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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 8/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona onsdagen 11 december 2002
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona i närvaro av 23
ledamöter och nio inbjudna gäster.
§ 2
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 10

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Folke Wedin avlidit.
Introducerades ordinarie ledamoten Thom as Fagö och korresponderande ledamoten Inga-Lena Fischer.
Överlämnades Kungl. Örlogsmannasällskapets si lvermedalj och penningbelöning till örlogskapten Ulf Sjöwall.
Höll korresponderande ledamoten Inga-Lena Fischer inträdesanförande under rubriken "Med marin en under ett decen nium".
Höllledamoten Herman Håkansson inträdesanförande under rubriken "Utveckling av svensk marin doktrin ".
Höllledamoten Jan Nordenman anförande under rubriken "Kursk ".

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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Nr 1/2003. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg onsdagen 29 januari 2003
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Nordiska Hälsovårdshögskolans föreläsningssal med efterföljande supe Sjöofficerssällskapets lokaler på Nya Varvet i närvaro av 92 ledamöter
och inbjudna gäster.
§ 3

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Olov Lundblad
och korresponderande ledamoten Edward L. Beach avlidit.

§ 4

Valdes ledamoten Mikael Wendel till föredragande i vetenskapsgrenen IV.
Höll ordinarie ledamoten Mikael Åkerström inträdesanförande under rubriken " Amfibieförbandens utveckling efter 2015" .
Höll ordinarie ledamoten Jan Ericsson inträdesanförande under rubriken :
" Från skeppsbyggnad till plattformsprojektering" .
Höll verkställande direktören för Svenska Redareföreningen Håkan Friberg i
anslutning till supen anförande under rubriken: "Internationell och svensk sjöfartspolitik".

§

s

§ 6
§ 7

Vid protokollet
Herman Fältström
s ekreterare

Meddelande tillläsekretsen
En omfattande genomgång av tidskriftens prenumerantregister har genomförts i början av detta år. Ledamöter och prenumeranter anmodas
därför att kontrollera att tidskriften skickas till önskad postadress. Ev.
önskemål om ändring skickas på enklaste sätt till Redaktionen för TiS, c/o
Wigert, Pilgatan 5 A, 352 36 VÄXJÖ eller med e-post till editor@koms.se
Lars Wigert
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Korresponderande ledamoten
INGA-LENA FISCHER

Redaktör Inga-Lena Fischer är ledarskribent vid Blekinge
Läns Tidning

Ett decennium med Marinen
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Karlskrona 11 december 2002

Mitt decennium med Marinen sträcker sig från december 1992 till december 2002.
Innan 1992 var Marinen för mig de människor som fanns på södra sidan av Trossö
och som man hade kontakter med vatje gång det var övning. Samtidigt var det
Marinen som bestämde i den skärgård vi inte hade tillgång till. Marinen var också
mycket tydlig i sin relation till U 137 och frågorna kring ubåtsjakt. Att det är exakt
ett decennium jag skurit ut, beror på att för precis tio år sedan inledde jag mitt arbete
på Blekinge Läns Tidnings ledarredaktion.
Som journalist har jag varit verksam sedan 1966, på ett par olika tidningar och
med en sejour i radio, men till största delen har jag levt och verkat i Karlskrona
och på Blekinge Läns Tidning (BLT).
Mitt försvarsintresse går tillbaka till tidigt 1970-tal, då jag tog plats i krigslänsstyrelsens C-sektion. Dess chef var välkände språkvetaren Stig Nilsson, en man
med djupa kunskaper om ordets betydelse för budskapet och budskapets betydelse för människors handlande Jag efterträdde honom som C-sektionschef,
men just i det läge där bokstavsenheterna försvann. Men jag är fortfarande med
när länsstyrelsen övar, och jag är sedan
länge engagerad i Totalförsvarets Psyk-

försvarsförbund (ToPF) och vice ordförande i dess förening i södra Sverige. Jag
har också i många år varit, och är fortfarande, intresserad medlem i Allmänna
Försvarsföreningen .
Mitt uppdrag på ledarredaktionen är
att vara andreredaktör, ställföreträdare
för den politiske chefredaktören Lennart
Hjelmstedt, och att bevaka samhällsutvecklingen, politiken och dess utövare,
försöka läsa av trender och beskriva för
läsarna vad som sker i det som synes ske
och försöka förklara varför det får bli
som det blir, när det inte blir som det ska.
Utom ett par år i början av perioden har
jag då befunnit mig i opposition såvällokalt som centralt, eftersom vår tidnings
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politiska färg är oberoende liberal. Men
politikens höger- och vänsterskala, får
ofta stå tillbaka för den beskrivande och
fö rklarande journalistiken. Jag inser att
jag har ungefär samma syn på mitt yrke
som den gam le folkskolläraren. Jag vill
ge människor verktyg för att kunna
orientera sig i tillvaron.
Marinen kom in i mitt liv med Åke
Dohlin och Flottans musikkår. Stolt brukade jag berätta att Karlskrona minsann
hade vaktparad , som enda stad utanför
Stockholm . När jag kom till Karlskrona
1965 fick jag av mina kvinnliga skolkamrater veta att man minsann inte umgicks
med värnpliktiga, ett beteende som jag
fann underligt. De unga männ en i uniform var ju, i sina hemstäder, helt vanliga
unga män. Däremot förstod jag senare
att officerare var något helt annat, men
det här är naturliga hierarkier för kvinnor som växer upp i en militärstad. Marinen som naturligt inslag i stadsbilden försvann när uniformstvånget togs bort och
allt färre unga män marscherade på våra
gator. Desto tydligare blev Marinen för
mig när jag fick de säkerhets- och utrikespolitiska realiteterna alltmer klara för
mig. Försvarspolitik är mycket intressant,
inte minst därför att, mig veterligen, försvaret är det enda sakområde där det är
fritt fram - för såvä l ministrar och allmänhet- att ha synpunkter med självpåtagen expertkunskap. Av detta resonemang följer att ÖB-jobbet är ett av landets mest otacksamma uppdrag.
Ett decennium med Marin en ligger
alltså bakom mig. I förhistorien ligger det
kalla kriget, allt det som hände kring
U 137 och den långsamma minskningen
av antalet marina jobb till sjöss, i staber
och skolor och på varvet. Det utrikesoch säkerhetspolitiska skeendet sedan
murens fall ligger som en fond till allt
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som hänt i det svenska försvaret und er
det senaste decenniet. Nya samarbetsformer har sett dagens ljus. Vänregementen
i de forna Warszawapaktsländern a var
för några år sedan en otänkbar tanke.
Inte heller sku lle vä l någon ha trott att
man var vid sina sinnens fulla bruk, om
man föres lagit att höga officerare från
den sovjetiska marinen skulle bli medlemmar i Örlogsmannasällskap et Idag är
guvernören i Kaliningrad, tidigare amiralen, Vladimir Jegorov en av sällskapets
hedersmedlemmar. Jag kände historiens
vingslag tydligt den första gången som vi
kunde välkomna det självständiga Litauens flotta till Karlskrona, även om den då
bara bestod av tre fartyg. Inte trodde
man väl heller att Karlskrona skull e skriva vänortsavtal med den ryska flottbasen
Baltijsk, eller att mer än 300.000 personer årligen sk ull e resa med färjorna mellan Karlskrona och Gdynia, eller att lastbilstrafiken mellan Karlshamn, Liepaja
och Klaipeda på fyra år sku lle växa från
ungefär 5.000 per år till 25.000. Omvärldsanalys är intressant, men det faller lite
utom ramen för mina, här tyvärr ganska
summariska, reflektioner.
Jag vill också slå fast att ambitione n
hos ledarredaktionen på BLT hela tiden
har varit att se till helheter och lite större
samma nhang. Vi har många gånger fått
veta att vi inte varit tillräckligt lokalpatriotiska. Vi anser dock att vi företräder skattebetalarnas intressen i stort, och
inte bara skattebetalarna i Blekinge. De
synpunkter, krav och reaktioner som
kommer från BLT:s ledarredaktion ska
också ses utifrån ett effektivitetsperspektiv, som man lite drastiskt sk ulle kunna
kalla för " pang per peng". Tyvärr har vi
från tid till annan med frustration funnit,
att våra synpunkter inte bedömts med
neutrala glasögon , utan avfärdats som

det man i riksdagen brukar kalla för
" hembygdens dag", den regionalpolitiska
debatten. Detta bara för att tidningen
kommer ut i Blekinge.
I stort har försvarsfrågorna, med inriktning på Marinen , handlat om hur
Flottan och Kustartilleriet blev just Marinen, om relationerna mel lan Marinen och
övriga försvarsgrenar, Karlskronavarvet
relativt Muskövarvet, nog så akt ue llt
idag, marinkommandonas roll och fram tid , dyktankens vara eller inte vara , relationerna till Kustbevakningen , fartygsutveck lingen , som ju varit världsledande i
Smygeprojektet, Örlogsskolornas placering, utbildningen av de baltiska kadetterna, kraftansträngningarna inför det dramatiska och långtgående försvarsbes lutet
våren 2000 och så konvulsionerna kring
KA 2:s nedläggning och livet efter denna
tråkiga milstolpe i Karlskronas marina
historia. Till detta kommer allt bråk om
besparingarna inom försvaret och alla
"svarta hål" , som varit svåra att förklara
för en allmänhet som saknar insyn och intresse för problemens verkliga innebörd.
Några svarta sidor i Marinens dagbok har
varit olyckor av olika slag, inte minst en
värnpliktigs tragiska bortgång, som jag
vet har varit, och fortfarande är, en traumatisk upplevelse för många inom Marinen , där deltagandet i de anhörigas sorg
är stor.
Samtidigt som politikerna och Försvarsmakten var djupt engagerade i arbetet fram mot det historiska försvarsbeslutet 2000, kom också beskedet från december 1998 att Karlskrona blivit det 560:e
världsarvet att spela en roll. Det ledde till
en omfattande debatt om Marinens situation. Det faktum att Marinen har varit
verksam i detta världsarv sedan slutet av
1600-talet och fortfarande är det, ledde ju
till att det blev ett världsarvsbeslut Sam-

tidigt gick debattens vågor höga om detta världsarv verkligen kunde hysa stridande förband. Kloke män lade pannorna i djupa veck och två riktningar utkristalliserades. "Visst går det" eller också
"det går absolut inte". Matchen är inte
avdömd, men hittills oavgjord och Gud
give att argumentens bärighet aldrig
kommer att testas i en verklig situation.
Den lilla försvarsgrenen Marinen är försvunnen, säger jag utmanande. Hela det
gam la invasionsförsvaret är försvunnet,
ell er ska åtminstone försvinna. Omställningsarbetet till ett nätverksförsvar är
stort och påfrestande. Tilltron till ledningen sviktar på många håll , inte minst
inom alla de enheter som inte riktigt vet
var de i framtiden ska höra hemmal
Formella organisationsbeslut krånglar till begreppen och verkligheten gör
att besluten till och från kommit att sakna innehåll. En viktig faktor i det sammanhanget är den väl kända problematiken att personalen trivs för bra i Blekinge. Samtidigt som man får allt svårare
att rekrytera och behålla personal i
stockholmsområdet, blir det allt svårare
och svårare för marin personal i Karlskrona att kunna ha en vettig karriär med
lämpliga tjänster när man går i land.
Nej , Marinen är naturligtvis inte försv unnen. Vi ser ju fartygen , om än färre
och färre, men organisationen är inte
längre indelad i vapenslag. Den aminriktning av försvaret som pågår är så
komplicerad att allmänheten har svårt
att orientera sig och försvarsdebatten har
därmed tystnat. Det är nog få utanför
Marinen som vet hur Örlogsskolorna
fungerar idag, vilka som utbildas på
Kungsholms Fort och vad som ska hända
med sjöräddningshelikoptr arna. Det senare vet man inte ens inom helikopterbataljonen, vilket naturligtvis blir en svår
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nöt att hantera för vår nya försvarsminister Leni Björklund, för att inte tala om
flygskolan eller besparingarna inför nästa försvarsbeslut
ÖB har dessutom i dagarna flaggat
för ett system med kontraktsanställning
av värnpliktiga, inte minst för att klara
av våra internationella åtaganden. Det
var för övrigt en metod som generallöjtnant B A Johannson talade sig varm för
vid seminariet i våras om Maritime Security, ett viktigt arrangemang i Örlogsmannasällskapets regi. Det är ett förslag
som lär stöta på en hel del motstånd ,
men också entusiastiska tillskyndanden.
Dessutom ska försvaret spara sex miljarder. Hur detta ska gå till, när materielanslaget och de fasta kostnaderna för
personal och lokaler bara lämnar ungefär två miljarder kvar till verksamheten,
övergår både min och många försvarsanställdas horisont. Det kanske är en av
förklaringarna till varför en tredjedel av
landets officerare saknar, eller har bristande tilltro till ledningen. Samtidigt
kan man säga att vi har en annan trovärdighetskris i regeringens och ett par andra partiers totala ovilja att ens diskutera våra relationer till NATO.
Denna summariska resa genom ett
decennium, där några verkligt stora
plumpar i protokollet gör en mer än bekymrad , kan möjligen kvantifieras men
knappast kvalitetsvärderas. Därtill är utrymmet alltför begränsat. Genomgången
av mediebevakningen ger vid handen att
störst uppmärksamhet nationellt har försvarsbeslutet 2000 väckt. I efterhand har
det blivit allt tydligare för allt fler, att
nedläggningen av KA 2 var ett politiskt
beslut på tvärs med alla effektivitets- och
miljökrav, men en analys av det politiska
spelet bakom det beslutet skulle leda för
långt. Jag konstaterar bara att detta var
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ett av 90-talets mera olyckliga försvarspolitiska beslut ur många synvinklar.
Kvantifieringen kan möjligen ha ett
visst intresse. BLT har genom åren skrivit
ett otal nyhetsartiklar med anknytning
till Marinen. En sökning i vårt tidningsarkiv visar att vi publicerat mellan 300 och
400 texter varje år, med toppar på nästan
500 texter 1998 och drygt 600 under 1999.
Den som skrivit mest om försvaret är vår
reporter Lars-Göran Enarsson. Om vi
skärskådar de senaste fem åren av detta
decennium med utgångspunkt i BLT:s ledar- och debattsidor så är 1998 och 1999
den stora stormflodens år. Fram till1998
låg debattartiklarna på ett genomsnitt
runt fem om året. 1998 skrevs 15 debattartiklar och 1999 18 stycken med bäring
på Marinen. Efter försvarsbeslutet sjönk
det tillbaka till en handfull om året.
På ledarsidan har Lennart Hjelmstedt
och Linnea Lindblad, som vikarierade
för mig under det år jag arbetade på Östersjöinstitutet, skrivit sammanlagt ett
20-tal ledare om Marinen. I det här perspektivet valde jag en olycklig tidpunkt
att koncentrera mig på Östersjösamarbete, från augusti 1999 till augusti 2000, just
under den mest turbulenta tiden. Bara
under maj månad 1999 skrev jag fem ledare med frågor rörande försvaret och
Marinen. Trots detta ettåriga uppehåll
har jag under den senaste femårsperioden skrivit ett 40-talledare med anknytning till Marinen. Det skulle vara roligt
och intressant att närmare analysera
trender och tankar såväl på debatt- som
ledarsidorna under de här åren. Är den
debatt som förts i Blekinges tidningar i
försvarsfrågorna en allmän försvarsdebatt med nationella förtecken, eller en
klart lokalpatriotisk kamp för hembygdens regemente?
En utredning som gjordes för ett par

år sedan om lokalpressens försvarsdebatt
visar att det främst handlat om att slåss
för det egna nedläggningshotade regementet, till varje pris, utan hänsyn till
sakskäl. Blekinges tidningar var inte med
i den undersökningen. Jag har inte svaret
på den frågan , eftersom jag inte analyserat ledar- och debattartiklarnas innehåll i
detalj . Ledarsidans inställning på BLT
har jag dock klar för mig och där handla r
det inte om försvaret av hembygden.
Några nedslag villjag dock göra i debattfloden. Först ska konstateras att de
som kommer till tals är främst tre kategorier; politiker på lokal och nationell
nivå, försvarsintresserade personer ur
allmänheten och personer utan speciellt
intresse för försvaret. Dessutom förekommer då och då officerare som samlat,
eller enskilt, för sina åsikter till torgs. En
av våra mest trogna debattörer är Allan
Arnström, överstelöjtnant och korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet vars kodex är att försvarspolitik ska grundas på fakta. Han
har bedrivit en gedigen försvarsupplysning under hela 1990-talet. Han är också
mannen bakom det framgångsrika konceptet Kungsholmsseminariet, numera
Pax Baltica, om än många andra krafter
bidragit till dess lyckosamma genomförande år efter år. En annan av debattörerna som återkommit genom åren är adjunkt Bruno Carlsson, som liksom Allan
Arnström är medlem av Allmänna Försvarsföreningens styrelse och en gärna
läst skribent.
Så ett par citat:
"Vad mer kan hända i .fi·amtiden? l
Karlskrona gladde man sig över att
HDW: s köp räddade jobben på varvet.
Men kommer den högteknologiska
kompetensen att successivt förflyttas till
Kiel? Ser H DW på sikt anledning att ha

någon verksamhet alls i Karlskrona?
. . .Anta att krigshot tornade upp sig. Då
skulle hela saken ställas på sin spets. Om
hotet krävde upprustning i Tyskland, fick
HDW säkert inte avsätta resurser för nybyggen eller underhåll åt det alliansfria
Sverige. H DW skulle i ett sådant Läge inre
få göra annat än att producera och reparerar fartyg exklusivt för Tyskland och
NATO."
(Robert Reuterskiöld, ur kategorin försvarsintresserad allmänhet BLT 2002~
02~02).

"Vad Håkan Juholt nu påstår är att
Karlskrona har vunnit dragkampen. Det
är tvärt om. Alla har förlorat. Ingetdera av
de stora förbanden, vare sig de som är stalionerade i Berga eller Karlskrona, får
den möjlighet till omedelbart underhåll
som behövs. I grunden borde mer resurser
tillforas så att de båda marina baserna blir
Likvärdiga. Likvärdiga marina baser är
för mig inte Lika och begränsade resurser
utan Lika och fullständiga resurser för fartygens, besättningarnas och personalens
behov"
(Herman Fältström, kommendör och sekreterare i Kungl. Örlogsmannasällskapet BLT 2001~05 ~23)

Dessa båda citat pekar på frågor och
utvecklingslinjer där vi ännu inte sett slutet. Kanske är det inte ens önskvärt att ha
facit till alla frågor. För utvecklingen av
Marinens materiel och för den marina
personalens framtid, vore det dock önskvärt med åtminstone några svar. Jag anser att ett av de stora problemen för Marinen, liksom för stora delar av Försvarsmakten i övrigt, är de politiska svängningarna, i sig fullständigt omöjliga att
förutsäga. Ett annat är den stora koncentrationen till stockholmsområdet, där
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varken bostadsmarknad e ller infrastruktur klarar det stora trycket.
Mycket mer kan sägas om Marinen
och dess framtid , inte minst i ett internationellt perspektiv, men dessa fr ågo r
återkommer naturligtvis i debatten, viket
jag också hoppas kunna göra. Klart är
dock att Karlskrona anlades som Flottans huvudstation i Sverige och det vore
djupt olyckligt, av fle ra skäl , om Marinen
försvann från Karlskrona. Jag dristar mig

Ledamoten
HERMAN HÅKANSSON

till att frankt deklarera att förr behövde
Karlskrona Marinen, idag är det Marinen
som behöver Karlskrona.
Till sist vill jag också säga att det är
med ödmjukhet och stor glädje jag säll ar
mig till denna anrika församling, vars arbete för upplysning kring, och utveckling
av, marin a fr ågor genom åren haft stor
betydelse för debatten kring försvaret
och vår utrikes- och säkerhetspolitik.

Överstelöjlnanl flerman Håkansson tjänstgör vid
Marintakfiska k ommando!

Utveckling av en svensk marin doktrin
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasäflskapets ordinarie sammanträde i
Karlskrona 77 december 2002

Försvarsmakten genomgår en dynamisk omvandlig. Den säkerhetspolitiska utvecklingen och ändrade militärgeografiska förutsättningar har medfört stora förändringar för Försvarsmakten och marinen. Som ett led i denna omställning har Försvarsmakten, till stöd för försvarsplaneringen, i vid bemärkelse, formulerat en militärstrategisk doktrin. Genom faststä/landet av den militärstrategiska doktrinen tas det
första viktiga steget för att förändra vår strategiska kultur. Förändringen innebär att
grunden för vår verksamhet från och med nu tydligare härleds och tar sin utgångspunkt ur militärvetenskap. Under den kommande tvåårsperioden kommer ytterligare doktriner att fastställas i det som emellanåt kallas Försvarsmaktens doktrin träd.
Närmast kommer en doktrin för operativ nivå 1 att fastställas och därefter följer tre
doktriner för taktisk nivå. Svensk Marin Doktrin är en av doktrinerna på taktisk
nivå. I mitt anförande avser jag ge en övergripande presentation av det pågående
marina doktrinarbetet och göra några reflektioner rörande vissa principiella frågeställningar.
Marinen påbörjade tidigt ett doktrinarbete på taktisk nivå och har nu kommit så
långt att Generalimpektören för marinen kan fastställa en provisorisk utgåva vid
kommande årsskifte. Tidpunkten för ett slutligt fastställande är inte klarlagd, vilket
är beroende av när den operativa doktrinen kan fastställas. Sannolikt kommer ett
slutligt fastställande av den marina doktrinen kunna äga rum under första halvåret
2004.

Förutsättningar
Marin en har inte hitintills haft någon tradition med skriftliga redovisade doktriner. Däremot har marinens utveckling
styrts av olika doktrinkoncept vilka har
förändrats över tiden. I vissa tidsskeden
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har avgö rande förändringar genomförts.
Nu finns ett uttryckligt behov att fo rm alisera ett nationellt doktrinfundament för
den marina dimensionen av Försvarsmakten. Ett fund ament som anger ett
rättesnöre för användningen av marina
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styrkor i dessas funktion som ett av statens yttersta maktinstrument Förväntningarna på denna doktrin är höga . Den
skall definiera de marina förmågorna
och hur dessa på olika sätt kan utnyttjas.
Doktrinen förväntas då vara allmängiltig
och innehålla tidlösa dimension e r, samtidigt som den bör återspegla centrala utvecklingsdrag, dock ej i ett visionsperspektiv.
Som grund för utvecklingen av den
marina doktrinen ligge r den fas tställda
militärslrategiska doktrinen . I de nna fastslås e tt antal viktiga grundprinciper för
utnyttjandet av de sve nska stridskrafterna. Viktigast är principerna avseende de
rättsliga och politiska grunderna för användandet av militära medel , våra militärstrategiska mål samt manövertänkandets filosofi . Vidare kommer den operativa doktrinen, som är under utarbetande,
att ytterligare lägga fast ett antal principer för operativ verksamhet. Detta har
den marina doktrinen att ta fasta på.
I den militärstrategiska doktrine n beskrivs den svenska doktrinhierarkin som
totalt omfattar fem doktrine r. Överst och
överordnad övriga nationella militära
doktriner är den militärstrategiska doktrinen. Under denna återfinns en operativ
doktrin som benämns doktrin för gemen samma operationer. Underordnat den
operativa doktrinen återfinns seda n tre
taktiska doktrinerna ben ämnda doktrinen fö r markoperationer, doktrinen för
maritima operationer och doktrinen för
lujioperationer. För närvarande ingår
äve n den svenska Joinl Military Doctrine
Peace Support Operations (JMDPSO)
och Försvarsmaktens grundsyn ledning i
den svenska doktrinhierarkin. Avsikten
är att dessa på sikt skall inarbetas i övriga
doktriner.
Benämningarna på den operativa och
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de taktiska doktrinerna är ännu inte slutligen fastställd a. Från marin utgångspunkt är det tillfredsställande att möjlighet finns till att diskutera och förändra
benämningen på den marina doktrinen.
Beroende på vilket slutligt innehåll doktrinen får kan just benämningen "Doktrin för maritima operationer" vara vilseledande. När de t marina doktrinarbetet
påbörjad es var inriktningen att utarbeta
en marin doktrin d.v.s. en doktrin som
behandlade he la den marina verksamhetsbredden. Om de n marina doktrinen
skall benämnas " Doktrin för maritima
operationer" uppstå r ett antal oklarheter
kring begre ppet maritima operationer. I
svensk statlig ma ritim verksamhet återfinns ett antal statliga verk , varav marinen är den största, men där återfinns
även andra viktiga organisationer såsom
Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
Det är därmed , enl igt min mening, tveksamt om Försvarsmakten och marinen
ensamma utan medverkan från övriga
berörda skall skapa ett dokument med
benämninge n " Doktrin för maritima
operationer". Dock är det klart att en
marin doktrin måste behandla marinens
delaktighet i maritima operationer
Om den operativa doktrinen skall benämnas och avhandla gemensamma operationer är det inte säkert att marinens
hela verksamhetsbredd blir synlig. Begreppet gemensamma operationer torde
åsyfta operationer där e nh eter ur olika
kompetensområden t ex försvarsgrenar
utnyttjas. Om doktrinen då endast skall
behandla gemensamma operationer kan
en konsekvens bli att operativ verksamhet med endast marina e nh eter ej redovisas. Detta vore olyckligt.
Inom mari nen genomförs det pågående doktrinarbetet med utgångspunkten
att hela den marin a verksamhetsbredden

skall behandlas i de n marina doktrinen,
som återfinns direkt under den operativa
doktrinen. Följsamhet måste dock iakttagas mot den operativa doktrinen och de
övriga doktrinerna på taktisk nivå. Beroende på hur utvecklinge n går med Försvarsmaktens doktrinhie rarki kan det
finnas skäl att överväga om det marina
doktrinarbetet skall utveck las till två olika dokument. Ett dokument som behandlar maritima operationer, d.v.s. ett
dokument som kopplar direkt ti ll doktrinen för gemensamma operationer och
ett dokument som har ambitionen att behandla hela marina verksamhetsbredden. l och med att arbetet med den operativa doktrinen inte nsifie ras under
kommande vår kan sannolikt denna fråga få sitt avgörande före halvå rsskiftet
2003 .

Syftet med en marin doktrin
En militär doktrin syftar till att beskriva
användningen av militära maktmedel.
E n beskrivning som skall ge svar på frågorna till vad och hur de militära maktmedlen kan utnyttjas såsom ett instrument för en stat eller organisations säkerhetspolitik. Beskrivningen bör vara så
konstruerad att den ger e tt budskap såväl inåt i en organisation som utåt till organisationens samarbetspartn ers och övriga aktörer. Internt bör doktrinen förklara behovet av militära styrkor liksom
att den ger en ideologisk förankring i användningen av dessa. Externt kan en
doktrin ange intentioner och ambitioner
till andra stater och mi li tära organisationer.
I den svenska gemensamma doktrinprocessen är ambitionen att utveckla
doktriner som syftar till att förklara och
förmedla ett gemensamt förhållningssätt
inklusive gemensam nome nkl at ur för an-

vändandet av militära medel och metoder. D e inriktningar som anges i doktrinerna eft e rsträvas att hållas på generell och övergripande nivå till skillnad
från reglementen , direktiv, order, riktlinjer och andra specifika inriktningar som
anges i samband med genomförandet av
viss insats e ller annan verksamhet. Vidare eftersträvas att doktrinerna skall ge en
först åelse och vägl edning för såväl insats- och övningsverksamhet som system- och stridskraftsutveckling. D o ktrinerna kan därmed bli ett stöd för alla
former av försvarsplan e ring.
Det pågående marina doktrinarbetet
redovisar årligen sitt arbetsläge i ett dokument som (hittills) benämns Svensk Marin Doktrin. Ett sådant dokument kommer att vara klart till kommande årsskifte.
Årets doktrindokument kommer att fastställas av Generalinspektören för marinen såsom en provisorisk utgåva av Marin
doktrin att utnyttjas i utbildnings- och övningsverksamhet under 2003. Detta dokument och studiearbete vilar på samlad
marin kunskap och baseras på lång erfarenhet (såväl nationell som internationell). Det har som ambition att beskriva
marinen och marin verksamhet i ett större
sammanhang och tillgodose behovet av
kunskap och förståe lse för den strategiska
bakgrunden till marin förmåga. Syftet är
att öka förståelsen för marinen som aktör
och dess roll i en större helhet, liksom för
de speciella förutsättningar och omfattande komplexitet som den maritima milj ön
erbjuder. Därigenom läggs grunden för de
kunskapsbase rade attityder som bör påverka marin personal och andra marina
intressenter, i deras profession . Svensk
Marin Doktrin är en sammanställning av
sådan kunsk ap som bedöms krävas för att
förs tå hur marinen kan och bör bedriva
sin verksamhet. Den har också ambitio-
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nen att visa sammanhangen mella n mål
och medel och vill även förklara de förutsättningar under vilka marinen verkar.
Den marina doktrinen utgör därmed
ett formaliserat tankegods, dock inte formellt bindande, för hur marinen kan bidra till Sveriges maritima förmåga. Den
marina doktrinen är ett sätt att förmedla
en beskrivning av de grundläggande
principer som styr hur stridskrafter med
förmåga att verka i maritim miljö kan utnyttjas på bästa sätt för lösandet av Försvarsmaktens uppgifter.

Utvecklingen av den svenska
marina doktrinen
En doktrins struktur och dess utformning styrs av tradition och de krav som
ställs på organisationen. Då Sverige inte
haft någon direkt tradition av skriftligt
redovisade doktriner har olika förebilder
och inspiration sökts hos länder med mer
utvecklad doktrintradition. Detta gäller
även det marina doktrinarbetet Efter
studium av ett flertal länders doktrindokument har den brittiska marina dokumentstrukturen valts som förebild. D v s
ett resonerande och beskrivande dokument.
De konceptuella grunder, som den
marina doktrinen bygger på, är svenska
politiska och militära målsättningar angivna i regeringsskrivelser och försvarsmaktsdokument Vidare bygger doktrinen på det svenska militära operativa
konceptet d v s de grundläggande principerna efter vilka våra militära styrkor
skall genomföra sina operation er. Den
marina konceptuella grunden har utarbetats av den marina doktrinstudiegruppen. Underlaget har sedan prövats, diskuterats och överarbetats inom den marina organisationen.
Doktrindokumentets struktur har ut-
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arbetats efter modellen- mål-medel-metoder- i syfte att försöka åskådliggöra ett
logiskt resonemang med kopplingen
mellan de säkerhetspolitiska målen och
de taktiska lillämpningarna. Underlaget
redovisas enligt följand e
• den maritima miljön var i de marina
förbanden har att verka i
• styrande koncept för utnyttjandet av
marina resurser ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
• beskrivning av vad marina stridskrafter kan utnyttjas till och för i ett operativt perspektiv
• beskrivning av vilka förmågor som
finns inbyggt i det marina systemet
samt
• beskrivning av hur marina stridskrafter kan utnyttjas, innefattande bl.a.
taktikens former, olika typer av maritima operationer, ledning och logistik.
Härigenom ges en bred bild till vad
och på vilket sätt det marina systemet utnyttjas i den maritima miljön. Under studiearbetets gång har ett antal viktiga
ståndpunkter, - låt oss kalla det byggklossar - kopplat till den marina kompetense n och förmågan framkommit. Dessa
byggklossar har visat sig betydelsefulla
för att tydliggöra den svenska marina
profilen och dess doktrin. Tre av dessa
byggklossar kan sägas vara grundläggande nämligen
• Förmåga i kustnära område och grunda vatten (jmf Littoral water/Extreme
Liftoral water)
• Förmåga till kontroll
• Nationellt= internationellt
Vår marina doktrin menar att marinen under lång tid utvecklats för att lösa
nationella uppgifter inom den speciella
maritima miljö som representeras av
Östersjön och Västerhavet. Taktik, stridsteknik , sensor- och vapensystem m.m.

har över tiden anpassats allt bättre till
dessa uppgifter och denna miljö. Fram till
slutet på 1980-talet utvecklades dessa
förmågor utifrån invasionsförsvarets behov. Efter kalla krigets slut har Sveriges
säkerhets- och försvarspolitik gradvis
förändrats mot ett allt större internatione llt engagemang att främst i europeiskt,
men även i globalt perspektiv ax la en aktivare roll i fredsfrämjande operationer.
Detta har inneburit en markant förändring i de uppgifter marina stridskrafter
har att lösa samt i vilken miljö dessa skall
kunna hanteras.
Den marina doktrinen vill därför lyfta
fram och tydliggöra den nya marina profilen. De marina stridskrafternas profil
inn ebä r förm åga att uppträda i kustnära
förhållanden i grunda och trånga vatten.
Utifrån denna profil skall de marina förmågorna utvecklas för att lösa uppgifter i
ett vidgat spektrum - såvä l nationellt
som internationellt. Vidare skall de marina stridskrafterna äga förmåga att ta och
utöva kontroll över maritima områden.
Förmågan till maritim kontroll skall vara
stark och flexibel.
Under doktrinarbetets gång har kunnat konstateras att det saknas e n tydlig
doktrinbeskrivning avseende hur Sveriges marina stridskrafter skall utnyttjas
för att hantera de oss omgivande havsområdena. För att råda bot på detta behandlar nuvarande marina doktrin målsättningen och ambitionen i denna militärstrategiskt viktiga fråga.
Den marina doktrinen anger att nyckelområden på svenskt vatten skall stå under ständig kontroll och andra områden
skal l kunna kontrolleras med kort förvarning. Fientliga a ktiviteter över och
under ytan på hela Östersjön, Kattegatt
och Skagerack skall av aktuella parter inses vara så obekväma, alternativt så risk-

fyllda att de icke kommer till stånd. En
aktiv närvaro och patrullering med marinstridskrafter i aktuella områden är en
viktig funktion, som i många situationer
kan vara fullt tillräcklig för att uppnå givna mål. Vidare anger doktrinen att i vårt
omedelbara närområde skall vi kunna
utöva kontroll över oss omgivande havsområden. Tillsammans med andra
strandstater i Östersjön och i Västerhavet skall vi utveck la utbytet av sjölägesinformation i syfte att tillsammans kunna
övervaka hela havsområden till nytta för
både civila och militära ändamål.
Den nya säkerhetspolitiska situationen medför att de uppgifter marinen har
att fullgöra, utförs i allt större utsträckning tillsammans med andra aktörer.
Den marina doktrinen betonar vikten av
att de marina stridskrafterna skall kunna
hantera olika operativa situationer i behovssammansatta förbandsstrukturer såväl nationellt som internationellt. Likaså
poängteras vikten av att marina enheter
har förmåga att lösa uppgifter tillsammans med civila aktörer, även detta så
väl nationellt som internationellt.
Vår marina doktrin menar att internationellt sett utgör den kompetens som
de svenska marina stridskrafterna har att
uppträda i kustnära , grunda och trånga
farvatten en unik egenskap. Därför skall
det marina bidraget till fredsfrämjande
operationer förankras i och utvecklas utifrån dessa förmågor - de behövs både
nationellt och internationellt. Metoder,
organisation, sambandsformat m.m. är
redan i stor utsträckning anpassade till ,
interoperabla, med NATO.
Vad avser marinens internationella
åtagande anges vidare att inom ramen
för FN-insatser har vi ambition en att verka som en del i en europeisk/euroatlantisk krishanteringsstryka med möjlighet
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att verka även utanför Europa. Internationellt samarbetar marinen främst med
närliggande länder, såväl med medlemmar i NATO och EU som med partnerskaps länder i övrigt. Samarbetet kan
vara av både bilateral och multilateral
karaktär. De internationella operationer
vi deltar i genomförs normalt under FN,
EU eller annan internationell organisations mandat.
Med de sex övriga byggklossarna avser den marina doktrinen förtydliga det
marina operativa konceptet och ange det
allmänna förhållningssätt som bör iakttas för att kunna verka i en snabbt föränderlig värld:
• Förmåga att operera från havet och
mot havet
• Förmåga att upprätthålla sjövägar
• Multifunktionell förmåga
• Inbyggd flexibilitet för brett uppgiftsspektrum
• Ständig beredskap att möta det oförutsedda
• Alltid under utveckling
Marinen skall kunna utöva inflytande, enskilt eller tillsammans med andra,
genom insatser över havet, i kustnära
område, från havet och mot havet i syfte
att utöva marin maktprojicering för att
direkt påverka händelser i land alternativt till havs. Konceptet skall medge förmåga till att etablera, utöva och bestrida
kontroll i kustnära område avser område
med grunda vatten Dessa områden kan
innefatta skärgård, större floder och floddelta. Insatser av detta slag kan kräva
förm åga till amfibisk övergång över
strand eller hamn under svåra förhållanden. Vidare skall de marina stridskrafterna upprätthålla sjövägar inom ramen för
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter.
Den marina doktrinen vill även mana
till förutseende genom noggrann plane-
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ring samt offensivt agerande. Marinstridskrafterna skall ständigt vara beredda att möta det oförutsedda. I vidaste bemärkelse skall marinen vara , verka och
agera innan det händer.
I strukturellt hänseende anger doktrinen att marinen skall äga en inbyggd
flexibilitet för brett uppgiftsspektrum
samt vara uppbyggd med multifunktionell förmåga. Den marina doktrinen anger även ett allmänt förhållningssätt som
bör iakttas för att kunna verka i vår
snabbt föränderliga värld . Ledord är alltid under utveckling. Det är en uppmaning till den marina organisationen att
ständigt leva med och respektera att förändringar kommer. Vidare är det en uppmaning att utnyttja det positiva i de utvecklingssteg som görs samt att möjliggöra ett evolutionärt arbetssätt i utbildningssituationer, under övningar och under operativa insatser. Detta var ett utdrag och en övergripande beskrivning av
den nu formulerade svenska marina doktrinen. Underlaget har diskuterats och
accepterats av den marina organisationen . Nu återstår att följsamt bearbeta underlaget med utvecklingen av den operativa doktrinen.

Fortsatt doktrinutveckling
Skall vi då slå oss till ro med att vi har
formulerat och beskrivit en svensk marin
doktrin? Ingalunda! Detta bör endast utgöra själva grunden för det doktrinarbete som fortsättningsvis skall genomföras i
Försvarsmakten och i marinen. Doktrinutveckling är en ständigt pågående process som kommer att påverka vårt sätt
att hantera utvecklingsfrågor inom ramen för bl.a. visions- och studiearbete
samt erfarenhetshantering. Faktorer som
bestämmer giltigheten i Försvarsmaktens doktriner behöver kontinuerligt föl-

jas upp, analyseras och vid avgörande
förändringar påverka doktrinernas innehåll.
I den svenska militärstrategiska doktrinen anges att de viktigaste drivkrafterna bakom förändringar är nationella intressen och politisk inriktning (vilja), resurstillgångar (ekonomi), militärgeografiska förhållanden , militära hot och risker, samhällsutveckling, teknikutveckling, sociala och kulturella faktorer samt
erfarenheter från insatser, övningar och
utveckling. Således ett omfattande analysarbete som sannolikt inte kan hanteras i tillfälligt sammansatta studie- och
analysgrupper. En levande doktrinutveckling kräver istället en professionell
kompetens inordnad i Försvarsmaktens
och marinens ordinarie organisation.
Ett av doktrinprocessens kännetecken är att den pågår fortlöpande. Doktrinarbetet är inget som iscensätts, när en ny
doktrin skall tas fram alternativt att den
gällande skall modifieras. Giltighetstiden
för en doktrin är inget absolut men erfarenhetsmässigt kan en tidsrymd om tre
till fem år anses vara realistisk. Detta beror bl.a. på att doktrinen måste få genomslag i organisationen, något som tar
tid. Erfarenhetsmässigt tar det ett antal
år att ersätta gällande doktrin med en ny.
Detta medför att kompetensen avseende
doktriner och doktrinprocessen ständigt
måste upprätthållas. Utbildning på doktrin , såväl försvarsgrensvis som från ett
försvarsmaktsperspektiv ställer också
krav på hela organisationens utbildningssystem , vilket sammantaget leder till att
doktrinprocessen blir tidskrävande.
För att doktriner skall kunna tjänstgöra som ett centralt styrverktyg i Försvarsmaktens och marinens utveckling

erfordras därmed två grundläggande förutsättningar. Den första handlar om att
organisationen måste förfoga över en
grupp officerare med särskild kompetens
inom området doktrin och doktrinutveckling. Den andra förutsättningen
handlar om bea rbetningskapacitet av de
forsknings- , och utvecklingsresultat samt
erfarenheter.

Avslutning
Jag hoppas att den nu påbörjade etableringen av doktrinprocessen i Försvarsmakte n lyckas. Den är nödvändig av
många skäl inte minst av interoperabilitetsskäl och behovet av att skapa ett nytt
fundament för reglementsutvecklingen
inom marinen. De behov som en utvecklad doktrinprocess kräver, måste vi möta,
när vi nu utvecklar vår nya ledningsstruktur såväl försvarsmaktsgemensamt
som försvarsgrensvis. Alltså måste den
framtida marina organisationen innehålla specifika handläggare för doktrinfrågor. Dessa handläggare måste verka på
olika ställen i organisationen. Naturligt
är att den marina doktrinprocessen hålls
ihop av en stabsfunktion lydande under
marininspektören. Om inte, riskerar vi
att stå utan adekvat kompetens om doktrinutveckling och doktrinprocesser.
Detta kan medföra att vi kan komma till
korta i utvecklingsfrågor rörande Försvarsmakten och marinens långsiktiga
utveckling. Det kan inte vara ett önskvärt läge.

Noter
' Enligt gällande arbetsplan skall Doktrinen
för gemensamma operationer kunna fastställas före år 2003 utgång.
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Utveckling av amfibieförband efter 2015
Inträdesanfarande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Göteborg 29 januari 2003

Som ämne för mitt inträdesanförande har jag valt "Utveckling av amfibieförband
efter 2015 ". Underlaget för denna presentation, som jag kallar "Utveckling av amfibieförband efter 2015" har jag hämtatfrån studien "Utveckling av amfibieförband"
som presenterades för marininspektören i mitten på januari 2003. Studien har letts
av överste Krister Arweström, civilingenjör Anna-Lena Berg från Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) har varit metodansvarig och biträdande sekreterare. Major
Per Schedin vid Sjöstridsavdelningen i Högkvarteret (HKV) har även medverkat i
utredningen, där jag har varit huvudsekreterare. Studien har genomförts med en bred
representation från marinen och många värdefulla bidrag har lämnats till gagn för
dess arbete och resultat.
Amfibieförbanden är en viktig del i den
svensk a maritima verksamheten. De
havsområden, som omger Sverige, utgör
både e n länk och en buffert gentemot
omvärlden. Som nation måste vi ha förmåga att utnyttja dessa havsområde n för
att tillgodose våra nationella intressen .
Vi måste även bidra med marin förm åga
för att stödja den svenska säkerhets- och
utrikespolitiken. Generalinspektören för
marinen numera Marininspektören (MI)
konteramiral Jörgen Ericsson framhöll i
sitt inträdesanförande till Kungliga
Krigsvetenskapsakademien den 26 november förra året att "a mfibieförbanden
är de marina förband som kan användas
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vid flest former av Pete rsbergsuppgifter,
eftersom de även kan användas på land
och i kustmiljöer".

Från metod till lösning
Studien " Utveckling av amfibieförband "
har, som jag nämnde tidigare, pågått under tre år. U n der studiens gång har uppgiften förändrats till del , såväl till innehåll som till studietidpunkt studien har
genomförts med systemanalysschemat
som grund. Detta inn ebär genomförande
av problemformulering, a lternativgenerering, analys samt alternativvärdering.
För att identifiera styrande operativa ,

taktiska och tekniska slutsatser samt
framtida konflikter, hot och riskmiljöer
har bl. a. perspe ktivplaneringsunderlag
och operativa ramvillkor utnyttjats. Genom att på olika sätt koppla operativa
förmågor till strategiska typsituationer
och uppgifter för amfibieförband erhölls
de förmågor som bedömdes viktiga för
de framtida fö rbandstyperna. Därefter
konstruerades fyra olika organisationsprinciper. Utgångspunkten för urval av
princip har utgjorts av studiens val av
funktionsalternativ samt resultatet från
de olika delstudierna och då främst delstudien strid , som var en paraplystudie
till de övriga delstudierna. Strävan var
dessutom att skapa ett antal utrerade alternativ för att erhålla en så bred belysning som möjligt. Genom att kombinera
valda funktionsalternativ samt valt fö rbandskoncept och organisationsprincip
erhölls ett utvecklat förbandsalternativ.

Styrande
planeringsförutsättningars
påverkan på framtida
amfibieförband
Försvarsmaktens aminriktning fr ån invasionsförsvar till insatsförsvar kommer att
kräva att framtida förbandsstrukturer
besitter en ökad insatsförmåga. Insatsförmågan skall återfinnas i lägre och
högre konfliktnivåer inom ramen för
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter
(territoriell integritet, internationella insatser, stöd till samhället och törsva r mot
väpnat angrepp). Det kommer också att
krävas ökad uth å llighet och säkerhet i
systemet så att förbanden kan uppträda
a utonomt under längre tid för att möta
framtida uppgifter. Det är också nödvändigt att osäkerheten avseende omvärldens långsiktiga demokratiserings- och

reformprocess hanteras. Detta ti llsammans med Sveriges geografiska läge som
kuststat innebär ansvar att kunna uppträda i kustzonen för att möta såväl gamla som nya utmaningar. Inom Försvarsmakten är man nu också medveten om
att e n ökande satsning på internationell
kris- och konflikthantering innebär att
Sveriges säkerhetspol itik alltmer vävs in
i ett brett internationellt samarbete.
Framtidens förband måste kunna agera
såväl nationellt so m internatione llt och
samordnat med multinationella förband ,
vilket kräver ökad interoperabilitet.
Haven erbjuder de absolut bästa möjligheterna att upprätta förb indelser till
internationella operationsområden. Detta tillsammans med de demografiska förhållandena i världen innebär att bedömda framtida konfliktområden i stor utsträckning kan uppstå i kustzoner. Den
naturliga slutsatsen är att vissa förband i
sin helhet bör inneha en förmåga till sjöstrategisk rörlighet. Konfliktområdenas
geografiska belägenhet kommer även att
ställa krav på uppträdande inom andra
klimatzoner än de svenska.
Försvarsmaktens internationalisering
innebär att förb anden måste kunn a användas mer flexibelt. strukturerna skall
utformas så att delar av dem ska kunna
verka var för sig eller samordnat med nation ella , men även internationella förbandsstrukturer. D et skall även vara
möjligt för tillkomm a nde förband att enkelt inordnas inom amfibieförbandens
framtida organisation . Det är och förblir
stor spännvidd mellan olika aktörer avseende tekniknivå. Härmed ökar sa nnolikt i framtiden inslagen av asymmetrisk
krigföring, vilket medför att det måste
finnas stor flexibilitet i framtida organisationer att möta varierande tekniknivåer.
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Möjligheter att se hela slagfältet under alla betingelser och i nära realtid
innebär att betydelsen av ledningskrigföring ökar ytterligare. Dessutom måste
amfibieförbandens möjligheter att inhämta, bearbeta och delge information i
så nära realtid som möjligt utvecklas. Vidare måste framtidens vapensystem, men
även andra plattformar kunna användas
med en ökad rörlighet och snabbhet från
upptäckt till verkan. Allt kortare tidsförhållanden från upptäckt till bekämpning
medför att överlevnad och motståndskraft för förband och funktioner skapas
genom teknikutveckling avseende
skyddsförmåga samt aktiva och passiva
motmedeL För att säkerställa personalens överlevnad måste det finnas högre
skyddsnivå jämfört med dagens inbyggd i
förbanden. skyddsnivån innefattar såväl
det personliga skyddet som den förbandsknutna skyddsförmågan. Urbaniseringen i kustzonen medför att amfibieförbanden även måste ha förmåga att
från vattenförbindelser kunna verka i en
marin urbaniserad miljö.

Realiserbarhetsprövning
Anpassning
Anpassning kan åstadkommas avseende
materiel (funktions- och förbandsutveckling), kompetens och produktion av
förband. Genom att kombinera detta på
olika sätt, där de övergripande delarna
varieras i omfattning, kan med stor sannolikhet ett system med minskade kostnader men med bibehållen effekt identifieras. Ett exempel kan vara anskaffning
av delar av materielbehoven för strukturen kombinerat med utbildning av delar
av förbandet samt en kompetensorganisation motsvarande hela behovet. Motivet för att bibehålla en kompetensorganisation motsvarande hela strukturen
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följer av kravet på att innehålla och utveckla befintliga och framtida system i
strukturen.
Det bör övervägas huruvida materiel
kan anskaffas i serier som versionsuppdateras över tiden. Dessa bör kopplas till
optioner som kan utvecklas eller utlösas
om behov skulle uppstå. Exempel på materielobjekt kan vara transportplattformar eller objekt som till styckepris har en
hög kostnad. Det är viktigt att notera att
senare versioner måste vara in teroperabla med tidigare versioner. Inom vissa områden kan ett alternativ vara försvarsmaktsgemensamma lösningar där produktionen, för att få rationalitet, genomförs gemensamt med huvudleverantör av
förmåga från en försvarsgren. Det är
dock viktigt att kompetens upprätthålls
inom Försvarsmakten avseende efterfrågade förmågor. Moduluppbyggda strukturer ger stor handlingsfrihet och flexibilitet jämfört med en fast struktur.

Behovssammansatt struktur
soldater och förband riskerar att möta
en fiende eller bekämpas på platser som
förr var ansedda som säkra - stridsområdet har blivit mer fragmenterat. Det
framtida slagfältet kommer också att
präglas av stora inslag av "normal samhällsstruktur" där män, kvinnor och barn
försöker leva mitt i konflikten, vilket
innebär att förband måste kunna hantera
stridenlinsatsen graderat, i samverkan
med samhällsstrukturer, och med en
mycket exakt lägesbild över parterna . Vidare kommer det att ställas stora krav på
flexibilitet i den taktiska lösningen för insatsen. Uppgifterna kommer över tiden
att ändras från hårda till mjuka och vice
versa, där utformningen helt bygger på
en behovssammansatt lösning för förbanden . Genom amfibieförbandens

funktionsorganisation skapas stora förutsättningar att skräddarsy organisationen mot typ av insats, geografiskt område och ambitionsnivå. Detta ger också
förutsättningar för att över tiden anpassa
insatsen till ökad eller minskad ambitionsnivå.

Breddad hot- och riskbild
Jämfört med tidigare storkrig är konflikter som har ägt rum mot slutet av 1900talet och början av 2000-talet kortvariga
och lokala , vilket kommer att förändra
förbandens val av utformning vad avser
ledning, logistik, materiel, m.m. Det
framtida "slagfältet" rymmer många olika dimensioner varför militära förband
kommer att få uppträda i flera olika insatsmiljöer med en mängd olika aktörer.
Den väpnade striden i höga teknologinivåer kommer i hög grad att präglas av en
arena där lednings- , informations- och
verkanssystem är sammanbyggda i olika
former av nätverk .
Valda funktioner har vid spel, framförallt i kustzonen, befunnits lämpliga
vid lösande av uppgifter som den breddade hot- och riskbilden medför. Det
främsta skälet härtill är sjörörligheten,
skyddsnivån samt ledningsfunktionen.

Nätverksbaserat försvar (NBF)
Teknikutvecklingen bidrar till att spännvidden i ageraodet ökar för en angripare,
men den ger också framtida förband ökade möjligheter att få en sådan lägesuppfattning att angrepp lättare kan upptäckas
och avvärjas. Den framtida tekniska utvecklingen kommer att ha stor påverkan
på den väpnade striden. Genom att bygga
upp ett nätverksbaserat försvar kan stora
fördelar erhållas genom möjligheterna till
att utöva ledning i nära realtid .
Det valda förbandsalternativet med

funktionstänkande har mycket goda förutsättningar att utvecklas i enlighet med
ett nätverksbaserat försvar. Möjligheten
att behovssammansätta och utnyttja ingående komponenter i amfibieförbanden, beroende på uppgiftens art, har vid
spel visat sig vara goda. Amfibieförbanden kan i detta sammanhang inte ses som
en isolerad del i Försvarsmaktens förbandsutveckling utan all verksamhet
skall utgå från att kunna länka samman
olika funktioner till en gemensam kapacitet. Amfibieförbandens speciella förmåga att kunna verka i kustzonen kompletterar i hög grad andra försvarsmaktsenheters utveckling.
Det bör också nämnas att nätverksbaserat försvar inte är någon ny företeelse
inom marinen, som under många år har
byggt ledningssystem för just dessa ändamål. Vidare är det enligt min uppfattning
helt onödigt att i dagsläget utveckla ett
nationellt system, då invasionsförsvaret
har övergetts till förmån för insatsförsvaret Det torde vara helt klart att NBF
måste finna sina former såväl nationellt
som internationellt, annars blir det en
tandlös tiger.

Tillgänglighet hos stridskrafter
Amfibieförbanden har i studien utvecklats från funktioner. Detta innebär att
den valda strukturen är så flexibelt utformad att det skapar en hög handlingsfrihet för att t ex utnyttja förband och system i olika typer av händelser och inte
minst i gråzonen mellan fred och krig. En
avgörande del för att uppnå möjligheten
att utnyttja ett förband inom begärd tid
är utformningen av Försvarsmaktens
grundorganisation. Denna måste på ett
tydligt sätt kunna försörja insatsförbanden med materiel, personal och kompetens.
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Den nuvarande grundorganisationen
bedöms vara så dime nsione rad att de n
dels kan säkerställa utbildnin g av insatsförband men även tillvä xa för att hantera
Denna
fö rstärkningsorganisationen.
grund organisation tillgodoser äve n möjligheterna till att genomföra fortlöpande
utveckling, studier och försök samt därmed utveckla personell kompetens. Oaktat att denna prövning genomförts mot
nuvaran de grundorganisation kommer
med stor sannolikhet nya utbildningsprinciper att utvecklas vilket i hög grad
kan komma att påverka alla Försvarsmaktens förband och därmed även
gru ndorganisationen. Denna utveckling
måste dock ses i ett större sa mm an hang.
Den bedömning som studien gjort grundas således på nuläget då inga nya utbildningsideer för närvarande före ligger.

Resultat - vad skall
framtidens amfibieförband
kunna
Bakgrund
Försvarsmaktens aminriktning frå n invasions- till insatsförsvar kommer att kräva
att de framtida amfibieförbande n besitter en ökad insatsförmåga. Insatsförmågan skall finnas från lägre- till högre konfliktnivåer inom ramen för de fyra huvud uppgifterna. Det kommer också krävas ökad uthållighet och redundans i systemet så att amfibieförbanden kan uppträda flexibelt under längre tid för att
möta framtida uppgifter.
Dimensionerande för amfibieförbanden är förmågan att
- ta, bibehålla , bestrida kontroll över
maritimt område,
- genomföra insats i maritimt område,
där kontroll inte erfordras e ller upprätthålls,

22

utn yttjas ino m ramen för insatssty rkor natione llt och inte rnationellt,
- planera, geno mfö ra och följa upp säkerhetsfrämj ande verksamhet samtkunna de lta i övningar och internationella insatser med and ra nationer.
Amfibieförbanden ska bestå av komponenter för strid i kustzon vilket innebär skärgård , öppen kust, urban marin
miljö, de lta- och hamnområden. Förbanden ska kunna uppträda i styrkor sammansatta efter uppgift och insatsom råde.
Kompon e nter för strid på, under och
över ytan samt på marke n i kustzon och
skärgårdsområde n skall ingå. Förbanden
skall kunn a upptäcka, följa , och med precision bekämpa mål på och under vattnet , på land och i luften samt kunna leda
eld fr ån långräck viddiga bekämpningssystem. Förmåga till ledn ing, eget närunderstöd, transport i stridsområdet, skydd
och underh åll ska ll finnas.

-

Funktioners utveckling
Amfibieförbanden skall bestå av system
optimerade för strid i kustzon. Systemen
skall omfatta komponenter för upptäckt,
bearbetning och bekämpning av mål såväl på som under och över havsytan samt
på land. Systemen skall kunna integreras
i ett nätverksbaserat helhetskoncept som
karaktäriseras av hög flexibilitet vad avser möjligheterna att sätta samman system och komponenter efter uppgift, hot
och område. Systemen skall medge närvaro under tid som bestäms av operationens mål och syfte, äve n i svåra hotmilj öer. Förm åga att lösa uppgifterna i urbana
miljöer skall finnas, liksom att strida i andra klimatzoner än vår egen. skyddsnivån skall vara hög.
Ledningen bör utformas så att tillfälligt sammansatta fö rband och enheter
enkelt kan kopp las till och integreras i

nätverk och utn yttja funktioner såsom
distribuerad funktion i sensor- och bekämpningssystem. F lexibe lt utn yttjande
av realtidsinformation bör kunna ske för
att skapa eller utnyttja ett övertag eller
för att hantera komplice rade situationer
i lägre konfliktnivåe r. Ledningsstruktur
och metodik sk all anpassas med hänsyn
till de tekniska möjli gheterna i aktuell insatsstyrka samt uppgift och område. Ledning skall vara rörli g och i första hand
sjöbaserad men äve n kunna etableras på
land . Underrättelsefunktionen skall ha
fö rmåga till inhämtning, bearbetning och
delgivning på operativ och taktisk nivå.
Sensorer burna av sjörörliga plattformar
samt av soldater skall kunna utnyttjas
över havsytan och på land , under ytan
och i lufthavet. Utnyttjande- och bearbetning av erhållna underrättelser skall
kunna ske i det tempo som operationen
kräver, från real tid till mer traditionella
tidstempon. Funktionen skall kunna ges
landrörlighet
Bekämpningssysteme n ska innehålla
system som ger förmåga till luftförsvar
på minst egensk yddsn ivå. De sjö- och
markmålsbekämpande systeme n skall
utformas så att egna manöverelements
handlingsfrihet kan säkerställas även i
mycket komplexa stridsmiljöer. Avgörande verkan i stridsområdet skall kunna
erhåll as utan fördröjning där så krävs.
Systemen ska ll flexibelt och snabbt kunna utn yttjas för bekämpning av såväl
mark- som sjömål och utgö ras av rörliga
plattformsintegrerade a lternativt mycket
lätta system. Bekämp ningsfunktionen
skall innehålla en väl utvecklad förmåga
tillledning av precisionsbekämpning och
målutpekning vid bekämpningsinsatser
med externa resurser. Sjömålsbekämpning omfattar äve n UV-system. Den operativa , taktiska och stridstekniska rörlig-

beten skall baseras på sjögående resurser. System för strid på land (öar och andra kustnära områden) skall kunna
transpo rte ras på köl eller självständigt
kunna genomföra förflyttning över land
och vatte n.
Möjligheter till strategisk rörli ghet
bör finn as geno m att avtal upprättas med
annan nation om nyttjande av fartyg alternativt genom förhyrning e ll er genom
egen anskaffning. Logistikfunkti o nen
ska vara sjörörlig, ha förm åga till centraliserad flexibelt tekniskt stöd samt förnödenhe tsfö rsörjning. Den ska kunna ge
förband e n lå ng uthållighet. Fältarbetsfunktionen ska kunna öppna och stä nga
leder och sund med begränsat djup. Viss
förm åga till fältarbe ten på land ska finnas.

Amfibieförbandens framtida
struktur
studiens utgångspu nkt har hela tiden varit att utgå från ett koncept som helt bygger på en behovssammansatt organisation. Ge no m amfibieförbandens funktionsorgani satio n med centralt placerade
bekämpnings-, underrättelse-, underhålls-, fä ltarbets-, sjukvårds-, ledningsfunktioner och fyra manöverenheter skapas goda fö rutsättningar att behovssammansätta o rganisationen mot typ av insats, geografiskt område och ambitionsnivå. Detta ger äve n förutsättningar att
fortlöpande anpassa insatsen till ökad e ller minskad ni vå. Funktionsutveckling
ger en bra möjlighet att inom Försvarsmakten variera förmågan hos amfibieförbanden genom tillförsel av andra systems
effekt eller med amfibi eförbanden tillföra kompetens till and ra områden.
s truktu ren inn ehåller fyra manöverelement som i huvudsak är sjögående,
där delar har givits amfibisk förmåga i
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syfte att öka tempot och förbättra skyddet i mediaövergången hav/la nd och
för
Bekämpningsförmåga
land/hav.
egenskydd luftstrid samt för mark- och
sjömå lsstrid ingår i manöverelementet

Avslutning
Amfibieförbanden är en viktig de l i den
svenska maritima verksamheten. Som
jag inledningsvis sade, utgör de havsområden som omger Sverige både en länk
och en buffert gentemot omvärlden. Som
nation måste vi kunna utnyttja dessa
havsområden för att tillgodose våra nationella intressen. Vi måste även bidra
med marina förband av olik a slag för att
stödja den svenska säkerhets- och utrikespolitiken. Här utgör amfibieförbanden en viktig del av Försvarsmakten. Det
är enligt min uppfattning ingen skillnad

att komma från hav mot land såväl nationellt som internationellt. För att kunna
uppnå denna ambition måste amfibieförbandens utveckling skifta fokus.
I dagsläget är de understödjande delarna till stora delar knutna mot en landrörlighet och de stridande amfibiebataljonerna innehar begränsningar att genomföra insatser mot en opponent som
uppträder på land med fordon (motsv.).
Amfibieförbandens miljö är mediaövergången mellan vatten och land. Det
framtida konceptet skall bygga på en sjörörlighet med en förmåga till amfibisk
kapacitet som kan transporteras på köl
eller via egen funkt ion framrycka genom
vatten. Den framtida amfibiska kapaciteten är alltså inget stridsfordo n som blir
stridsbåt utan en stridsbåt som blir ett
stridsfordon, och för oss i marinen innebär det något helt annat.

Ledamoten
JAN ERICSSON

Kommendörkaplen Jan Ericsson, som är mariningenjör, är
ställforeträdande projekr/edare .för Visbyprojektet inom
Försvarets materielverk. In om kortlämnar han denna rjiinst
.för utlandsljiinsrgöring som svensk tllbyresofficer i det
norska .fregarrprogrammer.

Från skeppsbyggnad till plattformsprojektering
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammantriide i
Göteborg 29 januari 2003.

På senare år har en accelererande förändringstakt i om världen kunnat noteras. Det
nya informationssamhället tillsammans med det förändrade säkerhetspolitiska läget har inneburit stora och i vissafall smärtsamma strukturella omställningar. Mina
erfarenheter och ~yn på strid~fartygsutvecklingen har påverkats av de förändrade
förutsättningarna. Erfarenheterna grundar sig på 26 års tjänstgöring i marinen varav de senaste sex årenfrånfartyg~projektering, systemarbete och verksamhetsutveckling på FMV. Eftersom utveckling och trender inom det marina området påverkas
och styrs av hur om världen utvecklas kommer även förändringar av samhällsklimat,
säkerhetspolitik och teknikutveckling samt omstruktureringar inom Försvarsmakten
och FMV att beröras.

Fartyget - från huvudsak till
bisak?
Vilken betydelse har och hur definieras
stridsfartyget i framtiden? Är det en
plattform för sensorer och vapensystem i
ett övergripande försvarsmaktssystem,
som kan ersättas av andra plattformar
beroende på behov och önskemål? Eller
är fartyget bara en "nod " vilken som
helst i ett nätverksbaserat försvar och
lätt utbytbar mot andra "noder" som kan
lösa samma uppgift? Plattformstänkandet har också medfört synpunkter på hur
framtagningen av nya stridsfartyg skall
bedrivas. Till exempel är det andra para-
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metrar än de i den traditionella skeppsbyggnaden som ska vara styrande. Bör
fartyget byggas runt lednings- eller vapensystemen och därmed vara de styrande parametrarna i utvecklingen. Ny fokus i design och projektering skulle då
också innebära förändringar i kompetens
för projektledningen.
Vad tänker vi på idag och vilken bild
får man när man tänker på ett stridsfartyg? Tro ligen är det en kombination av
effektiva vapensystem och skeppstekn iska egenskaper som tillsammans skapar
vår bild av stridsfartyget. Självklart har
fartyget inget egenvärde utan sina sensorer och vapensystem , men fartyget har en
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vida större uppgift än att bara vara en
pl attform fö r dessa. Ma rginaliseringe n av
fartyget till en pl attfo rm eller bisak i
stridsfartygsutvecklingen måste stoppas.
Uppfattningen att fartyget endast är e n
plattform kan leda till fel prioriterin ga r i
proj ekteringsarbetet so m innebär att för
lite kraft läggs på själva far tygskonceptet
stridsfartyget är inge n plattform vilken
som helst, den är e n flexibel autonom
kompo ne nt i det framtid a försvaret med
förmåga att upprätth ålla kontroll till
sjöss och att på plats kunna vinna den
väpn ade striden. stridsfartyget kan inte
ersättas av någon annat idag eller under
överskådlig framtid då det inte finns någon annan kompon ent med liknande
egensk aper och funktion.

Skarpa uppdrag - från
möjlighet till realitet
Vad som gång på gång erfars, är sanningen i det gamla talesättet "det enda man
lär av historien är att man inte lär av histori en" och att det mänskliga minne t ibland är förvånansvärt kort. Ett exempe l
är nedrustningen i ubå tsjaktkapacitet,
vilket medförde en arbetsam omställning
och omstrukturering för att möta ubåtsincid enterna under 1980-talet. Eller för
att ta ett aktuellt exempel med rådande
isvin te r och senare å rs ifrågasättande av
behovet av isbrytarkapacitet. D et nya säkerhetspolitiska läget och dagens hotbild
har medfört att risken för ett traditionellt
krig med invasionshot mot Sverige har
minskat och i det korta tidsperspektivet
he lt fö rsv unnit. Ä ven om vikten av att
fortsättningsvis utveckl a våra stridsfartyg för att kunna ha kontroll till sjöss och
vinn a den väpnade striden fortfarande
betonasl 11, uppl evs en viss tyngdpunktsförskjutning mot andra uppgifter mesta-
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dels med hänvisning till den nya hotbilden. En del hämtar argument för att utveckla stridsfartygen mot andra huvuduppgifter, från planerna fö r det nätverksbaserade försvaret (NBF). Det har till
exempel diskuterats att fartyget enbart
skulle verka som en avancerad fjärrstyrd
sensor e ll er vapenplattform i det framtida försv arsnätverket
Att släppa den autonoma väpnade
striden som dimension e rande faktor för
framtid a ytstridsfartyg vore ett stort
misstag som tar lång tid att re parera. Om
man ser på rådande världsläge med ett
annalkande krig i Irak och osäkerheten
kring vad som kommer att hända i Nordkorea , ser vi här åter risk en att storskaliga kri g av traditionell karaktär kan utbryta. Detta trodde nog inte många på
för några år sedan . Hur möter man en
motstånd are som Nordkorea med rel ativt lågt teknisk utvecklat samhälle och
försvar, men med en miljon soldater och
en flotta av stridsfartyg utrustade med
konventione lla vapen , om man inte ha r
förmåga att ta upp och vinn a den väpna de striden? Det nya säkerhetspol iti ska
läget har medfört en omprioritering mot
internation ella uppgifter och deltagande
i det europeiska försvare t. Detta sätter
nytt fokus på kvaliten på våra stridsfartyg. Med nya insatsförband satta i beredskap är det plötsligt möjligt att skarpa
stridsuppdrag kan bli verklighet för våra
sjömän inom en snar framtid.
Att gå från en ej så sannolik möjligh et
till en realitet gör att besättningarna ställer helt andra krav på fartygen än tidigare. Eventuell a svagheter i fartygets
grundkonstruktion, vapensystem och lös
skyddsmateriel måste åtgärdas innan en
utiandsmission kan påbörjas. Här kommer inte förbanden att kunna räkna med
någon längre "återtagning" för materie l

och fartyg utan måste kunn a sä ttas in
inom den ansatta beredskapstiden. Erfarenheter fr ån inte rnationella samövningar (PfF = Partnerskap för Fred, Sammarin m.fl.) och från genomförd stridsträning FOSTI21 (Flagg Officer Sea Tra ining)
i E ngland ha r äve n det rest nya krav på
örlogsfartygs konstruktion,
svenska
skyddstjänst, organ isation och övningsverksamhet.
Internati one ll a uppdrag gör också att
Sveri ge tar stånd punkt och ak ti vt deltar i
e n konflikt. Därmed blir vi också föremål
för motparten s aggressioner. Detta är en
delvis ny situation för Sverige som oftast
haft rollen som neutral nation e lle r som
medlare i konflikter. Sammantaget gör
detta att risken för direkta stridshandlingar och terrorangrepp ökat mot våra
fartyg och besättningar. Inför anm älan av
minröjningsfartyg av Landsortskl ass till
insatsförbanden, gjordes e n a nal ys, där
det togs fram en lista på över 500 punkter
som behövdes åtgä rdas innan fartygen
var redo för internationella uppdrag. Nivåerna för accepta bla risker för besättningarna unde r internation ella uppdrag
är lägre än vad de var vid ett territoriellt
angrepp på Sverige i det tidigare invasionsförsvaret. Konsekvenserna av de
nya förhålland e na är att kraven på våra
fartyg har ökat.

Nya förutsättningar
Omvärlden och systemlösningarna blir
mer och mer komplexa. Från att ha en försvarsmateri elutveckling, som baserades
på långsiktiga målsättningar och planer,
handlar det nu o m snabba växlingar i förutsättningarna både vad gäller tekniken
men också i inriktningen av försvaret från
politiskt håll. Målsättnings- och utvecklin gsarbetet börjar mer och mer få karaktären av "stridsledning" i nära realtid som

styrs av friktion e rn a från ständigt ändrade förutsättningar. För att citera en ga mma l militärstrategisk tänkare, Carl von
Clausewitz "i krig är enbart det enkla
möjligt" vilket hade si tt ursprun g i att det
inte gick att ha alltför detalj e rade och
komplexa stridsplaner eftersom friktionerna på stridsfältet var oförutsägbara.
För mycket av den nya tekniken är utvecklad så att den komplicerar vår tillvaro istället för att den förenklas. Ä ven
mängden av ny tek nik i sig gör att den
måste bli mer användara npassad och att
en förenkling måste till för att män niskan
ska kunna tillgodogöra sig den. För att
möta dessa nya förutsättningar måste utvecklingsarbetet och framtagning av ny
fö rsvarsmaterie l före nklas genom tydligare organ isationer med tydligare ordervägar samt nya tydligare arbetsprocesser.

System av system
Tidigare, när vi i Sverige utveck lade våra
stridsfartyg, var många parametrar låsta.
Man visste relativt tidigt i proj ektet vilka
system som skulle ingå och dessa systems
gränsytor. Ingående system var till stor
de l a utonoma och därmed blev gränsyto rna mot övriga system oftast enkla.
Mate rielsysteme n levde sitt "eget" liv
under lång tid. Då blev det också möjligt
med en långsiktig och noggrann detalj planering som kund e hålla ordning p å
höga tekniska komplexitetsgrader.
Dagens projekt kännetecknas av e n
snabb och många gånger osäker teknikutveckling. Alla system är hårt integrerade
med varandra, vilket innebär komplicerade gränsytor mot andra ingående system .
l ett stridsfartygs projek t ingår många olika teknikområden. För skrovutformning
och framdrivning är teknikutvecklingen
relativt måttlig medan den för ledningssystemen med dess ingående datorsystem
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och programvara är närmast explosionsartad. Integreringen, komplexiteten, en
allt snabbare omsättning och teknik, som
går i otakt är nya utmaningar, vilka måste
hanteras för att utveckla ny modern och
flexibel försvarsmateriel med en tillräckligt lång livscykel.
Nytt är också att en allt mindre del av
försvarsmaterielen egenutvecklas för
försvaret. Idag är det tvärt om så att teknikutvecklingen leds av den civila industrin som tar fram mer generella produkter som kan användas i en rad olika tilllämpningar så kallade COTS-produkter
(Commercial Off The Shelf) eller på
svenska "hyllvaror". Dessa generella
produkter är ett sätt att komma upp i volymer för att minska produktionskostnader och undvika allt för specialiserade
produkter med smal användning.
För att utveckla nya produkter/system till rimliga kostnader har en metod
av att bygga system av system utvecklats,
vilket innebär att "färdiga " komponenter, moduler eller subsystem som COTSprodukter anskaffas och sedan integreras
de till önskad funktion för systemet.
COTS-produkterna fungerar oftast som
"svarta lådor" dvs. att man inte alltid vet
vad som händer i lådan utan bara att den
ger önskad funktion. För att kunna utveckla system på detta sätt krävs att man
vet vad komponenterna eller subsystemen ger för funktion i sina gränsytor,
därför bygger detta också på en hög grad
av standardisering och noggrann beskrivning av dessa gränsytor. FMV har valt att
tillämpa ISO 15 288-standarden som inriktning för sitt nya processinriktade arbetssätt, vilket om det ges tillräcklig tid
och resurser för att utvecklas, kan bli ett
utmärkt sätt att hantera en alltmer komplex verklighet.
Metoden att bygga system av system
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har också börjat tillämpas inom andra
delar av verksamheten. Man delar in Försvarsmakten i olika systemnivåer med en
övergripande systemnivå O som är hela
Försvarsmakten, som sedan bryts ner i
nivå l tilll+n. I denna nivåindelning ligger fartygen på nivå 2. Med metoden kan
försvarssystem "byggas" genom att välja
olika ingående subsystem bara genom att
se till vilka funktioner de utför och matcha dessa mot önskade funktioner.

Teknikutvecklingen problem
eller möjlighet
Hur ska den accelererande teknikutvecklingen betraktas? Är det ett problem eller
kanske rent av en möjlighet för ett högteknologiskt land som Sverige att ytterligare befästa sin position genom att utveckla försvarsmateriel på teknikens
framkant 14 1. Om vi ser på tidigare metoder
för stridsfartygsutveckling så är definitivt
den allt snabbare teknikutvecklingen ett
problem. Ett fartygsprojekt från spelkortsstadiet till dess att fartyget är överlämnat till Försvarsmakten tar ca 12 år.
Om man ser tillbaka 10- 15 år, var det bara
ett fåtal på arbetsplatserna som hade persondatorer och det fanns oftast inget nätverk och Internet var i sin linda. Idag, om
det är fel på nätverket eller Internetuppkopplingen, avstannar allt arbete. Om
man jämför denna tidslängd med utvecklingen av Visbykorvetten, som ska överlämnas till Försvarsmakten 2005 , överensstämmer de rätt väl. Metoden att skriva
målsättningar (TOEM, ITEM) och sedan
utveckla ett fartygssystem , när det kan ta
så lång tid innan fartyget överlämnas, har
med den beskrivna teknikutvecklingen
sina självklara nackdelar. Ser man även
till att det säkerhetspolitiska läget och
hotbilden har förändrats, inses lätt att det

krävts en hel del "fotarbete" i Visbyprojektet för att det inte skall vara en helt föråldrad produkt vid överlämnandet. I Visbys fall har räddningen varit de stora tekniksprång som tagits. Till exempel att satsa
på moduluppbyggda totalintegrerade systemlösningar som ökar systemeffekten
och reducerar bemanningen samt skeppstekniskt i materialval, byggnadsteknik och
den fullt utvecklade smygtekniken.
Teknikutvecklingen som möjlighet
kräver nya arbetsprocesser med en anpassad organisation. Det är lätt att hamna i fällan att när allt blir komplexare försöka kompensera det med större organisationer och fler beslutsnivåer, vilket oftast bara resulterar i ökad stelhet och byråkrati. Den nya tekniken för också med
sig nya krav på ackreditering av system
för att uppnå !T-säkerhet (säkerhetsskydd) samt systemsäkerhetskrav (säkerhet mot person- , egendoms- eller miljöskador) . Kraven att uppfylla nya regelverk, ackrediteringar/certifieringar och
att konfigurationsleda materielen medför oftast en tung administration 131. Helt
klart är att det krävs en helt ny flexibilitet i allt från målsättningsarbetet, organisation och arbetsprocesser för att kunna
möta den allt snabbare förändringstakten i vår omvärld.
För att hantera teknikutvecklingen
utvecklas nya filosofier och metoder för
produktframtagning. Vattenfallsmetoden, inkrementell eller evolutionär utveckling har alla sina för- och nackdelar
beroende på vad som skall utvecklas t.ex.
datormjukvara eller mekanik. I ett stridsfartygsprojekt , som inn ehåller så många
olika teknikområden med olika snabb
utvecklingstakt, är det då svårt att peka
på en metodik för hela projektet. Min
egen erfarenhet är att för att komma vidare så går det inte att samtidigt försöka

lösa och uppfylla alla krav utan man får
välja ett mer pragmatisk angreppssätt
och tillämpa en system-av-system-metodik. Det vill säga att man avgränsar system med väldefinierade gränsytor och låter dem utvecklas i sin "egen" takt och ta
hand om en delmängd av kraven och
önskad funktion, för att sedan integreras
till ett system. Fördelen är då också att
man kan utveckla delsystemet med den
lämpligaste metodiken . Riskerna med en
system-av-system-metod är att man i det
av delsystem integrerade systemet kan få
en något lägre total systemeffekt än om
hela systemet utvecklades som en helhet
dvs. risk att man bygger in små suboptimeringar i varje delsystem.

Från "virtual reality" till
"reality"
Att försöka omhänderta alla olika krav
och önskningar på en gång brukar leda
till mycket komplexa system. Om man
samtidigt försöker sig på en evolutionär
utveckling där även de grundläggande
målsättningarna förändras med tiden , är
risken stor att man aldrig får fram något
fungerande system eller produkt. En
trend i tiden är snygga PowerPoint-presentationer på fantastiska visioner och
systemlösningar, vilka presenteras som
det nya som uppfyller alla önskningar.
Problemet är bara att innan de lämnat
"ritbordet" så har nya förutsättningar
kommit vilka man också vill omhänderta
och så tar man en ny "loop" i visionen. Så
fortsätter det och visionen eller systemet
blir aldrig realiserat. Fenomenet har fått
ett eget uttryck "slideware" som bildats
från de engelska uttrycken software och
hardware. En direkt översättning blir ungefär OH-vara dvs. något som bara finns
virtuellt eller på bild. Ett exempel på ett
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sådant virtuellt projekt är DD21-projektet (helt signaturanpassat multifunktionellt stridsfartyg på 12000 ton med 95
mans besättning) i USA som i presentationer under flera år gav skenet av att i
stort sätt redan vara genomfört. DD21projektet har numera gått i graven för att
återuppstå som DDX, ett stridsfartygsprogram med en serie av olika fartyg.
Lärdomen från detta är att inte ens USA
med sina stora resurser kan hantera ständigt förändrade krav på ett system som
skall lösa allt.
Det är bra med stora visioner, men de
måste också kopplas till möjligheten att
realisera och hur implementeringen
praktiskt ska gå till annars har de inget
värde. Teknikdemonstratorer och tekniksimulatorer har här en viktig uppgift om
de används på ett pragmatiskt sätt, där
användarnyttan sätts i centrum. Här
finns självklart en inneboende konflikt i
att driva visionsarbetet framåt för att ligga på teknikens framkant och att säkert
producera robusta fu ngerande systemlösningar till förbanden.

Organisationsstrukturens
påverkan - och "mjuka
faktorer"
Teknikutvecklingen sker inte utan påverkan från omvärlden, organisatoriska och
kulturella faktorer i samhället interagerar med varandra och bidrar till en gemensam svårutsägbar utveckling14 1. Min
egen erfarenhet är att det inte är själva
tekniken eller projekt/utvecklingsme todiken som är det gränssättande eller faktorerna för framgång i stridsfartygsutvecklingen utan att det till största delen
hänger på organisationsstrukture n.
Att Sverige under lång tid har kunnat
ta fram stridsfartyg av världsklass och
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vissa fall varit världsledande har till stor
del berott på att rätt organisatoriska förutsättningar har funnits i både Försvarsmakten, FMV och industrin. Vi har på ett
personalsnålt sätt med korta beslutsvägar och med hög kompetens ti llsammans
kunnat utveckla materielen med gemensamma intressen. Idag är dessa förutsättningar totalt förändrade. Bilderna på
nästa sida visar förändringar inom den
svenska försvarsindustrin från 1996 fram
till 2003.
Ur bilderna kan utläsas att det idag i
stort sätt inte finns någon egen svensk
försvarsindustri. Detta påverkar upphandlings- och utvecklingsformer för ny
försvarsmaterieL Försvarsmakten har
omorganiserats flera gånger de senaste
åren vi lket gett återverkningar på möjligheter att hinna med det förutsättningsskapande arbete (styrdokument som
målsättn ingar, planer, beställningar mm)
som behövs som ingångsvärde för att
FMV ska kunna bedriva sitt utvecklingsoch upphandlingsarbete.
Ytterligare "lök på laxen " är den omorganisation och personalneddragning
som genomfördes inom FMV 1999. Samtidigt med omorganisationen genomfördes ett försök att förändra FMV arbetssätt. Omorganisationen där 450 personer
fick gå tillsammans med att tidigare arbetsprocesser skrotades utan att nya
fungerade infördes, medförde att många
inom tidigare Fartygsavdelningen tröttnade och slutade. Fartygsavdelningen
tappade på kort tid ca 30 % av sin personal varav många hade nyckelbefattningar i stridsfartygsutveckling en. Min uppfattning är att FMV:s nya funktionsinriktade matrisorganisation har långt kvar
och att det är tveksamt om den någonsin
kommer att skapa lika bra förutsättningar för stridsfartygsutveckling en som i
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den gamla organisationen. Det är idag
svårt att anställa officerare på FMY, vilka
som tidigare var ryggraden i verksamh ete n med sin unika miljökunskap och erfarenhet om vad som krävs av ett stridsfa rtyg. Om inte detta faktum tillsammans
med vissa organisatoriska förutsättningar ändras riskeras hela arvet och den
fortsatta kontinuiteten inom stridsfart ygs u !vecklingen.
Omorganisationer och ständig förändring måste göras om man ska hänga
med i omvärldsutvecklingen. Men hur
detta görs, i vilken takt och varför måste
bli föremål för en bättre analys. Informationsstressen är en annan faktor i det nya
informationssamhället som påverkar
möjligheterna för att få rätt förutsättningar att utveckla framtida stridsfartyg.
I våra nya slimmade organisationer ska
alla veta och göra allt. Det är inte ovanligt att det kommer 30-100 e-postmeddelanden per dag till personal i ledande befattningar. Detta tillsammans med att
dessa skall utföra sysslor som det tidigare
fanns administrativ personal som gjorde,
tar tid och kraft från " kärnverksamh eten " och på sikt riskerar att bränna ut
personalen.

Fartyget åter i centrum
Hur ska en allt snabbare och osäkrare
omvärldsutveckling mötas med allt högre krav på avancerade mer flexibla och
komplexa systemlösningar i fö rsvarsmaterielen? Mitt recept är å te rigen, "förenkla " verksamheten genom att skapa
tydliga organisationer och arbe tsprocesser. För att den framtid a ekvationen skall
vara lösbar, måste också några randvillkor låsas. Föga förvånansvärt har jag som
skeppsbyggare valt att åter sätta fartyget
i centrum. Varför då utgå från fartyget?
• skeppstekniken utvecklas lå ngsam-
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mare än många andra tekniker, då
den mer styrs av kända naturlagar i
omgivningen som inte förändras eller
med lätthet kan övervinnas, t.ex. förbränningsmotorn eller fartygsskrovet
har inte utveckl ats speciellt mycket
de senaste 100 åren. Detta medför att
fartyget är mod ernt under en längre
period medan ingående komponenter
och system t.ex. lednings och sensorsystem kommer att omsättas och bytas allt snabbare i framtiden.
• Fartygets livslängd är ca 25-30 år.
D etta tal ar för att stor möda måste
läggas på design och materialval för
att fartyget ska vara konkurrenskraftigt efter så lång tid jämfört med nyanskaffat. T.ex. dåliga sjöegenskaper
är svårt att bygga bort och dem får du
leva med.
• Det är "fartygskonceptet" som sätter
de grundläggande förutsättningarna
för övriga system t.ex. sjöegenskaper,
uthållighet, sårbarhet, passiv skyddsförmåga (smygteknik).
• För att fartyget skall kunna vara multifunktionellt och flexibelt , krävs
mycket system- och designarbete under utvecklingen.
• Fartyget är grunden till stridens tre
huvudelement ELD, RÖRELSE och
SKYDD.
• Fartyget är i e tt, infrastrukturen, arbetsplatsen , stridsfältet och bostaden
för sin besättning.
Listan kan gö ras längre, men min
uppfattning är att fartyget i sig är den
bästa utgångspunkte n vid stridsfartygsutvecklingen. Att ha annat fokus t.ex. att
låta design av fartyget styras av att i huvudsak vara en plattform för ledningssystemet eller ett vapensystem, anser jag leder till stridsfartyg med sämre möjlighet
att vinna den väpnade striden samt säm-

re förmåga att kunna upprätthålla kontroll till sjöss. Med ett alltför utrerat
plattformstänkande riskerar vi att få bevakningsfartyg, som när det hettar till, får
lämna striden till någo n annan. Det finns
risk för att vi i ängslan ständigt vill anpassa oss till alla nya uppgifter samtidigt
som flottan i denna process riskerar att
förlora sitt existensberättigande.

Sintsatser
Inom FMV har många framgångsrika avancerade produkte r och system utvecklats under de gångna å re n. Detta har hittills möjliggjorts mycket tack vare ett generellt högt tekniskt kunnande samt några ledande "systemingenjörer/arkitekter", som har haft ett gott grepp på helheten. I takt med att systemen blir alltmera
komplexa, blir det allt svårare att ha tillräcklig överblick av helheten . Ökad
komplexitet kräver också längre tid för
kompetensupp byggnad .
Det finns idag ingen grogrund eller
naturlig hemvist för dessa ledande "systemingenjörer/arkitekte r" . Den förutsättningsskapande miljö, som tidigare
fanns i Fartygsavdelningen inom FMV
med en tydlig organisation, kompetensutvecklingsplan och en långsiktig strategi
för stridsfartygsutveckling är borta. Det
finns idag heller inte någon i försvarsindustrin eller andra myndigheter som kan
axla rollen som kompetensbärare av
stridsfartygsurveck ling.
Det krävs tydligare organisationsstrukturer, snabbare beslutsprocesser,
tydligare och snabbare arbetsprocesser,
med målet att skapa förutsättningar för
effektiv framg ångsrik stridsfartygsur-

veckling. Omvärldsutvecklingen kräver
en ständig fö rändringsprocess hos Försvarsmakten och FMV. Men förändrin gsprocesse n mås te ske med en bättre analys och med ett bättre resultat än hitintills.

Förslag
Inrätta ett " utvecklingsteam " som renodlas till stridsfartygsutveckling med förmåga att leda systemarbetet i proj ekten .
Frigör tid samt kompetensutveckla personalen för att kunna göra bättre och
mer genomtänkta systemlösningar dvs.
mer tid för kompetenshöjning, analys
och eftertanke. Skapa en "Think Tank"
för berörd personal.
Återskapa förutsättningarna som gav
framgångskonceptet för korvett Visbys
utveckling med ett samarbetsnätverk,
några ledande systemingenjörer samt arbete i täta personalsnåla IPT:er (integrerade projektteam) mellan olika intressenter. Detta borde vara en bra utgångspunkt även för framtidens fartygsutveckling. Placera " utvecklingsteamet" på den
plats i organisationen, där den har de
bästa förutsättningarna att verka.

Referenser
[l] Svensk Marin Doktrin, preliminär utgåva
2002- 11- 01.
[2] E rfaren he te r efter övningsverksamh et vid
FOST, 2 ys flj 1999- 10- 15
[3] De n marina tekniska tjänsten , från anark i
till ordning och reda .... Inträdesanförande av
Mikae lVVe ndel 2001- 09-24
[4] Försvarsmakten special. FOA-tidningen
nr: 61999, Artikel E Anders Eriksson

33

Ledamoten
HÅKAN RUGELAND

Kommendör Hakan Rugeland är chefför
underhållsavdelningen inom Högkvarlerets
krigsförbandsledning

Underhållslösningar för marinstridskrafterna idag och
i framtiden
Organiserandet av underhållet för marinstridskrafterna och beräkningen av underhållskostnaderna för deras materiel är ett alltid lika aktuellt diskussionsämne. l nriktningen för och innehållet i marinstridskrafterna har från tid till annan ofta varit
föremål för granskning och diskussion. Att finna rätt balans mellan kostnader för
anskaffning av materiel och anläggningar, utbildning och övning av personal samt
underhållet av materielen utgör en utmaning för vatje generation marinofficerare.
Debatten är inte ny, en kort reflexion från förrförra seklet, där under senare hälften
av seklet i huvudsak tre större frågor dominerade den försvarspolitiska debatten.
Frågan om rekryteringen är den första - den allmänna värnplikten eller indelningsverket i jämförelse med dagens diskussion om "riktad" värnplikt eller visstidsanställning. För det andra försvarsprincipen - centralförsvar eller gränsförsvar, där
dagens diskussion har vidgats till att omfatta prioritering mellan nationella och internationella krav. För det tredje- att utveckla en effektiv och ändamålsenlig organisation, detta prövas alltjämtfrekvent i Försvarsmakten av idag.
Dagens fartyg och vapen samt annan
materiel är i allt väsentligt resultat av beslut tagna under senare delen av 1980-talet. Det under 1990 presenterade resultatet från Ag Marin med rubriken "Hårda
bud", pekade på att stora investeringar
krävdes för att kunna omsätta fartyg och
annan materiel innan sekelskiftet. Det
var tvunget att minska kostnaderna för
driften för att ha råd med nödvändiga investeringar. Beslut om anskaffning av
ubåtar typ Gotland utan planerad finan34

siering gav upphov till diskussioner om
"svarta hål" i ekonomin de följande åren.
Utveckling som skissades i rapporten
hade sitt ursprung i ubåtsjakterna under
1980-talet och behovet av fö rmågan att
kunna möta ett inv.asionshot. Dagens
tekniska lösningar har således till stor del
sitt ursprung från denna period utom i
fråga om vissa delar av ledningssystemen, där modernare tekniska lösningar
kan återfinnas. Utbildningsanläggningar
och anläggningar i övrigt har ofta sitt ur-

sprung från ännu tidigare decennier.
Denna spännvidd på nästan 50 år för tekniken utgör i sig en kostnadsdrivande
faktor, vilken måste hanteras i en nära
framtid .
Marinen hade fram till tidiga 1990-talet Försvarets materielverk (FMV) som
sakansvarig för all materiel. Örlogsbaser
och kustartilleriförvaltningar var "ägare "
till materielen. Kustflottans förband med
reparationslag och KA-regementen "lånade" materielen från krigsorganisationen. I mitten av 1990-talet sågs krigsförbandschefen som ägarföreträdare och
kund medan marinkommandounderhållsbataljonerna sågs som leverantörer.
Detta system avsåg skapa ett tydligare
ansvarsförhållande för förbanden och
deras materiel , men åstadkom huvudsakligen en stor mängd fakturor att rätt hantera. Att nå en rättvisande kostnadsfördelning lät sig inte alltid göras. Idag har
förbandschefer större fokus på kärn verksamheten, de två marina basbataljonerna
utgör sammanhållande tekniskt stöd till
förbanden. J basbataljonerna finns kompetens för systemsammanhållning, konfigurationsledning och sammanhållen leverans av beställt och kvalitetssäkrat underhåll. FMV svarar för anskaffning, system validering och konfigurationsstyrning för huvuddelen av de marina systemen.
Rollspelet mellan centralledning och
relationerna med förband och FMV har
således förändrats flera gånger under det
senaste decenniet. Gjorda omorganisationer har inte alltid till fullo följts av nya
rutiner, varför de gamla ibland levt kvar
eller har spontant gett upphov till nya vägar för beslut. Ett stort arbete har under
de senaste åren gjorts inom bl a FMV, vid
Marintaktiska kommandot (MTK) och
de tekniska kontoren för att reda ut vem

som skall göra vad. För närvarande pågå r
bland annat utredningen UMUS 02 (utredning marinens underhåll och stöd)
med syftet att ge en lägesbild av situationer idag avseende underhåll och stöd till
stridsförbanden samt komma med förslag till förbättringar i rollspelet mellan
de olika aktörerna. Underlag till beslut
om eventuella större åtgärder skall kunna lämnas under 2003 för att sedan kunna vara med i underlaget till försvarsbeslutet 2004.
Den säkerhetspolitiska miljön har
förändrats och kommer att genomgå stora förändringar i närtid. Med de baltiska
staterna, Tyskland och Polen som medlemmar i både EU och NATO har
Sverige en stabil och fredlig struktur runt
Östersjön, som vi aldrig tidigare haft.
Mentalt har vi inte tagit till oss att
Sverige kommer att ligga inbäddat i ett
fredligt E U. Förändringen bör underlätta
att vi avlägsnar oss från tankemönster
som har med invasionsförsvarets strukturer och behov att göra. stundande
NATO-utvidgning gör att de 26 medlemsländerna blir fler än kvarvarande
partnerskapsländer. Risk finns för
svenskt utanförskap om inte samarbetsformer utan att bygga på medlemskap,
kan utvecklas. En ytterligare fråga är hur
att rätt använda EU:s militära krishanteringsförmåga , då den inte är avsedd för
försvar av Europa. Den skall användas
endast utanför EU ländernas territorier,
men inte inom länderna för t ex bekämpning av terrorism. Diskussionen om balansen mellan EU:s ambitioner och förmåga (brist på) och relationerna till
NATO lär fortsätta . Samarbetet inom
EU torde framöver inte bara begränsas
till samarbete mellan stater. Medborgarna i de nya medlemsländerna blir även
dessa europeiska medborgare med rätt
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att arbeta och etabl era verksamhet i alla
EU-Iänder och med en huvudsaklig rätt
att bosätta sig var som helst i EU. Våra tidigare erfa renhe te r av liten flyttning
mellan länderna kan förändras bl. a. genom att det förek omme r lönenivåer som
ligger på en femtedel till en tio ndel av
den svenska.
Bildandet av Försvarsmaktens logistik (FM LOG) ha r haft a mbition en att
samla all verksamhet inom Försvarsmakte n som inte utgör förbandens kärn verksamhet inom divisio nerna teknik, förråd
och service samt IT-systemförvaltning.
Det som har åstadkommit de största diskussionerna inom marin en är verksamheter som återfinns inom FM LOG:s teknikdivision , där definitioner av vad som
är främre respektive bakre unde rhåll ,
taktisk eller operativ nivå, varierar mellan olika enheters för eträdare, geografisk
pla ts, verksamhetens inne håll samt tidpunkten för definitionen.
Det torde vara föga meningsfullt att
lägga tid på att skapa en allmängiltig definition för vad som är bakre respektive
fr ämre nivå för unde rhållet. Detta i synnerhet med tanke på att Försvarsmakten
och inte minst de marina delarna skall gå
mot ett nätverksbaserat försvar (NBF),
där operativt behovssammansa tta styrko r skall kunna användas fö r insatser såväl nation ellt som internationellt. Att i
detta sammanhang ge uttryck för att de
stationära marina basbataljonerna utgör
stridsfältnivån för e nheter som kan befinn a sig e tt åtto ndels jordvarv från
Sverige har liten relevans. Men att resurser ur basbataljonerna flexibelt skall
kunna understödja tillfälliga baseringar
såväl nation ellt som internation ellt blir
både nödvändigt och självklart. För att
stödja de e nheter, som fr ån janua ri 2003
skall vara beredda att verka i olika inter-
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natione lla sammanhang, har det skapats
en e nhet benämnd Forward Naval Support Unit (FNSU) som vid insats skall
kunn a utgöra en förbindelsepunkt mellan det insatta förbandet och omvärlde n i
fråga om underhåll stj änst. Ansvaret för
denna enhet och dess bemanning vilar på
de marina basbataljonerna. Innehåll et i
en insatt FNSU anpassas till den typ av
stridskrafter som deltar i insatsen och om
den skall kunna verka såvä l natio nellt
som internati o nellt. FNSU ska ll inte förväx las med enhete n National Support
Element (NSE) som oftast har en annan
geografisk placering och ett annat syfte
än FNSU.
Från statsmakternas håll anges som
mål att marinstridskrafte rnas utveckling
skall präglas av långsiktighet och stabilitet, (det senare utgör i synnerhet för fartyg en god utgångspunkt). Förmågan att
kunna uppträda i operativt behovssammansatta styrkor och ha förmåga att
samverka med andra nationers förband
samt med civila myndigheter ställer nya
krav på marinens materiel och personalens förmåga a tt rätt kunna hantera de tta. Systemen skall kunna ha en hög operativ rörlighet samt att ha förmåga att
kunna uppträda fr ån tillfällig basering.
En stor mängd halvtidsmodifieringar
genomförs nu och i närtid. Inom några år
levereras fem korvetter typ Visby och
fem sjöoperativa Hkp 14. studiearbetet
inriktas på nytt ytstridsfartyg, ubåtsprojektet Viking, nytt to rped-, min- och sensorsystem (TMS). Leveranser av kommande materiel görs till del som demonstratorer eller i ett fåta l exemplar. Graden av ny teknik i dessa är inte väsentligt
större än det som i närtid kommer att finnas i de befi ntliga halvtidsmodifiera de
plattformarna. Det, som utgör utmaningen , är att de nya behoven med att låta yt-

fartygen få en tillräcklig robusthet och
autonomi fångas in genom t.ex. trevaktssystem, basering av ett par relevanta helikoptrar ombord, luftförsvar för såväl
egenskydd som närområde.

Förändringsområden för de
marina systemen
Förmågan att planera verksamhet och
be räkna kostnader för anskaffning, övningar, utbildning och unde rhåll skostnader måste öka. Användningen av bättre
rutiner stödda av modern a !T-verktyg är
en fö rutsättning för detta . E n återkoppling till de n instans, som har beställt en
aktivitet eller åtgärd beh över möjliggöras. Styrning av underhållsplats och tidpunkt för översyner görs utifrån e tt marint behov och inte ett regionalt. Detta
kan ås tadkommas i samve rkan med andra aktörer inom det maritima området.
De militära systemen utvecklas oftast
med den tekniska prestationen som
fr ämsta mål. Att få driftsäkerhet för det
anskaffade systemet har, om den alls berörs vid anskaffningen, kommit i andra
hand. Validerbara mått för tekniska systemet för t ex räckvidd, fart , noggrannhet, känslighet osv. skapas, medan planering för att hantera begrepp som funktionssäkerhet, underhållsriktigh et, underhållssäkerhet m.m. endast utgör diffusa fakto rer. Om dessa har man inte vetat
mer än att de existerat. Att åstadk omma
vapensystem med hög operativ förmåga
är inte enbart en teknisk fråga utan även
en ekonom isk , där den operativa prestationen måste vägas mot kostnaden under
såvä l anskaffning som drift. Brister i planeringen för detta e ller att enbart hoppas
att det skall gå bra , leder till låg till gä nglighet, höga driftkostnader och därmed
låg fö rm åga i utnyttjandet.

Materiel
Den materiell a förn yelsen av marinstridskrafterna kommer under de kommande tio å re n vara starkt begränsad.
Oaktat detta måste befintlig materiel
kontinuerligt upp graderas, t ex genom att
vi inte har stora centrallager av reservdelar utan genomför små stegvisa utvecklingssteg inom i synnerhet sensor- och
lednin gsområdet För skeppsteknisk materiel behöve r ett mer traditi onellt koncept bibehållas. För sensore r och ledningssystem samt tekniska resursledningssystem behövs en försvarsmaktsgemen ensam arkite ktur. Detta för att säkerställa att systemen på ett enklare sätt
än idag skall kunna kommunicera med
varandra och att man har förm åga n a tt
bygga system av system. Detta inn ebär
inte att alla applikationer behöver ell e r
ens ska ll vara lika.

Anläggningar
Behovet av egna fa sta anläggningar minimeras. Marinen skall endast und antagsvis stå som äga re ell er bära kapitalrisker för infrast ruktur. Förmågan till
operativ rörlighet och förmåga till tillfälliga baseringar behöver övas kontinuerligt. Ti llfälliga baseringsmöjligh eter skapas och används in om samtliga tän kta
operationsområd en. l synnerhet för de
mer fjärra n operationsområd ena behöver detta övas i närtid.

Teknikutveckling
Teknikutveckling en skapar helt nya möjligheter till funkti oner som tidigare in te
varit möjliga. Man kan i nära realtid skapa sig en tillfö rlitlig lägesbild , man kan
genom beräkningar och simulerin gar
värdera olika för lopp innan verkställighet. I nära realtid kan man i kedjan in-
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träffade händelser- vidtagna åtgärderresultatvärdering, undvika tempoförlust
och utförandet blir tillförlitligare. En reflektion kring detta är att med allt mer
optimerade algoritmer, riskerar att man
blir förutsägbar och förmågan till överraskning minskar.
Sortimentsbegränsning och gradvisa
uppgraderingar skapar möjlighet till att
ha modern materiel i bruk i stället för att
ha stor mängd "hyllvännare". Användningen av !T-teknologi vid såväl upphandling, e-handel som en större leverantörs
åtagande Supply Chain Management
(SCM) som konfigurationsstyrning frigör
medel för att i stället satsa på utveckling
av verkansdelar. Modern sensorteknik
och ledningssystem används i ett nätverksbaserat försvar och ger möjlighet till
större verkan genom att ha informationsöverläge alternativt förhindra motståndares informationsinhämtning. Balansen
mellan att "beväpn a männen" eller "bemanna vapnen", d v s hantering av människan i systemen behöver utvecklas.

Insatser
Insatser med de styrkor, som är anmälda
till olika internationella styrkeregister,
prioriteras före eventuellt pågående systemvalideringar. Genom stöd från bland
annat FNSU kan användning av köpta
tjänster och resurser vid insats öka förbandschefens handlingsfrihet. Egna underhållsresurser optimeras inför varje insats. På sikt skapas resurser som har större förmåga att möta olika insatsmiljöer.

Utbildning
Med ett fåtal plattformar, fåtal utbildningsplatser i förband och ombord för
värnpliktiga , hög teknisk nivå, stor komplexitet, insatser internationellt samtidigt
med grundutbildning, samverkan inter-
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nationellt och civilt utgör utbildning av
personal den i särklass svåraste parametern. Användningen av civila produkter
med stort leverantörsansvar kan avlasta
den tekniska personalen. Användning av
!T-teknik avseende inbyggda tester
(Bui lt-in-test, BlT), möjlighet till fjärrdiagnos, datorstödd reparation och analys
( computer aided repair and analyses,
CARE), datoriserad konfigurationsledning och hantering av teknisk dokumentation ( configuration management, CM)
är hjälpmedel i detta. Storanvändning av
träningsan läggningar utgör vidare en förutsättning för att plattformar vid insats
skall kunna få önskad effekt.

Krav på logistiken
Logistikbegreppet används här inte bara
som beteckning för funktionen underhållstjänst. Vid huvuddelen av de an skaffningar, som görs före 2010, skapas
beroenden till andra nationer, där man
via avtal har att reglera prioriteringar avseende tillgänglighet, åtkomst och nyttjande. Ambitionerna avseende skapandet av ett nätverksbaserat försvar antas
kvarstå framöver oaktat att det vid tiden
efter 201 O endast till ringa del är implementerat. Detta gäller i synnerhet införandet av relevanta logistiklösningar.
Samtidigt med skapandet av resurser för
nätverksbaserat försvar skall uppgifter
inom ramen för territoriellt försvar eller
andra verksamheter som utnyttjar Försvarsmaktens resurser lösas. Vidare kan
internationella insatser med behovssammansatta egna styrkor tillsammans med
andra nationers ell er organisationer stä lla nya komplexa krav på logistiklösningaL Avvägningen mellan dessa förmågor
avseende tidsaspekter och volym kommer att innebära styrande faktorer för
logistik lösningarna.

Försvarsm akten antas ha väpnad
strid som en av sina dimensionerande
uppgifter. För detta erfordras o lika förmågor, vilka kan beskrivas i termer av
- verkan i stridsrummet,
- ledning av förmågor
- och verkansdelar och informationshantering,
- logistik för i såväl förmågeskapande
som förmågenyttjande processer
samt
- multidimensionelit skydd (inte bara
fysiskt skydd).
Logistiken spelar en avgörande roll
för att skapa omedelbar funktion hos en
verkansdel i stridsrummet, liksom för att
skapa förutsättningar för bibehålla eller
återställa en funktion inom erforderlig
tid. Detta kan klaras av med inbyggda,
förbandsbundna , taktis ka och/eller operativa resurser. Utöver detta kan funktionalitet ytterligare säkerställas genom
att man med avtal skaffar tillgång till
andra resurser från andra stater eller
kommersiella resurser såväl nationellt
som internationellt. Avvägningen mellan
autonom funkbonalitet eller tillförd ger
operativ effekt ur tillgänglighets- och uthållighetsperspektiv.
Den säkerhetspolitiska förändringen
ger påverkan på såväl vilka verkansdelar
som Försvarsmakten uppträder med som
i vilket sammanhang de anskaffas, vidmakthålls eller används. Logistiken har
att beakta alla dessa parametrar och det
är endast möjligt om detta görs redan vid
kravställning på materiel, förband och
övrig infrastruktur. Kravställningen behöver göras i ett försvarsmaktgemensamt perspektiv. Beroendet av robusta
el-, tele, och !T-system ökar, samtidigt
som inslaget av kommersiella aktörer
minskar möjligheten till styrning. De
egna systemen behöver kunna möta det-

ta. Den tekniska utvecklingen ställer
både krav på konfigurationsstyrning ,
uppgraderingar, modifieringar samtidigt
som tekniken medger snabb informationshantering.
Höga kostnader för underhåll och
stöd uppträder ofta samtid igt med dålig
funktion tillgänglighet i de tekniska systemen. Bristande avvägningar mellan
plattformssystemen och logistiklösningar
vid anskaffningen innebär ofta begränsningar i nyttjandet men inte i kostnaderna. Uppkomsten av dessa avvikelser beror på kompromisser mellan vad som
kan investeras inom budget och vad som
är minsta tolerabla nivå för logistikens
tillgänglighet och uthållighet.
Ett krav på logistiken uppkommer ur
behovet av ett nytt nyttjande av plattformar och andra resurser i ett nätverksorienterat försvar. Där användningen av
i förväg definierade förbandsk lossar med
givet användningsområde ersätts med
behovssammansatta verkansdelar. Detta
påverkar även ledning, metoder och organisation som i sin tur påverkar förutsättningarna för logistiken. Nya tekniska
lösningar medger detta arbetssätt, då
nära realtidsbaserat informationssystem
stödjer snabba förlopp. De behovssammansatta systemen skall även kunna vara
interoperabla med andra svenska myndigheters ell er andra staters materiel.
Ett annat krav på logistiken har sitt
ursprung i ett ökat beroende av kommersiella aktörer. Detta både genom användning av civil a produkter och av stödsystem i militära sammanhang som sättet
att göra affärer. Ett ökat antal utländska
aktörer vid såväl anskaffning som för
vidmakthållande gör att informationsmängd och format ökar exponentiellt.
Användningen av elektronisk handel
och elektronisk dokumenthantering ska-
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par möjligheter att kunna hantera detta.
Sammantaget gör detta behovet att reformera de logistiska lösningarna uttalat
detta inkluderar då såväl förändring av
befintliga affärsmodellerl-processer som
användning av modern teknik och då i
första hand informationsteknologi.
Förmågan till att tillräckligt snabbt
kunna hantera information, kommunikation (av informationen) och fysiska
transporter måste vara prövade så att
handlingsfriheten bibehålls fö r manövertänkande krigföringsförmåga. Detta nås
genom att möjliggöra för egna tekniska
resursledningssystem att kunna kommunicera med civila affärssystem, ge tillgång
till beslutsstödsverktyg, gemensam lägesbild i nära realtid med såväl stridsrummet som logistiken. Detta samtidigt som
behoven uppfylls enligt efterfrågan genom att volym ersatts med flexibla, tidseffektiva fysiska transport- och stödresurser. Detta åstadkoms genom bland
annat en ökad spårbarhet av såväl konfiguration av plattformar som övriga resurser i stridsrummet, på väg eller utanför stridsrummet Kostnadseffektivitet
uppn ås genom teknikintegration , moder-
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msering genom reservdelsbyte, kapitalisering av resurser samt tixotropi av externa aktörer för egen logistik .

Mål för underhållsfunktionen
•

•
•
•

•

•

•

•

Öka nyttjamas förtroende för logistikens förm åga att kunna möta behoven av operativ effekt och inte begränsa handlingsfriheten vid utnyttjandet av verkansdelar
Utveckla mate rielens omedelbara
funktionalitet
Utveckla förmågan till tidseffektiv
distribution
Optimera egna logistikresursers förmåga med bibehållen kostnadseffektivitet
Utveckla nära realtidsledning och kontroll av logistikresurser såväl nationellt som internationellt
Utveckla de tekniska resursledningssystem, såväl informationshantering
som planeringsstöd
Optimera anskaffning, försörjning,
underhåll, transporter avseende ledtider
Implementera utbildning av personal
inom logistikområdet

Kommendörkapren Magnus Haglund lämnade den aktiva
tjänsten inom Försvarsmakren 1997

Sverige inför ett strategiskt framtidsval
Det sker stora förändringar i vår säkerhetspolitiska miljö; något som sedan länge
varit på gång. Kalla kriget och dess grundläggande konfrontation mellan maktblocken tog slut för mer än tio år sedan. Situationen präglas nu av samarbete. Ryssland har ingått i ett partnerskap med USA och ett nära samarbete med NATO, som
under 2004 får ett antal nya medlemmar; av dessaflera f d. sovjetrepubliker. I Ryssland skrivs det i media till och med om att det finns en allians mellan Ryssland och
NATO, då man talar om den ingångna samarbetsöverenskommelsen. De flesta av
våra grannar blir därmed medlemmar eller nära lierade med NATO. Att Finland
också kommer att ingå i NATO på något sätt, får nog hållas för ganska sannolikt;
trots att en oväntad svårighet nyligen gjort sig påmind i form av Ålands särställning
enligt det gamla servitutet. Ä ven Bulgarien och Rumänien är inne i en process mot
en framtida NATO-anslutning. Europas återstående allianslösa stater blir då en
märklig samling: Moldavien, Ukraina, Vitryss/and, Österrike, Schweiz, någrajugoslaviska reststater, de kaukasiska republikerna och Sverige. Är det i denna grupp av
stater vi anser oss höra hemma?
NATO:s utvidgning har skett parallellt
med att alliansen fått en ny huvuduppgift
- att försvara västerländska demokratiska värderingar - och att göra detta i ett
brett internationellt samarbete. Detta
har utvecklats med PfP-samarbetet som
hävstång och fick sin stora test i Bosnien
och Kosovo. Ett politiskt och militärt internationellt samarbete har etablerats.
När alla ansökarstater tagits in i NATO,
återstår av PfP-gruppen de kaukasiska
och de centralasiatiska f d sovjetrepublikerna samt möjligen någon allianslös
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stat från den föregående gruppen samt
Sverige. Samma fråga är relevant. Är det
verkligen i denna grupp av stater vi anser
oss höra hemma?
Sveriges säkerhetspolitiska förutsättningar är så ledes i grund förändrade,
men hittills har några motsvarande behov av förändringar av vår säkerhetspolitik knappast ens antytts i debatten. De
var helt frånvarande under höstens valkampanjer. Det verkar nästan som om
det svenska försvarsetablissementet fortfarande närde en hemlig önskedröm om
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]'l
att någon slags repris av Kalla kriget mirakul öst skulle uppstå och att vi då , på
något orimligt sätt, skulle kunna förkl ara
oss neutrala. Vi fortsätter samtidigt, att
odla myten om det alli a nsfria Sverige,
fast la ndet aldrig va ri t så alliansl öst som
många svenskar tycks tro. Många i f.d.
Väst och f. d. Öst kände till detta. Det var
bara den svenska allmänheten som inget
visste. Numera känner vi dock till att vi
hade ga nska långt gångna samverkansoch samordningsp lan er med olika
NATO-stater under hela kallakrige tperioden. Det hade ju varit ett rent tjänstefe l
om det inte hade varit så. Självklart måste landet ha en rese rvplan i bakficka n,
om de n officiellt deklarerade politiken
hade misslyckats.
Nu kan vi av nostalgiska skäl inte fö rbli bundna vid det förgångna. Bristen på
en trovärdig framtidsvision är skadlig såväl internt som externt. Landets av Riksdagen fastlagda säkerhetspolitiska målsättning är ju mest ett dåligt skämt. Vi
behöver nu i stället göra en snabb översyn av vår säkerhetspolitik och anpassa
oss till en förändrad världs verk li ghet.
Här har vi ett tydligt strategiskt vägval
att göra. Antingen vill vi även i fortsättningen delta i det internation ell a säkerhetspolitiska samarbetet eller så drar vi
oss tillbaka och överlåter det åt andra.
En grundläggande inriktning av vår
framtid a säkerhetspolitik måste bygga på
en analys av vilka nationella mål vi anser
oss vilj a arbeta för ell er uppnå. Sådana
nationella mål har vi faktiskt formulerat
tidigare i samband med flera försv arsutredningar i det förgångna . Men, eftersom
situationen under kall ak rigetperiodens
senare skeden uppfa ttades vara mycket
statisk och det nationell a målet om territori ell integritet blev e nklast att ena sig
krin g, bl ev doktrinen om invasionsför-
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svar totalt dimensionera nde för säkerhetspolitike n. Och vårt fö rsvar inriktades
i enligh et med detta. Det finns nu anl edning att gå tillbaka till ruta ett och börj a
om i e n strategisk övervägandeprocess.
Vilka nationella målsättningar anser
vi grundläggande för vårt land? Vad vill
vi i själva verket åstadkomma och hur
definie rar vi våra nation ell a mål? Vill vi
delta i det internationella samarbetet för
en fr edligare framtid ell er vi ll vi enbart
svara för vårt eget territorium ? En utåtriktad strategi eller en in åtvänd ? D et är
sådana gr undläggande frågor som måste
besvaras i e n framtidsinriktad säkerhetspolitik. Det kan synas självklart för de
allra fl esta , att vi ska samarbeta och bedriva ett a ktivt fredsarb ete. Jag delar personligen den uppfattningen. l detta ingår
förstås även deltagande med militära förband in om ramen för internationellt erkända uppdrag och gränser. Men det
måste uttalas också!
Inte minst för vårt försvars fortsatta
framtid a förmåga och up pbyggnad behövs e n tydligare strategisk grund. Försvaret har i de senare försvarsbes luten
begåvats med inte mindre än fyra huvuduppgifte r. Det är väl de n e nda ökningen
som skett? Detta är, å andra sidan , en
klart bidraga nde orsak till dagens oreda
i försvaret och dess tankegrund. Det
känns nästan genant att påpeka , att e n
organisation - vilken det än må vara aldrig kan ha mer än en huvuduppgift.
Alla and ra uppgifter- och hur viktiga de
än kan synas vara - är biuppgifter. Alla
strukturer utgår från sin huvuduppgift,
då organisationen utformas. Denna princip borde förstås också a nvändas för det
svensk a försvaret och kopplas till den
huvuduppgift, som Försvarsmakten får
för framtiden.
Det behövs alldeles tydligt ett nytt

försvar för att motsvara framtidens behov. Detta gä ll er också oberoende av vilke n framtidslösning vi skull e välja . I ett
tillbakadraget strategiskt koncept kan
det röra sig om en satsning på incidentoch gränsförsvar. Därutöver kan det finnas ett behov av att säkerstä ll a en stomme för ett slags territorialförsvar i beredskap, om läget utvecklar sig negativt och
vi skulle behöva fatta ett beslu t om att
gör en slags "återtagning". I ett mera utåtriktat koncept kommer det helt säkert
att krävas färre, men modern a, välutrustade förband och enheter samt att dessa
ska kunna sa mve rka med varandra och
partners på olik a nivåer för att lösa sina
uppgifter. E n sådan in sa tsorganisation
kan först ås äve n innehålla resurser för
incidentuppgifterna till sjöss, i luften och
tilllands-kanske i form av förband under utbildning. E tt sådant försvar blir då
samtidigt grunden för en återuppbyggnad av ett territori ellt självförsvar enligt
mera traditionell a modeller, om behovet
skulle uppstå och om vi beslutar oss för
detta.
" Insatsförsvar med svensk profil " utgör, som jag ser det, en tänkbar grund för
en ny och spä nnande utveck ling. Med
detta men ar jag ett försvar med ett nytt
slags total- fö rsva rsinriktning bestående
av förband och enheter över ett brett
spektrum från militära förb and till polisstyrkor, återuppbyggnadsenh eter, undsättnings- och räddningsenheter och kanske till och med en heter för hj älp med lokal samhällsadministration; och allt samlat under en nationell lednin g. Ett totalförsvarsinriktat-eller ska vi kanske säga
samhällsinriktat - tänkande finns förhoppningsvis fortfarande kvar hos oss,
och det finns av olika skäl inte i så många
andra stater, som vi skulle kunna samverka med . Konceptet skulle därför kunna

bli e tt bra svenskt nationellt bidrag till en
inte rnationell säkerhetsordning; inte
minst om det gä ll er att fungera förebygga nd e eller då det gäller att bygga upp
nya samhäll sstrukturer i stället för äldre
som ha vere ra t.
l nsatsstyrkor kan i en sådan modell
orga niseras operativt efter mandat och
uppgift med de bestå ndsdelar som anses
behövliga och som Sverige av egna politiska skäl vill ställa till förfogande. Eventuellt kan vi även inbjuda vå ra no rdiska
grannar att delta med de delar som man
därifrån skulle vilj a avdela för en ge mensam nordisk Combi ned Joint Task Force
(CJTF)". Styrkor under utbildnin g och i
beredskap kan naturligtvis ingå i och förstä rka territorialförsvaret, när de inte är
ianspråktagna för sina huvuduppgifte r.
Insatsstyrkorna bör i stor utsträckning
vara nationellt självförsörjande med
trans porter, underhåll , samband och underrättelsetjänst.
Hur personalförsörjningen ska lösas
för ett utpräglat insatsförsvar bör övervägas särskilt. Personal kan i princip vara
fast anställd eller plikttjänstgörande,
men frågan bör prövas i ett sammanhang
där samhällets totala behov av eventuella pliktlagar överses. Vad hindrar oss från
att fundera över plikttjänstgöring in om
andra trånga samhällssektorer t e inom
äldreomsorgen? En modernare for m av
korttidsanställning sk ulle säkert passa
inom försvaret och dessutom bidra till en
önskad rörlighet på arbetsmarkn aden?
Försvarets folkförankring framförs
många gånger som en viktig faktor för
försvarsv iljan . Denna kan troligen säkerställas även om vi väljer andra lösningar
på rekryteringen än dagens. De internationella exemplen på detta är ju mångavärnpliktsprincipen är ju i själva verket
snarare ett und antag från en internatio-
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nell huvudregel. En förstärkt politisk ledning av försvarsgrenarna med varsin
statssekreterare skulle kanske kunna ge
en bättre förankring i det civila samhället
än dagens halvmesyr till allmän värnplikt?
Med en fortsatt försvarspolitik av dagens modell blir det e nbart ett fortsatt
mindre intresse för försvaret i samhället,
lägre a nslag och en tilltagande irreleva ns,
vilket kan visa sig bli a llvarligt e ller kanske till och med farligt i en obestämd
framtid. Den svenska framåtsyftande för-

svarsindustrin flyttar utomlands och våra
möjligheter att ta fram nya och moderna
vapensystem försvinner.
I ett utåtriktat försvarspolitiskt koncept enligt denna myck et övergripande
skiss blir säkerhetspolitiken klarare och
försvaret får tydligare uppgifter; en inriktning, som bygger på vad vi själva vill
åstadkomma i stället för att bara försöka
uppfinna mer eller mindre trovärdiga
nya hot. Det vore väl något att arbeta för
inför det kommande försvarsbes lutet
2004?
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Den svenska vilsenheten - om Den strategiska
Planen, krigsfångar, New Havenskolan och
Guantanamolägret
"Ryssar får en ensidig bild av verkligheten" jämrar sig svenska massmedia efter
stängningen av TV 6 i Ryssland. 1 När alla tv-kanaler serverar en ensidig verklighetsbild kan allmänheten inte längre skaffa sig en oberoende bedömning av den politiska utvecklingen. 2 Det kan nog vara sant. Men sådant har läget länge varit i Sverige
utan att man gjort stort nummer av det"' och där har det haft vittgående konsekvenser
av olika slag. 4
Utöver den ram som tid och utrymme
sätter finns det ett antal metoder som i
stort sett alla svenska journalister lärt
sig att använda . Det är först och främst
tillspetsning och konkretisering. Vad är
nyhetskroken i detta, frågar man på redaktionerna och finns det ingen sådan
blir det heller ingen nyhet i press eller
tv. Det är vidare personifiering, och slutli gen polarisering. Vad man uppnår med
denna journalistiska metodik är framför
allt att lyfta fram missförhållanden och
övergrepp och lysa upp samhällets mörkare delar. Metodiken ger inte en fullständig bild av verkligheten men den
ger en bild som är relevant, påstås det.
Utrymme finns det egentligen gott om, 5
men redaktörerna vill använda det för
annat än skriven text med intellektuellt
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innehåll. Man kan naturligtvis fråga sig
varför?
Nyhetskroken är ett ämne för sig. Vad
man uppfattar som en nyhet beror på vad
som inses om sammanhangen i verkligheten. En återkommande iakttagelse är
journalisternas bristande insikt om de
sammanhang i vilka juridiken kommer
in. 6 En särskild svårighe t uppkommer
när något strider mot journalisternas etablerade föreställningar om hur världen
är. Då finner man att journalisterna är de
sista som tar till sig och 'vågar tro på' nya
ideer och tankar. De saknar förmåga att
på ett tidigt stad ium, se och känna igen
stora samhällsförändringar. De hittar
inte de verkliga nyheterna. 7
l svenska massmedia finns det inte
någon nyhetsvärdering i egentlig mening.
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Alltsedan slutet på 60-talet har man gått
in för att skapa 'journals of opinion', icke
'journals of information' . Den nyhetsvärdering som förekommer gäller därför att
främja det egna politiska budskapet. 8
Samhällets delegitimering blev på det viset ett primärintresse.~ Samtidigt skulle
man undertrycka all information som
inte gagnade budskapet. På det viset fick
man en närmast institutionaliserad tabubeläggning över hela fältet.
Man kan tala om en medialisering i
tre steg. Det första kom för länge sedan
när media blev den dominerande kommunikationskanalen. Det andra uppkom
på 80-talet när media började uppfatta
sig som en oberoende offentlighet. Det
tredje slutligen innebär att samhällsinstitutionerna anpassar sig till medielogiken.
Resultatet har blivit ett politiskt samtal
där de politiska positionerna polariseras,
det omedelbara betonas på bekostnad av
det långsiktiga, och det individuella fallet
blir viktigare än det generella. På det viset stängs viktiga röster ute från offentligheten. Man blockerar alternativa bilder av verkligheten. 10 Massmedia marginaliserar sakkunnigheten, som det uttryckts: professorer har inte längre någon
naturlig auktoritet. 11 Professorerna själva har vant sig vid en undergiven hållning inför mediavärlden .12 Man har accepterat 'gruppadekvansens' centrala
ställning 13 och anpassat sig till den sociala
gruppanpassningsteorin. 14
I detta klimat har anatema tidigt
drabbat komparationen : att jämföra
svensk socialdemokrati med öststatskommunism,15 att jämföra oss med länder som Sovjetunionen eller Polen eller
Tjeckoslovakien på den tiden de var
kommunistiska, 16 ja, statsministern ville
brännmärka dem 'som utomlands talar
illa om Sverige'Y På så vis har man
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blockerat insikter i det marxistiska systemet och jämförelsen av svensk rätt med
rättssystemet i det marxistisk-leninistiska Socialistlägret som kollapsade med
annus mirabi/is. Den stora förebråelsen i
ius docendi affären vid Stockholms universitet i slutet av 80-talet var att jag
"propagerade mot marxism ". 18 Den lilla
skriften "Om marxistisk juridik" skulle
strykas från vad studenterna fick läsa, 19
och själv skulle jag avstängas från undervisningen. 20 Stig Strömholm vill icke ens
nämna förekomsten av denna strömning
i den komparativa rätten i Sverige. 21

Den strategiska Planen
Det fanns en tjeckisk general som hette
Jan Sejna och som medverkade vid utarbetandet inom Warszawa-Pakten på 60talet av Den Strategiska Planen .22 Sejna
flydde till väst när Prag-våren kollapsade.23 Så småningom gav han den svenska
journalisten K.G. Michanek några stora
intervjuer om synsättet bakom Planen. 24
Till sensationerna hörde att man där ansåg att 40 procent av den svenska socialdemokratin befann sig "under our direction or influence" .25 Hur detta kunde
vara möjligt har senare yppats i och med
att man fått insikt i de av Stasi brukade
metoderna 2 r' Avslöjandena har visat hur
många västtyskar, inte minst journalister,
som varit behjälpliga i infiltrationen, och
hur desinformationen av aningslösa journalister fungerat. Journalisterna gav Stasi
kanaler in i den västtyska politiken, och
Stasi kunde t.o.m. glädja sig åt utförliga
rapporter om förtroliga överläggningar
och beslut. Efteråt har det visat sig att väsentliga delar av den danska krigsplanläggningen hamnat i DDR 27 Bland
svensk militär har det rått en enorm besvikelse för att under samma period även
enkla svenska militära försiktighetsmått

mot en liknande infiltration 28 under
massmediatrycket
saboterats
högre
upp.29

Krigsfångar och politiska
förbrytare
Den marxistiska filosofin har haft en avgörande betydelse för Sovjetunionens
agerande. Höga svenska diplomater har
vittnat om hur den ma rxistisk-leninistiska doktrinen lämnat ett värdefullt bidrag
till förståelsen av de sovjetiska ledarnas
syn och agerande. 30 Världshistorien måste leda till ökad splittring inom det kapital istiska lägret, och denna splittring
måste påskyndas med alla till buds stående medel. Detta var resultatet av en uppfostran i den marxistisk-leninistiska allmänna uppfattningen av världen. Kapitaliststaternas avsikter att förgöra Sovjetunionen var ett axiom. Den slutliga uppgörelsen mellan kapitalism och socialism
måste komma och sluta med kommunismens seger. 31 Svensk neutralitet var i perspektivet av den uppgörelsen en intolerabel abnormitet: att en liten kapitalistisk
ö skulle få bestå i det stora sovjethavet
strax intill Sovjetunionens gränser. 32
Vad var det då för en säregen lära
som bestämde främmande statsmäns
världssyn men som samtidigt skulle förträngas i Sverige? Läran byggde på
marxistiska dogmer: föreställningen att
historien var lagbunden, utforskningsbar
och förutsägbar 33 Den historiska utvecklingens avancemang var unilineärt och
ofrånkomligt. Utvecklingen av samhällena gick i en bestämd tågordning och den
goda människans plikt var att främja
marschen framåt, med väpnat våld när så
behövdes. Rätten var en överbyggnad
bestämd av den ekonomiska basen som
var samhällets quintessens. På så vis var
rätten bara en del av överbyggnaden och

följde de lagar som bestämde basens utveckling. Denna i sin tur dominerades av
synen på historien som dialektik och
framåtskridande. I den miljön uppfattades politik och krig såsom verkande i ett
continuum utan skarpa gränser mellan
det ena och det andra. Det var detta som
gav läran dess genomslagskraft. 34
Det västerländska samhällets institutioner var måltavlor. De skulle förkastas
och förstöras. Dess ideer var till för att
missbrukas, allt för att främja marschen
mot det högre ändamålet. Detta var inbyggt i den marxistiska analysen och bestämde inställningen till det mesta, även
förhand lingar med motsidan . Man arbetade för ett dynamiskt främjande av egna
strategiska intressen. Vad man eftersträvade var fördelar av politiskt och annat
slag. Detta var en helt annan målsättning
än den i förhandlingar gängse, åtminstone på västsidan där man snarare såg
drägliga kompromisser och ett bestående
modus vivendi som det önskvärda slutresultatet.
Krigsfångeproblematiken var en
punkt där motsättningarna skulle komma tydligt i dagen. För amerikanarna
hade andra världskriget icke inneburit
några egentliga svårigheter på den kanten. Men med Koreakriget visade sig
krigsfångefrågan innebära nya och oväntade problem. 35 Kommunisterna behandlade krigsfångar icke som krigsfångar
utan som vanliga brottslingar 36
Marxisternas hållning till det västerländska rättssamhället måste infogas i
deras allmänna rättsföreställning. Man
har en totalsyn på lagen och staten. Den
gäller all lag, inklusive folkrätten och
straffrätten. Man har en farlighetsbedömning. Den politiske förbrytaren är
den allra farligaste. Inför opolitiska förbrytare kan man tillåta sig den generö-
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saste mildhet, men icke så inför den politiske. Krigsfången är den farligaste politiska förbrytarenY
Krigsfångar åtnjuter i den klassiska
västerländska folkrätten en privilegierad
ställning som spikats i konvention efter
konvention. Sovjetunionens hållning till
dessa har varit ambivalent. Sovjetunionen ratificerade icke 1929 års krigsfångekonvention.3s Man reserverade sig mot
Art. 85 i 1949 års konvention, som gäller
krigsfångeprivilegiets bibehållande vid
lagföring för brott begångna före tillfångatagandet39 Denna reservation skulle gälla även för 1977 års Protokoll. 40

Amerikansk respons i en
bipolär värld
Förenta Staterna kom som bekant ganska sent in i bilden . Intill1933 hade man
inga diplomatiska förbindelser med Sovjetunionen; sina informationer fick man
framför allt från brittiska och tyska legationerna. Först efter andra världskriget
vaknade man till och började intressera
sig för sovjetiska ståndpunktstaganden
och hur man såg juridiska problem i den
marxistisk-leninistiska världen 41 Då började man inse diskrepanserna mellan
klassisk västerländsk folkrätt och den
sovjetiska inställningen till folkrätten .
Oförenligheten påkallade en lösning.
Det var professor Myres McDougal
som kom att utforma det amerikanska
svaret. Vad han utvecklade har benämnts
New Haven skolan. Nyckelordet blev
World Public Order. New Havenskolan
var 'policy' -inriktad sägs det. Attityderna
var anti-legalistiska. De gällde hur juridisk argumentation kunde nyttjas för att
driva en viss tes. Rättsreglerna kunde
tänjas för att främja ledande internationella aktörers intressen. 42 McDougals
lärobyggnad har förmodligen icke chock-
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at sovjetiska teoretici: man ser ju en tydlig parallellitet till hur man på sovjetiskt
håll såg situationen.
Det kan nu vara på sin plats med en
närmare redogörelse för professor
McDougals läror 4 3 Det följande är hämtat från en sammanfattning som tillhandahållits av hans kollega Richard Falk.44
Den utgår från att saken gäller "the stakes of conflict between the Sino-Soviet
bloc and the Western bloc."
This conflict precludes the emergence of a universal public order since the values of the competitors are
decisively incompatible . ... Once this
obstacle to global supernationalism is
understood, an international lawyer
can concentrate upon promoting realistic limited forms of supranational
growth between nations committed
to demoeratic values. McDougal and
Lasweil do not rule out a transition to
a more demoeratic political base in
the Communistic countries, but until
this takes place, genuine cooperation
on world order issues, except for limited functional purposes, is impossible.
McDougal directs us to the distinctive decentralized forms of order
t hat are based on the logi c of reciprocity. Self-restraint, adherence to
norms, reasonable accommodation
emerge because nations find this to
be increasingly mutually beneficial in
an interdependent world. The unreasonabl e national claim prompts imitation and retaliation .. . . The strength
of reciprocity is increased in a world
in which there is a diminishing prospect of advantage from the exertion
of superior force.
I anslutning därtill är "the McDougal
group critical of doctrinal rigidity and the
type of legal scholarship that limits

analysis to technical considerations". 45
Hur beskrivs då McDougals lära i den
gängse svenska folkrättslitteraturen? Beskrivningen återfinns i professorerna
Ove Brings och Said Mahmoudis lärobok Sverige och folkrätten (Norstedts
1998) som ägnar 5 sidor åt fenomenet.
Icke någonstädes så mycket som antyds
att lärans tillkomst har något samband
med den marxistisk-leninistiska uppfattningen av folkrätten. I stället profileras
"likheter med Uppsalaskolan" och görs
gällande att "det stora intresset för New
Haven-skolan i slutet av 1960-talet kunde till viss del förklaras med den positivistiska/legalistiska kollaps som Haagdomstolen självförvållat råkade i genom
sitt utslag i the South West Africa Case
1966."
Det svenska utrikesdepartementet och dess folkrättsjurister har tenderat att genom traditionella legalitetsbedömningar av händelser
världspolitiken avvisa Washingtons
argument i de delar de varit New Haven-inspirerade. Ett exempel är invasionen i Panama i december 1989, då
USA försvarade aktionen i breda policy-inriktade termer. Sverige tillhörde de länder som i FN, utifrån ett traditionellt juridiskt perspektiv, protesterade mot inblandningen genom generalförsamlingens resolution 44/
240.46
Kontrasten mellan World Public Order å ena sidan , och den svenska FN-fixeringen är betydande. Det är knappast förvånande att de t förra synsättet genererat
en tilltagande skepsis i Förenta Staterna
vis a vis FN-systemet, en skepsis som
speglas i professor Gray Dorsey's uppmärksammade bok Beyond the United
Nalions4 7 Man har allvarligt försökt sätta
sig in i vad det skulle betyda att överge

FN-systemet. Den svenska upprördhete n
inför tankegångarna har varit genuin.
Några diplomater i samma klass som
Sven Allard och Gunnar Hägglöf har
inte låtit sig avhöra. Men mycket av den
svenska oförståelsen för New Haven
skolan torde bottna i den svenska förträngningen av insikterna om den sovj etiska läran som New Haven skolan var
svaret på .

New Havenskolan i en
unipolär värld
Annus mirabilis - det år då Muren föll
och Socialistlägret kollapsade, vilket sedan ledde till Sovjetunionens upplösning
- betydde att, om inte hela underlaget
för, så dock en viktig faktor bakom New
Havenskolan försvann. Lärobyggnaden
kan kanske bestå ändå på grund av andra
inneboende kvaliteter 48 men ofrånkomligen måste de amerikanska statsmännen
ta sig en funderare över vad det nya innebar i en situation där man vant sig vid att
resonera enligt McDougals linjer. Skulle
man såsom den enda återstående supermakten hålla fast vid de invanda synsätten, eller skulle man gå tillbaka till världen före 'det kalla kriget'? Am erikansk
omvändelse eller isolering? Några öppna
resonemang om detta dilemma har jag
icke sett till men jag kan gott och väl tänka mig att de förs i det fördolda. Det
amerikanska agerandet verkar i vart fall
icke att ha undergått några större förändringar, trots den häftiga kritik som
från andra makters sida ofta riktas mot
detta, icke minst från svensk sida. Kritiken lyste med sin frånvaro när Brezhnevdoktrinen och annan marxistisk-leninistisk doktrin dominerade scenen,4 9 men
vis a vis Förenta Staterna tycks den ha
vunnit i energi på det långa dröjsmålet,ja, kanske på det förhållandet att Sverige
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icke bar randstats-status i förhållande till
den återstående supermakten på sam ma
sätt som riket hade det i förh å ll ande till
Sovjetunionen.

Guantamofångarna och
'olagliga stridande'
Den aktuella häftiga svenska mediadebatten kring fånglägret på Guantanamo-basen verkar att sätta saken på sin spets i och
med att resonemangen just fokuseras på
krigsfångeprivilegierna och deras relation
till de brott som fångarna må hava begått
före tillfångatagandet Man har varit
mycket kritisk i Sverige till den officiella
amerikanska inställningen i denna fråga 50
och ibland velat antyda att "Sverige håller
på lagen" under det att Förenta Staterna
icke skulle göra så, tvärtom att "USA har
infört en ny kategori - 'olagliga stridande'"51 Retoriken ingår i samma mönster
som betr. New Haven skolan. Så fort Sovjetunionen varit i fråga har man i Sverige
blivit enögd och detta låter man gå ut över
a merikanarna.
Såvitt man vet har många som sitter i
bur på Guantanamo deltagit i kriget i Afganistan under ungefär sam ma villkor
som deltagarna i partisanräde rna mot
finska gränsbyar under andra världskrigets år. Många av de deltagarna var
straffångar och lägerfångar som frigivits
mot att de deltog i den blodiga partisanverksamheten 52 Som framgår av den finländske professorn Erik Castrens stora
bok från 1954, The Present La w of War
and Neutrality där han su mm erar också
de finska erfarenheterna från fortsättningskriget, är begreppet 'olagliga stridande'- " unlawful combatants"- gammalt och etablerat.5 3 Finlandiseringen
har ju länge fördolt vad som egentligen
hände men nu på sistone har man börjat
publicera i saken. Som borde vara bekant
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har professor Ohto Mmminen vid Försvarshögskolan i Sandhamn ägnat sig åt
temat som ett sidospår i ett större projekt, gemensamt med forskare vid Ryska
vetenskapsakademin, som skall utmynna
i en gemensam finsk-rysk skrivning av
fortsättningskrigets historia. Det verkar
egendomligt att man på svensk sida ägnat saken så ringa intresse för att med
desto större entusiasm ägna sig åt eventuella amerikanska försynde lser.
Vad saken i verkligheten gäller är därför huruvida på sedvanerättslig väg den
tredj e kategorien med ' unlawful combatants ' möjligen sku ll e ha försvunnit ur
folkrätt en . Om det förhåller sig så är
budskapet som borde förmedlas, att det
mindre är fråga om hur pakistanesen har
det på Guantanamo, varför han var i Afganistan och under vilka förhållanden
han blev fånge, och mer en fråga hur man
belägger en sedvanerättslig utveckling.
Den senare frågan är förvisso intressant
och bör kunna föranleda åtskilliga textsidor med intressanta folkrättsliga resonemang, t.ex. om 'instant customary law'
och om svenska regeringens gamla FNfixering som ju icke är utan risker, nu senast demonstrerat med eleveringen av
Libyen till ordförandestat i Human
Rights Commission.
Om problemet gäller sedvanerättsutveckling är det viktigaste elementet i en
sådan statspraxis och Sverige som inte
vunnit ett krig sedan 1814 har här mycket
litet att tillföra. Däremot har amerikanarna utkämpat ett otal krig sedan andra
världskriget och deras praxis måste väga
tungt, icke minst sedan de blivit den enda
supermakten. Vietnamkrigets erfarenheter erbjuder här en rik läsning. En praxisutveckling som USA inte godkänt kan då
inte gärna ha någon status och detta borde speglas även i vilsna svenska anti-

Eftersom
uttalanden.
amerikanska
svenskarna på grund av sin amerikanisering vanligen icke läser andra språk än
engelska vet man inte heller egentligen
hur man sett på dessa frågor på andra
håll, men redan en läsning av de sovjetiska dissenserna i NUrnberg låter ana en
helt annan verklighet. E n hel del kan utläsas av min artikel i ämnet från den tiden då jag undervisade i folkrätt vid Militärhögskolan.54
Slutet på visan blir då att det ingalunda är amerikanarna som hittat på en ny
kategori utan fråga om en gam mal kategori verkligen blivit överspelad genom
en sedvanerätts-utveckling. De inledande resonemangen i denna artikel aktualiseras igen . Svenskarna får en ensidig bild
av verkligheten. När alla svenska media
serverar en ensidig verklighetsbild kan
den svenska allmänheten inte längre
skaffa sig en oberoende bedömning av
den politiska utvecklingen. Sådant är
gott att veta inför framt iden.

Noter
1 l Dagens Nyheter ägnad es en helsida åt att
" ryssar får ensidig bild av verklighe ten " . Redaktören Michael Winiarski upplyste att
Förra veckans uppmärksammade stängning av TV6, den sista rikstäckande tv-kanalen som var oberoe nde av staten, har
skapat oro för demokratins och yttrandefrihetens framtid i Ryssland.
Man kan inte pås tå att vi he lt saknar yttrandefrihet, särski lt inte här i Moskva.
Ännu kan vi skäll a, me n kopplet vid hundkojan har blivit kortare.
När alla tv-kanaler serverar en ensidig
verklighetsbild kan allmänheten inte längre skaffa sig en oberoende bedömning av
den politiska utveck lin gen . Tystnaden breder ut sig. På sovjettiden lydde det tvetydiga mantrat: ... Man kan inte klaga '.
Michael Winiarski, "Ryssa r får ensidig bild av

verkligheten ", Dagens Nyheter 1.2.2002 s A 11.
I finlä ndska Hufvudstadsbladet talar man
mera upplysande:
Egentligen är de t inte yttrandefrih eten
som sådan e ll e r ens pressfrihe ten i och för
sig som är hotad i Ryssland. Ce nsur förekommer bara i militära angelägenheter.
Nej, probl emet är att yttrandefriheten inte
har kanaler - sä rskilt inte i tv som he ll domin erar vanligt folks mediekonsumtion då
få har råd att köpa flera tidningar. Man får
säga (nästan) vad man vill , men problemet
är att få ut budskapet till en större publik.
Man når inte många genom att ställa sig på
Röda torget e ll e r vid Peter den Stores staty och skrika.
Björn Månsson, "Rysk mediemångfald ett av
terroroffren ", Hufvudstadsbladet 29.1.2002 s 10.
3
Svenska massmedias bekymmer för omvärlden e leveras ofta till - om inte hotelser - så i
vart fall hets mot folkgrupp, något som norrmän och danskar kunnat erfara om de brytt
sig om att läsa svensk press. Några exempel:
"Frågan är om norrmännen verkligen ska ha
rösträtt. Jag ta lar om de dryga 20 procenten
som stöde r Carl l. Hagens missnöjesparti. Jag
menar, att lägga sin röst för den mannen det är
lik a med att omyndigförklara sig själv. Och
omyndiga personer får ju inte rösta." (Kajsa
Olsson, "S ka norrmän få rösta?'' Dagens Nyheter 28.8.1989 s 24) - "Sitt där på erat förlängda platt-Tyskland och mumsa smörrebröd
på egen hand. Sitt där med era mustascher och
drick Tuborg tills korna kommer hem. Sitt där
och inavla er tillbaka till stenåldern. Men kom
sen inte kravlande över Öresundsbron efter
sympati när isoleringen övergår i tristess - för
här har ni inget att hämta. Danskjävlar'" (Anders Westgå rd h, Aftonbladet 23.11.2001)
4
Den följand e massmediaanalysen är i hu vudsak hämtad från paradartikeln Jesper Be ngtsson, " När vå ldet samspelar med medierna ",
intagen i Uunaningen. Unesco och Svenska
unescorådet: en lägesbestämning vid 50-ånjubilee/, 2001 , s 108- 118. lesper Bengtsson är ledarskribent på Aftonbladet och dessutom medierepresentant i Unescorådet
5 Påståendet är självverifierande när man ser
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hur mycket tomt utrymme som dagens tidningar innehåller till förmån för Överstora
rubriker och framför allt fotografie r med totalt ointressant innehåll - en uppförstorad bild
av en del av ett ansikte t.ex. - e ll er groteska
smaklösa teckningar av svårbegriplig innebörd vilka slagits ut över en halvsida eller så.
' Professor Gunnar Karnell aktua li serade en
gång" nyhetsbegreppets beroende av vad som
inses om sammanhangen i verkligheten av de
journalister som har att behand la nyheter". l
den diskuterade studi en, som gä lld e massmedias rättssyn , hade det särskilt framgått " hur
kolossa lt beroende journalisterna här är av sin
bristande insikt om de sammanhang i vi lka juridiken kommer in." Gunnar KarneiJ, debattinl ägg i Jacob Sundberg, red. , Om massmedias
rättssyn Studier och förhandlingar , IOIR nr
55, s 60.
7

Eva Kaijser & Ingrid O lausson , "Journalister
måste lära sig 'se det nya' ", Svenska Dagbladet 29.1.1991, s 3 (anmälan av Donella Meadows och Robert Gilmans massmedia teorier).
- Europakonventionen ti ll skydd för de
mänskliga rättigheterna, 1950, är ett paradexempe l. Se journalisternas bekännelser citerade i företalet till Jacob Sundberg, red. , Sporrang-Lönnroth. En handbok , IOIR nr 63, s 78.
" Det sammanhänger med journalisternas förestä llning om den egna uppgiften: de menar
sig hava till uppgift att förändra samhäll et.
Tendensen återgår på inrättandet av journalisthögsko lorna där uppgiften lärdes ut, och
den fick tänder i och med att journalisterna
sedan ett kvartsekel tillbaka företett en väldig
överrepresen tati on av vänsterfolk som sympatiserat med kommunisterna i vid mening.
Nyhetsvärdering för dessa journalister har
gällt att främja det egna politiska budskapet,
och eftersom man egent li gen in te kunnat påverka världens gång har främjandet framför
a ll t skett genom att information som icke gagnat det egna budskapet undertryckts. Vad gä ller nyheter från utlandet har 'nyhetskroken'
varit huruvida den 'svenska modellens ' överlägsenhet framgått.
• Att det skulle vara särskilt förtjänstfullt att
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lyfta fram just dessa placerar nog närmast
Bengtsson i 68-generationen. Samhällets delegitimering blev då en slags förövning till den
förväntade Stora Revolutionen: '"God ' journalisti k måste bygga på solid aritet med läsaren, d. v.s. det arbeta nde folket i motsats till
ekonom iska och pol itiska makthavare" stod
det i Journalisthögskolans kursbeskrivning på
1970-talet; och en överraskad allmänhet fann
att särski lt straff-få ngar hamn at i centrum för
massmediaintresset därför att det 'gällde att
ge röst åt de förtryckta'. Se närmare Jacob
W.F. Sundberg, "Teori och terrorism ", i Lov og
frihet. Festskrift til .lohs. Andena;s, Oslo 1982, s
325- 343, på s 334- 335 med vidare hänvisningar.

"' Jesper Bengtsson, op. cil. s 116.
" Detta utropades i en minnesvärd kolumn av
Rolf Alsing, chefredaktör för ledare och kultur på Aftonbladet. A ls ing utvecklade:
Det är nog också så att professorer inte
längre har någon naturlig auktoritet. Förr
räknade man med att de skulle gripa ordet
i den avancerade debatten. Professorstiteln gav dem en särskild plattform. Så är
det inte nu .
Rolf Alsing, " Professorns tid är förbi " , Aftonbladet 24.7. 1989 s 2 ..
12
Man har förlorat tron på sig själv till den
grad att det t.o.m. kritiserats i massmedia. l en
brandartikel från 1983 gav Bertil Östergren
ropet på rättsvetenskapen rubriken "Varför tiger juristerna?": "Nämenså träd då fram, juridiska forskare! Sätt inte ert ljus under ena
skäppo utan låt er kamp för individernas
skydd mot maktövergrepp bli lättillgängligt."
Svenska Dagbladet 10.2.1083 s 2. Hans L. Zetterberg gav sin kritik av de tigande juristerna
följande formu lerin g: "Avklädda och nakna
förlorade svenska rättslärda självförtroendet
efter den här kuren från Uppsalafil osofin. Om
Justitias ideal var metafysik, fanns det då någon fast mark för jurister? ... Ingen fast punkt
fanns för juristerna, ingen botten att stå på.
Visst kunde man som förr tjäna staten e ll er
tjäna kapitalet, men man hade efter Hägerström inga egna värderingar att försvara, de

var metafysiska, och därför återstod för det
mesta bara att va ra teknisk konsult åt beslutsfattarna." Inl edningsa nföra nde vid Allmänt
advokatmöte, Advokaten 1987 s 494 f.
13 Stig Strömholm har i en liten bok, betecknande benämnd Svensk karriär/ära. Allmänna
delen, utvecklat resonemangen i vad han kallar 'den moderna vetenskapliga karriärläran'
och framhävt " den centra la stä llnin g gruppadekvansen intar i den karriärologiska analysen" .13
Det empiriska underlaget i si n enklaste
form är den urgamla och alldagli ga iakttagelsen, att olik a former för individuellt
agerande i de n socia la gr uppen utl öser olika verkninga r. Starkt avvika nd e beteende
medför rege lm ässigt kraftigt negativa reaktioner 'ett gruppadekvat beteende under alla förhållanden är det mest efte rsträvansvärda och det som med sä kerh et ger
de lämpligaste res ultaten.
Se Svensk karriär/ära. Allmänna delen, Bokförlaget PAN/Norstedts 1976. På s 29 upplyses
att arbetet är en "främst praktiskt syftan de
handbok"; karakterise ringen av gruppadekvansen återfinns på s 85, jfr s 92.
14
Strömholm åberopar med påtagligt gillande
1966 års direktiv till centrala arbetsgruppen
för förberedande av nyttjandet av social
gruppanpa ssnin gsteori inom sko lväse ndet,
vari föredragande statsrådet bl. a. anförde att
Inget medel får lämnas op rövat för att 'om
möjligt styra utveck lin gen i en från de allra
mest centrala övergripande målsättningarnas synpunkt godtagbar riktning. Den sociala gruppanpassningsteorin är enligt min
uppfattning ett sådant medel.
Stig Strömholm, (op. cit.) s 98.
15 Svenske statsministern framträdde i riksdagen 12.6.1990 och framförde följande budskap:
" Det finns de som med an ledning av den senaste tidens händelser i Europa har sagt: Det
är egentl igen i Sverige som i Öste uropa . Vi
borde också ha vår revo luti on. Man säger att
vi i Sverige har en ofrihet som i Östeuropa och
en eko nomisk sit uation som den i Östeuropa.
Fru talman! Den som jämför sve nsk socialde-

mokrati med öststatskommunism kommer jag
att bemöta i va rj e tänkbart samma nh ang. Den
rätten förbehåller jag mig." Ingvar Carlsson ,
se Riksdagens snabbprotokoll 1989/90:139 s
29, 33.
'" statsministern bekräftade sina tankegångar
några dagar sena re i ett brev till den stora
amerik anska tidningen Washington Post. Han
skrev: "Jag förstår icke hur någon so m varit i
Sverige - och ännu mindre någon som bor här
-kan jämföra oss med länder som Sovjetunionen ell er Polen ell er Tjeckoslovakien ."
Ingvar Carlsson , "The Swedish Modet Doesn 't
Need Fixi ng", Wash ington Post 25 .6.1990 (m in
övers.).
17 Nä r Ca rlsson efte rträddes som statsminister
av Göran Persson utvecklades ett motsvarande resonemang: " Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanh ang med
kraft brännmärka dem som utomlands ta lar
illa om Sverige." Här återgivet efter citatet i
Svenska Dagbladet 16.6.1995 s 13.
JR Anki Gund häll , "Propagerade mot marxism", DN 2.1. 1989. Detta intressanta aktstycke
kan lämpli gen jämföras med Serhiy Dibrova,
" Famine of 1933: Pol itical profiteering or
search for truth?" News from Ukraine No 39,
1988 s 5, som riktar sig mot min utred ning rörande hungersnöden i U kraina 1932- 33 och
vilka filosofiska och andra bedömanden som
låg bakom denna . - Anki Gundhäll blev sedermera pressek reterare åt utbildnin gsm ini ster
Carl T ham.

''' I den föredragningspromemoria till Juridiska linj enämndens i Stockholm sammanträde
20.9.1989, upprättad av föredraganden Christian Lange i nära samarbete med prof. Anders
Victorin , utmynnade förslaget i att åtminstone
"Sundberg, Om marxistisk juridik, utgår som
obligatorisk kurslitteratur"; se Jacob W.F.
Su ndbe rg, Rättsprövning lus docendi ärel1(/e/
inför Regeringsrätten. Inlaga, IOIR nr 86, s 9.
Jfr RÅ 1991 not 509.
20 I själva verket handlade nästan hela promemorian av 22.11.1988, so m var grunden för linjenämndens försök att avstänga mig från undervisningen -"stoppa mig" skrev den svens-
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kapressen-just om marxi sme n. Kritike n riktades framför allt mot det nyssnämnda arbetet
"Om marxistisk juridik." Se närm are Jacob
W.F. Sundberg, En liten bok om allmän rällslära, IO!R nr 80, s 91 - 115.
21
Stig Strömholm, " Le droit campare en Suede a u se uil du trosieme millenaire", Revue internationale de droit campare 1999 s 10331040. Titeln till trots avhandlar uppsatsen huvudsakligen vad som ägt rum i Uppsala under
efterkrigsepoken; övriga unive rsitetsorter
läm nas praktiskt taget därhän.
22
Den tjeckiske ge nera len Jan Sejna gjorde en
mycket snabb karriär från det ban vid 22 års
ålder tog värvning i armen och till dess ban vid
40 års ålder utnämndes till generalm ajor. Han
va r chef för försvarsmini sterns se kretariat och
medlem av försvarsministeriets koll egium där
landets tio högsta militära chefer satt. Han var
närmast en medarbetare till Anton in Novotny,
som förlorade makten till Aleksandr Dubcek
1968, och som ämnade i anslutnin g till Brezhnev-doktrinen återtaga ma kten med sovjetisk
hj ä lp. - Arbetet på den Strategiska Planen redovisas i Jan Sejna, We Will Bury You , Sidgwick & Jackson, London 1982, s 100- 113.
23
Sejna lämnade emellertid Tjeckoslovakien i
feb ruari 1968, några månader före den sovjeti sk-ledda inmarschen av WP-trupper i augusti
1968, som han kände till i förväg - han var
t.o.m. påtänkt av Novotny som chef för en
sovjetiskstödd ny regering efter Dubcek. Se
" Neutrale Länder schUtzen wir durch Einmarsch" , ZeitBild nr 17/83 24.8.1983 s 8- 9.:
"Mit seiner [Sejnas] Hilfe wollte der ausgesc hl agene Novotny anfangs 1968 gege n Dubcek putschen."
2
• "Avhoppad W-paktsgeneral avs löjar", Oskarshamns-Tidningen 29.12.1978; "Avhoppade W-paktsgeneralen 'Polen ansva rar för spionage t i Sverige'", samma tidning 3.1.1979;
"Avhoppade W-paktsgene ralen avs löjar: Vår
ne utralitet respekteras inte i något läge", samma tidning 8.1.1979; "Avhoppad tjeckisk general avslöjar", Barometern 29.12. 1978. MidJanek avled kort därefter: en minnesruta publicerades i Expressen 19.1.1979.
25
Jan Sejna, We Will Bury You ,s 122 ;jfr " lnva-
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sion, Infiltration unde illega le Agenten ", BildZ eit 1611983 s 5: " iche erinnere mich , dass in
der Mitte der 60er Jahre mindestens 40% dieser Partei unte r un serer Leitung oder unter
unserem E influss standen ." - Sejnas trovärdighet bestyrks förstås av bans avhopps vittgåe nde konsekvenser. Tjeckiske försvarsmini stern general Lansky tvingades avgå, liksom in rikesministern Josef Kudrna , statsåklagare n
Jan Bartusjka , chefen för Pragsektionen av
KGB överstelöjtnant Jiri Podecepicki m.fl.
Generalen VIaelimir Janko som var vice försvarsminister och nära vä n med Sejna tog sitt
liv. Se K. G. Michanek , "Både politisk och mili tär toppfigur", Barometern/Oskarshamns Tidnin g 29.12. 1978 s 10. - Sejna och hans medförda dokumentation omhändertogs av amerikanska CIA, so m 1972 skickade honom på turn e mellan de e urope iska säkerhetstjänsterna.
Jfr Lesli e H . Gel b, "Soviet Terror Charge B ased on Old U.S. Data", International Herald
Tribun e 19.10.1981 s 6.
2
' Redaktören Håkan Hagwall har nyligen på
ett möjli gen något oskuldsfullt sätt (Sejna och
den Strategiska Planen omnämns icke) upplyst om tillvägagångssättet. Se Håkan Hagwall , "Stasis di sk reta charm kartlagd ", Svenska Dagb lade t 1.2.2002 s 2. Mera upplysa nde
på den punkten torde va ra Ulf Nilsson, "Stasi
had e 850 agente r i Sverige ", Expressen
21.5.1991 s 6 ;jfr Gösta A. Eriksson, DDR, Stasi och Sverige, 1999.
27
Det är upplyst att den danske generallöjtnanten Kjeld H. Hillings!ll var med i e n grupp
som den västtyska försvarsledningen efter annus mirabilis visad e runt i Erich Bonneekers
privata bunke r utanför Berlin. Han fick där se
kartor på vilka huvudkvarteret för den danska
försvarsledningen och regeringen rita ts in i
detalj liksom väse ntli ga delar av de n danska
krigsplanläggningen. "Selv den jyske divisjons
motangreppsplan med de danske 'Stay Behind '-gruppenes topphemmelige plassering
var minutill)sl inntegnet på etterretningskartene i Berlin." Se närmare Norsk Forsvar nr.
5.1997. Jfr Håkan Arvidsson, "Aggressivt
DDR tänkte ta Danmark", Svenska Dagbladet 5.6.1996 s 24; samt "Berlinmurens fall red-

det Europa. Bev isene for planlagt atomkrig
funnet ", Folk og Land Nr 7- 1997 s l , 6.
2s T.ex. JO: s kritik mot office rarn a på den
svenska värnpliktsriksdagen i Örebro 1972,
som antecknade sig till minnes vad de mera
vänster-rabiata talarn a hade att anföra
2' T. ex. uppstånd else n kring ekon . studeranden, den s.k. snickaren, Torsten Leander av
samma läggning Ufr not ova n) som prompt ville sitta som mod ellsnick are i Ld. kasern Anckarstjerna varifrån han i lugn och ro kunde följa
rörelserna i det angränsande Örlogsvarvet.
Det var först när han försö kte få passersedel
för fri passage in på varvet som ma n slog larm
och många har svårt att förstå att en klagande,
so m i processen inför Europe iska Domstol en
för mänskliga rättigheter begärt skadestånd
med 115.000 kr för den påstådda kränkning
som marinens försiktighetsmått inn eb urit för
honom, skulle av svenska regeringen i en senare förlikning soulageras med 400.000 kr för
samm a upplevelse. Se Leander Case, Series B:
Pleading.1; Oral Arguments and Documents,
(1994), Publications of the European Cour! of
Human Right.\· vol. 99, s 136. Ufr redovisningen
i Förvaltningsrättslig Tidskrift 1984 s 53-60),
jämfört med Justitiedepartementet Protokoll
§ 384 1997- 11-27 Ju97/6 132 sam t Avtal
25.1 1.1997. beloppet utbetalt 11.12.1997.
' 0 Sven Allard, Stalin och Hitler. En sllldie i
sovjetrysk utrikespolitik 1930-1941 , Norstedts
1970, samt Gunnar Hägglöf, Sovjet-Rysslandi går, i dag, i morgon,, No rstedts '1979.
31 Gunnar Hägglöf, op. cit.: " ... Stalins inställning var betingad av den allmänna uppfattning av världen som han och han s unde rordnade hade blivit uppfostrade i, nämligen den
marxistisk-len inistiska. -.- Varj e marxist måste inse att den kapita li sti ska världen var förutbestämd att utveck la sig i riktning mot en kris,
då de kapitalistiska staterna sk ull e komma att
bekämpa varandra." (s 45) - "Det framgår av
han s [Chrusjtj evs]memoarer att han ännu på
sin ålderdom var helt genomträngd av den
sovjetryska versionen av världshistorien med
dess två huvudm oment: kapitaliststaternas avsikter att förgöra Sovjetunionen och det sovjetryska folkets heroiska kamp såsom elen

enda reella faktorn i segern över Nazityskland." (s 62)
Jan Sejna sjä lv a llude rar på sa mma tankestruktur nä r han viftar bort den o ffi ciell a
svenska teo rin o m neutraliteten som någo t
so m skull e respekteras i händelse av e tt kri g
där den Strategiska Planen sattes i verket.
"Sejna hänvi sa r till den officiella sovjetiska
förklaringen att nä sta världskrig blir elen slutliga uppgörelsen mellan kapitalism och socialism och att den inn ebär den slutliga segern
för komm unismen i hela världen . Tror ni a tt
ryssarna sk ull e tillåta en liten kapita listisk ö
mitt i sovjethavet - och därtill intill Sovj etuni onens grä nser?" Jan Sejna, intervjuad av K. G.
Michanek, se "Gene ral Sejnas fort satta avs löjande n - Sovjet struntar i Sveriges ne utralitet" , Oskarhamns Tidning 8.1.1979 s 18
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Se allmänt Jacob W. F. Sundberg, Om marxistisk juridik , IOTR nr 46. Den utförligaste beskrivningen av den marxistiska rättsstridighetsläran publicerades i min rapport till "The
Inter-America n Conference on Criminology"
som hölls i San Juan , Puerto Rico, 1971. Där
finns ett kapitel betitlat "The Marxist World "
ägnat dessa läror. Se Jacob W.F. Sundberg,
" Political Hijackings", i Freda Adler & Gerhard O.W. Mue ll er, eds., Politic5; Crime, and
the International Scen e: An In/er-A m erican Focus, San Ju an, Puerto Rico 1972, s 108-140.

33

En utförligare redovisning återfinns i Jacob
W.F. Sundberg, "Komparativ rätt och den
svenska mode ll en", Juridiska Föreningens i
Fi nland Tidsk rift 1997 s 278-302, på s 286.
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Jnquiry into the U.S.S. Pueblo and EC- 12 1
Plan e Incidents. Report of the Special Subcomrniltee on th e U.S.S. Pueblo of the Commillee
on Annecl Service. House of Represemarives,
91" Co ng. l" Sessio n 1684 (1969).
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Adm. Stockda le, "Experiences as a POW in
Vietnam ", Nava l War Coll ege Review 1975 s 5:
"som krigsfångar som inte behandlades som
krigsfångar utan som vanliga brottslingar så
befor vi ick e-kart lagda farvatten"- en ' und erstatement' på stramt militärt språk (min
övers.).
37 Jfr den kriminalpolitiska broderskapsrap-
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ss

porten som avlämnades till den socia ldemokratiska partikongresse n i Skövde 1976. Enli gt denna bord e man end ast bestraffa brott
'mo t sam hället' (typ skattebrott) , men fängelses traffen borde avskaffas för brott som begåtts av 'socialt ha ndik appade' männi skor och
där brottet kunde sägas vara en följd av en
otill fredsstä lland e livssituation. Se närmare i
Jacob W.F. Sundberg,f1: Eddan r. Ekelöf; lOJ R
nr4l , s 225 .
" Genevekon venti o nen 27.7.1929 a ng. krigsFångars behandling, SÖF 1931:28, 118 LNTS
343. Att Sovje tuni onen aldri g ratificerat denna har fått till följd att krigsfångebehandlingen på ostfront en under andra världskriget
kunde helt ske på sovjetiska marxi stiska premisse r. Jfr Raija Hanski , Behandlingen av
krig.1j'ångar under vinter- och fortsällningskriget - en fo lkrällslig studie, Å bo 1990 (Institutet
För mänskli ga rättigheter. Projektet Finland
och de mänskliga rättigheterna nr 26) s 18-20.
" Geneve konventi o nen 12.8.1949 ang. krigsfångars behandling, SÖF 1953:16, 75 UNTS
135.
40

Protocols Additional to the Geneva Co nventians of 12 Aug. 1949 (1977).
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Det amerikanska intresset för sovj etiska
ståndpunktstaganden aktualiserades under
efterkrigstiden, delvi s med hjälp av rättsvetenskapsmän som lämna t sina hem länder i
Socia li stlägret och som ägnade sig åt att publicera arbeten belysa nde hur man såg på juridiska problem i den marxist-leninistiska världen. Av betydelse har här varit professor Ivo
Lapen nas böcker om straffrä ttsuppfatt ningen
i marxistisk analys, (se bl. a. Ivo La penna , Srare
and La w: Soviel and Yugoslav Theory, Ath lone
Press - University of London, 1964 ; samt
id em, Soviel Penal Policy, London 1962) men
av långt större betydelse för bedömninge n i
State Department av de sovje tiska stå ndpunktstagandena ha r förmodligen varit analyserna av de sovjetiska bidragen till fo lkrätten
(se t. ex . an tologin Hans W. Baade, ed., The Sovier lrnpacr on Int ernational Law, Oceana
1965, först publicerad i La w and Contemporary Problems 1964). Diskrepanserna me ll an
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den klassi ska västerlä ndska folkrätten och den
sovjetiska folkrätten ha r då blivit tydliga och
det har Framgått att de hade Föga gemensamt.
Se t.ex. professor A. M. Stuyt, "Gespleten Vol kenrecht?", install ationsfö re läsning vid uni versitetet i Nijmegen 26.1.1962
42

Ur folkrättsrådgivare n Ove Brings promemo ri a av 16.2.1990 kan citeras fö lj ande passus
om "det inflytande som New Haven eller Yalesko la n alltseda n 1950-tale t utövat på amerikanskt folkrättstänkande. Professor Myres
McDo uga l och han s kollegor på Yale U ni versity initierade e tt värdeo ri enterat och policyinriktat sy nsätt (" in te legal isti skt utan reali stiskt") At tityderna är ofta anti-lega li stiska i
den meningen att frågan om ett visst beteende
är lagli gt e ll er olagligt, rätt e ll er fel, anses ointressant. s tudentern a får lä ra sig att inte ställa
såda na frågor. Tonvikten läggs istället på fråga n hur juridisk argumentation kan utnyttj as
för att driva en viss tes och vilken operativ roll
juridike n/fo lkrätte n kan spela i olika av intresse ko nflikt er präglade sam man hang. -.- Folkrä tte n var inte ett sta tisk t system utan en ständig process där norm er utvecklades genom att
nati onell a anspråk framfördes, e ffektu erades,
tolererades eller förkastades. Effekten blir
mindre av precisa regler, mer av vida latituder.
Man ser e n tendens att rättsreglerna tänjs för
a tt främja leda nde internation ella aktörers intressen (de som kan sä tt a makt bakom orden)
samtidigt som ett återhå llsam t beteende i kriser från dessa aktörers sida inte uppmuntras."
"Detta är ett funktionellt synsätt som är vä l
anpassa t till näringslivets och den amerikanska depart ementsvärlde ns krav." - Ma n noterar den totala avsak naden av referens till sambandet med sovjet isk fo lkrättsuppfattning och
-praxis.

arbetare, däribl and Richard N. Gardner, som
va r Deputy Assistant Secretary of State i Kennedy-administrat ionen, och Norbert Schl ei,
som varAssistant Attorney Gen eral i sa mma
Demokratiska
adm inistration.
Också
Reagan 's Secretary of State, Zbigniew Brzezinsk i, kan räkn as som e n eft e rföljare (e huru
icke frå n Yale) , se hans artikel "U.S. Foreign
Po licy: The Search fo r Focus", 51 Foreign AF
fai rs 708-721 ( 1973).
44 Richard Falk , "So me 1l10ughts on th e Jurisprudence of Myres McDougal " (ova n) s 648,
651
45 Richard Falk , o p. cir.
s 649.
46 Ove Bring & Said Mahmoudi , Sverige och
folkrällen , Norstedts 1998, s 30-35, på s 35.
47 G ra y L. Dorsey, Beyond The Unired Nations.
Changing Discourse in Jnremational Politics &
Law, (Exxon Ed ucation Founclation Seri es on
Rhetoric and Political Discourse vol. V) University Press of Ame rica, Lanham/New York/
London 1986. Recenserad av Jacob W.F. Sundberg, 78/2 Archiv fi.ir Rechts- und Sozialphilosophie 265- 268 (1992) .
" Falk krediterar McDougal för fö rsök "to establish a new understanding of the nature of
law" även om han är osäker på "whether to
regard Mc Dougal a nd cullaborators as the
immediate precursors of a new wo rld order
system , in the way that we view Gro tius today
or whether their role is a more anteeectent
on e, comparable to t hat of Vituri a or Suarez."
(o p. cil. vid not 99)
'" Det är icke utan intresse att jämföra Ee kBring-Hjerne r, Folkrällen, 4. upp!. 1987, s 301
och där diskuterad litteratur med motsvarande diskussion i Jacob W.F. Sundberg, "Neutra-

litet - finns det?", Svensk Juristtidning 1971 s
32 1- 3438, på s 345- 348 (" Hegemonitänkandet
insatt i FN-ramen: Brezjnevdoktrine n"). Förträngningen är icke ett ex klusivt svenskt massmedia fenomen'
5o Den svenska hållnin gen väcker tyd li ge n ick e
öve r a llt den respekt man gärn a föreställ er sig
i Sverige att döma av fö lj ande historiett:
Because of its past as a great power, Sweden st ill struggles with its national identity.
According to a joke to ld in th e ne ighbourin g countri es, th e Swedish government
co nclud ed at th e e nd of the Co ld War t hat
there was only one superpower left: Sweden.
Se Rista E.J. Penttila, "Finland and Sweden
Wait for the Baltic States", International Herald Tribune 25. 1.2002 s 6
51 Nu senast affische rat av leda rskribenten
Barbro Hedvall i DN 5.2.2003, ledarstick
"Sverige håller på lage n" .
s2 Jfr Erik Appel, "Sovjetpartisaners offer får
ersättni ng", Hufvudstadsblade t 21.3.2000 s 6.
Se vidare bl. a. Veikko Erk kilä , D et nedtystade
kriget. När sovjetiska partisaner anföll finska
gränsbyar (övers. Kaa E neberg) , Hjalmarson
& Högberg 2001.
53 Erik Castren , The presenT Law of War and
Neutra/ity, Annales Academia: Scientiarum
Fe nnica:, Ser. B, Tom. 85, H elsinki 1954, s 148.
54 Jacob W.F. Sundberg, '"D e n ryska klockan '.
Om krigsfångar och deras straffrättsliga ansvar i ljuset av de finska räfsterna och de sovjetiska dissenserna i NUrnberg", Tidskrift i sjöväsendet 1973 s 69-96 (också separat ut g. som
IOlR nr 37).
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Falk, Revira!izing International Law, Ames,
Iowa lowa State Un iversity Press 1989, vari
förekomm er e n diskussion av "the McDouga l
paradigm " och '·the McDougal jurisp rudence"
på s 37 ff ; samt Falk , " Some Thoughts on the
Jurisprudence of Myres McDougal " , i anto login The Srarus of Law in Inr em ariona l Society,
Princeto n 1970, s 642 ff, sä rskilt 649-650 som
inne håll e r e n uppräkning av MeDa uga ls med-

n
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Major
MIKAEL FRISELL

Belönad tävlingsskrift 2002
Major Mikael Friselis uppsats " Doktrinutveckling och militärteorins betydelse" är en
tävlingsskrift inlämnad 2002, som belönades med penningbelöning och Kungl. Örlogsmannasällskapets silvermedalj . Belöningen överlämnades av H M Konungen vid akademiens 23l:a högtidssammanträde fredagen 15 november 2002 i Stockholm.
Den omfattande tävlingsskriften är uppdelad i tre delar, varför redaktionen har valt
att presentera Mikael Friselis uppsats i TiS enligt följande:

Major Mikael Frisell, som är pansarofficer tillhörande
Skaraborgs regemente (P 4) tjänstgör sedan 2002 vid
planeringsavdelningen inom Operativa Insatsledningen

TiS nr 1/2003
Del l omfattande arbetets syfte och frågeställningar tillsammans med bl.a. teori och
forskningsanknytning. I denna del avhandlas även några inledande tankar om doktrin
och doktrinutveckling, några för arbetet viktiga militärteoretiska begrepp samt två
militärteoretiska riktningar (skolor).

TiS nr 2/2003
Del 2 omfattande generella problemställningar att beakta vid doktrinutveckling. I
denna del behandlas doktrin begreppet, ett antal till doktrin närliggande begrepp och
den s.k. doktrinhierarkin . Här redovisas även ett antal teoretiska och doktrinära grunder, ur ett militärteoretiskt perspektiv, som en doktrin kan vila på.

TiS nr 3/2003
Del3omfattande en analys av doktrinutvecklingsprocessen tillsammans med författarens tankar om fortsatt svensk doktrin utveckling. Denna del omfattar även en avslutande reflektion där arbetets viktigaste slutsatser presenteras. Delen avslutas med en
sammanfattning av hela skriften.
I direkt anslutning till var och en av dessa delar återfinns författarens omfattande notapparat.
Avsikten är vidare att Mikael Friseli ska skriva en kompletterande artikel som mer
uttalat pekar mot de marina delarna av ämnesområdet. Artikeln kommer preliminärt
behandla kopplingen mellan sjömakt, militärteori (Corbett, Mahan motsv.) och marin
doktrinutveckling. Denna artikel kommer att återfinnas i TiS nr 4/2003 och i anslutning till artikeln kommer även författarens referens- och källförteckning att presenteras.
Lars Wigert

58

(OPJL)

Doktrinutveckling och militärteorins betydelse
Det finns idag ett allt större intresse för militärteoretiska frågeställningar i allmänhet och doktrinutveckling i synnerhet, vilket har sin grund i den omvälvande utveckling, som har ägt rum i vår omvärld under de senaste dryga tio åren. Doktrin och
doktrinutveckling är dock ingen ny företeelse, men den nya strategiska situationen 1 i
Europa har bidragit till att doktrin och doktrinutveckling återigen hamnat i centrum i de flesta västländer, så även i Sverige. Vi lever nu åter i en föränderlig tid med
mångfacetterade hot och där det inte längre finns en tydlig motståndare. Vi kan också skönja att bruket av militära maktmedel alltmer förändrasfrån att ha nyttjats i
totalt krig till nya typer av konflikter. 2 Vidare för den allt snabbare teknologiska utvecklingen med sig att nya verkanssystem realiseras och att nya krigförings- och organisationsformer diskuteras. Vi kan således konstatera att det, i alla länder, finns
ett behov av att ta fram ny kunskap, om hur det militäraförsvaret bör utformas och
lösa sina uppgifter på, vilket också medför att doktriner hamnar i centrum. Den tidigare hotrelaterade planeringen (mot vad) bör således överges till förmån för en mer
strategirelaterad (hur försvaret skall användas) med hänsyn till de reella osäkerheter som för närvarande råder. Vi kan också konstatera att i en föränderlig säkerhetspolitisk och geostrategisk situation i kombination med en allt snabbare teknologisk
utveckling är ett ständigt pågående doktrinarbete mycket viktigt.

Introduktion
För Försvarsmaktens vidkommande har
det i olika sammanhang de senaste åren
framförts önskemål om att doktriner bör
utvecklas. Ett antal faktorer såsom förändrade och breddade uppgifter, teknologisk utveckling och det ökade kravet
på interoperabilitet har också medfört
ett behov av att militärstrategisk ide och

operativa principer för utnyttjandet av
stridskrafterna utvecklas till doktriner.
Inom ramen för Ny operativ studie (OpS
8), som avslutades i juni 2000, utarbetades ett uppdrag för utveckling av doktriner på olika nivåer 3 Målet är sedan att
dessa doktriner skall utgöra en vägledning för Försvarsmaktens agerande i olika situationer. 4 Vi kan nu skönja resulta-

59

tet av det omfattande doktrinarbete som
har skett i bl.a. Remiss 2 - Militärstrategisk doktrin. 5 I utbildningen på Försvarshögskolan och i diskussioner med kollegor har jag kunnat konstatera att avsaknaden av en svensk militär doktrin uppfattas som en stor brist, vilket för mig har
inneburit att ett intresse att studera doktrinområdet lite djupare har väckts. Efter
att ha börjat studera doktrinområdet kan
jag konstatera att framtagandet och utformandet av en doktrin är en mycket
komplex uppgift. Att utveckla moderna
doktriner som skall svara upp mot kraven i en ny föränderlig tid med nya hot,
förändrade uppgifter och mer komplexa
insatsmiljöer kan inte vara annat än en
stor utmaning. Vad är det då för problemställningar som bör beaktas vid modern
doktrinutveckling och hur påverkar
dessa svensk doktrin utveckling?

Syfte och frågeställningar
Med Försvarsmaktens doktrinutvecklingsarbete som grund har jag valt att
studera och analysera modern doktrinutveckling lite närmare. Mitt syfte med
denna skrift, som grundar sig på min enskilda uppsats vid Försvarshögskolan
med rubriken Doktrinutveckling-en levande process. En ansats att klarlägga ett
antal centrala problemställningar (FHS
19 100:2012) och som framlades 200205-03 , är att söka bidra med kunskap till
den
pågående
doktrinutvecklingen
inom Försvarsmakten. Min förhoppning
är också att arbetet skall skapa underlag
för fortsatt diskussion och reflektion
inom ämnesområdet samt ge läsaren en
ökad kännedom om och förståelse för
vad som bör beaktas vid utveckling av
moderna doktriner. Arbetet skall vidare
söka beskriva och påvisa vilka centrala
begrepp inom militärteorin och vilka

60

doktrinära och teoretiska grunder en
svensk doktrin bör vila på . Avslutningsvis skall arbetet även redovisa reflektioner och tankar kring fortsatt svensk
doktrinutveckling.
De frågeställningar som ligger till
grund för min fortsatta analys är:
• "Vilka är de generella problemställningar som bör beaktas vid modern
doktrinutveckling samt vilken påverkan och betydelse får dessa för svensk
doktrin utveckling?"
• "På vilka doktrinära och teoretiska
grunder samt på vilka centrala begrepp inom militärteorin bör en
svensk doktrin vila?"
För att spetsa till min problemformulering och även tydliggöra arbetets
resultat är min avsikt att i framställningen pröva en hypotes (hypoteser). Hypotesen utgör samtidigt en vägledning under arbetets gång. "Jag hävdar att
svensk doktrinutveckling har nytta av
de militärteorier och de tankar som redan finns om doktrin och doktrinutveckling. Vidare hävdar jag att dessa
teorier och tankar även får konsekvenser för svensk doktrinutveckling och utformning av militära doktriner på olika
nivåer."

Avgränsningar och antaganden
Militära doktriner förekommer på ett
antal olika nivåer, som är närbesläktade
med de vedertagna krigförings- eller ledningsnivåerna6 Arbetet avgränsas till att
behandla den militära doktrinutveckling
som får konsekvenser på den militärstrategiska och operativa nivån . Att även behandla konsekvenserna för nationell
strategisk och taktisk nivå vore förvisso
intressant, men ligger inte inom ramen
för denna skrifts omfång. Vidare avgränsas arbetet till att enbart behandla den

militära delen av doktrinutvecklingen
och inte den delen som omfattar totalförsvaret.
Denna framställning b ehand lar
främst det västliga doktrinära tänkandet,
vilket motiveras av Sveriges geografiska
och demografiska läge. Det skall inte tolkas som att östligt doktrinärt tänkande
inte är av intresse. Att även ha analyserat
det östliga tänkandet och dess doktriner
vore intressant, men är inte möjligt inom
denna skrifts omfång. Rysk doktrinutveckling kommer dock att beröras när
jag finner det lämpligt. Det skall i sammanhanget även påpekas att rysk doktrinutveckling och militärteoretiska synsätt vinner och har vunnit en allt större
acceptans i det västliga doktrinära tänkandet, vilket innebär att det östliga tänkandet indirekt behandlas i arbetet.
Inom det västliga doktrinära tänkandet
har jag främst studerat amerikansk, brittisk och norsk doktrinutveckling. Valet
av dessa länder motiveras med att jag finner deras doktriner särskilt intressanta. 7
Det skall dock påpekas att dessa länder
till hör NATO, vilket torde ha en avgörande betydelse vid utformandet av militära och operativa strategier. 8 Vidare behandlar detta arbete militärteoretiska
tankar från källor från 1800-talet och
fram till idag. Med hänsyn till att denna
skrift är en teoretisk ansats inom doktrinområdet anser jag att det är viktigt
med en militärteoretisk koppling och
spårbarhet till de erkända klassiska militärteoretikernaY I litteraturen förekommer engelska uttryck i stor omfattning.
Dessa är, ur ett pedagogiskt perspektiv,
inte alltid lämpliga att översätta då det
kan leda fel och ge felaktiga signaler till
läsaren. 10 Med hänsyn till detta kommer
jag att använda originaluttrycken i så
stor utsträckning som möjligt, dock kom-

mer jag att där så är lämpligt redovisa
innebörden.
Begreppet modern doktrinutveckling
likställer jag med den utveckling som
kom att starta i mitten av 1970-talet i
samband med arbetet att ta fram en ny
doktrin (FM 100-5) för den amerikanska
armen. Det var även vid denna tidpunkt
(1973) som det amerikanska TRADOC
(Training and Doctrin e Command) grundades.'' Slutet på kalla kriget och murens
fall för drygt tio år sedan har medfört att
doktrinutveckling i väst än mer hamnat i
blickfånget och rent av kräver nya doktriner.
Förvarsmaktens syn och definition av
manöverkrigföring, eller rättare sagt manövertänkande, likställer jag med vad
som framgår i Försvarsmaktens Grundsyn Ledning, remissutgåva l och 2- Militärstrategisk doktrin samt med vad som
deltagare ur doktrinutvecklingsgruppen
på militärstrategisk nivå har publicerat i
Kungliga
krigsvetenskapsakademins
handlingar och tidskrift. 12
Arbetets resultat, de generella problemställningar som bör beaktas vid modern doktrinutveckling, bör kunna ses
som tidlöst, även kopplat till tekniknivå,
så länge det inte blir en kursändring på
politisk och militärpolitisk nivå. Problemställningarna bör vidare vara aktuella så länge väpnad strid utgör grunden
för den militära verksamheten. Slutligen
antas läsaren besitta vissa grundläggande
kunskaper inom klassisk militärteori.
Detsamma gäller vissa militärteoretiska
begrepp och koncept som ofta florerar
inom såväl den militärteoretiska debatten som doktrinutvecklingsdebatten. Jag
antar vidare att målgruppen för uppsatsen har en utbildning motsvarande Försvarshögskolans stabs- eller chefsprogram.
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Käll- och materialbeskrivning
Med utgångspunkt i den militärteoretiska litteraturen har jag sökt att finna ett
material med största möjliga spännvidd ,
med syftet att finna så må nga aspekter
och förklaringsfaktorer som möjligt till
de cen trala problemställningarna in om
militärteorin i allmänhet och doktrinutveckling i synnerhet. För att skapa mig
e n bredare syn och en större kunskapsbas att stå på, har även stud ie r av militära
debattskrifter, tidningsartiklar och doktrin er genomförts. D et skall i detta sammanhang påpekas att ytterligare rel evant
källmaterial finns att tillgå, men som jag
med hänsyn till denna skrifts omfång inte
har kunnat ta del av. Att använda militärteoretisk litteratur som utgångspunkt
kan innebära både för- och nackdelar.
Det bör förs t nämnas att ti ll huvuddel
har det militärteoretiska källmaterialet
varit på engelska, vilket innebär att det
alltid föreligger en risk med översättningar. Det egentliga budskapet kan gå
förlorat beroende på översättarens
språkliga mognad, men även ord och begrepps innebörd och betydelse kan förloras vid en översättning på grund av olikheter i de olika språken. Den stora fördelen med att ta utgångspunkt i militärteorin är dock att det går diskutera med utgångspunkt i det generella (grunder och
erfarenheter) inom kri gföringen , vilket
också ofta uppfattas som tidlöst. Det är
dock viktigt med en kritisk granskning av
varför de olika författarna har kommit
fram till sina slutsatser. D et finns alltid en
risk att dessa slutsatser är a lltför färgade
av sin samtid och därmed inte längre är
aktuella. Det kan i detta sammanhang
vara värt att påpeka att t.ex. Sun Zi (Sun
Tzu) och Carl von Clausewitz uppfattas
som tidlösa i flera avseenden i sitt militära tänkande, dock ej det som relateras till
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dåtida teknik och samhä llsutveckling.
Deras verk Krigskonsten och Om kriget
rankas mycket högt än idag, som litteratur för att förstå krigets natur och kriget
som ett ickelinjärt fenomen. Den militärteoretiska litteratur och de skrifter som
använts bedömer jag ha en god tillförlitlighet med anledning av att materialet till
huvuddel är vetenskapliga arbeten med
en spårbarhet i not- och källförteckningar. I)
I källmaterial et uttrycks det sällan något konkret om problemställningar som
bör beaktas vid doktrin utveckling, vilket
kan uppfattas som en brist. Det har å
andra sidan inne burit en viss frihet i mitt
skrivande, vilket förhoppningsvis har
medfört att jag bidrar med ny kunskap
inom doktrinområdet Då rysk syn på
doktrin och doktrinutveckling berörs har
jag fått förlita mig till källmaterial av sekundär art. Här hade det varit önskvärt
att nyttja ryskt material , men det har inte
varit ge nomförbart på grund av mina
språkkunskaper. Strävan har varit att
uppväga den nackdelen genom att nyttja
fler a olika källor. De utländska doktriner, som det refereras till i min framställning, har till huvuddel varit officiella och
fastställda doktriner, både i form av
tryckta källor samt dokument hämtade
från Internet. Då materialet kommer
från primära källor bedömer jag tillförlitligheten som god. Vid reflektioner och
tankar kring den svenska doktrinutvecklingen har jag i första hand fått förlita
mig på remissutgåvor och arbetsunderlag
då Försvarsmakten ä r mitt uppe i en doktrinutvecklingsprocess. 14

Tidigare forskning inom
ämnesområdet
Inom de n svenska militärteoretiska litteraturen utgör böcker som särskilt be-

handlar doktrin e r och doktrinutveckling en minoritet _IS l mitt sökande efter
tidigare svensk dokumente rad forskning inom ämnesområdet har jag inte
lyckats finna någo n forskning, som an griper doktrinområdet, med det perspektivet som de nn a uppsats avhandlar.
Det kan kansk e tyckas vara anmärkningsvärt, men skall ses mot bakgrunden att doktrinutveckling är en relativt
ny företeelse inom Försvarsmakten och
att det därmed ej finn s e n tradition att
formulera sig i doktrintermer. 16 Det
skall dock påpekas att de t har funnits
doktrinära tankar tidigare och att det
även har formulerats material av doktrinär karaktär, men inte, enligt min
uppfattning, i den betydelsen som vi
idag avser med doktrin. Det är först på
slutet av 1990-talet som det har börjat
publiceras svenska tankar om doktrin
och doktrinutveckling. 17 Här skall särski lt framhållas Pallin och Lagerlöts
Högre 2 - Doktrin och Ledning, 1B som
har bidragit till en ökad kunskap om
doktriner i försvaret och varit en inspirationskälla för mitt arbete. Jag kan däremot konstatera att det finns en hel del
skrivet om säkerhetspolitiska doktriner
och strategiska koncept. Vi känner alla
igen begrepp som neutralitetsdoktrin ,
avskräckningsdoktrin och på senare tid
även anpassningsdoktrin. Jag kan vidare konstatera att det finns avsevärt mer
utländsk forskning 19 (och skrivet) , än
svensk , inom doktrinområdet Dock har
det även bland denna forskning varit
mycket svårt att finna någo t arbete med
en liknande problematisering som jag
avser avhandla. I detta sammanhang är
det på sin plats att tillä gga att jag endast
har genomfört en re lativt ytlig genomgång av aktuell forskning. Det har inte
heller varit min ambition att systema-

tiskt kartlägga all forskning inom doktrinområdet Arbetet skall mot denn a
bakgrund dä rför ses som ett första steg
och ansats att försöka ta ett he lhe tsgrepp på doktrin och doktrinutveck ling
och därm ed ta fram och sammanställa
de generella och centrala problemstä llningar som doktrinutvecklare, på främst
militärstrategisk och operativ nivå, bör
beakta vid mode rn doktrinutveckling.
Ämnets bredd har inneburit att analys
och di skussion mer är på ett övergripan de plan än att djupdyka i detaljer.

Teori- och forskningsanknytning
En framställning om doktrin och doktrinutveckling är teoretisk till sin karaktär. Denna skrift, med en teoretisk forskningsansats inom doktrinområdet, behandlar olika teorier och strategier och
skulle därmed kunna ses som teorianknuten. Men för att ytterligare öka förklaringsmöjligheterna inom det komplexa doktrinområdet har jag valt att
även teorianknyta dessa teorier. Normalt
brukar en teorianknytning ansluta till
den empiriska delen av arbetet för att
systematisera innehåll och för att tillhandahålla och utgöra en grund för analysoch förklaringsmodeller - en teOJ·ianknytning av första ordningen . I detta arbete går jag ett steg längre och applicerar
resonem anget på en teoretisk analys av
teoribildningar - en teorianknytning av
andra ordningen.
Doktrinutveckling kan betraktas uti från flera olika synsätt. Tre ansatser, som
har sin för ebild i statsvetenskaplig och
historisk forskning och som också före kommer i tidigare arbeten (forskning) , är
det rationalistiska, det organisatoriska
och det strukturella synsättet. 20 En vanlig
uppfattning är nog att det rationalistiska
synsättet domin erar doktrinutveckling-
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en , men riktigt så enkelt torde det inte
vara. En doktrin utvecklas inte bara genom ett resonemang i en rationell process. Det är troligt att olika intressen via
e n maktkamp får inflytande på doktrinutvecklingen , vilket särskilt är uppenbart
vid utveckling av en gemensam (joint)
doktrin, som berör alla fö rsvarsgrenar.
Ett organisatoriskt synsätt behöver dock
inte bara vara till en nackdel, utan kan å
a ndra sidan innebära att do ktrinen blir
väl förankrad i organisationen. Med ett
strukturellt synsätt, där olika faktorer i
en växelverkande process utvecklar doktrinen, blir doktrinen i regel ett förklarande dokument snarare än ett normativt, i betydelsen vägledande. Om någon
typ av strukturell process är vanligast, så
har även de rationalistiska och organisatoriska synsätten ett inflytande på doktrinutvecklingen.21På senare tid har även
ett konstruktivistiskt kulturperspektiv,
symboliserat av begreppet strategisk kultur, etablerats inom forskningen, vilket
är ett perspektiv som förklarar doktrinen
som e n kulturprodukt. 22
Doktrin och doktrinutveckl ing går således inte att ses ur endast ett perspektiv,
dvs. det räcker inte med en modell som
förklaring utan de olika förkl aringsmodellerna kompletterar varandra. Det här
arbetet, belyser doktrinutveckling utifrån ett annat perspektiv än de ovan
nämnda , nämligen ett teoretiskt perspektiv med en förklaringsmod ell som tar utgångsp unkt i teorier och militärteoretiska resonemang (militärteorin). Jag avser
således söka finna relatio ner mell a n o lika begrepp och fenomen , för att i sin tur
dra slutsatser om doktrin och doktrinutveckling. Just den aspekten e ll er synsättet (teoretisk) på doktrinutveckling är
mig veterligen inte tidigare berört i
svensk forskning, vilket är anmärknings-
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värt. En förklaring skull e kunna vara att
doktrinområdet inte har varit utsatt för
ett vetenskapligt intresse, vilket har medfört att de mer teoretiska aspekterna
kommit i skymundan. Med ett teoretiskt
perspektiv på doktrinutveckling är min
förhoppning att börj a fylla en kunskapslucka och öka förklaringsmöjligheterna
inom det komplexa doktrinområdet Om
en teoretisk ansats e ller synsätt skall användas som förklaringsmodell går det
inte heller att undvika att nämna något
om begreppet teori.
Begreppet teori är inte entydigt utan
används på fl e ra olika sätt. En teori kan
sägas vara antaganden eller påståenden
som förklar ar föret eelser av något slag
och systematiserar vår kunskap. En teori
kan också utnyttj as som ett hjälpmedel
för att skapa förståelse för ett fenomen
eller en företeelse och för att göra förutsägelser.23 Ä ven om fakta är den nödvändiga friktionsytan för generering av teori,
så är teorin ingen enkel summering eller
beskrivning av empiriska fakta. Om en
teori skall få räckvidd är det också nödvändigt att lyfta sig över fakta 24 Om det
inom ett område går att anta att det finns
relation er mellan olika företeelser så kan
vi också sträva efter att bilda en teori
som förklarar samband eller gör mönster
förståeliga. Teorin kan således ses som
benämningen på det vetenskapliga arbetets produkt, men skall samtidigt också
ses som vetenskapens verktyg. 25 Inom de
vetenskapliga disciplinerna finns det ett
flertal teorier av olika karaktär, teorie r
kan bl.a. vara formella, deduktiva, spekulativa eller begreppsutredande till sinkaraktär.26 En teoretisk ansats, som är begreppsutredande till sin karaktär och tar
sin utgångspunk t i militärteorin, anser
jag är lämplig vid en undersökning inom
det komplexa doktrinområdet och borde

därmed kunn a utgöra e n teorianknytning i detta arbete.
En teori är ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en
bild av en företeelse. Den uttalar sig om
hur begreppen är relaterade till varandra
så att det går all förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den 27

Bakgrund
Några inledande tankar om doktrin
och doktrinutveckling
Doktriner tar utgå ngsp unkt i historien
och härleder sin auktoritet frå n väl beprövad erfarenhet (militärteorin)28 . De
utvecklas ständigt för att motsvara förändringar i politiska, ekonomiska och
geostrategiska förhåll anden eller som ett
resultat av teknikutvecklingen. Militärteoretikernas inflytande på doktrinutvecklingen och därmed på krigshistorien
har varit stort i alla tider. De som har
kunnat presentera de mest ge nomtänkta
och omfattande teorierna för krigföring
är också de som har fått störst betydelse.29Von Clausewitz talar inte explicit om
begreppet doktrin i sitt verk Om kriget,
men vi kan konsta tera att det som i dag
beskrivs som militär doktrin alltid har
existerat i någon form, om än outtalat.
Von Clausewitz anses än idag vara den
militärteoretiker som betyder mest för
modern militärteori och dok trinärt tänkande i vår del av världen. 30 Hans arbete
betraktas som ett av de främsta teoretiska verken om krig och krigföring, där
många av hans synteser och grundläggande teorier visar en tidlöshet, som gör
att de fortfarande är aktuel la. Hans ideer
har således genom tiderna på olika sätt
präglat föreställningarna om krig och
därmed också doktrin utvecklingen.
Det är uppenbart att doktrinutveck-

ling inte är någon ny företeelse och att
det i varje land, militärblock eller a lli ans
har funnits och finns doktriner av o li ka
slag. Om man med en militär dok trin menar en uppsättning föreställningar om
hur, till vad och varför olika militära
medel skall nyttjas är det tveksam t om
något land helt har saknat en doktrin .11
Doktrin är dock ett ord eller begrepp
som är svårdefinierat eftersom det används i så många betyde lser. 32 I den militärteoretiska litte raturen beskrivs ett
fl ertal olika definitioner av begreppe t
doktrin, vilket kan skapa förvirrin g. En
enhetlig internationellt accepterad definition lyse r också med sin frånvaro. Det
hela har inte blivit enklare av att to lkningen och tillämpningen av doktrin skiljer sig mellan olika länder samt att elen
språkliga användningen av begreppet
har ändrats över tiden.11 Det innebä r
också att det finns avgränsningssvårigheter med strategi begreppet.
l den militärteoretiska litterature n
uppträde r begre pp som säkerhetspolitiska , strategiska , operativa och taktiska
doktriner. Doktriner tycks således exi stera på ett antal olika nivåer, som är närbesläktade med de vedertagna krigförings- e ll er ledningsnivåerna. Till detta
kan vi även lägga begrepp som militära
doktriner, fö rsvarsdoktriner och kärnvapendoktriner. Under kalla kriget florerade, i Sveri ge, ofta även termer som neutralitetsdoktrin och avskräckningsdoktrin. Ibland kan begreppen och de olika
nivåe rna o rsaka förvirring. Det blir inte
heller enkla re av att det finn s öppet uttalade doktriner, som är anpassade till vad
man vill tala om för motståndaren samt
hemliga doktriner, som enbart är till för
den politiska och militära ledningen 34
Det säkerhetspolitiska bruket av do ktrin
li gger för övrigt mycket närmare den rys-
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ka synen på militär doktrin. 35Militärdoktrinen, enligt rysk syn, avses fylla en roll
som ett instrument för inriktning och
samordning av en stats krigsförberedelser och återspeglar sålunda statens samlade politik.36 I östligt doktrinärt tänkande, som här får symboliseras av den ryska
synen på militär doktrin 37, rör doktrin således generellt en högre nivå och är mer
allomfattande än i väst, vilket vi skall
återkomma till. Rysk militärdoktrin indelas generellt sätt i en militärteknisk
och en militärpolitisk del eller aspekt, vilket har sin grund i Michail Frunzes ideer
från 1920-talet om en teknisk och politisk integrerad militärdoktrin. Om något
särskilt skall nämnas om sovjetisk och sedermera ryskt doktrinärt tänkande så är
det att rysk doktrinutveckling, teori- och
begreppsapparat grundar sig på dialektiska principer, vilka är generella eftersom de inte bygger på kvantifieringar eller fysiska sakförhållanden. Huvuddelen
av definitionerna och doktrinen har därför inte ändrats sedan 1920-talet. 38 Det
skall även framhållas att rysk militärdoktrin huvudsakligen har skapats under en
deduktiv process, 39 vilket är en skillnad
mot amerikansk doktrinutveckling, som
har varit induktiv till sin karaktär. En deduktiv process utgår från teori i det här
fallet militärteori eller en generell regel
och hävdar att det förklarar ett specifikt
exempel. Ordet deduktiv betyder i detta
sammanhang logiskt härledd , vilket inom
vetenskapen kallas att följa bevisandets
väg. 40 En induktiv process däremot utgår
från empiri eller en mängd enskilda exempel och hävdar, i sin tur, att ett sammanhang som observerats i exemplen är
allmänt gällande, vilket kallas att följa
upptäckandets väg. 41 Den induktiva processen kom att innebära att amerikansk
doktrinutveckling enbart berörde den
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taktiska nivån. På senare tid, när rysk begreppsapparat och militärteoretiska synsätt alltmer har kommit att accepteras i
västvärlden, har även amerikansk doktrinutveckling kommit att bli deduktiv
till sin karaktärY
Vid en jämförelse mellan hur västoch östblocket använde begreppet militär doktrin under kalla kriget kan konstateras att den sovjetiska militärdoktrinen intimt hänger samman med den nationella ledningens överordnande och
långsiktiga mål och intressen. I det västliga doktrinära tänkandet ansågs denna
systemnivå inte i första hand vara militär,
utan politisk, och benämndes i USA som
nationell strategi. 43 Det väst, i sin tur, kallade militär doktrin handlade om hur
striden skall föras på operativ nivå, vilket
närmast motsvaras av en aspekt på krigskonsten i Sovjetunionen 44 Östligt respektive västligt tänkande om doktrin och
militärteori kan således säga utgöra två
olika skolor i doktrinärt tänkande. 45
Dock, som redan är nämnt, har västliga
militärteoretiker på senare tid noggrant
studerat sin motpart, vilket, i sin tur, har
fått en påverkan på de doktriner som nu
utvecklas och formuleras i väst.
Doktrinärt tänkande och doktrinutveckling kan sägas ta sin utgångspunkt i
olika riktningar och skolor, där vi redan
har berört det västliga respektive östliga
doktrinära tänkandet. De två militärteoretiska skolorna med sina klassiska tolkare Antoine Henri Jamini respektive
Carl von Clausewitz är en annan indel ning.46 De två skolornas olika uppfattning om krigets natur och teoriers tillämpning kommer att påverka synen på
doktriners funktion och utformning, vilket behandlas vidare i ett senare kapitel.
Ett doktrinärt tänkande som också kan
sägas utgöra två skolor och har kommit

att påverka doktrinutvecklingen är de
båda krigföringskoncepten eller huvudfor-merna för krigföring, utnötnings- respektive manöverkrigföring. Manöveroch utnötningskrigföring kan ses som två
omfattande samlingsbegrepp, som båda
innefattar flera varianter eller nyanser
inom en överordnad teori . De kan båda
sägas vara ett sätt att se på krigföring,
snarare än metoder för praktiskt utövande.47 Skillnaden mellan de två krigföringssätten, vilket vi skall återkomma till,
anses vara mest uttalad på den operativa
nivån . På den strategiska nivån kan vi
snarare tala om ansatserna direkt respektive indirekt strategi 4 ~ Det skall i
sammanhanget påpekas att ingen utrerad form av dessa två former av krigföring har eller kommer förmodligen att
existera och de bör således inte ses som
varandras motpoler. Manöverkrigföringskonceptet skall ses som att det har
kommit till för att kompensera en relativ
litenhet i styrka där ett utnötningskrig,
mot en överlägsen styrka, vore förödande och inte skulle leda till framgång. 49
Genom historien har också manöverkrigföring ofta varit den metod som den
resursmässigt svagare parten har försökt
att tillämpa.50 I den allmänna debatten
finns det militärteoretiker som konstaterar att dessa två skolor i militärt tänkande, utnötnings- respektive manöverkrigföring, på ett tydligt sätt, ställdes mot varandra under Gultkriget i Operation Desert Storm .51 Det är ett påstående som är
värt att reflektera ytterligare över. Var
det inte så att båda parterna helt enkelt
förde en sorts utnötningskrigföring?
Som ett resultat främst av misslyckandet i Vietnam , men även av den framtida
motståndarens (Warszawapakten) kvantitativa överlägsenhet och den allt snabbare teknologiska utvecklingen, påbörja-

des på mitten och slutet av 1970-talet ett
amerikanskt arbete med att utveckla en
ny doktrin för armen .-52 Detta arbete kom
att visa att en betydande vilja till nytänkande fanns. Det doktrinära tänkandet
var ett klart brott mot den tidigare industri- eller utnötningskrigföring, som vid
denna tidpunkt hade dominerat det amerikanska tänkandet kring konventionell
krigföring 53 I samband med denna doktrinutveckling genomfördes omfattande
studier av tysk militärtradition bl.a. blixtkrigskonceptet, men även sovjetisk/rysk
krigföring och militärteori samt israelernas rörliga krigföring under bl.a . Yom
Kippur-kriget, 1973, som också visade att
den teknologiska utvecklingen krävde
uppmärksamhet. 1976 publicerades doktrinen Active Defense, en doktrin som
hade sin tyngdpunkt i försvaret av Europa mot en kvantitativt överlägsen motståndare. Doktrinen kom dock, i huvudsak, fortfarande att ha sin grund i ett utnötningstänkande och betonade fortsatt
eldkraft och statisk krigföring.54 Som en
konsekvens kom doktrinen att kritiseras
kraftigt under en intensiv och omfattande debatt." 1982 publicerades en reviderad doktrin, som har blivit känd som AirLand Battle-doktrinen. 56 Denna doktrin
uppvisade ett militärteoretiskt nytänkande, den traditionella industrikrigföringen
byggd på ett utnötningstänkande hade
nu övergivits till förmån för manöverkrigföringsteorier.57 Idag är manöverkrigföring det koncept som står i centrum inom modernt västligt doktrinärt
tänkande och AirLand Battle kan därmed ses som starten på införandet av
dessa teorier i västlig doktrinutveckling. l
detta sammanhang går det inte att undvika att beröra William S. Linds teoribildning om manöverkrigföring, vilket är en
teoribildning som har fått ett stort ge-
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nomslag i amerikanskt och sedermera
även västeuropeiskt doktrinärt tänkande. Det skall dock nämnas att Linds teori er om manöverkrigföring är starkt influerade av tyska koncept från mell ankrigstiden, vi lka sedan också tys karna
ko m att tillämpa unde r andra världskriget.58 Det är även värt att påpeka att AirLand Battle påminner om och har också
influerats av den sovjetiska teorin om
djupanfallet, vilken har sin grund i ryskt
tänkande redan under 1920-talet.
Deep Battle is the only part of Soviet
operational art, which is reasonably well
know n in the West, and it is the element of
Soviet doctrine most accurately represenled in AirLand Battle doctrine. [. ..] Deep
Ballie doctrine was develop ed specifically
to solve the fundamental problem in war
at the time (1920s): how to restare maneuver to a battlefield, which had become static.59

Några för arbetet viktiga
militärteoretiska begrepp
Inom militärteorin kan vi finn a ett antal
begrepp med definitioner av olika karaktär, som också har förändrats över tiden.
Ä ven om flera av dessa begrepp förekommer inom andra områden uppvisar
deras militära ti ll ämpning särskil da
egenskaper. Strategi och taktik, som begrepp, har varit kända sedan länge. Teknisk utveckling, avsevärt mer komplicerad krigföri ng har dock krävt att en mella nni vå utvecklats, en ledningsnivå som
länkade samman strategi och taktik, den
operativa nivån. I västligt doktrinärt tänkande är det van ligt att doktriner fö lj er
denna nivåindelning, vilket innebär att vi
måste ha klart för oss vad som me nas
med de olika nivåern a samt innebörden
av begrepp som strategi, operationskonst, operationer och taktik.
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Strategi, militärstrategi och den
strategiska nivån
Inom den militärteoretiska litterature n
för ekom mer ett flert al olik a definiti one r
av begreppet strategi , vi lka oftast skifta r
beroende på i vilken kontext begreppet
används. s trategibegreppet är också i sig
mycket komplext. O rdet strategi är av
grekiskt ursprung och härstammar från
"strategos" , som betyder härförare. strategi är alltså fälth errens eller generale ns
konst. 60 Konsten att leda e n arme, eller
mer allmänt konsten att leda , kom efterhand att benämnas strategi eller "strategia " . "Strategia " omfattade uteslutande
krig och beskrev hur dessa skulle fö ras
på den högsta nivån. 61 De första moderna
defi niti onerna av strategibegreppet formul erades under 1800-tale t av de militära tänk arna Carl von Clause witz och Antoine Henri Jomini . Von Clausewitz såg
strategi som "läran om stridens utn yttjande för att uppn å krigets syfte",62 medan Jornini definie rade strategi som
"Strategy is the art of making wa r upon
the map, and comprehends the wh ole
theatre of operations. [. .. ] Strategy decides where to act." 63 En tydlig brist med
dessa definitioner är emellertid att strategi uteslutande avsåg militära medel
och krig. Von Clausewitz skiljde sig dock
från övriga militära tänkare, på 1800-talet, genom hans insikt om politikens primat över militär maktutövning och hans
definition av strategi skall därför ses i e tt
vidare perspektiv. 64
(. ..j kriget är inte bara en politisk akt
utan ett verkligt politiskt instrument, en
fortsättning av den politiska dialogen, ett
genomfö rande av denna med andra medel. [. .. j Den politiska avsikten är målet,
kriget är m edlet för att nå det och medlet
kan aldrig ses isoleratfrån sitt mål. 65
Trad iti onellt sett har begreppet stra-

tegi haft någo nting att göra med förberedelser för krig och själva förande t av krig,
således skull e vi kunna säga ko nsten att
vinna krig. Men i takt med att krigets
komplexitet har ökat är det nödvändigt
a tt inkludera även icke militära faktorer,
såsom politiska, ekon omiska, sociala,
psykologiska, moraliska och tek nologiska aspekter.
As a res ull, strategy is no longer merety a concept for wa1j"are b ut inherent element of staleeraft - the idea of a grand
strategy is foreseen. 66
Militärteoretikern Basil Lidd ell Hart
gjorde en ansats att ytterligare tyd li ggöra
politikens överordnade roll , men även
att utvidga strategibegreppet till att inkludera andra situationer än krig.67 Liddell Hart definierade strategi som "the
art of distributin g and applying military
means to fultill the ends of policy". 68
Von Clausewi tz och Liddell Harts definitioner är i princip synonyma, med den
skillnaden att Liddell H art inte explicit
pratar om en krigssituation. Liddell
Harts definiti on kan därmed ses som mer
allmängiltig, eftersom militära medel
äve n spelar en stor roll i fred. Fö r Liddell
Hart var militärstrategi undero rdnad en
högre och mer omfattand e strategi, vilken var förbehållen de politisk a beslutsfattarna och som benämndes nationell
strategi. Han definierade na ti o nell strategi som "is to co-ordinate an d direct all
the resources of a nation,[ ...] towards the
attai nment of the political object of the
war, the goal defined by fundamental poli cy" .69 Militärstrategi är således bara ett
bland flera element i en nations nationella strategi och bör ses som e n integrerad
del av den nationella strategin. Militär
strategi kan ses som en beskrivning i
form av mål, medel och metoder för hur
tillgängliga militära resurser bör utveck-

las, tillföras och användas i syfte att uppnå strategiska må1. 70
Förändringen av strategibegreppet
har i stort följts åt med utvecklingen av
krigföringen . Under 1800-talet vidgades
synen på strategibegreppet som e n konsekvens av den teknologiska och ekonomiska utvecklingen, vilket samtidigt
medförde omfattande förändringar i
krigföringen .71 Krigföringen kom i allt
högre grad att omfatta e n nations samtliga resurser och inte endast de militära ,
vilket medförde att ett behov av att samordna och koo rdinera alla dessa resurser
uppstod . På den nivån där en hel nations
resurser kom att samordnas blev den
strategiska nivå n. 72 Den strategiska nivån
är således den krigförings- eller led ningsnivå på vilken verksamhet genomförs
och samordnas för att uppnå strategiska
mål, eller rättare sagt, politiska mål. Den
militärstrategiska nivån, i sin tur, ä r den
nivå där de militärstrategiska måle n klarläggs med utgångspunkt från de nationella strategiska riktlinjerna ell er syftena. På denna nivå samordnas följaktligen
de militära maktmedlen för att uppnå de
strategiska måle n. Militära mak tmedel
kan vara helt avgö rande för en nation att
uppn å ett visst strategiskt mål, men skall
verka i en interaktion med and ra medel
och metoder. E n indelning i en nationell
strategisk respektive en militärstrategisk
nivå sker ofta för att tydli ggö ra politikens primat och va r ansvaret ligger för
strategins olika delar. 73

Operationskonst, operationer och
den operativa nivån
Traditionellt har det gjorts en åtsk illnad
mellan strategi och taktik , vilket vo n
Clausewitz num era klassiska beskrivningar får symbol isera. "Taktik är läran
om stridskraftern as användning i strid
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och strategi är läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syfte". 74 Denna
åtskillnad har kommit att beskrivas som ,
a tt taktik är hur man vinner slag och att
strategi är hur man genom slage n vinner
ett krig. Taktiken skulle så ledes vara underordnad strategin vilket gör att det går
att tala om en hie rarki eller olik a nivåer
fö r krigföringen. Von Clausewitz respe ktive Jomini talar inte explicit om begreppen operationskonst, operatio ne r och
de n operativa nivå n. In om militärteorin
är det först under 1900-talet som begreppen operationskonst, ope ratio ner och
de n operativa nivån får ett utrymme och
de n s.k. treenigheten, strategi-operatione r-taktik , tillkommer, vilka tillsammans
bildar krigskonsten. 75
Första gången en ny dimensi on eller
nivå mellan strategi och taktik etabl eras,
kan sägas vara under Napoleonkrigen. 76
Det var en nivå som i engelsk militä rteoretisk litteratur kom att kall as G rand tactics. Begreppet Grand tactics, som härstämmar från Jomini , visar dock stora likheter med vad vi idag menar med operationskonst och den operativa nivån. 77
Operationskonst och operativ nivå är
dock inte synonyma begrepp, däremot
utövas operationskonst på operativ
nivå. 7 ~ Operationskonst kan något förenklat sägas utgöra konsten om hur fä lttåg vinns och definieras så ledes som det
som ligger mellan konsten att vinna slag
(taktik) och konsten att vinn a krig (strategi) 79 Operationskonst kan därmed sägas omfatta grundläggande överväganden om var och när striden ska ll föras
och om var och när avgörande skall sökassu och skall således skapa de bästa förutsättningarna för samordning av taktiska fö rlopp.
Under 1800-talet förändrades krigförin gen i takt med den teknologiska och
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ekonomiska utveck lingen.81 Alla dessa
förändrin gar medfö rde sa mmantaget att
krigföringen blev alltmer komplicerad ,
delar av de n strategiska nivån utvecklades till e n krigsnivå på vilken fälttåg och
större insa tser kom att planeras och ledas82 En som snabb t insåg de nya tekniska möjligh etern a och blev en förebild
vad gällde att omsätta teori till praktik
var Moltke. 83 H an anses allmänt också
vara upph ovsmann en till den operativa
ledningen i Tyskl and. Begreppet operation fick genom honom en kvalitativ dimensi on i om rådet mellan strategi och
taktik. Men Moltke har själv aldrig formulerat detta ordagrant. ~>'~ Den fortsatta
militärteknol ogiska utvecklingen under
1900-talet förstärkte vissa tendenser från
tidigare period, vilket kom att innebära
att det enskilda slage t ersattes av en serie
av förflyttningar och slag, samordnade
till tid och rum. 85 Den s.k. slagväxlingen
varade också under en längre tidsperiod ,
än tidigare. Denna nya företeelse, en serie förflyttnin gar och slag, var ytterligare
grogrund till e n ny dimension i krigföringen 86 En dime nsion eller nivå som
grep sig an fälttåg istället för enskilda
slag, den operativa ledningsnivån. De
som först i egentlig mening insåg betydelsen och nödvändigheten av att definiera e n ledningsn ivå mellan strategi och
taktik var de ryska militärteoretikerna
på 1920 och 30-talet. 87 Den ursprungliga
förståelsen för den operativa nivån och
operationskonsten kan också härledas
till de studier som vid denna tidpunkt genomfördes i det forna Sovjetunionen.
Den operativa nivån skulle först långt senare framträda i det västli ga doktrinära
tänk andet. 88
I den militärteoretiska litteraturen är
begreppet operation inte entydigt kopplat till den operativa nivån. Begre ppet

används dels i en nivåre late rad mening,
som nivån mellan strategi och taktik och
dels i betydelsen militä ra operationer
och operativ konst i me ra allmän mening,
som kan sägas motsvara krigföring och
krigskonst. 89 Avslutningsvis kan vi således säga att på den operativa ledningsnivån sker planering och genomförande av
gemensamma och andra större operationer i syfte att uppn å militärstrategiska
mål, där operation är en sa mm anfattande
benämning av en fö ljd av åtgä rder i tid
och rum , som syftar till att nå ett bestämt
mål, inom ett avgränsat område (operationsområde) , vars övero rdn ade syfte är
att nå de strategiska målsättningarn a.

Taktik och den taktiska nivån
Ordet taktik härstammar från grekiskans
"taxis" och sedan "tactica", som betyder
konsten att ställa soldater i lämplig slagordning. l militära samm anha ng kan således taktik ses som lära n om användning av militära förband för att i strid nå
e n lokal fr amgång. 90 Denna beskrivning
stämmer väl överens med vo n Clausewitz klassi ska definition "taktik är läran
om stridskrafternas anvä ndning i strid " 91
och skall även ses i ett vidare perspektiv
som att taktik är hur man vinner slag.
Det speciella med taktik är att det är på
denna nivå som själva kamphandlingen
och det praktiska hantverket står i centrum . Begreppet taktik har således en
prägel av normer och regler i förbindelse
med användning av militära styrkor i
strid. 92 Vi ka n vid are säga att på den taktiska nivån samordnas militära resurser,
inom ramen för strid eller enskilt slag, i
syfte at t uppnå taktiska mål. Den taktiska nivån skall dock inte ses som en isolerad företeelse, utan är underordnad den
operativa och strategiska nivån. Genom
enbart taktiska vinster vinns inga krig,

det torde tyskarna under andra världskriget vara ett tydligt exempel på. Således är det av största vikt att enbart utkämpa de slag där den taktiska vinsten
får en operativ och en strategisk betydelse.
Tactics is the technique of deploying
and directing military .forces in co-ordinated combat activities against the enemy in
order to allain the objectives designaled
by strategy or operations. 93

Militärteori - definition och
funktion
Vid e n beskrivning av vad militärteori ä r
och vilken funktion den skall ha, är det
naturligt a tt först beskriva några av de
centrala utgångspunkterna, i det vi idag,
kallar mode rn militärteori .94 Utgångspunkten för de flesta militärteoretiska
studierna är de stora förändringar som
Napoleonkrigen medförde i Europa under perioden 1789-1815 och det är vid
denna tidpunkt som von Clausewitz och
Jomini ä ntra r scenen. Deras inflytande
på såväl militärteorin, krigföringen som
doktrinutveckl in gen har sedan dess varit
stort. 95
Militärteorin behandlar själva krigen,
krigens natur och dess politiska användande. Krigföring har traditionellt varit
huvudfunktionen för de militära styrkorna och således även ett huvudtema för
militärteorin. Traditionellt genom åren
har två centrala problemställningar behandlats inom militärteorin , nämligen,
vad ä r kr ig? och hur skall krig vinnas?
Svaret på den förra frågan kan säga utgöras av krigets filosofi , medan svaret på
den senare har en koppling till begreppet
strategi. Strategi i bemärkelsen krigföringens teori och praktik, avseende h ur
resurser ska ll koordineras och utnyttj as
för att på bästa sätt uppnå definierade
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politiska mål. Under slutet av 1800-talet
blev problemställningar om logistik,
transport och utbildning mer och mer
satt i centrum i den militärteoretiska litteraturen. Militärteorin började således
behandla ytterligare en central problemställning, nämligen , hur skall man bäst
förbereda sig för krig? 90 Efter 1945 och
atombombens inträde på slagfältet utvidgades de militärteoretiska ramarna och
på 1950- och 60-talet tog en fjärde central
problemställning form , hur skall krig
kunna förhindras? Under 1990-talet kunde ytterligare en ny trend skönjas och en
femte central problemställning dök upp i
den militärteoretiska litteraturen , nämligen, hur skall krig och konflikter kunna
avslutas?
Militärteorin kan säga utgöras av en
allmänbildande bakgrundskunskap, som
syftar till förs tåelse för krigskonsten,
men även för krigföringens generella sidor, oavhängiga av tid , plats, organisation
och motståndare. 97 Militärteorins funktion bör således vara att utgöra ett vetenskapligt fundament, som den militära
verksamheten kan byggas på , likt andra
professioner i samhället. 9~ Basen i militärteorin utgörs av krigs- och militärhistorien. Militärhistoriska studier är således en nödvändig ersättning för de erfarenheter som inte kan vinnas i fredstid. 99
Studier av militärteori och militärhistoria
ger därmed militär personal en grund att
stå på, i sin yrkesutövning, i fred, kris och
krig. Militärteorins uppgift skulle kunna
sammanfattas med nedanståe nde citat
från von Clausewitz:
Teorin blir därmed en handledning för
den, som vill göra sig förtrogen med kriget på teoretisk grund. Den lyser hans väg,
underlättar hans vandring, skolar hans
omdöme och skyddar han mot misstag.
[ ... j Teorin skall fostra den blivande fält-
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herrens inte/lek! eller snarare vara honom
till hjälp vid hans självuppfostran. 100
Militärteori kan således definieras
som militärhistoriska erfarenheter och
reflektioner satt i system , 101 vilka, i sin
tur, utgör en plattform för såväl doktrin
som genomförande. Om militärteorin
skall fylla sin funktion för framtida användare är det nog nödvändigt att militära tänkare även börjar prediktera om
framtiden och inte bara kommenterar
det som har hänt i historien , även fast risken att spå fel finns. En militärteori som
inte försök er behandla framtiden och
dess problemställningar är i praktiken av
litet reellt värde för dess användare.

Uppfattningen om krigets naturtvå militärteoretiska skolor
Vi har tidigare konstaterat att doktrinärt
tänkande och doktrinutveckling tar sin
utgångspunkt i olika riktningar och skolor. Redan under slutet av 1700-talet
fanns tendenser till de två typer av skolor, som kom att prägla 1800-talets krigsoch militärteori. 102 Den ena riktningen
fick sin klassiske tolkare i Carl von Clausewitz 103 och står för den mer tolkande,
reflekterande och skapande ansatsen,
som har sin grund i hermeneutiken. 104
Trots att hermeneutiken som vetenskapsteori knappast formulerats vid den
tidpunkt då von Clausewitz författade
sitt storverk, Om kriget, finner vi hos honom en intuitiv uppfattning av centrala
element i det herm eneutiska programmetJos
Vi vill först betrakta de mindre beståndsdelarna i vår! ämne ( kriget,förf tillägg), sedan de större enheterna och sist
det hela, allt sett i sitt inbördes sammanhang och stegvis fi'ån det enkla till det
sammansatta. 106
Den andra skolans synsätt har sin

grund i positivismen 107 och står för det
mer lagbundna och rationella och representeras av Antoine Henri Jominiws Det
är inte teorierna i sig som skiljer de båda
skolorna åt, utan det är framförallt synen
på deras tillämpning.
[. .. j lomini and Clausewitz saw much
the same things in wa/; but saw them
through very different eyes. 109
Von Clausewitz ansåg att teorier snarare var till för att först å histori en, medan lomini menade att det genom studier
av krigshistoria och militärteori går att ta
fram teorier, vilka sedan kan tillämpas.
lomini gör inte anspråk på att hans teori
skall vara heltäckande, men menar att
någon form av teoretiska principer är
nödvändiga. Syftet med hans främsta militärteoretiska verk , Precis de l'art de la
guerre, var att bevisa att det existerade en
grundläggande princip för alla krigsoperationer, en princip som bör behärska
alla kombinationer för att de skall bli
framgångsrika. 110 Von Clausewitz å andra
sidan, som såg kriget som en skapande
process, likt en konst, betraktade krigsteorin som ett instrument som var ägnat
att stödja fältherren i hans reflektion
över krigets verklighet. Han ansåg att
även om denna konst inte uteslöt element av både hantverk och vetenskap,
gjorde krigets karaktär av en tvekamp,
en duell mellan två viljor, att det vetenskapliga inte fick drivas så långt att fältherren förblindades av teorin. 111
Teorin skall fostra den blivande fältherrens intellekt eller snarare vara honom
till hjälp vid hans .\ji:ilvuppfostran. Den
skall därmed inre följa honom på slagfältet [. .. j Principer och regler är mera avsedda att ge den tänkande befälhavaren
allmänna riktlinjer för sitt invanda handlande än i detalj föreskriva hur han skall
agera.ll2

En principiell skillnad mellan dessa
båda militära tänkare var således att Jomini hade e n mer doktrinär och lagbunden läggning, medan von Clausewitz var
mer filosofisk. 113 Jornini såg kriget som
ett spel, där det finns flera regler och försökte således formulera en teori , som
innehöll ett antal regler och principer för
krigföringen. Von Clausewitz krigsteori å
andra sidan tenderade att bli krigsfilosofi , en reflektion över krigets innersta väsen och innebörd. 114 Han tog avstånd
från teorier som utgav sig för att kunn a
fungera som handledning i krig. Doktri ner, som kan förväntas skapa handlingsprogram , skulle undvikas. Von Clausewitz ansåg dock att teorier hade ett värde, men endast i den form som kan utvecklas genom omfattande studier av
krigshistorien och då som analytiska instrument, i syfte att nå fram till en djupare förståelse av kriget.
Dessa två skolors olika uppfattning
om kriget och synen på tillämpningen av
teorier påverkar även en doktrins syfte,
funktion och utformning.
1800-ta/ets militärtänkare tvistade om
krig var kaos eller ordning. Frågan är
ännu aktuell och svaret avgör bl.a. hur
doktriner skall utformas. 115
Enligt Jomini, som ser kriget som regelstyrt och till viss del förutsägbart, ger
generella regler eller principer god vägledning för krigföringen. 11 6 Denna mekanistiska uppfattning om kriget torde rent
generellt ge ett större utrymme för att utnyttja doktrinen för normativa syften
(här i betydelsen styrande). Denna riktning inom militärteorin präglas således
av lagbundenhet och detaljerat tänkande, vilket innebär att stor vikt läggs vid
precisa definitioner av doktrin. Doktrinformuleringen kan således ses som en rationalistisk process. Med ett rationalis-
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tiskt synsätt på kriget, som uppfattas regelstyrt, blir också en norma tiv doktrin
naturlig.117 Von Clausewitz teorier om
kri get, i sin tur, lägger större vikt vid krigets komplexitet och osäkerhet, där krigets karaktär till stor del handlar om friktion och kaos. Generellt torde gä lla att ju
större osäkerhet som finns, desto mindre
strikt och normativt bör en doktrin formuleras. Med denna syn på kriget blir således det styrande inslage t i e n doktrin
begränsat. Däremot framstår be hovet av
e n förståelse för krigets natur och inre
väsen som större och väsentligare. Doktrinens uppkomst torde således domineras av yttre faktorer och erfarenhet. En
doktrin , inom denna skolbildning, te nderar därmed att få ett mer pragm atiskt och
allmängiltigt innehåll , som främst beskriver och skapar förstå else för krigets natur och inre väsen. 118

Noter
' Slutet på kalla krige t och östblockets fa ll har
lett till stora förändrin ga r i den säkerhetspolitiska miljön. Världen står inte längre inför hotet om e tt storkrig e ll er totalt kri g mell an väst
och öst. (Förf. anm.)
2

Inom den militärteoretiska litteratu re n och i
doktriner får begreppet "Operations Other
Than War" (OOTW) ell e r " Military Operations Other Than War" (MOOTW) a llt större
be tydelse. (Förf. anm.)
3

Svensk doktrinutvecklin g, på militärstrategisk och operativ nivå, inleddes und er hösten
2000, med målsättningen att vara klar vid årssk iftet 2002-2003. Försvarsmakten , HKV skrive lse 19 400:68743, Utveckling av militärstrategisk och operativ doktrin , 2000-06-13, s. H. Se
även Försvarsmakte n, HKV skrivelse 19
400:74754, Remiss 2 - Militärstrategisk doktrin ,
200 1-12-07, missiv, s.l. De taktiska (försvarsgrens-) doktrinerna skall vara utveck lade och
klara 2004. (Förf. an m.)
'Ett ann at syfte med det svenska doktrinarbe-
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tet är att utveck la och fördjupa kunskapen avseende doktrinutveckling och principer för
framtida krigfö ring. Försva rsmakten, Årsrapport från Pe rspekti vplane ringen (PerP) 20002001. Försvarsmaktside och m å/bild. Rapport
5, 2001 , s.172
5
Vid sammanträdel med Försvarsmaktens direktion de n 6 december 2001 fastställde Överbefälhavare n (ÖB) strukturen för Militärstrategisk doktrin sa mt de finition erna av begreppen doktrin och strateg i. Vidare beslutade ÖB
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omöjligt för militära chefe r att leda på de n s.k.
ope ra tiva ni vån. Med detta synsä tt kan de t således hävdas att Na po leon bidrog till e ta blerand e t av de n ope ra tiva leclningsnivå n.
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Ja mini de fini e rade " G ra nd tactics" som:
" Gra nd tactics is th e art o f pas ting troops
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Örlogskapten
PETER FRISK

Ö rlogskapten Peler Frisk, sorn även har ~jökap l ensexam en,
är verkstun i eget företag som managementkonsu/r och då
företrädesv is engagerad i företagsförädling och w bildning. l
u/redningsarbetel inom M B U har Peler Frisk varit
marinens represenrantför STWC-harmoniseringen med
sjöbefälsskolorna.

Sjöofficerares behörighet
Denna artikel är en uppföljning till en tidigare artikel i Tidskrifi i Sjöväsendet (TiS nr 21
1999sid. 214)

Kungl. Örlogsmannasällskapet belönade år 2000 kommendörkapten Thomas Gunnarsson och mig med sin silvermedalj för vårt arbete med sjöofficerarnas internationella behörighet. Vi har sedan dess tillsammans arbetat vidare inom Marinens Behörighetsutredning (MBU), där vi fortsatt att penetrera frågorna. l dagarna överlämnar utredningen sitt skriftliga slutbetänkande till Generalinspektören för marinen.
Nedanstående artikel är en uppföljning av vad som hänt sedan hösten 2000 och hur
olika tillskyndare och belackare har intagit sina utgångslägen för att uttrycka sig på
ett sätt som förmodligen känns hemtamt för akademiens ledamöter. Det har hela tiden stått klartför oss att vi involverat oss i en batalj där detfinns många meningar,
åsikter och anspråk på att veta bäst, icke bara för egen del, utan också för sin egen
organisation, sin yrkesgrupp, samt sist men icke minst, vad som är bäst för konungariket Sverige.

Bakgrund
För att komma till rätta med situationen
avseende kompetens och behörighet
in om marinen tillsatte viceamiral Peter
Nordbeck 1998, en speciell utredning
med just uppgiften att utreda och föreslå
åtgärder inom marinens utbildning för
att samlat förstå hela frågeställningen.
Utredningen fick namnet Marinens Behörighets Utredning (MBU) och har bli-

vit ett projekt och beredningsorgan som
rapporterat till Marintaktiskt kommando (MTK). För att börja med några
grundläggande stämningsbegrepp väljer
vi att då och då tala om konungariket
Sverige. Bakgrunden till detta är att vårt
fosterland i må nga internationella avtal
betecknas med just "the Kingdom of
Sweden".
Internati onella sjöfartsavtal är av ut-

''' Det internationella avtal som Sverige ratificerat, STCW-95 , betyde r Standards ofTraining, Certification and Watchk eeping. l detta avta l finns tabeller och beskrivnin gar för vad som skall uppfyllas av fartygsbefäl avseende Training, Certification and Watchkeeping.
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omordentligt intresse också i behörighetsfrågor. Förenta Nationerna har i sitt
underorgan för sjöfart, l MO, lnt'l Maritime Organisation reglerat bl.a. behörighets och kompetensfrågo r. Egentligen är
inte denna reglering speciellt färsk då det
faktiskt har funnits en ordentlig uppsättning regler sedan 1978. Dessa uppdaterades väsenligt och skärptes 1995 och konungariket Sverige accepterade detta regelverk som fick arbetsnamnet STCW''
1995. Sverige åtog sig också att börja införa dessa internationell a regler i svenska sjöfartssammanhang från l februari
1997. Det finns en hel rad skäl att införa
internationella avta l in om sjörättsområdet, men vi begränsar oss till att nämna
några uppenbara anledningar.
Sjöfarten är till sin natur internationell , eftersom det vanligen handlar om
att frakta varor mellan länder. Varje stat
har sitt eget rättssystem och det blir
mycket komplicerat ifall inte de olika nationernas rättssystem har så många gemensamma drag som möjligt t.ex. i fråga
om lastägaren, lasthanteringen samt sist
men icke minst , hur lastbäraren dvs. fartyget skall vara utrustat, bemannat och
under vilken flagga och därmed respekterande aktuell nations regelverk , som
fartyget skall framföras. Flaggstaten är
därför ett centralt begrepp i sjöfartssammanhang.
En internationell reglering ger dessutom en miniminivå för vad som kan krävas sjösäkerhetsmässigt Sjösäkerhet är
det viktigaste mål et för FN (IMO) och de
olika nationerna inom det internationella sjöfartssamarbetet En annan önskvärd effekt är att olika nation er måste
uppfylla samma regelverk vilket innebär
att konkurrensen utgå r från relativt likartade grundkrav. En intressan t passus i
just detta sammanhang är ingressen i ett

sjöfartsavtal , där avtalet stipulerar att det
är "sä ke rh eten för liv, miljö och last " som
skall säkerställas. Bara för några år sedan var ordningen "liv, last och miljö " .
Utöver varutiöden mellan olika hamnar
finns den statliga sjöfarten t.ex. militär,
tull, kustbevakning och polis samt även
lots och fyrväsende med tillhörande ansvar för ham nar, farleder mm.

Aktörer
I det internationella sjöfartsavtalet undantas formellt den militära verksamheten från rege lsystemet men FN (IMO)
uttrycker det på så sä tt att man önskar
att de olika nationerna även för militära
fartyg anpassar sina uppträdandemönster "when practicable and reasonabl e".
Ett tydligt exempel på en sådan anpassning är tex. de internationella sjövägsregl erna, vilka tillämpas av alla sjöfarare
oavsett verksamhetsinriktning vare sig
denna är civil elle r militär eller varför
inte privat och statlig.
Aktörerna inom detta område i
Sverige är ett flertal, var och en med olika inriktning. Högsta organ är Sveriges
riksdag som har funktionen att ratificera
de internationella avtal som regeringen
tecknat med IMO. Näringsdepartemen tet är den del inom regeringen som har
ansvaret för dessa frågor. Under näringsdepartementet är Sjöfartsverket den aktiva statliga represe ntanten, nation ellt
och internationellt. Därutöver finns Sveriges två civila sjöbefälsskolor samt Sveriges militära sjöbefälsskola, Örlogsskolorna. Utöver dessa skolor finns ingen
annan svensk utbildningsorganisation ,
som kan erbjuda komplett utbildning till
sjöbefäl. Däremot finns det privata skolor/kursverksamh eter som kan tillhand ahålla delar av utbildningen.
Andra aktörer utöver statliga institu-
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tioner är organisationer med starka intressen in om behörighetsfrågorn a t.ex.
redarföreningarna
fackfö reningarna,
dels för de större rederierna, Sveriges redareförening SRF, dels SWEREF som ä r
redarorganisatione n för det svenska
småtonnaget t.e x. passage rartrafike n inomskärs. Utöver dessa intressenter finns
sedan några år också ett forum för överläggningar mellan olik a svenska ak törer
inom sjöfarten nämligen Sjöfartens sa marbetsorgan SjöNS. D et är som sy nes
många so m vill ha ett ord med i laget.

Nuläget
TSverige examine ras ett par hundra civila sjö befäl årligen . Siffran varierar lite
mell an olika år och antalet omfattar
både tekniker och nautiker. Nautiker är
det civila namnet på vad marinen kall ar
operatörer. l det följande har vi valt den
civila termen eftersom den är tydligare
än den militära beteck ningen. T marin en
utexamineras årligen knappt 100 militära
nautiker och tekniker.
De civila sjöbefälens utbildnin gs pl an
är utfo rmad med hänsyn till STCW samt
av Högskoleverket accepterade kursområden. Ca 113 av ämnesområdena är valda i samråd med högskolesystemet, 2/3 är
styrt av de intern atio nella sjöfartsavtalen
vilka tolkas och omsätts hos högskolorna
i samråd med Sjöfartsverket.
De militärt utbildade sjöbefälen har
sin kursplan utformad med utbildningsmål fastställda vi a försvarsbeslut i Riksdagen. I detta utbildningssammanhang
betyder det att ca 1/3 av utbildningstide n
uppfyller av STCW upptagna ämnesområden. 2/3 av tiden anvä nds till vad Riksdagen beslutat att en svensk officer skall
ha inlagt i sin utbild ni ng. Underlaget till
Riksdagen 1996, då officersutbildningen
översågs, omfattade tyvärr inte tydligt
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och kl art STCW:s krav vilket innebar att
Försvarsmakten idag förändrar och kompletterar marinens office rsutbildning.
Ä ven armens och flygvapnets utbildningsinnehåll förändras.
Inom Försvarsma kte n är det högkvarteret som har utbildningsansvaret
Inom högkvarteret är det sjösäkerhetsinspektionen som har att fo rmulera de
grundlägga nde utbildningskraven avseende yrkesk unnande för försvarets sjöfarare. Sjösä kerhetsinspektionen har huvudinriktnin g mot de ämnen som är sjösäkerhetsrelaterade, dvs. i praktiken
STCW-krave n. Sedan flera år har marinens företrädare önskat utöka de sjösäkerhetsrelaterade ämnena i den nya officersutbildningen. Den gamla officersutbildningen hade en tydligare yrkesinrik tning, vilket eftersträvas även för den nya
officersutbildningen. E n tydligare yrkesinriktn ing har varit före nat med stora
svårigheter eftersom tota ltiden för den
grundlägga nde officersutbildningen varit
fastlagd och de stora kunskapsfälten ytterst vilat på riksdagsbeslut. Riksdage n
har betonat vikten av att en svensk officer har grundläggande insikter i statskunskap, folkrätt m. m. Sammantaget har
detta medfört en för svag yrkesinrik tning, vilket nu håller på att korrigeras.

Utgångspunkter
Det blev tidigt uppe nbart för ledamöterna inom MBU att det var både önskvärt
och nödvändigt att föra sa mman militära
utbildningskrav med civila. Det var också
uppenbart fö r M BU att det även för mili tära sjöfarare fanns behov att tydligt
klarlägga att utbildningen uppfyller både
svenska och internationella behörighetskrav till sjöss. Motiven fö r MBU:s ställningstagande i dessa frågor var flerfaldigt. Kon ungariket Sverige ratificerade

1997 FN-konventionen STCW fr ån TMO
avsee nde sjösäkerhet. Sveriges sjömilitära företrädare måste således både känna
till och uppfylla denna konventi on. Vidare värderade MBU Sveriges engagemang
och deltagande i olika inte rn ation ella
sjöoperationer. De nna uppgift är ökande
i omfattning mot bakgrund av internationella åtaganden för vårt land.
Örlogsfartyg under förflyttnin g i in te rn ation ella farvatten måste fö lj a van li ga uppföranderegle r till sjöss sa mt också
veta under vilka regler andra sjöfarare
seglar. Naturligt var också att ha en god
uppfattning om vilka kunskaper och förutsättningar som var grunden fö r handelssjöfartens verksamhet. Utöve r dessa
insikter fanns ju också den klassi ska marin a uppgiften at t skydda svenska sjötransporter i ofredstider. Då måste den
militäre chefen till sjöss som eskort veta
förutsättningarna hos sitt skyddsföremål.
De t är väl numera- äntligen vill vi tillägga - klart för de flesta svenskar vilken betydelse sjötransporterna till och från
Sverige har för vår folkförsörjnin g. Enba rt detta faktum motiverar ett närmande mellan civil och militär sjöfararutbildning.
säkerhetspolitiskt är tillgång till sjötransportresurser vitalt för Sverige. Tillgång kan arrangeras på olika sä tt, me n en
fö rutsättning är egen svensk sjökunskap
vi lke t betyde r väl utbildad personal avsee nde verksamheten och därmed helt naturligt sjösäkerhet. Denna har inga särsk ilj ande drag fö r sjöfart som utövas under tvärskuren ell e r tre tungad flagga . Arbetet komplicerades av att de personer
som idag fra mfö r marinens fa rtyg kommer från tre olik a utbildningsgå ngar, varav det senaste yrkesofficersprogrammet
(YOP) ännu inte producerat någo n officer till ledande befattning för ett riktigt

stridsfartyg eftersom YOP inte är äldre
än drygt 2 år. MBU tog således tidi gt
stä llning för att harm onisera mili tär och
civil svensk sjöbefälsutbildning. Arbetet
inri ktades på att kartlägga skillnader och
likh eter inom utbildnin g och sjöpraktik
och med ledning härav föreslå åtgärder
som bedöms gynna hela sjöfartssektorn.

Verifiering
MBU tog initiativ ti ll e n kompletteringsutbildning för de marinofficera re som
idag arbetar som fartygsledning dvs. utbild ade en ligt de äldre utbildningsmodelle rn a ÄBO eller NBO. ÄBO syftar på
den utbildning som gavs på Näsbypark
och NB O avser utbildningen som genomfördes i Karlskrona .
Kompletteringsutbildningen genomförd es i samarbete mellan Chalm ers sjöbefälsskola i Göteborg och Örlogsskolorna. I juni år 2001 examinerades åtta sjökaptener efter en kompletterande utbildning med en fak tisk studietid på drygt en
termin . Under hösten 2001 examin e rades
åtta sjöingenjörer. På detta sätt skapades
kunskap inom marinen avseende de
skillnader som finns mellan civi l och militär utbildning. På detta sätt blev då också likh eterna mell an dessa båda slag av
utbildningar helt klarlagda. Genom detta
samarbete verifierades ett av MBU:s antaga nden avseende vad som behövde
kompletteras.
Ca 2/3 av de militärt studerade ämnena kunde direkt tillgodoräknas för exame n i högskolan. Å terstående 1/3 bestod
av de specifika förhållanden som ka rakteriserar ett handelsfartygs verksamhet.
Lastteknik och sjöfartsadministrati on
var exempel på sto ra kompl etterande
kunskapsområden fö r dessa åtta sjöofficerare in om nautik. Samtidigt med nautikerna gick också tio blivande sjöingen-
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jörer dvs. teknike r från marinen. Dessa
kunde av planeringstekniska skäl inte ta
sin examen i juni 2001 , men lärdomen var
att MBU:s antaganden verifierades.
Ä ven här tillgodoräknades militärt studerade ämnen.
Året efter att marinen via M B U genomförde sin kartläggning och sitt åtgärdsprogram för sina officerare tillsatte
högkvarteret en arbetsgrupp för att se
över den i försvarsbeslutet 1996 beslutade nya officersutbildningen. MBU kunde
direkt till denna utredning lämna sitt förslag till förändrade utbildningsplaner för
YOP, där hänsyn tagits till den av Sverige
ratificerade ovannämnda internationella
överkommeisen STCW. För denna nya
officersgrupp behöver ämnesområdena
utökas/förändras med 2/3 i motsats till de
äldre utbildningarna, där ca 113 behövde
kompletteras.
Behörighetsfrågan har två huvuddelar, nämligen utbildning iland på högskolan samt sjöpraktik . I den civila utbildningen finns ingen egen resurs för att tillhandahålla sjöpraktik , högskolan överenskommer och upphandlar med hjälp
av ett statligt utbildningsbidrag sjöpraktikplatser i handelsfartygen. Någon eller
några studenter placeras på resp. fartyg
och blir där handledda av befälet ombord. I många fall fungerar detta bra utifrån utbildningskvalitativa krav, men det
finns tyvärr också fall där systemet vare
sig ger avsedd träning eller uppnår målet
för att befästa de teoretiska kunskaperna.
l såväl den militära som i den civila
utbildningen ingår sjöpraktik. Marinen
förfogar över egna utbildningsplatser
ombord och kan på så sätt befästa och på
ett kontrollerat och effektivt sätt tillse att
de i utbildningen ingående momenten
ve rkligen blir genomförda.
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När en civil utbildning är avslutad ,
förses eleven med en grundbehörighet
För en nautiker som avlagt sjökaptenseller styrmansexamen blir detta en styrmansbehörighet Denna nivå kallas klass
V. Med denna behörighet som grund kan
han/hon sedan själv arbeta sig upp avseende behörighet för att till slut få en befälhavarebehörighet, vanligen kallat sjökaptensbrev. Med detta bevis i handen
finns då den formella möjligheten att ansöka om ett eget befäl hos en redare, när
ett arbete finns. Civil behörighet utfärdas
av Sjöfartsverket som fått tillämpningsansvaret utifrån grunder i den s.k. behörighetsförordningen utgiven av regeringen . Själva tjänsten eller anställningen
måste dock erhållas hos något rederi, dvs.
en arbetsgivare.
För sjöofficerare är gången mycket
likartad, efter examen blir det tjänst på
något av marinens fartyg och stegvis genom olika befattningar och grader till en
tjänst som befälhavare/fartygschef. Att
uppnå militär befälhavarposition tar ungefär samma tid som för en civil styrman
efter examen. Under tjänstgöringens
gång utfärdas inom Försvarsmakten årligen betyg eller vitsord, vilka sedan ligger
till grund för bedömningen av vederbörandes förmåga och lämplighet att utöva
ett eget befäl. För såväl militära som civila sjöfarare ställs allmänna sjösäkerhetskrav på t.ex. sjukvårdskunnande, brandbekämpning, rökdykning, hantering av
livräddningsutrustning m.m. samt därutöver fysiska förutsättningar i form av läkarundersökningar med åtföljande intyg.
För båda dessa sjöbefälskategorier är allmänkunskaperna desamma oavsett civil
eller militär arbetsgivare. slutsatsen är
naturlig, visst skall konungariket Sverige
kunna ha behörighetskrav som omfattar
både militära och civila sjöfarare.

Svaret är att det redan idag är fullt
möj Ii g t både praktiskt och ekonomiskt
att etablera ett sådant system. Det skulle
vara av stort värde utifrån svenska civila
och militära, statliga och privata intressen. Konungariket Sverige har allt att
vinna på ett gemensamt behörighetssystem. Nu är farleden framåt för denna
resa, långtifrån utan girar och grynnor i
dessa frågor. Kursen ligger utlagd mot
både kraftig vind och motsjö, men det
finns som alltid till sjöss medvindsstråk
och i motvind kan man ju som bekant
kryssa. Med andra ord, här kommer
många olika intressen in i bilden , här
finns revir att bevaka , territorium att vinna eller förlora, jobb och arbetstillfällen
att skydda eller förstärka. Men som vanligt så trycker sig en verklighet på utifrån
och då börjar argumenten att tryta eller
bli alltmer oklara.
Föreskrifter angående kompetens
och behörighet är nationella dvs. Sverige
utformar sina egna regler, men vårt medlemskap i den Europeiska Unionen gör
att Sverige också måste acceptera andra
EU-länders genomförda sjöutbildning
och praktik. Den internationella kostnadsutvecklingen inom sjöfarten med
konkurrerande låglönebesättningar från
andra länder gör att Sverige också tvingats att t.ex. bedöma och acceptera behörighet utfärdad i Polen och Filippinerna.
Processen har varit att Sjöfartsverket fått
bedöma utbildningar i vissa länder och
därefter har dessa länder kunnat ansöka
om ett s.k. endorsement för Sverige dvs.
acceptans av sin utbildning.
Nuläget är således att den svenska behörighetsförordningens regler exkluderar svenska sjöofficerare, dvs. svenska
stalens egna sjötjänstgörande tjänstemän,
men att också dagens svenska regler accepterar sjöfarare från andra nationer

förutsatt att deras behörighet kommer
från ett EU-land eller de ovan nämnda
länderna utanför EU. Utbildning i Norge
är också accepterad. Det kanske är att
vara övertydlig att säga att någonting
tycks halta avseende utformningen och
utfärdande av civila svenska sjöbehörigheter. Formellt kan Försvarsm akten hävda att man står över dessa FN-konventioner och regler och därmed lämnar försöken att argumentera för det kloka i att
skapa ett gem ensamt svenskt behörighetssystem. Motparten är Sjöfartsverkets
tjänstemän i Norrköping. Det är nämligen hos Sjöfartsverket som motståndet
mot en svensk harmonisering är tydligast. Motiven för detta motstånd har aldrig presenterats övertygande i de många
överläggningar som genomförts.
Hur gör då våra grannländer? Ja, ryssarna accepterar militärt förvärvad sjöpraktik och kunnande liksom danskarna
och som nämnts ovan även våra närmaste grannar i Norge. Haken i Sverige har
varit att sjöpraktik ombord i militära
stridsfartyg inte får tillgodoräknas tidsmässigt för att utfärda en svensk behörighet. Sjöfartsverket har idag föreskrivit
att praktik endast kan tillgodoräknas om
den fullgjorts på handelsfartyg. Sakligt
sätt är denna hållning tveksam, eftersom
ett örlogsfartyg och då särskilt ett stridsfartyg är vida mer komplicerat utrustningsmässigt. Vanligen är örlogsfartygen
kraftigare utrustade med mera komplext
maskineri etc. än den absoluta majoriteten av handelsfartygen. Sjöpraktik från
e tt örlogsfartyg borde därför vara väl så
meriterande i en behörighetsprövning.
I dessa typer av frågor står just nu bataljen och den kommer rimligen att avgöras så att svenska sjöofficerare också
får tillgodoräkna militär sjö tid. Skälet för
att det måste bli så är att argumenten är
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logiska och konsistenta. Sjöfartsverket
har på senare tid också till stor del accepterat marinens synsätt i just denna fråga.
En återstående fråga är om marinen i sin
utbildning också kan e rh ålla behörighet
klass V. Sjöfartsverket hävdar att detta
inte är möjligt utan kräver ytterligare
speciell civil sjöpraktik. Marinen har inte
tid för ytterligare sjöpraktik före officersexamen och anser dessutom att praktiken som ges i utbildningen väl fyller
kraven för klass V.
Numera vet ju ansvariga i marinen
också vad som krävs inom den civila sjöbefälsutbildningen. De sjöofficerare, som
genomfört utbildningen , har visat att deras militära utbildning varit helt tillämplig och dessa lite ovanliga högskolestudenter har fått lovord från lärare på båda
sjöbefälsskolorna. Det finns andra intressanta anomalier, en norsk sjöofficer har
fått tillgodoräkna sjötid ombord på ett
svenskt stridsfartyg vid ansökan om
norsk civil behörigh et. Konsekvensen är
minst sagt intressant, en norsk sjöofficer
kan så ledes senare få ut en svensk civil
behörighet eftersom vi svenskar accepterar norsk behörighet som likvärdig den
svenska .
Men en svensk officer kan inte tillgodoräkna sjötid på stridsfartyg. Det finns
fler lustiga exempel: En svensk sjöofficer
med mångårig isbrytarerfarenhet får inte
ut sin sjökaptensbehörighet Han har nyligen kompletterat sin utbildning med en
civil sjökaptensexamen och hans omfattande sjöpraktik främst som befälhavare
på isbrytare har fullgjorts före hans formella sjökaptensexamen. Eftersom sjöpraktiken fullgjorts före examen får han
inte tillgodoräkna denna sjötid. Motivet
från Sjöfartsverket är rent formellt , isbrytarna opererades ju åt Sjöfartsverket
av denna befälhavare under mer än 5 å r,
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men då seglade han på sin militära behörighet, nu är det civil behörighet Vad som
hänt i flera fall är att sjöofficerare utanför marinens uppgörelse med högskolan
tagit sin examen och begärt behörighet
hos Sjöfartsverket. Allehanda avslagsmotiv har letas fram i Norrköping för att
kunna utestänga dessa sjöfarare från en
försörjnin g i ett civilt sammanhang.
Regeringens behörighetsregler har en
paragraf som medger Sjöfartsverket rätt
att godta an nan likvärdi g praktik och utbildning. Regeln vill Sjöfartsverket inte
tillämpa av någon anledning. Länsrätten
i Linköping får därför regelbundet in
överklaganden och har säkerligen anledning att fundera över vad som är rimligt
och kan inrymmas i förordningstexten.
Ovan nämnd sjöofficer från isbrytarna
har vunnit gehör för sin uppfattning i
länsrätten , men Sjöfartsverket har överklagat till Kammarrätten. Stelheten i nuvarande regelverk bör förändras, så att
olika utbildningsvägar och erfarenheter
skall kunna ge en svensk behörighet. Om
detta pga. för starkt motstånd inte skulle
gå, kan Sverige behålla två system dvs. en
civil och en militär behörighet. Det låter
dock väl märkvärdigt att inte kunna utforma svenska grundkrav som inneh ålls
av både militärt och civilt utbildade sjöbefäL Det handlar ju om att kunna uppträda till sjöss på ett sjösäkerhetsmässigt
bra sätt.
För att komma tillrätta med denna
pågående behörighetsbatalj har marinen
via MBU medverkat i en arbetsgrupp initierad och ledd av Sjöfartsverket. Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till
hur många poäng som STCW skall omfatta i svensk civil och militär sjöbefälsutbildning. Arbetsgruppen har också specificerat hur en kompletteringsutbildning
för sjöofficerare skall se ut. Det fanns an-

led ning att förmoda att arbetet i detta forum kunde uppnå en överenskommelse
om utbildningen. Så har det också blivit
avseende den teoretiska utbildningen ,
men vad som hän der inom sjötidsfrågan
återstår att se.
Vad avser utbildningen börj ar e n mer
övergripande syn utvecklas. Våra sjöbefälsskolor har redan idag en viss profil på
sin utbildning. Det finns anledning att
tillvarata sådana ideer. Marinens roll
skull e här kunna vara en helhetssyn på
utbildningen samt att ta ledartröj an inom
de områden där marinen idag är kompetenta t.ex. leda rskap, sjösäkerhet, sambandskunskap, positionsbestämning och
höghastighetsfartyg. För att också lösa
upp behörighetsfrågorna och direkt påbörja en samsyn vore en väg att erbjuda
utbildning ombord på våra örlogsfartyg
för elever vid sjöbefälsskolorna För marinens fo lk skulle växeltjänstgöring ombord på vissa handelsfartyg med särskilda kursplaner och gemensamt utnyttjande av simulatorer kunna vara en lämplig
väg.
Ett sådant svenskt agerande sku lle utveckla både marinens utbildningssystem
och svensk sjöbefä lsutbildning. Inget tillstånd behöver inhämtas, det är bara att
börja arbe ta gemensamt och stegvis hitta
modellen för vem som skall ansvara för
vad inom utbildningen. Många intressenter, inte minst de svenska redarna, inser
ju de klara fördelarna med att också ha
gemensamma svenska behörighetsregler.
Inom en snar framtid går en stor del av
handelsjöfartens befäl i pension. Återfyllnaden står inte i proportion till behovet , varför det finns stor risk att Sverige
förlorar kunn ande och erfarenhet av sjöfart. Sjöfartskunnande är en nationell
svensk strategisk resurs och kunskapsbärarna är det svenska sjöbefälet. Ett har-

moniserat behörighetssystem skulle ge
möjligheter att tjänstgöra inom varandras verksamheter allteftersom individernas livssituation förändras.
Att för kortare eller längre tid kunna
segla i handelsfartyg för en marinofficer
vore ett mycket välkommet tillskott
inom rederinäringen. Civilt behöriga sjöbefäl skulle kunna tjänstgöra ombord i
marinens fartyg vid internationella uppdrag etc. Det är uppenbart att konungarikets intressen skulle gynnas av växelbarhet mellan olika utbildade sjöbefäL Vår
uppfattning är att regeringen, som troligen får avgöra behörighetsfrågan, inser
risker och möjlighete r med en harmonisering av regelverket, och kommer fram
till att det bästa för konungariket Sverige
är att ställa gemensamma likadana sjösäkerhetskrav på alla svenska sjöfarare.
Det skall inte vara särskiljande om personerna arbetar direkt för Sverige i statlig sjötjänst, eller om de som handelsflotta ns folk arbetar indirekt för Sverige
inom sjöfarten men i privat tjänst.

Avslutning
Det övergripande målet är alldeles uppenbart. Sverige behöver en väl fungerande sjöfart i både fred och ofredstider.
De, som arbetar inom denna sektor, skall
ha gemensamma synsätt på sjöarbetet
och framförallt på vad sjösäkerheten
kräver. Arbetsmarknaden till sjöss skall
självklart vara öppen för alla som uppfyller de nationella och internationella kraven . Kraven skall ge möjligheter, och definitivt inte verka hindrande för personer
som vill arbeta som befäl till sjöss.
Regelverket ska ll även ge utrymme
för personer, som väljer sjöyrket att kunna trampa däck , oavsett om däcket är
statligt , privat , civilt ell er militärt. Svensk
behörighet skall kunna erhållas av svens-
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ka sjöfarare som fyller kraven. Det ge r
ett sjösäkerhetskunn ande som manifesteras genom behörighete n och inte genom ett yrkesi ntyg. Internatione llt anser
vi det helt nöd vä ndigt och självklart att
svenska officerare uppfyller FN:s regler
för behörighet, arbetet med att ge nomföra detta börjar hemma i Sverige med förnuftiga regler och föreskr ifter. Thomas
G unnarsson och jag har nu avslutat vå rt
arbete in om MBU. Vårt arbete började

med den situation, som rådde fram till
och med 1960, då officersexamen kunde
växlas mot sjökaptensutbild ning. Arbetet
med att åte rigen få officersutbildnin gen
accepterad i den svenska behörighetsförordningen bar varit engagerande och stimulerande. N uläget är att frågan bör
kunna lösas på ett för alla parter bra sätt.
Konungarikets Sveriges all a SJÖFARARE är värda detta.

Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl Örlogsmann asä llskapet är en Kunglig akadem i stiftad 1771. Sällskapets sy fte ä r
att följa och arbeta för utveckl ingen av sjökrigsvetenska pen och sjöväsen det i all mä nhet. l en lighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrift e r, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskol an .
Tävlingsskrift får även av handla valfritt ämne inom sjökri gsvetenskapen eller sjöväse ndet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vete nskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. strategi och stridskrafters användning.
2. Pe rsonal , utbildning och organisation.
3. Vapenteknik.
4. Vapenbärares konstruktion.
5. Humanteknik och underhållstjänst.

Tävlingsskrifter för 2003 skall senast den 15 maj 2003 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannsälls kapet
Box 13025
103 01 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förs eglat kuvert som innebåller författarens
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas
Sällskapets medalj eller hedersomnämna nde samt penningbelönin g. Kungl Örlogsmannasällskapet 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 sjökrigsvetenskap ligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen
och hjälpmedel- navigation och sjöfart.
Örlogsmannasäll skapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssamma nträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2003 skall skicka in utredning e ller avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasä llskapet
Box 13025
103 01 STOCKHOLM
senast den 15 maj 2003 .
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsm ann asä llskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet
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