststaten endast kräva att det lämnar territorialhavet omedelbart (artikel
30).
Att militära fartyg och statsfartyg i
icke kommersiell trafik åtnjuter en specie ll folkrättslig status och immunitet samt
deras rätt till oskadlig genomfart och
transitpassage är förutsättningar för att
de skall kunna röra sig fritt i fredstid.
Dessa faktorer var viktiga för de stora
maritima staterna vid Förenta nationernas förha ndling rörande havsrätten. Detta ledde till att de stater som ej hade li ka
stora maritima och säkerhetspolitiska
mål kunde "byta" bl.a. rätten till oskadlig
genomfart och transitpassage mot rätten
till marina resurser för kuststaterna och
hela mänskligheten. 19 Dessa rättigheter
som tillkännager rörlighet för militära
fartyg och statsfartyg i icke kommersiell
trafik har inneburit att tvister och diplomatiska förvecklingar har kunnat mini-

meras och därmed har de skapat säke rhet och stabilitet.
UNCLOS anger klart och tydligt hur
maritima gränser skall dras, hur stora de
får vara och vilka regler/vilken jurisdiktion som gä ller inom vil ke n zon. Konventionen ger kuststaterna riktlinjer vid lösande av gränstvister. Det faktum alt
gränser och zoner är klara och tydliga
betyder även att stater och dess fartyg
vet vilka spelregler som gäller på vilke n
plats. Kort sagt - det finns en fastlagd
spelplan. Om detta inneburit ökad stabilitet, vilket det gjort, innebär det även att
det finns incitament för att lösa kvarvarande gränstvister. 20
USA ser sig själv som en maritim
önation med många a lli erade och säkerhets åtaganden runt om hela jorden. Följaktligen har man byggt upp världens
slagkraftigaste flotta för att kunna skydda sina intressen. För att kunna fullfölja
dessa åtaganden är man beroende av att
fritt kunna nyttja haven. 21

Marina CSBMs
Sjöstyrkor är lätta att flytta, snabbrörliga
och mycket slagkraftiga. De utgör således ett utsökt säkerhetspolitiskt instrument. Så gott som alla stridsfartyg, oavsett storlek, kan användas i defensiva såväl som offensiva situationer. Det här gör
att nationer har olika syn på om sjöstridskrafter är nödvändiga för självförsvar eller om de är avsedda för offensiv krigföring/interventioner. Dessa olika synsätt
skapar osäkerhet och in stabilitet. Detta
kan bl.a. vara orsaker till att marina CSBMs har varit mycket svåra att förverkliga. Effektivare sensorsystem och moderna vapen med större räckvidd och bättre
precision har dock gjort fartyg alltmer
sårbara. Detta utgör sannolikt incitament till att befälhavare idag är mer in-
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tresseract av åtgärder som stabiliserar/förebygger hotfulla situationer till havs. 22
En grundsten i havsrätten som utvecklats ända sedan Hugo Grotius presenterade sina ideer i början på 1600-talet är principen om havets frihet. De
finns de som hävdar att exempelvis obligatorisk föranmälan av marina övningar
är en inskränkning i denna hävdvunna
rörelsefrihet på haven. 23
Den folkrättsliga principen om havets
frihet har varit en stötesten när det gäller
marina CSBMs. Det faktum att sjöstridskrafternas verksamhet ger ett annat rörelsemönster än markstridskrafterna är
ett annat problem. Fartygs normala verksamhet bedrivs till sjöss oavsett om det är
"skarp verksamhet", övning, förflyttning,
övervakning eller markering av närvaro.
Att genomföra verifikationer genom
t.ex. inspektioner är ett tredje problem
främst p.g.a. sekretessen som omgärdar
sjöstridskrafternas förmåga. Detta är av
största vikt för fartygen och dess besättningars överlevnad att deras förmåga,
kapacitet och dess svagheter är fördolda .
Samtidigt ger principen om havets frihet,
och därmed rätten till rörelsefrihet, en
helt annan möjlighet att följa upp och utvärdera andra staters sjöstridskrafter än
det finns för markstridskrafterna. 24
OSSE har idag få marina CSBMs på
sin agenda. I enlighet med Helsingforsdokumentet (1975) skall ett årligt utbyte
av militär information ske. Härvid skall
kustartilleriförband rapporteras från brigad och uppåt. Vid större militära övningar skall föranmälan ske av medlemsstaterna häri ingår "any possible air or
naval components" om det totalt ingår
25 000 soldater eller mer i övningen .
Slutdokumentet anger även att medlemsstaterna får anmäla "military manoeuvres" utöver det de är skyldiga att an70

mäla. Man måste då påpeka att man på
engelska skiljer på "military" och "naval"
vilket betyder att sjömilitära komponenter ej direkt ingår i det militära begreppet. OSSE skriver i Lissabondokumentet
från 1992 att ett icke konsensusförslag
från en eller flera medlemsstater är "-Extension of CSBMs to naval activities". 25
I förhandlingarna inför Wien dokumentet 1990 föreslog och diskuterades
ett antal marina CSBMs såsom:
• observation, inspektion och föranmälan av fristående marina aktiviteter,
• åtgärder för att undvika incidenter till
sjöss och på oceanerna i Europa,
• föranmälan av marina övningar,
• föranmälan vid förflyttning av marina
styrkor,
• inbjudan av observatörer till marina
övningar,
• begränsning av storleken (antal ingående enheter) på marina övningar,
• begränsning av hur lång tid marina
övningar får pågå,
• förbjudande av marina övningar i zoner med intensiv sjöfart och fiske
samt i internationella sund.
De flesta förslagen har ej blivit verklighet men ett fåtal marina CSBMs har
tillkommit bl.a. :
• OSSE staterna utväxlar global information om sina militära styrkor och efter 1995 ingår även sjöstridskrafterna,
• föranmälan av landstigningsövningar
om mer än 3000 man deltager,
• senast den 15 november skall OSSEs
stater meddela varandra om kommande års militära aktiviteter ("armed forces " - således även marina
aktiviteter)
• vid övningar med marktrupper som
föranmäls skall vissa marina aktiviteter som ingår också anmälas såsom l)
fartyg som beskjuter land 2) angivan-

de av andra aktiviteter där fartyg lämnar understöd till land 3) Organisationsstruktur för den ingående marina styrkan.
OSSE staterna har rätt att inspektera
andra medlemmars territorium. Svar på
begäran att inspektera skalllämnas inom
24 timmar och inspektörsgruppen skall
erhålla tillträde inom 36 timmar efter begäran om inspektion. Att notera här är
att det uttryckligen framgår att militära
fartyg ej får inspekteras. 26
Vid NATOs möte i Bryssel i januari
1994 introducerades konceptet Partnership for peace - PFP. Målet med PFP är
att öka stabilitet och säkerhet i Europa,
motverka hot mot freden och utöka politiskt och militärt samarbete. Fokus ligger
på försvarsrelaterat samarbete. Samtliga
OSSE stater som har möjlighet och är
villiga att bidraga till programmet har
möjlighet att deltaga. Deltagaodets
grund är bilaterala avtal mellan NATO
och varje enskild stat. Länder som önskar deltaga i samarbetet måste först förbinda sig att bibehålla ett demokratiskt
samhälle, följa internationell rätt, fullfölja åtaganden under FN stadgarna , avstå
från att hota eller angripa någon annan
stats territorium eller politiska oberoende, lösande av tvister med fredliga medel
samt att de skall upprepa att de skall fullfölja åtaganden under OSSEs dokument.

NATO har förbundit sig att rådgöra med
stater som är aktiva inom PFP om deras
territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet hotas. Utvecklingsmål
för organisationen är bl.a. utbyte av staternas försvarsplanering och budget samt
att försäkra sig om demokratisk kontroll
av militära styrkor. 27
Efter Kuba krisen 1962, där Amerikanska flottan visade sin överlägsenhet,
utvecklade Sovjetunionen sin örlogsflotta så att den erhöll förmågan att operera
globalt. I och med detta ökade antalet incidenter till havs näst in till dramatiskt.
Detta ledde till att USA, 1968, framlade
ett förslag till Sovjetunionen att föra diskussioner rörande "Safety at Sea". Bilaterala förhandlingar inleddes först 1971
då Sovjetunionen inledningsvis ignorerade förslaget men efter en kollision mellan Storbritanniens hangarfartyg Ark
Royal och en sovjetisk jagare där sovjetiska sjömän omkom ändrade man inställning. 1972 kunde chefen för sovjetiska marinen Amiral Gorshkov och US secretary of the N a vy Warner i Moskva underteckna "Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Soviet Socialist Republics on the Prevention of Incidents on and over the High Seas". Avtalet kallas normalt INSEA avtalet (Incidents at Sea).

"INSEA" avtalet mellan USA och Sovjet i korthet:
Artikel l

Definierar örlogsfartyg och hjälpfartyg, flygplan samt formeringar.

Artikel2 Tillkännager rätten att navigera på "the high seas" i enlighet med internationell rätt. Upprepar bestämmelserna om förebyggande av kollisioner till sjöss. Internationella sjövägsregler skall inte användas i avsikt att
störa aktiviteter eller formeringar. Fartyg som genomför flygoperationer eller bunkring under gång skall ej heller störas.
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Artikel 3 Föreskriver följande av internationella sjövägsregler och internationella
kodflaggor, ljudsignaler, blinkande ljus, ljussignaler som indikerar in tentioner och manöver samt signaler som indikerar samövning med ubåt i
u-läge när fartyg från de båda staterna uppträder i närheten av varandra. Fartyg skall inte simulera attacker, rikta vapen, skjuta/fälla objekt (
facklor, sonarboj ar) eller belysa fartygs bryggor med strålkastare.
Artikel4 innehåller liknade regler som artikel 3 men gäll er luftfartyg som närmar
sig luftfartyg eller fartyg tillhörande den andra nationen .
Artikel 5 Användande av signaler som indikerar inledande av flygoperationer
samt luftfartygs utnyttjande av positionsljus nattetid.
Artikel6 Föreskriver, 3 till5 dagars, föranmälan av övningar som är fara för n avigering och flygning på. Föranmälan sker via internationella "Notices to
Airmen (NOTAMs)" och "Notices to Mariners (NOTMARs)".
Artikel 7 Anvisar direkt kommunikation via marinattacheer för utbyte av inforrnatian vid incidenter till sjöss.
Artikel8 Effektuerar avtalet. Avtalet är gällande i tre år och förlängs automatiskt
om inte annat meddelats sex månader i förväg.
Artikel9 Påbjuder årlig översyn av avtalet.
Artikel10 Tillsätter kommitte som utröner rimlig separation mellan fartyg, luftfartyg samt fartyg/ luftfartyg.
Antalet incidenter till havs, mellan de
två staterna, har minskat anmärkningsvärt efter avtalets tillkomst. Det tycks
även som de kollisioner som har inträffat
efter avtalets ikraftträdande har skapat
mindre diplomatiska förvecklingar och
minskat medialt intresse. De incidenter
som har inträffat efter 1972 har till stor
del legat utanför INSEA avtalets räckhåll - på territorialhav eller ubåtar som
opererat i undervattensläge.
INSEA avtalet anses vara en framgång
och det har gett erfarenheter som bör beaktas vid ingående av liknande avtal.
• Ömsesidigt intresse, att undvika dödsfall och att skada/förlora dyr utrustning samt undvika upptrappning av
hotfulla situationer som kan leda till
fiendskap.
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•

Specifika och realistiska regler har
gjort det lätt att implementera avtalet.
• Yrkesmässighet. INSEA avtalets karaktär är "Navy to Navy" vilket lett
till att båda flottorna haft intresse att
det skall fungera utan politisk inblandning eller manipulation exempelvis i propagandasyfte.
• Avtalet är bilateralt. Detta har underlättat diskretionen och förhindrat politiska utspel och ställningstaganden
inför världsopinionen.
I 1972 års INSEA avtals anda har det
slutits minst tio liknande avtal. I nio av
dessa bilaterala avtal är Sovjetunionen
den ena parten. Motparterna är Storbritannien (1986), Västtyskland (1988),
Frankrike (1989), Kanada (1989), Italien

(1989) , Spanien (1990), Norge (1990),
Grekland (1991) och Nederländerna
(1991).
Bilaterala INSEA avtal som slutits efter 1982 har inte varit kopior av 1972 års
avtal bl.a. eftersom att avtalen anpassats
efter UNCLOS 28
År 1989 slöt USA och Sovjetunionen
ett avtal för att förebygga farliga militära
aktiviteter (Agreement on Prevention of
dangerous military Activities, DMA).
Avtalet behandlar bl.a. intrång på territorium eller luftrum, farlig användning
av laser, aktiviteter i konfliktområden,
störande av sambandsmedel samt etablering av speciella sambands procedurer
för land-, luft- och sjökommunikation.
DMA avtalets uppbyggnad har många
likheter med 1972 års INSEA avtat.2 9

Regionala lösningar och
Östersjön
Begreppet "region" måste vara mycket
flexibelt när det gäller regionala förtroendeskapande åtgärder. Stater som har
angränsande territoriella gränser kan utgöra en region. Ä ven politik, ekonomi,
religion, historia, geografi och naturtillgångar kan emellertid utgöra grunden till
regional samhörighet. 30
Östersjöområdets randstater är enligt
försvarsmaktens definition Finland,
Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen , Tyskland, Danmark och Sverige 31
Östersjön och dess randstater utgör
ett avgränsat geografiskt område där
gränser och ekonomiska zoner möts.
Länderna i regionen har en historia som
delvis går in i varandra och efter murens
fall förutspås en kraftig regional ekonomisk tillväxt där länderna har gemensamt intresse. Ä ven om staterna runt
Östersjön har gemensamma intressen
och vissa gemensamma beröringspunk-

ter föreligger det även särskillnader bl.a.
religiösa, sociala och kulturella men
framför allt i ekonomisk struktur. De forna öststaternas utveckling mot marknadsekonomi fortskrider, men mycket
återstår innan de nått måttet. Utvecklingen i Östersjöns forna öststater måste
under överskådlig framtid betecknas
som osäker.
Regionala CSBMs kan inte påtvingas
utifrån. De måste förhandlas fram på frivillig basis och samtliga inblandade stater måste samtycka till överenskommelserna. De CSBMs som är lämpliga i en
region kan vara direkt olämpliga i en annan exempelvis p.g.a. religion, historia,
och kulturella skillnader. Detta gör att
det främst är staterna i regionen som kan
ange vilka säkerhetsproblem som föreligger och avgöra vilka förtroendeskapande åtgärder som är lämpliga för att
skapa regional stabilitet och säkerhet.
Befrämjande av stabilitet genom förtroendeskapande åtgärder i en region
kan ha en stabiliserande effekt även för
andra regioner och därmed skapa global
säkerhet och avspänning. Härav följ er att
det är nödvändigt för de stater som ingår
regionala CSBM avtal att även analysera
om avtalet påverkar säkerheten eller annat utanför den egna regionen. 32 Regional stabilitet och säkerhet är en mycket
viktig del i Östersjöregionens utveckling.
Danmark, Sverige, Finland och Tyskland
är medlemmar i Europeiska unionen.
Estland, Lettland , Litauen och Polen har
ansökt om medlemskap. Som synes ingår
Östersjöns stater nu och framleddes i
EU, eller befinner sig i dess utkanter, vilket måste vara en faktor då regionala
CSBMs diskuteras. Maastrichtfördraget
slår fast att EUs gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik skall omfatta alla
frågor som rör unionens säkerhet. På sikt
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kan detta innebära inte bara en gemensam försvarspolitik utan även gemensamt försvar Y Samtliga Östersjöns stater
deltager inom PFP. Danmark, Polen,
Tyskland är medlemmar av Nato och de
tre baltiska staterna har en önskan att
komma in under organisationens paraply.34 NATOs utvidgning österut är oviss
och Östersjöområdets militära politiska
bild kan förändras väsentligt framgent.
En risk med att sluta regionala militärpolitiska avtal i Europas norra utkant
är att de kan leda till utanförskap gentemot övriga Europa. Europas utveckling,
som ännu är osäker, kan ta en helt annan
vändning än vad som idag kan förutspås.
Det finns en icke försumbar risk att vi
" låst fast oss" om vi slutit avtal som ej är i
linje med övriga Europas utveckling.
Som utrönts tidigare är oreglerade
gränser en källa till säkerhetspolitiska
problem och instabilitet. De baltiska staternas självständighet efter Sovjetunionens upplösning samt Tysklands återförening har ej vållat några konflikter. Flera
av Östersjöns stater har strävat efter, eller strävar nu efter anslutning till EU
och/eller NATO. Dessa organisationer
kräver att medlemsstaternas gränser är
fastlagda vilket säkerligen har utgjort
och kommer att utgöra incitament till att
undanröja gränstvister. Därtill har med
all sannolikt två grundläggande principer
bidragit, nämligen den folkrättsliga principen att tidigare gränsdragning ligger
fast samt OSSEs princip om gränsernas
okränkbarhet. Vad det gäller territoriella
gränser och maritima zoner är Östersjön
ett av det mest reglerade haven i världen.
Det medför att sannolikheten för denna
typ av motsättningar är liten i regionen. 35
Som det konstaterats tidigare är en
förutsättning för att Östersjön skall vara
ett Mare Liberum att det är möjligt att
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passera Östersjöin loppen utan hinder.
Östersjön har en urgammal tradition
som handelsled. För Finland, Polen, Estland, Lettland och Litauen är öppna och
säkra passager genom Östersjöinloppen
den enda möjligheten till handel via
världshaven. Det europeiska Ryssland
har fyra möjliga att nå världshaven. Två
av dessa möjliga vägar går igenom Östersjön , de andra är via Ishavet eller Stilla
havet. Den viktigaste handelsvägen i
Östersjön för Ryssl and torde gå igenom
Finska viken. Den andra vägen går via
Kaliningradenklaven. Här måste dock
transporterna ske genom Baltikum eller
Vitryssland och då återstår fortfarande
de flaskhalsar som Östersjöinloppen
trots allt utgör.
Att kontrollen och makten över dessa
inlopp är en potentiell källa till konflikter torde vara klart. 36 Att de speciella
folkrättsliga förhållanden som gäller i
Östersjöinloppen härvid kvarstår måste
anses vara förtroendeskapande åtgärder
av mycket hög dignitet.
Det enda INSEA avtal som slutits där
varken USA eller Sovjetunionen är involverade är det mellan Västtyskland
och Polen. Detta avtal slöts efter en incident 1987 där ett västtyskt örlogsfartyg
som observerade en övning i Östersjön
träffades av granater avlossade från ett
polskt örlogsfartyg.37
Eventuella framtida INSEA avtal i
Östersjön bör till skillnad från 1972 års
USA-Sovjet avtal inkludera territorialhav och ekonomiska zoner detta eftersom det ej existerar någo t fritt hav i Östersjön om alla strandstater etablerar
ekonomiska zoner.
Ett regionalt multilateralt CSBM avtal i Östersjön skulle bl.a. kunna innehålla:
• föranmälan av marina övningar,

begränsning av marina övningar i zoner med intensiv sjöfart och fiske,
• inkludera fartyg vid inspektioner som
sker enligt Wiendokumentet,
• begränsningar hur lång tid marina övningar får pågå,
• begränsa antal enheter som deltager i
övningar,
• inbjudan av observatörer till marina
övningar.
Bilaterala INSEA och CSBM avtal
bör undvikas då det skulle skapa en rörig
och näst intill ohållbar situation i den begränsade yta som Östersjön utgör. Att föredra vore i så fall regionala multilaterala avtal som undertecknas av samtliga
Östersjöstater. Vidare kan e ventuella avtal inkludera handels- och fiskefartyg likväl som örlogs och statsfartyg. Detta
skulle i så fall kunna vara i syfte att skapa
ett brett regionalt maritimt säkerhet och
förtaendeskapande avtat.38
Vissa organisationer och stater förespråkar idag subregionala avtal d.v.s. åtgärder som endast omfattar ett visst område. Det finns de som menar att USA
förespråkar och "på hejar" subregionala
avtal för att skjuta frågan ifrån sig och
avleda uppmärksamheten från egna åtaganden.
Men det finns risker med att sluta regionala marina förtroendeskapande avtal som exempelvis ett INSEA avtal. Ett
even tuellt regionalt CSBM avtal kan
bl.a. innebära att Östersjöns stater föranmäler sina marina övningar medan andra
stater som ej är medlemmar av avtalet
bedriver övningar som vanligt. D.v.s. Östersjön skulle vara reglerat för den egna
regionens stater medan det fortfarande
var fritt för andra stater. Således skulle
det bli en skillnad i behandlingen av parter till regimen och icke parter. Vidare är
Östersjön speciellt ur folkrättslig syn-

•

punkt. Särregimerna i dess inlopp samt
att det inte finns något egentligt fritt hav
men ändå anses ha status som ett Mare
Liberum är regimer vi önskar bibehålla.
Om inte det är så att samtliga behandl as
lika inför särregimerna samt att strandstaterna upprätthåller dess tolkningar
kommer regimernas trovärdighet att urholkas.
Sverige förfogar över 2700 km kust är
därmed den största strandägaren i Östersjön och förfo ga r därtill över hela den
västra kuststräckan. Med tanke på Östersjöns folkrättsliga status samt att Sverige
aktivt deltager i Östersjöpolitiken är det
av största vikt att Marina enheter erhåller klara ROE:s (Rules of engagement)
dvs handlingsalternativ hur man skall
uppträda i olika situationer eller område.
Om ej klara ROE:s erhållits kan chefen
för sjöstyrkan och l eller fartygschefer
handla på ett sätt som egentligen ej är i
linje med svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik och därmed skapa onödiga diplomatiska förvecklingar som kan
skapa spänningar och osäkerhet om avsikter. Detta är raka mots a t sen till syftet
med förtroendeskapande åtgärder. För
att förtro endeskapande åtgärder skall
fylla sitt syfte och säkerhetspolitisk vilja
framgå måste statsfartyg uppträda samt
agera i enlighet med klara ROE, gällande sjövägsregler och framför allt i linj e
med internationell rätt. Detta kräver att
samtliga i beslutskedjan men framförallt
befäl som framför statsfartyg är utbildade och informerade i detta så att de kan
hantera uppkomna situationer korrekt.
Detta gäller inte bara för Svenska befälhavare utan för samtliga chefer som
framför statsfartyg oavsett vilken flagga
fartyget för. Härav kan vi dra slutsatsen
att det inte bara är oss själva vi skall utbilda, framför allt i internationell rätt,
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utan Sverige skall även stötta omgivande
stater i denna utbildning.
Utbyte av personal mellan _Ö stersjöstaternas mariner är ett sätt att skapa förståelse, insikt samt personliga kontakter
och därmed minska klyftorna mellan nationerna, -ett sätt att "bygga broar". Exempel på sådana utbyten kan vara studiebesök eller seminarium. Det kan även
vara att officerare medföljer en period
ombord på en annan nations örlogsfartyg
eller följer arbetet i en annan nations
stab. Utbyten av det här slaget förekommer redan, bl.a. har en svensk officer suttit med i "Baltrons" stab under ett antal
månader. Baltic squadron (Baltron) är
en gemensam minröjningsstyrka där Estland, Lettland och Litauen deltager med
fartyg och personal.
Ytterligare exempel är att låta utbilda
officerare både på grundläggande samt
nivåhöjande utbildningar samt enstaka
kurser på andra nationers militära skolor
och utbildningsanstalter. Sedan ett par år
tillbaka har ett antal baltiska kadetter genomgått den tvååriga utbildningen för att
bli sjöofficerare vid Marinens Officershögskola i Karlskrona. Någon enstaka har
även genomgått nivåhöjande utbildning
vid Försvarshögskolan i Stockholm. Det
finns även exempel på svenska officerare
som genomgått nivåhöjande utbildning i
Danmark och Tyskland .39 Dessa utbyten
befrämjar sannolikt Östersjöns utveckling, och konceptet kan med all sannolikhet intensifieras och utökas.
En klassisk och viktig förtroendeskapande åtgärd är att genomföra örlogsbesök d.v.s. örlogsfartyg besöker främmande
nationers hamnar. Besöken har gamla traditioner och genomförs rutinmässigt. De
här besöken kan troligen utvecklas och ge
än mer än vad som sker i dag. 40 Jag syftar
då på att det i många fall inte sker några

egentliga utbyten mellan de olika ländernas personal. Avsikten med att utveckla
örlogsbesöken är att personalen skall träffas och umgås under trevliga former t.ex.
idrottsevenemang eller seminarium i syftet att skapa fördjupade personliga kontakter samt insikt och förståelse för andra
kulturer och samhällsstrukturer. Samarbete kring t ex. sjöräddning- och miljöövervakning är andra områden som skulle
kunna utvecklas i samma syfte.
Under första och andra världskrigen
fälldes totalt 84.849 st minor i Östersjön.
1994 framfö rdes en formell begäran från
Estlands regering om hjälp att minröja
inlopp och hamnar i anslutning till den
f.d. sovjetiska ubåtsbasen i Paldiski. Efter
viss vånda och diverse politiska turer genomförde 2.minkrigsavdelningen under
våren 1995 "Mine Clearence OPeration
ESTonia - MCOPEST-95 ". Detta var
den första svenska sjöstyrkan som genomförde skarp verksamhet på främmande territorium på mycket länge.
Operationen blev lyckad och minkrigsavdelningen har nu genomfört totalt nio
operationer fördelat på alla de tre baltiska staterna. Önskemål om att genomföra
liknande operationer i den ryska Kaliningrad enklaven har även framförts.
Mer kostnader för den här verksamheten
täcks av regeringen ur medel för "säkerhetsbefrämjande åtgärder". Under operationerna har det lagts stor vikt på att
utbilda baltiska officerare och sjömän så
att de på sikt skall kunna genomföra den
här verksamheten själva. Flertalet av
operationerna har avslutats med örlogsbesök. Utöver Svenska och Baltiska enheter har bl.a . enheter från Storbritannien, Holland, Belgien, och Norge deltagit.41 Den här verksamheten har betytt
att officerare och värnpliktiga (motsvarande) från olika nationer arbetat sida

vid sida och umgåtts både i och utanför
tjänsten, framförallt svensk och baltisk
personal. Sverige har genom den här
verksamheten tydligt stöttat de baltiska
staternas frigörelseprocess och den har
skapat mycket positivt gensvar både i
Sverige, Baltikum och annorstädes.
Samövningar, Passex ( Exercise arranged with forces on passage, overall
NATO/PFP Exercise concept) och operationer liknande "MCOPar" som genomförs mellan Östersjöstaternas flottor
är en förtroendeskapande åtgärd som i
dag är en möjlighet i helt annan utsträckning än för tio år sedan. Här finns det potential till utveckling.

Avslutning
Är regionala marina förtroendeskapande åtgärder ett hot eller en möjlighet i
Östersjön?
Frågan går ej att svara kategoriskt ja
eller nej på. Vissa typer av regionala CSBMs är definitivt utvecklande för Östersjöregionen medan andra inte är det.
Verksamhet som skapar kontakter och
förståelse mellan ländernas befolkningar
utvecklar stabiliteten i området. Denna typen av aktiviteter förekommer redan i dag
men de kan utvecklas och utökas.
Subregionala avtal kan ge en del positiva effekter men i ett större perspektiv
måste man inse att de också ger icke
önskvärda effekter. I nuläget är de icke
önskvärda effekterna tyngre än de positiva. Med den osäkerhet om utveckling i
dagens Europa, framför allt östra Europa, som föreligger är det inte lämpligt att
inleda förhandlingar om regionala
CSBM avtal.
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Revolution inom försvaret?
Det har genom tiderna aldrig funnits några äkta revolutionärer. Man har gripit tillfället i flykten och utnyttjat de uppkomna situationerna i egen sak och för egen vinning. Den förändring som nu genomförs av det svenska försvaret är en följd av de
virtuella spelens fullkomlighet i motsats till verklighetens bistra sanning. Vad lätt
det är att förkasta det bestående med dess kända och självupplevda brister till förmån för det fullkomligt rena i den utopiska framtiden. Det raseras inom försvaret i
en takt som bara har haft sin motsvarighet i Klarakvarterens rivning, då den gamla
bebyggelsen ersattes med stål, betong och glas. När man sedan i verkligheten blir
varse de konsekvenser som blir följden av vad man gjort, är det för sent. Det går inte
att återställa- det är inte återvinningsbart.

Jag hävdar- att gripa tillfället i flyktenhar fått många människor fartblinda. Har
sanningen i det sagda prövats? Har konsekvenserna analyserats? Har de utopiska framtidssystemen verifierats? Inget av
detta har skett. Varför, kan man fråga sig!
Svaret är enkelt. Det finns ingen substans
bakom de vackra talen. Risken är för stor
att detta kommer att upptäckas. Då räcker trettio silverpenningar inte långt om
och när anseendet skall återställas.
Herman Hesse skrev i boken "Glaspärlespelet" att spelet om det framtida
inte får bli ett argumentationstillhygge
eller utvecklas mot det egna inre behovet
Ni vet lika väl som jag att även i glaspärle-
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spelet finns en diabolus gömd som kan
locka till ren virtuositet, till självbelåten
konstnärsfåfänga, till karriärism, till begär
efter makt över andra och därmed missbruk av denna makt.

Commander Bill Toti (U.S. Navy) är i
artikeln 1 "Stop the Revolution; I want to
get Off" mycket kritisk till vad amiral
Owens för fram och det som tycks vara
den bärande (?) iden till de förändringar
som påstås vara nödvändiga för framtiden. Att dessa förändringar dessutom
måste göras nyss, i en takt som om det
vore en nödsituation gör inte utvecklingen mera trovärdig. Uppenbarligen gäller
det att skynda på. Verkligheten skulle ju
kunna komma i fatt. Commander Bill

Toti inleder sin kritik med en liten historia som på sitt sätt beskriver det som nu
skall ske (fritt översatt),
En man går till torget för att köpa tomater.
Vid ett av stånden ser han fina tomater.
Han frågar vad de kostar. Trettio kronor
per kilo får han till svar. Mannen stryker
sig om hakan och säger att där nere i det
andra hörnet av torget tar man bara femton kronor kilot. Varför går du inte dit och
köper dem får han till svar. Tyvärr, svarar
mannen, det går inte för tomaterna är slut
där nere. Repliken låter inte vänta på sig;
Kom tillbaka när jag sålt slut på mina tomater så blir jag billigare. Jag skall då ta 1O
kronor kilot!

Trots allt är det nog så att vår uppfattning om försvaret och dess förmåga har
stora brister. Vi mäter försvarets förmåga
i budgettermer. Murens fall och den nya
friheten i öst värderades direkt i pengar.
Spara minst tio procent!
Denna besparing genomfördes redan
1996 utan riksdagens hörande. Tekniken
man använde var snarlik den som utnyttjas för skalbolagsaffärer. Genom att låna
pengar av staten fick försvaret ett överskott som drogs in till statskassan. De
självklara konsekvenserna av detta blev
att försvaret förlorade dessa pengar - de
fanns ju inte. Därefter har Riksdagen fattat beslut att den årliga försvarsramen
skall minskas med fyra miljarder från
och med 2002.
Med andra ord. Revolutionen är inte
sakligt betingad. Den är betingad av att
fånga en trend som genom ett ytligt resonemang kan utnyttjas för att bemöta kritiker och dölja den verkliga avsikten. Reellt handlar det om att försvaret är en
restpost i statsverkspropositionen.
Att i denna situation, som yrkesman,
göra sig till revolutionär inom försvaret
är lätt. Inte minst om man, som de flesta,
tillhör den nya narcissismen . Då glöm-

mer man omvärlden. Man glömmer vardagen och de realiteter som hör till denna. Samtidigt är man rädd för att verklikhetens stenar skall kastas i vattenspegeln.
De egna anletsdragen kommer i så fall
att förvrängas, kanske till oigenkännlighet.
"De forstod att v<eve det deiligste Toi, man
kunde t<enke sig. Ikke alene Farverne og
Monstret 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 utilladeligt dum."
(H.C.Andersens eventyr;
Gyldendalske Boghandel,
Kobenhavn 1919)

Det nya försvaret
Så var det dags igen .
Det saknas mer än en miljard i driftsbudgeten för 2001! Detta har varit känt sedan
hösten 2000.

Hur kan det då komma sig att inget
gjorts? 2 Överbefälhavarens medhjälpare
och ansvariga, de som är Överbefälhavarens närmaste chefer, kan ju inte negligera verkligheten. De måste ju ha diskuterat denna situation. I kraft av sina ämbeten borde de av dessa som är ansvariga
ha genomfört erforderliga korrektioner.
Men inget har tydligen gjorts. Inga åtgärder har vidtagits. I Försvarsmaktens tidigare organisation( er) har det funnits ett
tydligt ansvar under ÖB genom försvarsgrenscheferna (cheferna för försvarsgrensledningarna). Då utkrävdes också
ansvar av dessa chefer. Den förändring
som nu genomförts har uppenbarligen
också tagit bort detta ansvar.
För mig är det kristallklart. Är man
chef så har man ett entydigt ansvar. Är
man otydlig (och mest intresserad av sin
spegelbild) gentemot sina medarbetare
så har man sig själv att skylla. Denna
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otydlighet leder till obefintliga och/eller
otydliga uppdrag (givetvis medvetet)
som gör att medarbetarna tvingas att
söka sig fram i den snårskog som då uppstår. Detta förfarande är oetiskt, visar
brist på civilkurage och ledaregenskaper
och försätter organisationen i en oviss situation.
Det enda som hörs är att Försvarsmakten måste anställa fler (civila) ekonomer. Till vad nytta då? I mitten på
1990-talet organiserades en ekonomiavdelning i Högkvarteret. Detta splittrade ansvaret för uppföljning av verksamhets- och organisationsutveckling
samt likviditetsuppföljning och -analys. 3
Som chef för ekonomiavdelningen anställdes en ekonom med civil bakgrund.
Ett par år senare anställdes för controlleravdelningen och internrevisionen chefer med civil bakgrund. Sedan minst tre
år tillbaka har således de högsta verkställande tjänsterna inom "ekonomisektorn"
haft civil bakgrund. Resultatet talar för
sig självt. Det är inte här som skon klämmer. För det är väl inte så att ÖB tänker
sig att anställa ekonomer som brigadchefer, fartygsflottilj-eller flygflottilj chefer!
En ekonom kan inte vara verksamhetsansvarig. Det är endast den för verksamheten ansvarige chefen som kan få
verksamhet och ekonomi i balans. Det är
han som måste ta sitt ansvar. I detta ansvar ligger att vara tydlig och ställa krav
på medarbetarna. En parallelljämförelse
kan göras med Ericsson och tillverkningen av mobiltelefoner. Denna verksamhet
har inte varit lönsam. Nu säljer man ut
dessa fabriker. Den nye ägaren tar över
lokaler, utrustning och personal samt
skapar vinst. Samma struktur som inte
förmått åstadkomma kostnadseffektivitet skall nu klara detta. Detta är inte så
märkvärdigt. Det kan ske såväl inom som
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utanför den befintliga organisationen.
Man skapar tydliga roller och tydlig
ansvarsfördelning. Det är detta som måste till inom Försvarsmakten om man
framgent skall slippa de ideliga återkommande diskussionerna om hållbarheten i
budgeten och svarta hål.
I höst skall riksdagen fatta ett nytt
försvarsbeslut Hur detta skall vara möjligt utan att de verkliga kostnaderna för
driften, dvs. förban dsverksamheten och
vidmakthållarrdet av den befintliga organisation, är känd förstår jag ej. Det måste
vara ett grundläggande krav från riksdagens sida att den årliga driftkostnaden
för utbildning, omsättning och vidmakthållande samt beredskap och insatser
med nu tillgänglig organisation är känd.
Försvarsmakten har i sin årsredovisning4 för 2000 konstaterat att förbandsverksamheten (exklusive kostnader för
materielens vidmakthållande) har överskridits med ca 700 miljoner. Inom materielanskaffningen är det tvärt om. Man
redovisar ett underutnyttjande på hela
1.132 miljoner. Av kommentarerna framgår att Försvarsmakten ännu inte har förstått att de regelverk som tidigare gällde
för huvudproduktionsområdena inte
längre gäller. Vidare vill man föra över
700 miljoner från materielanskaffningen
till förbandsve rksamheten. Detta blir
helt fel! Inte skall "slöseriet" eller bristen
på respekt för tilldelade resurser motverkas med att skjuta till mer pengar; pengar
som så utomordenligt väl behövs för materielinvesteringar under nu pågående
omstrukturering.
Det är inte detta som är Försvarsmaktens problem. Det är hur Försvarsmakten fungerar och hur ledningen av
förbanden (förbrukarna av resurser)
fungerar. Det går inte att genom centrala
förändringar i praktiken påtvinga organi-

sationen ändrat beteende. I grunden
handlar det om att skapa en insikt om att
man som förbandschef (verksamhetsansvarig) har såväl skyldighet som förmånen
att ställa krav på de resurser som skall
stödja verksamheten. Kan jag inte det
utan upplever att allt är givet från början
och kan jag inte påverka det som man
beslutat i Högkvarteret så spelar det ingen roll vilka piruetter vi än gör med
marknadsanpassning, valmöjligheter eller kravställning.
En grundläggande ide måste trots allt
vara att den verksamhetsansvarige, den
lokale chefen, skall kunna välja eller åtminstone kunna avstå från nyttjande av
centralt beslutat resursutnyttjande och
som konsekvens av detta kunna använda
tilldelade resurser på ett fritt sätt. Det
finns inget i Försvarsmaktens agerande
som talar om detta. Ledningen är fortfarande helt en central ide om hur man
skall och kan leda förbanden.
Att få organisationen att ställa krav
är det samma som att antingen outsourca
verksamhet eller att inom organisationen
ställa tydliga krav på alla verksamhetsområden. En grundläggande fråga som
då smyger sig in i detta sammanhang är
"kan vi inte göra detta inom Försvarsmakten?". Min slutsats är att detta är
möjligt om Försvarsmaktens ledning formulerar rätta krav på de chefer som skall
styra företaget. Försvarsmaktens ledning
har tydligen (inte minst det snabba uttalandet i försvarsdepartementet och
Högkvarteret att Försvarsmakten behöver anställa tler civila ekonomer) inte
förstått att det är den verksamhetsansvarige chefen som har såväl skyldighet som
rätt alt ställa dessa krav.
Han saae og saae, men da der ikk e var Noget uden de tommer v<eve, kunde han ingen Ting se. "Ja, er det icke et smukt Stykke

T pi!" 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 lpierligt nok ! men det maa
man ikke Ides sig m<erke med!"
(H.C.Andersens even tyr;
Gyldendalske Boghandel ,
Kpbenhavn 1919)

Försvarseffekt -professionell
värdering
Förutom miljarden i brist för innevarande år så läser man till sin förvåning i tidningar och hör i TV en nyhet, en kontroversiell sådan, att Sveriges "det nya försvaret" inte förmår att försvara landet.
Detta har Försvarsmakten fått reda på
genom oberoende, en utländsk och en
svensk, utredningar. Detta är värre än
statsrådet Rosengrens slöseri med
skattebetalarnas pengar på konsulter.
Inte ens för att analysera den egna kärnverksamheten - försvarseffekt - har
Högkvarteret tydligen egen kompetens. I
stället för att, som varje yrkeskunnig officer utan vidare kan konstatera, säga att
vi inte längre kan försvara Sverige så beställs analyser i USA. Eller är det möjligen så att regeringen inte tillåter att vissa
saker diskuteras för öppen ridå?
Att vi med nu beslutad organisation
inte kommer att kunna försvara Sverige
förutsades redan inför 92 års försvarsbeslut Överbefälhavarens slutsatser1 att
försvarsmakten endast kan inriktas mot
att vara en tröskel mot ett angrepp samt
lösa uppgifter under fred, kris och neutralitet har nu besannats. Inte är det förvånande att man vid en seriös analys
kommer fram till samma slutsatser som
förutspåddes för tio år sedan.
Efter murens fall ansågs dessa kloka
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slutsatser inaktuella. Nya friska, gärna
politiskt opportuna, ideer tog form. Genom att satsa på den utopiska framtiden
så skulle alla problem (vilka dessa var
framfördes givetvis inte då dessa i så fall
kunde granskas) lösas. Det sades att det
behov av stridskrafter som redovisades
inför försvarsbeslutet 1992 inte hade tagit hänsyn till "murens fall" . Det var en
ny tid, samförståndets tid. Köpkraften i
denna argumentationen var stor.
Jag har tidigare i TiS 2/92 varnat för
denna utveckling och visat på vart utvecklingen är på väg6 . Men märk väl,
riksdag och regering har inte valt bort
försvarets förmåga att försvara landet.
Det är en av huvuduppgifterna. Trots
detta väljer man att bortse från fakta. Vi
kan inte försvara oss om vi blir angripna!
Skall Sverige med egen rätt kunna
hävda varje stats suveränitet och rätt att
själv bestämma över sitt eget val av säkerhet måste vi själva också, oberoende
av allianser eller ej, ha tillgång till maktmedel och respekterat kunnande. Detta
utgör en grundläggande förutsättning för
en trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik. Uppfattar inte omvärlden att den
svenska försvarsmakten är en kompetent
organisation är vi inte trovärdiga. Vare
sig det gäller svensk utrikes- och säkerhetspolitik eller som partner vid internationella insatser.
För mig är det enkelt. Jag har tidigare,
under en lång följd av år, varit kritisk till
det sätt på vilket försvaret utvecklats.
Mycket av denna utveckling har sin rot i
en förment följsamhet till vad man tror
är rätt svar. Därmed åsidosätts den yrkesmässiga kompetensen. De slutsatser
som redovisas talar bara om en begränsad del av de konsekvenser som blir resultatet av de åtgärder som genomdrivs
av regeringen.
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I stället borde det handla om att beskriva den försvarsförmåga som erhålls
för en given ekonomi. Det borde också
handla om vad som behövs för att kunna
lösa de uppdrag som politikerna kräver
av försvaret, dvs. hur försvaret kan skapa
förutsättningar för att vidmakthålla
kompetens, organisation och materiel för
att lösa de uppdrag som efterfrågas.
Vidare behöver man beskriva de förband och den organisation som behövs
fem år efter ett anpassningsbeslut respektive tio år efter beslut om att utveckla
försvarsförmågan mot väpnat angrepp.
När det väl är gjort kan man konstatera
vilka förband och vilka system som inte
kan utvecklas och produceras inom fem
respektive tio år efter beslut och som således måste finnas i dag. Det är tioårs
perspektivet som då blir dimensionerande. De flesta med yrkesmässig
kompetens vet att det tar tio till femton
år att ta fram nya förband och nya system. Detta gäller även om simulatorer
och demonstratorer medverkar till att
upprätthålla en principiell stridsteknisk
kompetens inom olika funktioner.
Alla med yrkesmässig kompetens begriper att Sverige, med den blivande insatsorganisationen inte förmår att själv
bestämma över sitt eget val av säkerhet,
än mindre inom en tioårsperiod utveckla
förmåga mot väpnat angrepp. Trots detta
raseras grunden för försvar mot väpnat
angrepp utan att man gjort någon analys
av vad som måste finnas för att förmågan
skall kunna utvecklas inom en tioårs period. Försvarsmakten redovisar i sin årsredovisning att någon operativ planering7 ännu ej har gjorts om de hot som är
möjliga vare sig i ett fem- eller tioårs perspektiv. Därför föreligger det osäkerheter om vilka förbandstyper som är de
mest efterfrågade i dessa lägen. Trots att

det inte föreligger någon analys av det
framtida behovet av försvarsförmågor
fullföljer regeringen en exempellös nedrustning. Motivet hämtas från dagssituationen och den politiska opportunismen i
svensk inrikespolitik. Det svenska försvarets utveckling är för Sverige som nation en alltför allvarlig sak för att behandlas på detta sätt.
Vad som behövs är ledare som har integritet och kunnande. Av dessa ledare
krävs att de förmår ändra attityden till
strategisk planering vs. genomförandeplanering. Att de förmår ställa tydliga
krav på sina medarbetare om vad som
skall göras men inte hur. De måste reellt
våga lita på de som har ansvaret att utbilda och utveckla dagens förband (så att de
kan användas i dag) inom de 'frimärken'
som den strategiska planeringen anger. J
det följande skall jag försöka beskriva
vad detta handlar om.
"Ja er det ikke magnifique!" sagde begge
de skikkelige Embedsm.rnd. " Vi! Deres
Majest<rt se, hvilket M0nster, hvilke Farver! " og saa pegede de paa den tomme
Y.rv, thi de troede, de Andre vistnok kunde see T0jet.
(H.C.Andersens eventyr;
Gyldendalske Boghandel,
K0benhavn 1919)

strategisk planering vs.
genomförandeplanering
En strategisk plan omsätts aldrig i verkligheten. Den går heller inte att verksamhets- och likviditetsplanera.
Den strategiska planen utgör emellertid mål och riktlinjer, dvs. den organisation och verksamhetsvolym som bör
respektive kan upprätthållas med hänsyn
till de uppdrag som politiker kräver 8 av
försvaret och den långsiktiga ekonomiska ram~ som erhålls. Den innehåller ock-

så de 'frimärken ' som ej får överskridas i
genomförandeplaneringen och den dagliga verksamheten. Planen skall ge uttryck för en organisationsvolym med tillhörande verksamhet som kan upprätthållas på den tilldelade årliga ekonomiska nivån (genomsnittlig årlig driftkostnad), investeringskostnader för utveckling och anskaffning av nya förband och
ny materiel oräknade.
Genomförandeplanen är den verklighet som förband och verksamhet ställs
inför. Verksamheten skall hållas inom de
gränser- 'frimärken' -som den långsiktiga planen anger. Den skall balansera
verksamhet och tilldelade resurser. Förbanden skall fungera i dag, inte om tio år!
Verksamhetsansvarig chef skall skapa
balans och genom aktiva åtgärder förändra verksamheten så att förbandet
successivt anpassas till den utveckling
som den strategiska planen anger. Det är
i genomförandet och den dagliga verksamheten som förutsättningar skapas för
att förbanden kan användas i dag och genomföra den strategiska planen.
Man måste således skilja på ansvaret
för den långsiktiga strategin och den dagliga verksamheten. Den långsiktiga strategin anger vad som skall uppnås (to guide and direct) . Hur denna strategi eller
de mål den anger kommer att uppnås avgörs sedan av den dagliga verksamheten.
Denna kan således aldrig ledas centralt
lika lite som man centralt kan skapa de
resurser eller förändrade förutsättninga r
som krävs för att nå de strategiska målen .
De slutsatser som följer av detta leder
tanken till de avvägningsprogram som tidigare utgjorde, åtminstone formellt ,
grunden för den fredstida organisationens utformning och verksamhetsansvar.
Den nu förhärskande tron på central led-
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ning och konformitet är en stabsprodukt
utan någon som helst förankring i verkligheten. Jag har tidigare påpekat 10 att
denna enhetlighet är en absolut förutsättning för den centrala maktutövning
som man eftersträvar. Genom att överföra allt till allmänna principer tror man sig
få slippa verkligheten och det i grunden
unika i varje verksamhet.
"Ja er det ikke magnifique !" sagde begge
de skikkelige Embedsm<end. "Vii Deres
Majest<et se, hvilket Mpnster, hvilke Farver! " og saa pegede de paa den tomme
V <ev, thi de troede, de Andre vistnok kunde see Tpjet.
(H.C.Andersens even tyr;
Gyldendalske Boghandel,
Kpbenhavn 1919)
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Drift vs. investeringar
Efter Napoleonkrigen har Sverige enbart varit inriktat på försvar av eget territorium. Den svenska armen har, till
skillnad från marinen och flygvapnet, i
princip enbart genomfört planerad utbildning i funktionsindelade förband .
Trots erhållna erfarenheter från bl.a.
Bosnien saknas förståelse för de fredsorganiserade insatsförbandens organisation och underhållsresurser (t.ex. korvettdivision, JAS-division , mekbataljon)
som möjliggör en omedelbar insats med
lång uthållighet. Dessutom, ett bibehållande av den funktionella uppdelningen
inom armen, innebär att vi inte har några taktiskt insatsberedda markstridför-

band tillgängliga. Det är först efter inkallelser, organisering och utbildning
som de olika delarna i bataljonen tillsammans blir insatsberedda. Vad är då
skillnaden mot förr?
Varje verksamhet är unik. Det går
inte att generalisera. Om en funktionell
uppdelning av utbildning och stöd är bra
för armen så innebär detta inte automatiskt att det är bra för resten av försvaret.
Inte heller kan avvägningen mellan det
som i dag kallas för förbandsverksamhet
och materielinvesteringar tydliggöra en
avvägning mellan insatsförmåga och
långsiktig utveckling.
Såväl utveckling och anskaffning av
materiel som rekrytering och utbildning
av officerare är långsiktig verksamhet.
Den riktas mot alla typer av förband och
successivt över åren mot olika kompetenser. Den är också beroende av utvecklingen inom strategi , taktik och
stridsteknik och har därmed en stark
koppling till utvecklingen av yrkeskunnandet inom officerskåren. Den är beroende av forskning och utveckling samt
tillgång till en producerande industri .
Det handlar också om utbildning, omsättning och vidmakthållande av förband. Här skapas de "instrument", dvs.
de förband som är taktiskt homogena
och som i samverkan skapar förutsättningar för i varje situation anpassat operativt uppträdande.
Det är inom dessa två områden som
grunden läggs för den förmåga och det
kunnande som Försvarsmakten skall besitta. Vi kan också se att det är en tydlig
skillnad mellan å ena sidan den dagliga
verksamheten med att vidmakthålla förbanden och å andra sidan att investera i
nyutveckling. Trots denna uppenbara
skillnad anses den materielanskaffning
som behövs för vidmakthållande av för-

banden vara en materielinvestering i
stället för en driftkostnad .
"Hvad for Noget! " t<enkte Keiseren , "jeg
seer ingen Ting! det er jo forf<erderligt, er
jeg dum? Duer jeg ikke til at v<ere Keiser?
Det var det skr<ekkeligste, som kunde arrivere mig!" "O det er smukt! " sagde Keiseren, "det har mit allerhpieste Bifald! "
(H.C.Andersens eventyr;
Gyldendalske Boghandel,
Kobenhavn 1919)

En verksamhetsbaserad
ledning
Det måste vara verksamheten som styr
ansvarsfördelningen. Då faller det också
naturligt att den chef som ansvarar för
beredskap och insatser också leder förbandens utbildning, omsättning och vidmakthållande. Förbanden skall ju fungera i dag, inte om tio eller femton år. Då är
det också rimligt att den materielanskaffning som erfordras för vidmakthållandet
också ingår i hans ansvarsområde. Nuvarande grundorganisationsledning inom
högkvarteret kan utgå.
På motsvarande sätt är det naturligt
att ledningen av den långsiktiga personalförsörjningen och materielanskaffningen är ett sammanhållet ansvarsområde. Den blir en naturlig följd
av den långsiktiga strategi som är en konsekvens av omvärldsutveckling och mot
denna balanserade försvarsförmågor.
Den långsiktiga utvecklingen ställer
samtidiga och parallella krav på personal- och materielförsörjning. Det var
således inte en slump att vi tidigare hade
försvarsgrenarna eller senare arme-, marin- och flygledningarna. Det finns inte
heller något som i dag talar för en annorlunda ansvarsuppdelning. Nuvarande
personalledning och krigsförbandsledning kan därmed också utgå.
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De långsiktiga investeringarna i personal och materiel är således ett centralt ansvar för ledningen av Försvarsmakten. Såväl avvägning mellan drift och investeringar som mellan olika försvarsfunktioner
tillhör detta ansvar. Detta centrala ansvar
kan ej delegeras utan tillhör riksdag och
regering ej ÖB eller Försvarsmakten.
Sedan 1972 har styrning och ledning
av försvaret utvecklats från ett uppdelat,
men entydigt ansvar till ett centralt (och
entydigt) ansvar hos ÖB personligen.
Detta har skett trots att det är ett politiskt ansvar att avväga mellan olika funktioner, försvarsförmågor och insatsförmåga i dag samt mellan kort och långsiktig beredskap. Det torde också vara fullständigt klart att det är regeringen, och
ytterst riksdagen, som beslutar om hur
militära förband får utnyttjas och som
ger anvisningar för detta.
Denna utveckling har enligt min mening gått för långt och snarare förvärrat än
för bättrat styrningen. Det uppstår dispyter
om vem som bär ansvar när målen inte kan
uppnås eller ekonomin överskrids. De senaste årens oenighet mellan regeringen
och ÖB är ett klart bevis på detta. Grunden
står att finna i att det underlag som redovisas inte är transparant och utgör endast
"toppen på ett isberg". Detta senare är bra
för regeringen. Därmed avlastas den politiska nivån från besvärliga beslut och ansvaret kan förskjutas till ÖB.
Grundtanken har också varit att skåpa stabila förutsättningar och tydliga ansvarsförhållanden. Detta står på intet sätt
i motsatsförhållande till en dynamisk och
anpassad utveckling. Allt detta har nu
förändrats. stabiliteten i utvecklingen
liksom tydliga ansvarsförhållanden har
ersatts av ideliga omprövningar och anpassningar till statens finanser.
Det är ett politiskt ansvar att skapa
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stabila förutsättningar fö r framtida investeringar i personal och ny materiel
liksom att ange behov av uppgifter och
förmågor i dag. För att detta skall kunna
förverkligas bör det politiska ansvaret
göras tydligare samtidigt som gränsen
mellan det politiska ansvaret och myndigheters ansvar tydliggörs.

Sammanfattning
Enligt min mening har styrning och
ledning av det militära försvaret utvecklats mot en mycket hård centralisering
samtidigt som det politiska ansvaret drastiskt reducerats. Utvecklingen speglar en
övertro på centralledning och dess förmåga att i detalj kunna styra verksamheten.
Denna ledning står i bjärt motsatsförhållande till motsvarande inom den civila delen av totalförsvaret. Under regeringen
ansvarar ett stort antal myndigheter för
skilda civila funktioner samtidigt som det
är regeringen som avväger mellan dessa.
Denna ledningsstruktur speglar på ett
bättre sätt det politiska ansvaret för ledningen av landet såväl i fred som under
svåra påfrestningar, kriser eller krig.
Det borde, inte minst mot bakgrund
av den förändrade omvärlden, därför genomföras en total översyn av totalförsvarets ledning. Grundläggande för denna
översyn borde vara att det politiska ansvaret för avvägning och ledning av landet i akuta situationer sätts i förgrunden.
ÖB :s ansvar för den långsiktiga avvägningen bör återföras till den politiska nivån och ÖB ges i detta avseende samma
ansvar som generaldirektören för ÖCB.
Därmed kan ÖB-funktionen i dess nuvarande form ifrågasättas. Försvarsmakten,
som begrepp, bör emellertid fullt ut bibehålla ansvaret för driften (årlig driftkostnad för utbildning, omsättning och vidmakthållande samt beredskap och insat-

ser) av befintlig försvarsorganisation
samt ansvara för genomförandet av den

utveckling av organisationen som riksdagen beslutar om.

En möjlig verksamhetsbaserad ledning:
Det är ett politiskt ansvar att den långsiktiga utvecklingen och nödvändiga investeringar ges erforderliga resurser och stabilitet. För att detta skall kunna ske såväl
professionellt som fackmässigt är det Försvarsmaktens ansvar att utarbeta erforderligt underlag.
Försvarsmakten leds av en militärledning. Militärledningen består av en ordförande, en operationsledare (tillika vice ordförande i militärledningen), en planeringschef och en underrättelsechef samt tre genera/inspektörer, en generalkvartermästare och en operativ chef Militärledningens ordförande är tillikafrämste
företrädare för Försvarsmakten. Militärledningen biträder den politiska nivån
vid ledning av Försvarsmakten såväl i fred som under svåra påfrestningar, i kriser
eller krig.
Planeringschefen som ansvarar för underlag för avvägningsbeslut, ekonomiuppföljning och analys mm. är inte en militär befattning. Ä ven hans stab har getts
ett stort inslag av oberoende genom att (jänsterna är "civila tjänster" oberoende
av om de besätts med officerare eller civila tjänstemän.
Under regeringen ansvarar den operative chefenför allledning av den befintliga försvarsorganisationen medan Generalinspektörerna och Generalkvartermästaren ansvarar för genomförandet av den strategiska utvecklingen och de långsiktiga investeringarna i personal och materiel samt anläggningar och fastigheter
som riksdagen beslutar om.
Överbefälhavaren (och regeringen)
måste således göra en reell omprövning
av ledningen och av ansvaret för genomförandet inom Försvarsmakten. Helt i
enlighet med sina kommentarer till årsredovisningen för 2000. Samtidigt måste
riksdagen kräva att driftkostnaden - utbildning, omsättning och vidmakthållande samt beredskap och insatser- för den
bifintliga organisationen tydliggörs som
grund för kommande försvarsbeslut Anslag för investeringar i utveckling av nya
förband och ny materiel bör ligga utanför det årliga driftsanslaget Görs inte
detta så är risken uppenbar att vi står inför nya kriser inom det närmaste året på
samma sätt som inför 1987 års försvarsbeslut, "de svarta hålen" i mitten på
1990-talet eller dagens ekonomiska över-

skridande av förbandsverksamheten.
Men erfarenheterna talar för att detta
inte blir av. Det är som i sagans värld. Narcissus blir så förälskad i sin egen spegelbild
att han inte ser eller hör något annat. Inget
får sägas som stör den rena klara vattenytan. Den nya narcissismen brer ut sig. När
skall det komma någon som inom Försvarsmakten vågar säga som i H .C. Anderssons saga om "Kejsarens nya kläder"?
"Men han har jo icke Noget paa' " sagde et
lille Barn. "Herre Gud, h0r den Uskyldiges R0st! " sagde Faderen; og den Ene
hviskede til den Anden , hvad Barnet sagde.
(H.C.Andersens even tyr;
Gyldendalske Boghandel,
K0benhavn 1919)
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Noter
1

Navalinstitute Proceedings,juli 2000.

2

Försvarsmaktens årsredovisning 2000, överbefälhavarens kommentarer:

/ .. ./
Det allvarliga i överskridaodet på fö rbandsanslaget är att det inte identifierats under genomförandet. Ledning, kontroll och överblick,
såväl centralt som lokalt, vad avser lönebildningen och övriga kostnadsfördyringar borde
ha varit fastare i samband med omstruktureringen. Åtgärder borde ha vidtagits för att under året möta en sådan utveckling. Det skedda
kommer att föranleda Försvarsmakten, att i
grunden se över hur beslutad verksamhet bedrivs och hur de processer som styr planering,
genomförande och analyser av nådda resultat
på ett bättre sätt kan bringa stadga i verksamhete n.

/ .. ./
3

Mina kommentarer:

Vid organisationsforändringen 1994-07-01 skapades controlleravdelningen, med ansvar för såväl organisationsutveckling, uppföljning och
analys som ekonomi. Som grund for detta val
Låg kraven på en sammanhållen funktionalitet
under omorganisationen och den därefter kommande implememeringsperioden. l detta sammanhang gällde det också att överbrygga de förändringar som skett i och m ed avvecklingen av
Försvarets civilförvaltning och överföringen av
vissa stödfunktioner till RRV (ekonomiredovisning och stöd) och andra centrala myndigheter.
Den långsiktiga strategin var all, när stabilitet
hade uppnåils inom funktion en samt när former
for och kunskaper om Försvarsmaktens finansiering (likviditetsströmma r) byggts upp, överjora resterande delar av ekonomiredovisningen
från RRV till Försvarsmakten och i samband
med detta organisera etl centralt ekonomikontor
med ansvar for ekonomiredovisning och likviditetshantering Så blev nu ej fallet.

' Försvarsmaktens årsredovisning 2000, Överbefälhavarens kommentarer:
/ .. ./

Det ekonomiska resultatet innebär, att till-
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gängliga anslagsmedel för förbandsverksambeten om 19.415 miljoner kronor har överskridits med ca 706 miljoner kronor. Det innebär,
att 120 miljoner kronor mer än av regeringen
medgiven kred it om 586 mi ljoner kronor utnyttjats.
Överskridandel uppgår till 3,6 % av anslagna
mede l, vilket är 0,6 procentenheter mer än
medgivet.
Försvarsmakten komm er i budgetunderlaget,
som insänds den 1 mars, att redovisa en planering som dels återbetalar årets kredit, dels fö reslår regeringen, att för 2001 fr ån materie lanslaget få föra ca 700 miljoner kronor till förbandsanslaget, så att inte ånyo en kredit på
detta skall behöva ianspråktas.
Överskridandel på förbandsanslaget har sin
grund i första hand i ökade lönekostnader om
ca 300 miljoner kronor, ej genomförd avveckling av civi l personal i den takt som planerats
om ca 225 miljoner kronor, ökade drivm edelspriser om ca 130 miljoner kronor samt ca 90
miljoner kronor i ökade värnpliktskostnader
beroende bl. a på att värnpl iktiga vid förband
som lagts ned valt, att i enl ighet med sin rätt,
fullfölja värnplikten och att inte hemförlovas.
/ .. ./

På anslaget för materie lanskaffning har ett an slagssparande om ca 1132 miljoner kronor blivit en följd av tidigare, inför den förestående
ominriktningen, begränsningar i materielbeställningarna intill dess målbilden klarnade.
Med det regelverk som omger materielanslaget är det inte möjligt, att med olika administrativa insatser öka eller minska anslagsflödet som tidigare, genom bland annat förskottsbetalningar till industrin. Betalning skall
ske vid leverans. Sker ingen leverans sker ingen betalning. Det är alltså inte fråga om att
inte ha kontroll på anslaget, utan mera om att
överväga rimligheten och realismen i materieplaneringen med hänsyn till en rad faktorer,
inte minst industrins ledtider och teknologinivån på Försvarsmaktens materiella profil.
/ ... l
5

ÖB 92, Överbefälhavarens underlag inför 92
års försvarsbeslut, missiv sid V och VI:

!. .. /
Den operativa ambitionen måste emellertid
sänkas ytterligare. Krigsorganisationens omfattning och kvalitet medger varken att försvarsmakten kan föra en uthållig försvarsoperation i organiserade former (som borttagits i
regeringens ansats) eller - vid en gränsinvasion - successivt bryta angriparens anfallskraft
genom ett djupförsvar eller - vid en kustinvasion - förhindra att en angripare får fast fot på
svensk mark.
/ .. ./

Svenskt territorium är i europeisk jämförelse
stort, framför allt dess utsträckning i nord-sydlig riktning. Kusten är lång och erbjuder
många anfallsriktningar från flera håll.
Svenskt luftrums utsträckning är lika stort
som Europas i övrigt. Den omfattning och
kvalitet försvaret får i av regeringen anvisad
ram motsvarar inte behoven för dessa våra
militärgeografiska förhållanden. En sådan inriktning vid nästa års försvarsbeslut skulle på
ett påtagligt sätt minska Sveriges bidrag till
den "No rdiska stabiliteten " som traditionellt
utgörs av neutralitetspolitiken stödd av e tt
(efter våra militärgeografisk a förhålland en)
starkt försvar.
! .. ./
6

TiS 2/92, Herman Fältström, "J'accuse" :

/ .. ./

Någon diskussion kring försvarets förmåga
om vi blir angripna eller om vi i en krissituation skall försvara våra rättigheter som en fri
och obunden nation förs e j i tillräcklig omfattning.
Jag påstår att försvarspolitikerna funderar
över andra problem. Det är två frå gor som dominerar:

* samhälsekonomi
* regementen, försvarsindustri

(sysselsätt-

odefin ierad bas - varit förtänksamma och
boppas på att detta också ger ett bra effekttillskott.

/ .. ./
Det är mot denna bakgrund som jag nu reagerar. Varför förtala? Varför ifrågasätts fackkunskap? Varför vilseförs svenska folket? Svaret
på denna fråga kan bara bli en - bristande
kunskap och brister vad avser att våga ta ansvar. Det enda överbefälhavaren har begärt är
att antingen erhålla de resurser som han har
funnit nödvändiga för att försvaret skall kunna lösa ålagda uppgifter eller att få reda på de
uppgifter som inte bedöms nödvändiga i fram tiden - att prioritera genom att välja bort!

/ .. ./
Sett i ett längre, men dock kortsiktigt perspektiv kan det ju bli så som KL Bo Hugemark uttryckt i sin årsberättelse:
"Våra framtida behov kan kanske inte begränsas till Sea Denial. Liksom EG efterhand
inser all den gamla blockgränsen inte är gräns
för säkerhetspolitiken kan vi komma att enga gera oss på andra sidan Östersjön i Finland,
Baltikum, kanske Ryssland, på olika sätt och
med olika medel. Detta kan komma att ställa
krav på vår maritima förmåga , som vi ännu
bara vagt kan ana."
Den utveckling som nu äger rum i Östersjön
skapar en situation som vi hade det und er
1500-talet. Inte kan då Sverige, som den stat
med den längsta kuststräckan dra sig tillbaka
från detta ansvar som erkannerligen åligger
oss i detta samma nh ang. Vi kommer att tvin gas till att axla detta ansvar - att säkerställa friheten till havs!
/ .. ./
7

Försvarsmaktens årsredovisning 2000, Sammanfattande reslultat:

/ .. ./

ning) och värnplikt

Förmåga till anpassning

Om detta seda n ger en mot omvärlden trovärdig försvarsförmåga , det hoppas man på. Ett
regemente mer; en industrigren läggs inte ner;
den allmänna värnplikten är grunden. Kan
bara detta uppnås så har politikerna - från en

Försvarsmakte ns förmåga till anpassning bedöms som erforderlig.
Under året har den militärstrategiska planeringen påbörjats, vilket har resulterat i Försvarsplan 2000 Grunder. Utifrån denna har se-
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dan planeringsförutsättningar sa mt dire ktiv
för o pe rativ, taktisk och territoriell planering
utgivits. Den operativa, taktisk a och territori e lla plane ringen vad avser nation ellt försvar i
den nya orga ni sa tionen är än så lä nge inte fullt
ut ge nomförd. Härav följer, att någo n fördjupad planering in fö r detta inte bar genomfö rts.
Vad avser an passningsåtgärder för att kunn a
möta mer omfattande militära opera ti oner
ino m det femåriga pe rspektivet är läget i stort
det samma. Försvarsmakten har dock förrådsställt materiel för att kunna nyttja som bas för
tillväxt in om ramen för sådana åtgärder.
Under å ret har en utrednin g genomfö rts som
syfta r till att sva ra på möjligheterna att genom föra tillväxt. Under de förutsättnin ga r som legat till grund för utredningen bedöms Försvarsmak ten kunna tillväxa med en armebrigad, två
kustartilleribataljoner, två ubåtar, de nationella
skyddsstyrkorna (främst hemvärn) , en JAS 39
division samt, med lägre målsättning minröj ningsfartyg och del av amfibiebataljon, inom
fem år. Då den operativa planeringen inte är
genomförd beträffande de hot som bedöms
som möjliga i ett femårsp erspektiv, föreligger
osä kerheter om vilka förbandstyper som är de
mest efte rfrågade i detta läge.
Då den operati va planeringen avseende både
ett- och femårsperspektivet är genomförd avser Försvarsmakten att genomföra en rea liserbarhelsprövad kris- och anpassningsplanering,
vilken grundar sig på Försvarsmaktens behov
av att kunna möta de hol som bedöms möjliga
i de olika tidshorisonterna.
/ .. ./
8

Regeringens proposition 1999/2000:30 "Det
ny a försvaret" , sid 13:

/ .. ./

E nligt riksdagens beslut i kontrollstationen
skall totalförsvarsresurserna kunna användas
fö r att
- försvars Sve ri ge mot väpnat angrepp
- hävda vår territoriella integri tet
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt
- stärka det svenska samhället vid svåra påfrestnin ga r i fred.
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Vi behöver e n försva rsmakt som är be tydligt
mindre till sin volym än tidiga re, men som har
hög kvalitet och so m är anvä ndbar till en
män gd olika typer av insatse r. Istä llet för ett
invasionsförsva r be höve r vi ett insatsfö rsvar
där möjlighe t till framtida anpassning är en
viktig planeringsförutsä ttnin g.

/ .. ./
9

Regeringens proposition 1999/2000:30 "Det
nya försvaret ", sid 18, Ekonomiska utgångspunkter (mina komm enta rer) :

Den (fö r tillfälle!) långsikliga ekonomin skall
reduceras m ed lO %. Della beslut fatta de riksdagen före det all politikerna formulerat de
uppdrag som fö rsvarsmakten skall kunna utföra. l stället för att låta uppdragen forma den organisation som uppdragen kräver så blir det
den ekonomiska ramen som styr organisationsvolymen Därm ed blir möjliga uppdrag ett
resultat av (enbart) de ekonomiska begränsningarna.

da fa ll et fick lämna plats för tillämpningen av
allmänna principer.)
,., från det lokala till det allm ä nn a sa mt
(De abstrakta axiomen sök tes. D e skull e definition smässigt vara tillämpli ga oberoende av
lokal a förhållanden och lokal a sa mm anhan g.)

* från det tidsbundna till

de t tidlösa .

(Också det konkreta sammanhanget i tiden
förn ekades.)
Därmed är vi inne på de t sä tt som vi ibl and
skriver historia , kontrafakti sk histo ri eskrivning. Den rymmer ett nä rmast obegränsat
mått av godtycke. Samtidigt som det ges möj lighet att blottlägga drivande fa kto rer i det
förflutna och det som händ er i vår sa mtid.

Varför har denna fundamentalistiska rationalism blivit så dominerande? Beror det på att
den är en absolut förutsä ttnin g för central
maktutövning ge no m att enskilda fall översätts till allm änn a principe r? För att uppn å
detta är det då bäst att inte i detalj ta reda på
hur det förh å ll er sig? Om jag gör det tvingas
jag placera det i sitt sa mmanhang och därm ed
riskerar den allm änn a principen att platt falla
till marken.
Enligt min mening ä r denna enhetlighet en
sk i mär. Varje verksamhet är unik. D etta är något som vi bör tänka på!
l .. ./
11
E n ge nera linspe ktör för vardera armen , marinen och fl ygva pn et.

10
TiS 411997, Herm an Fältström " Resultatredovisning - den arbetande o rganisationen" .

/ .. ./

Försvarsmakten skall göras enhe tlig, likformig
som en socialisti sk plan-hushå llningsstat D et
framgår mycket tydligt av de utred ningar som
gjorts under senare tid. Man åte rkommer ideligen till begreppet "enh etlig ledning och orga nisation". Är detta ett självänd amål? Det
kan det knappast vara. Varför förs det då fram
som motiv?
Enhetligheten är inte ett påfund för vår tid.
Den öppna 1500-talsmodernismen fick lämna
pl ats för 1600-talets söka nde efter de absoluta
sa nningarna. En snäv, för att inte säga fundamentalistisk, rati onalistisk utveckling har följt
i dess spår. Flykten från renässa nshumanismen har beskrivits av Step he n Toulmin i ett
antal korta satser :

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

* från det muntliga till det skriftliga,
(Retoriken, dvs. hänsyn till form och sammanhang vid tolkning av en utsaga, drevs i vanrykte.)
,., från de t e nskild a till det universella,
(Hänsyn stagande till förhållanden i det enskil-
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Ledamoten
JOHAN FISCHERSTRÖM

Kommendör Johan Fischerström, som före sin avgång från
aktiv tjänst var chef för 4. minkrigsflottiljen, är numera
generalsekreterare i Sjövärnskårernas Riksförbund

Dags för en ny utmaning för svensk minröjning?
Svensk sjöminröjning har under många år fört en tämligen undanskymd roll i marinen. Intresset för och kunskaper om minörens vardag och den för en utomstående
ofta monotona verksamhet som bedrivs av våra minröjande enheter, har också varit
begränsad utanför den egna ''familjen". Tveklöst erhöll många minörer uppskattade
omdömen för professionalism under 1980- och början på 1990-talets ubåtsjakter
samt inte minst fick minröjningsfartygen av Landsortsklass många erkännanden
som en kompetent, ovärderlig och omistlig komponent i ubåtsjaktstyrkan. Kompetensen inom ubåtsjaktområdet blev känd inom försvaret i allmänhet och marinen
i synnerhet. Emellertid innebar detta inte att kännedomen och kunskaperna om minröjningens "innersta väsen" förbättrades i någon betydande grad inom marinen.
Minröjningsverksamheten fortsatte att bedrivas i mångt och mycket i det fördolda.
Sedan drygt fem år har emellertid detta förhållande drastiskt förändrats. Minröjningen har på dessa få år som gått från en undanskymd position i vårt försvar "okänd" av många inom såväl som utom marinen - till en av Försvarsmaktens absolut högst prioriterade verksamheter med ett renomme av världsklass och en
internationell ryktbarhet långt utanför Europa. Hur har detta varit möjligt? Det
finns inget entydigt svar på en sådan fråga. Det är snarare många års arbete som tillsammans med en rad sammanfallande omständigheter under kort tid, som resulterat
i denna anmärkningsvärda utveckling.
Först och främst har vår minröjningsfunktion byggts upp och utvecklats mot
bakgrund av ett reellt behov och med
"skarpa" erfarenheter från andra världskriget som grund. Fartyg, materiel, organisation, taktik, utbildning, övningar etcetera har givits en svensk profil dimensioner mot minröjningsförbandens huvuduppgift; nämligen att under olika
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konfliktnivåer säkerställa sjöstridskrafternas rörelsefrihet och medverka till
skyddet av vår sjöfart och vårt fiske. Det
vi gjort "i det tysta" har varit bra och det
svenska konceptet har sedermera också
visat sig vara av yppersta internationella
klass. En annan avgörande faktor utgörs
av kalla krigets slut och en kombination
av de därav förändrade uppgifterna för

försvarsmakten samt Partnerskap För
Fred (PFF)-verksamheten som medfört
ökade militära samarbetsmöjligheter i
Europa. Den svenska militära "isoleringen" har därmed brutits och den internationella arenan har öppnats för svenska
enheter. V åra minröjningsenheter har
under de senaste åren deltagit i en lång
rad PFF-övningar. En tredje faktor utgörs av de baltiska staternas frigörelse
och det behov som därefter uppstått att
undersöka och allmänt göra hamnar, leder och områden säkrare genom sanering av minor och andra ammunitionseffekter på havsbotten utanför dessa stater.
Sverige har för närvarande en ledande
roll avseende min- och ammunitionsröjning i Baltikum. Ytterligare en sammanfallande orsak utgörs av Sveriges höga
ambition inom det säkerhetspolitiska
området syftande till att åstadkomma
nedrustning och allmänt bidraga till stabilitet och säkerhet i världen.
Enkelt uttryckt handlar minröjning
om att leta upp föremål på botten och
oskadliggöra eller omhänderta dessa.
Minröjning förknippas naturligen med
minor, men det är i tekniskt avseende
ingen praktisk skillnad mellan att leta efter minor eller leta efter andra föremål
på havsbotten såsom exempelvis andra
ammunitionseffekter, dumpad ammunition, behållare med farliga ämnen, vrak
eller dylikt. Minröjning kan således utgöra en ammunitionssanering i vid bemärkelse och för att lösa saneringsuppgifterna, utnyttjas systemets huvudstridsvapen
(hydrofon och ROV). Eftersom fartygen
utnyttjar sitt huvudvapen för att lösa
ammunitionssaneringsuppgifterna, sker
samtidigt en kontinuerlig träning och utveckling av förmågan att vinna duellsituationen mot huvudfienden (minan). Ett
sådant merutnyttjande, till gagn för såväl

de militära huvuduppgifterna som för
det civila samhället, gör minröjningsresurserna unika i det svenska försvaret.
Minröjningens karaktär av ett defensivt
och miljösanerande system, medför att
minröjningsenheter lämpar sig utomordentligt väl för fredsbevarande operationer, bistånd och andra typer av hjälpinsatser.
En typ av ammunitionssanering som
våra minröjningsenheter medverkat i under senare tid är de skarpa minröjningsoperationerna i de baltiska staterna. Till
dags dato har Sverige planerat, förberett ,
lett och genomfört 10 sådana operationer. Tre av dessa har varit multinationella
operationer med moderna fartyg från
framstående minröjningsnationer inom
Nato. Ledning och genomförande av
dessa operationer har genomförts på ett
omvittnat professionellt och framgångsrikt sätt och från deltagande enheter har
ofta framhållits det bonusresultat som
deltagande besättningarna ernått i form
av ökad skicklighet. Sverige är idag
"leading nation" vad gäller minröjning i
Östersjön, men flera länder vill vara med
och göra anspråk på den "titeln " . Vi vet
genom förfrågningar att intresset av att
få medverka i de svenskledda minröj ningsoperationerna i Baltikum är stort
hos en rad nationer. Vi vet även att andra
länder genomför snarlika minröjningsinsatser i Baltikum på multinationell (t ex
PFF-övningen Open Spirit) eller på bilateral basis. Med tanke på de diskussioner
som förts samt mångfalden av intressenter i området, är det inte osannolikt att
antalet minröjningsinsatser i Baltikum
kan komma att öka. I så fall torde även
behovet öka av att samordna framtida
insatser på ett eller annat sätt.
Det är inte bara utmed den baltiska
kusten som det i Östersjöområdet finns
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kvarvarande ammunitionseffekter. Det
finns exempelvis en stigande osäkerhet
och oro om vilka miljörisker som är förknippade med all den ammunition som
vi själva genom årens lopp dumpat i sjöar
och på särskilt utvalda platser i havet.
Våra minröjningsenheter samarbetar sedan några år med bland annat Göteborgs
Universitet i särskilda miljöoperationer.
Syftet är bland annat att närmare positionera de totalt ca 30 dumpnings- och
skjutområden som finns i våra omgivande farvatten, samt att inhämta information och prover från områdena för vidare
risk analyser. Andra Östersjönationer har
troligen likartade problem, varför det är
min fasta övertygelse att efterfrågan på
minröjningsresurser för denna typ av
verksamhet successivt kommer att öka.
På initiativ av försvarsminister Björn
von Sydow och hans tyske motsvarighet
kommer ett särskilt möte på ministernivå
att äga rum efter sommaren. Målsättningen med mötet är att diskutera hur
det militära samarbetet inom Östersjöområdet kan stärkas, och mötet avser behandla frågor om räddningstjänst över
och under Östersjöns yta, minröjning,
bärgning av stridsgas, uppröjning av nedskräpade militära övnings- och ammunitionsdumpningsområden mm. Sverige med sin långa tradition inom freds- och
nedrustningsarbetet - har nu möjlighet
att verkligen profilera sig och framlägga
konkreta och långtgående säkerhetspolitiska förslag som ett steg mot såväl ökad
stabilitet och säkerhet i Europa som förbättrad miljö i Östersjöregionen . Det är
ett gynnsamt tillfälle att inte bara bibehålla initiativet som "leading nation"
utan även ett tillfälle att ytterligare utveckla vårt minröjningskoncept och samtidigt tillgodose en rad miljö- och säkerhetspolitiska intressen i Östersjöregio-
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nen. Ett förslag till en ny utmaning för
svensk minröjning med ett konkret innehåll som sträcker sig långt utanför ett
rent militärt samarbete i Östersjöregionen, presenteras nedan.

Förslag till ny utmaning för
svensk minröjning
Organisera en stående minröjningsstyrka (MCMFORBALT) i vilken samtliga
Östersjöländer (Sverige, Finland , Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tyskland, Danmark) samt Norge har
möjlighet att medverka med minröjningsresurser! "Stående" i detta sammanhang bör ges en flexibel tolkning
varför styrkan inte nödvändigtvis behöver vara homogent sammansatt under
hela året. Styrkan bör kunna sättas samman för vissa uppgifter eller under viss
tid (exempelvis 6 mån/år). Alla länder
skall inte heller behöva ställa fartyg till
styrkans förfogande. Medverkan skall
kunna ske på annat sätt (framkommer i
det följande). Den stående styrkan skall i
första hand inte vara ett beredskapsförband för röjning av minor, utan skall
främst vara en arbetsstyrka med ammunitionssanering i vid bemärkelse som
mer eller mindre permanent huvuduppgift. Tanken är att styrkan exempelvis
skall kunna ta över och genomföra den
typ av minröjningsoperationer (ammunitionssanering) som Sverige idag genomför i Baltikum. Den skall vidare kunna
arbeta i Östersjöområdet och i Västerhavet med att till exempel kartlägga och
undersöka bottnar i nedskräpade militära övningsområden och i områden där
ammunition har dumpats, leta efter och
omhänderta stridsgas etcetera. Det vill
säga utgöra en ren arbetsstyrka med huvudsakligen operativa saneringsuppgifter. Ryssland- som en av de stora "miljö-

bovarna" i Östersjön- kan med fördel erbjudas medverka i saneringen samtidigt
som ett naturligt närmande (med något
nedtonad militär profil) till Västeuropa
kan ske. MCMFORBALT skall också ev
kunna medverka i sekundära uppgifter
såsom utbildning, övningar, utveckling,
tester, informationsinsamling av olika
slag etcetera. Enheter ingående i styrkan
kan samtidigt tänkas upprätthålla beredskap om så erfordras för skarp minröjning inom ramen för en krishantering eller annan form av FN-, EU- eller liknande uppdrag.
För att planera, förbereda , stötta och
leda en dylik styrka, föreslås att ett särskilt kompetenscentrum ("Östersjöregionens kompetenscentrum för ammunitionssanering") byggs upp i något av Östersjöländerna. För att kunna utöva ledning och lösa skarpa operativa uppgifter
krävs information inom en rad olika
kompetensområden. Det är häri som
möjligheterna att åstadkomma ett reellt
internationellt säkerhetspolitiskt samarbete ligger.
Nedan framgår en exemplifiering av
några tänkbara kompetensområden;
För att exempelvis hitta mindre föremål än minor samt föremål som sjunkit ner i bottensediment, krävs en utveckling av sonartekniken. En nation
skulle kunna ansvara för att samordna de deltagande ländernas forskning
och utveckling inom detta område.
Det krävs även större kunskap om
havs- och bottenmiljö (ljudutbredning, strömmar, bottenfiguration, botten beskaffenhet, sedimentlager mm).
En annan av nationerna skulle kunna
ges ett sammanhållande ansvar för insamling och forskning inom detta område.
En tredje nation skulle kunna få ett

samordnande ansvar för uppbyggnad
av ett "bibliotek" av ammunition i havet. Var finns ammunition, vilken typ
av ammunition, hur mycket etc?
Ett annat område utgörs av kunskap
och forskning om hur miljön påverkas
av olika typer av ammunition som av
skilda orsaker ligger kvar på botten.
Vad händer med miljön om olika typer av ammunition oskadliggörs i havet etc?
Särskild kunskap krävs för att kunna
genomföra erforderliga ammunitionsidentifieringar samt för att känna till
olika typer av ammunition är uppbyggd samt hur ammunitionen skall
omhändertas eller oskadliggöras.
Gemensam utbildning krävs inom en
rad områden.
Analys- och beslutsstöd behöver införas och utvecklas.
Rules of Engagement (ROE) behöver utvecklas och utarbetas.
Logistik-, underhållsfrågor är nödvändiga integrerade funktioner.
Mm,mm
Samordningsansvar för dessa kompetensområden (och övriga nödvändiga
områden) föreslås således ske genom
fördelning på lämpligt sätt mellan deltagande Östersjönationer vad gäller underlag, informationsinsamling, sammanställningar, forskning, utveckling och liknande uppgifter. "Samordningsansvarig" nation leder arbetet inom tilldelat kompetensområde samt ansvarar för att kompetenscentrat stöttas med erforderlig information som underlag för minröjningsstyrkans/arbetsstyrkans olika insatser.
Kompetenscentrum bemannas av personal från samtliga Östersjönationer och
har som främsta uppgift att planera och
leda den stående styrkan med erhållet
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underlag som grund. Deltagande med
personal i kompetenscentrum samt medverkan i samordnade arbetsinsatser,
kartläggningar, forskningsprojekt och
liknande, bör vara minst lika viktiga uppgifter för Östersjönationerna som att
ställa fartyg till MCMFORBALT förfogande.
Åtgärder i enlighet med huvuddragen
i här skisserat förslag, torde kunna leda
till ett brett militärt och annat samarbete
mellan alla Östersjöländer. Ett samarbete som involverar en rad civila myndigheter, institutioner, universitet mm torde
medföra en kostnadsbesparande och effektivare forskning inom en rad områden
samtidigt som ett samarbete enligt ovan
gagnar stabilitet, säkerhet och miljö i
främst det nordeuropeiska området. En
framtida vision vore att bygga upp likartade kompetenscentrum i olika regioner
i världen för att möjliggöra en global
täckning och ett brett internationellt utbyte av information och erfarenheter.
Exempel på tänkbara regioner skulle
kunna utgöras av Medelhavet, Sydafrika,
Gulfområdet, Sydostasien, Australien ,
USA. Härvidlag torde utrymme finnas
för praktiska tillämpningar av moderniteter som RMA (Revolution in Military
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Affairs) . Ett globalt uppbyggt system av
kompetenscentra med ingående regionala detaljkunskaper kommer sannolikt att
medföra såväl säkrare som snabbare
framtida insatser av multinationella minröjningsresurser om så skulle erfordras.
oOo
Sverige har nu chansen att leda en europeisk utveckling inom det säkerhetspolitiska området genom att bland annat
framlägga konkreta och långtgående förslag. Ett förverkligat förslag i linje med
vad som skisserats i föreliggande artikel,
bedöms leda till reella förbättringar avseende såväl forskning som havsmiljön i
Östersjöområde t. Förslaget bedöms även
ha potential att leda - även i ett mer långsiktigt perspektiv - till konkreta förbättringar avseende stabilitet och säkerhet i
främst det nordeuropeiska området.
Förslaget innebär en ny utmaning fö r
svensk minröjning och därmed för svenska marinen. Uppbyggnad av ett koncept
bestående av "Östersjöregionens kompetenscentrum för ammumtwnssanering" och en stående minröjnings-/ammunitionssaneringsstyrka, föreslås därför bli föremål för en mer noggrann
granskning och en seriös diskussion och
prövning.

Korresponderande ledamoten
WILHELM ODELB ERG

Fil dr Wilh elm Ode/berg har varit överbibliotekarie vid
Stockholms universitet med Kungl. Vetenskapsakademiens
bibliotek. Wilhelm O delberg har varit ordförande i
Sjöhistoriska samfundet

Fregatten Eugenies världsomsegling - en marin
bragd
Den 3 juli 1853 var Stockholms befolkning i glädjeyra. Visserligen stod en ny
hotande koleraepidemi för dörren, men det tänkte man inte på när den kungliga
fregatten Eugen i e gled in på Strömmen efter att ha fullbordat sin världsomsegling,
den första svenska i sitt slag. Fartyget hade till handelns fördel och Sveriges respekt
visatflaggan i många hamnar runt jordklotet. Olyckstillfällena hade varit få. Längs
stränderna vid inloppet till Stockholm stod mängder av hurrande och viftande
människor. Inte förrän 17 år senare, då Vega efter sin berömda färd runt Asien och
Europa ankrade upp vid Logårdstrappan,försattes staden i sådantfestrus.
Allt var glädje och gamman , men på
Eugenies brygga stod fartygschefen,
kommendörkaptenen Christian Adolf
Virgin, i dystra tankar. Inom kort skulle
han möta kung Oscar l, som väntades
ombord tillsammans med sjöförsvarsministern, konteramiral Carl Hans Ulner
och dennes företrädare i ämbetet, den
mäktige och viljestarke amiralen Baltzar
von Ptaten d. y. Virgin hade anledning att
vara bekymrad inför mötet. Kungen och
hans rådgivare ansåg att fartygschefen
brutit mot givna order genom att i stället
för att runda Kap Horn seglat genom det
trånga och illa kända Magellans ' sund.
Av pur bragdlystnad hade han äventyrat
flottans stolthet och 350 människoliv.
Själv ansåg han att seglingsordern inte
varit så bestämd och att han till flaggans

anseende och vetenskapens from ma
kunnat ta den riskfyllda vägen . Skulle det
ändå ha blivit skeppsbrott, var det
omedelbara ansvaret visserligen Virgins,
men det käcka försöket skulle ända leda
till den svenska flottans heder. Fartygschefen bars upp av folkets entusiasm.
Motvilligt befordrade höga vederbörande Adolf Virgin till konteramiral.
Det var länge sedan den svenska
örlogsflaggan visats på världshaven. Nio
år tidigare hade korvetten eartskron a
dramatiskt gått under i Mexikanska bukten, vilket vållat osäkerhet kring flotta ns
expeditioner på världshaven. Desto fler
svenska handelsskepp kunde räknas i de
stora hamnarna: London, New York , Rio
de Janeiro och Buenos Aires. Marinledningen planerade en världsomsegling
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med Eugenie. Det var viktigt att Sverige
hölls i aktning och genom närvaro av ett
örlogsskepp stödde de svenska handelsförbindelserna. Kungl. Vetenskapsakademien, som genom sin sekreterare, den
världsberömde kemisten Jacob Berzelius
fått en stark uppryckning i sin verksamhet, skulle medverka i fregattens färd.
Den som blev utsedd, var den unge botanisten och docenten Nils Johan Andersson, vilken senare som chef för
Naturhistoriska riksmuseets botaniska
avdelning och professor Bergianus skulle
komma att göra sig ett namn inom sin vetenskap. Av fartygets officerare kom premiärlöjtnanten Carl Skogman att bli till
vetenskaplig nytta genom sina trägna
meteorologiska och hydrologiska observationer. Ä vensom fartygsläkaren Hjalmar Kinberg, sedermera professor vid
Karolinska institutet, medverkade som
zoolog både till insamlingen av zoologiska apecimen och publiceringen av dessa,
vilket liksom Anderssons och Skogmans,
kom att ske genom Vetenskapsakademiens Handlingar.
Flera av de övriga officerarna var
välbefarna på handelsfartyg och i krigstjänst på brittiska fartyg. I Sverige följde
man med stort intresse uppgifter om färden. Andersson skrev regelbundet resebrev till Aftonbladet och postade dem så
fort det blev tillfälle. Breven kom sedan
ut i bokform. Även Skogman, välskrivande och skicklig tecknare, gav efter resan
ut sina minnen, fortfarande intressanta
och läsvärda.
Färden började inte bra. Motiga vindar fördröjde fartygets ankomst till
Portsmouth med nära en månad. Sedan
förråd fyllts på, gick resan vidare via Madeira och Kap Verde-öarna till Rio de Janeiro, där man ankrade efter tre månaders segling. De som gick iland, fick i all-
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mänhet ett negativt intryck av den smutsiga och bråkiga staden. Virgin kände
sympati för Brasiliens kejsare, den unge
Pedro II, som i audiens mottog honom
och fartygschefen Carl Elias Engelhart
på kungliga korvetten Lagerbjelke, som
på sin Atlantresa just löpt in. Virgin fick
också tillfälle att besöka chefen för en av
USA:s eskadrar, commodore Isaac Mae
Keefer och tala om Magelians sund.
Amerikanen hade för sin del tidigare försökt att tränga genom med ett fartyg av
Eugenies storlek, men efter stora svårigheter och elaka tillbud vänt och i stället
rundat Kap Horn. Virgin stod fast vid sin
djärva tanke. Färden söderut mot "La
Plata-republikerna" i sällskap med Lagerbjelke förlöpte utan äventyr. Den första julen firades bland annat med matrosernas stjärnspel - en dramatisk framställning om Jesu födelse. Längre än till
Montevideo vid La Plata-flodens mynning kom inte Eugenie på grund av att
hon var för djupgående. Virgin flyttade
tillfälligt ombord på Lagerbjelke, som tagit sig fram till Buenos Aires' redd.
I staden rådde stor oro. Argentinas
blodige och grymme diktator "Sydamerikas Caligula", general Juan Manuel de
Rosas, anfölls och belägrades av en annan general Juste Jose de Urquiza. Rosas
störtades, men då hade Eugenie lämnat
Argentina. Lagerbjelke låg kvar, där man
fick bevittna den dramatiska upplösningen av inbördeskriget. Rosas anhängare
var alla klädda i rött eller hade röda
bindlar- hästarnas svansar hade röda rosetter och oxarna sådana vid horn en .
Svenskarnas blå och vita uniformsklädsel
troddes vara tecken på tillgivenhet för
Urquiza och medförde otrevligheter. Rosas sköna och milda dotter Manuelita,
"de fattigas vän", tydligen en föregångerska till Eva Per6n, tog sin tillflykt till La-

Eugenie under kryssen vid Cape Froward. Oljemålning av .Jakob Hägg J894.

gerbjelke, där hon omhuldades av fartygschefen Engelhart och hans officerare.
Innan kosan ställdes söderut, hade
Virgin träffat den på världshaven nästan
legendariske
handelskaptenen
Nils
Werngren . Genom honom fick Virgin
den andra varningen. Werngren hade förgäves försökt gå västerut genom sundet.
Hans fartyg hade för svag besättning för
att kunna göra alla kryssningar och utföra de täta slagen. I Montevideo hade Virgin fått ett brev från von Platen, ännu sjöminister, där denne i något vaga ordalag
rådde Virgin att inte kringgå sin instruktion gällande Kap Horn. l Stockholm förstod man nog vad Virgin hade i
sinnet. I marinledningen var oron påtaglig och inte oberättigad.

Virgin, som förstod att hans bana
som officer stod på spel , hade vidtagit
alla förberedelser för att möta de svåra
situationer, som kunde förutses. Passagen förbi det särskilt illa kända Cape
Froward fordrade inte mindre än 35
stagvändningar. Den erfarne premiärlöjtnanten Oscar Trägårdh antecknade:
"Såsom segling betraktad var denna troligen bland de djärvaste och vackraste
som på långliga tider utförts av något
svenskt örlogsfartyg."
Efter Cape
Froward följde en lång och smal ränna
som inte kunde genomseglas utan rak
ostlig vind. Innan Eugenie kunde löpa
ut i Stilla havet, måste man manövrera
sig ut ur en vik, vilket föreföll mycket
svårt. Man fann en smal öppning en och
en halv gång fregattens bredd. Försöket
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Eugenies färdväg genom Magelians sund inlagd på ett modernt sjökort.
lyckades tack vare ett nyinstallerat ankarspel* .
På anmärkningsvärd kort tid, fjorton
dagar, hade Eugenie gått genom sundetdet kunde i vidrigt fall ta månader. Virgin
kunde andas ut för tillfället. I Valparaisa
skrev han en rapport och berömde fartyg
och besättning. I Stockholm mottogs den
med rynkade ögonbryn. I Sydney fick
Virgin ett brev från kungen själv, där
denne visserligen gratulerade honom till
sjömans bragden, men med starkt ogill an-

de av de risker han tagit. Under färden
uppför sydarnerikas västkust hamnade
Virgin i en känslig politisk situation. De
sydamerikanska republikerna var ju kända för ideliga omstörtningar. Den nyblivna staten Ecuador var inget undantag.
Under Eugenies uppehåll i hamnstaden
Guayaquil försökte den avsatte presidenten, general Jose de Flores att dra in
Virgin i sitt så när lyckade försök att återta makten. Han erinrade sig dock sin instruktion att inte lägga sig i de bråkiga

*)Det kan nämnas att under den pågående utiandsexpeditionen med HMS Carlskrona vid besök
i Punta Arenas i Magelians sund 18 februari 2001 genomfördes en ceremoni på en kyrkogård vid
Port Bulnes (vid tiden för Eugenies passage av sundet Port Famine). 29 januari 1852 hade båtsmannen Johan Svensson Löpare från 6:e Blekinge kompani störtat från storbommen och dött.
Europaparlamentarikern och korresponderande ledamoten i KÖMS Ivar Virgin, sonsons sonson
till Eugenies fartygschef, hade föranstaltat om en minnessten över den omkomne besättningsmannen. Ivar Virgin, som på inbjudan av FC Ck r medföljde ombord, höll ett tal vid graven, där
han hyllade båtsmannen och besättningen på Eugenie.
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generalernas mellanhavanden. Fregattens kanoner fick bara riktas mot sjörövare. Ett sådant fartyg uppbringades också
vid Galapagosöarna. Dess besättning
flydde men tillfångatogs. Missdådarna
avrättades på ett torg i närvaro av dem
av Eugenies besättning som ville se på.
Galapagosöarna visiterades under flera
dagar på enträgen begäran av Nils Johan
Andersson. Här gjorde han, liksom på sin
tid Charles Darwin, många biologiska
rön, biträdd av Kinberg och andra intresserade. Andersson var efter hemkomsten
en av de mest hängivna anhängarna av
Darwins nya och kontroversiella åsikter.
Eugenies kryssningar i Stilla havet förde henne över vida och hittills o karterade
områden. Vid två tillfällen var det
premiärlöjtnanten Anders Fries' vaksamhet under nattsegling som räddade fregatten att ränna upp på okända korallrev.
Det var ett öde som tydligen 1788 drabbat
den franske sjöfararen Jean Francois de
La Perouse, vars två fartyg Boussole och
Astrolabe försvann med man och allt. Fyrtio år senare återfanns delar av vraken på
ett rev. Under besöket på Tahiti blev Virgin indignerad för det ohövliga och nedlåtande sätt som den franska kolonialadministrationen behandlade den goda drottningen Pornare IV. l samband med paradisön Tahiti lanseras en teori, att det från
litteratur och film kända "Myteriet på
Bounty" vid Tonga 1789 långt mindre berodde på fartygschefen William Blighs påstådda brutalitet än på åtskilliga besättningsmäns ovilja att skiljas från det vänliga Polynesien. På Eugenie utdelades un-

der färden inte många kroppsstraff, dock
ej färre än på Bounty. Men förmodligen
kändes slagen från daggen mindre svåra
än vad den niosvansade katten åstadkom.
Den senare användes knappast på svenska örlogsfartyg.
Australien och Kinesiska sjön erbjöd
många tillfällen till naturvetenskapliga
studier. Carl Skogman var flitig med pennan och hans många illustrationer har
etnografiskt värde. Under resans gång
gjorde han många anteckningar om politiska förhållanden och särskilt om det
koloniala inflytandet. Han frapperades
på Filippinerna hur spanjorerna i vissa
avseenden höjt nivån på folket. I motsats
härtill såg holländarna aldrig till annat än
avkastningen . När de i en förutsägbar
framtid försvunnit från Indonesien,
"skall den ankommande främlingen förgäves leta efter något tecken eller plägsed som påminner honom om att europeisk nation där härskat och styrt med
oinskränkt makt" .
Man var nu inne på 1853, resans tredje år. Vid Mauritius föll barometern drastiskt och man väntade en orkan, kanske
av det svåra slag som i början av seklet
där sänkt Lord Nelsons vän amiralen Sir
Edward Thomas Troubridge och hans
linjeskepp Blenheim. Då Eugenie passerade Godahoppsudden, tyckte man sig
nära hemmet, och slutet på resan var
utan äventyr. På S:t Helena besågs de
mycket förfallna minnena av Napoleons
fångenskap. De restaurerades kort därefter, sedan brorsonen Napoleon III kommit till makten.
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Bokanmälan

FREGATTEN EUGENIES VÄRLDSOMSEGL/NG
Nära l 50 år efter det att Eugen ie fullbordat sin stora seglats har kommendören
och marinmålaren Christer Hägg gett ut
ett stort arbete Fregatten Eugenies
världsomsegling. Det är ett märkligt arbete som författaren presterat , inte bara
ifråga om inte nsiteten i forskningen och
elegant framstä llning utan också ifråga
om illustre ring. Boken har i sitt stora format blivit ett attraktivt praktverk. Christer Hägg är sonsons son till amiralen Jacob Hägg, för eftervärlden känd som en
av våra främsta och mest produktiva marinmålare. En av hans målningar är särskilt välbekant- Fregatten Eugenie i Magellans sund. Christer Häggs målningar

Christer Hägg
FREGATTEN EUGENIES
V ÄRLDSOMSEGLING
Bokförlaget Magnus Ullman
1999, 354s

av Eugenie i olika situationer visar talang, och bidrar till att göra boke n till en
av vår marinlitteraturs säkra klassiker.
Christer Häggs skildring av Eugenies
passage genom det fruktade sundet är i
sitt slag nära nog en marin hjältesaga.
Den karta som åskådliggör frega ttens
färd genom de trånga passagerna visar
de många och minutiöst genomförda manövrarna. Christer Hägg är, som tidigare
sagts, värd mycket beröm för sin bok ,
både som praktverk och värdefull marinhistorisk studie. Den kan ge mycke t intressant läsning för de dristiga svenska
seglare som i nutiden korsar världshaven.
Wilhelm Ode/berg

Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är
att fö lj a och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. l enli ghet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Säl lskapet nämligen:

l. strategi och stridskrafters användning.
2. Personal, utbildning och organisation.
3. Vapenteknik .
4. Vapenbärares konstruktion.
5. Humanteknik och underhållstjänst.
Tävl ingsskrifter för 2001 skall senast den l september 2001 vara Sä llskapet tillhanda un der adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas
Sällsk apets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogsmann asällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera
inlämnad- även inte belönad- tävlingsskrift.
Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet
Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen
och hj älpmedel- navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Slipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2001 skall skicka in utredning eller avhandling till

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box lOJ 86
100 55 STOCKHOLM
senast den l september 2001.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet
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