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Nr 112004. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde måndagen 19 janu

ari 2004 i Göteborg 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Nordiska sjukvårdshögskolans föreläsningssal samt Sjöoffi

cerssällskapets lokaler på Nya Varvet i Göteborg i närvaro av 81 ledamöter och in-

bjudna gäster. 

§ 3 Valdes ordinarie ledamoten Jan Eriksson till föredragande i vetenskapsgrenen 

IV, "Vapenbärares konstruktion". 

§ 4 Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten Christopher Werner under 

rubriken "Trender och konstanter i den maritima arenan ". 

§ 5 Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten Sten Göthberg under rubri

ken "Svensk marin krigsförsäkring under 100 år" . 

§ 6 Bibliotekarien orienterade om Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek och 

aktuell verksamhet där. 

Vid protokollet 
Rolf Edwardson 
Mötessekreterare 

Nr 2/2004. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona ons

dagen 25 februari 2004 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiralitetstorget 7 i Karls

krona i närvaro av 32ledamöter och inbjudna gäster. 

§ 2 

§ 4 

§ 5 

§ 6 
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Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Dag Ar

vas och ledamoten Bo Cassel avlidit. 

Ordinarie ledamoten Evorn Mårtensson höll inträdesanförande under rubri

ken "Det marina konceptet i det nätverksbaserade försvaret - några reflexio

ner avseende utveckling" . 

Korresponderande ledamoten Michael Krafft höll inträdesanförande under 

rubriken "Råtacklade passagerarfartyg, från guldrusch till en nisch i den mo

derna kryssningsindustrin". 

Ajournerades sammanträdet för gemensam middag. 

§ 7 Återupptogs sammanträdet. 

§ 8 Korresponderande ledamoten Mikael Krafft kompletterade sitt inträdesanfö

rande med visn ing av sin film om "Byggandet av världens andra femmastade 

fullriggare, 100 år för sent". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 

sekreterare 

Val av nya ledamöter 2004 

Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar §6 säger följande: 

Förslag till hedersledamot, ordinarie eller korresponderande leda

mot skall skriftligen, undertecknat minst tre ledamöter och med 

motivering, inlämnas till styrelsen. 

Enlig~. de nya tillämpn.ingsfö_reskrifterna till KÖMS stadgar, som 

faststalldes 2003, skall mvalsförslag vara styrelsen tillhanda senast 

den 15 J!laj. Förslag till inval enligt ovan skickas till sekreteraren i 

Kungl. Orlogsmannasällskapet, Box 13025, 103 01 STOCKHOLM. 

5 



r 
Korresponderande ledamoten 

MARTIN HAGBYHN 

Civilingenjör Martin J Tagby/111 är verkställande direktör i 

Kockwns AB 

Kockums roll i "Maritime Security Concept" 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Karlskrona 17 december 2003 

Den nya världens ordning håller på att sakta finna sina former. Försvaret och där

med försvarsindustrin står inför en spännande tid, när gamla och invanda metoder 

omprövas. Invasionsförsvaret är förlegat och nu är det insatsförsvar som gäller. Ef

ter terrorattacken i New York den 11 september 2001 framstår det tydligt att det en

dast är i samarbete som terrorismen kan bekämpas. För detta krävs då utökad inter

nationell samverkan. Hotbilden framöver är fortsatt diffus men med internationell 

terrorism som ett tungt inslag. Ä ven om vi endast har sett början på en förändring 

mot en ny världs ordning så står det klart att konflikter mellan etablerade nationer 

blir mindre vanligt i takt med att ekonomiska och politiska integrationer genom oli

ka konstellationer fortsätter. Däremot ser man en ökning av attacker och aktiviteter 

från "ickestatsassocierade" grupper. Detta är ett större hot än att något grannland 

skall realisera ett väpnat hot. 

Snabb kommunikation genom Internet, 

mobiltelefon, flygtrafik, internationell te

levision samt internationalisering av 

banksystemen medför att information, 

människor, pengar, kapital och service 

kan transporteras över världen på ett 

otroligt snabbt sätt. Med dagens kommu

nikationsteknologi är det lätt att snabbt 

bygga upp temporära nätverk. Detta lig

ger till grund för en ny typ av hot mot na

tioners säkerhet. Hotet består av bl. a. ter

ror, varu-och människosmuggling, illegal 

invandring och organiserad kriminalitet. 

Hotet är mycket asymmetriskt. En rela-
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tiv liten vapeninsats kan åstadkomma 

mycken stor skada i form av kapitalför

störing, men en större skad lig åverkan är 

den osäkerhet som uppstår. En osäker

het som påverkar människans sätt att 

agera, vilket kan åsamka mycket stor 

skada på balansen och stabiliteten i 

världsekonomin. 
De framtida hoten mot vår säkerhet 

kan karaktäriseras som "ett enormt 

spektrum av allting" Vår säkerhetsstrate

gi måste präglas av en helhetssyn som till 

och med är bredare och djupare än den 

gamla totalförsvarsdoktrinen. Skiljelin-

jen mellan militärt och civilt suddas ut. 

Ledstjärnan bör vara att utforma sam

hällets totala förmåga att bidra till vår sä

kerhet, såväl inom en internationell ram 

som för vå r direkta territoriella säkerhet 

av landet. Våra enheter och förband mås

te vara interoperabla i ordets vidaste be

märkelse med för uppgiften erforderlig 

kvalitet. Lagföreträdande funktioner, mi

litära resurser, diplomatiska mede l, eko

nomiska element etc. måste kunna agera 

som en koordinerad helhet om vi skall 

kunna klara de asym metriska hoten mot 

de utvecklade demokratierna. U r ett 

samhä llsekonomiskt perspektiv är det 

också nödvändigt att sna rast och genom

gripande samordna verksamheterna. 

För att ta ett citat: 

" . .. De första krisinsatserna blir inte mi

litära, utan lokalt civila. Jag skulle vilja gå 

så långt som att säga att skiljelinjen mellan 

militärt och civilt i många fall kommer att 

upphöra och all samhällets säkerhet utgörs 

av en samlad civil och militär förmågct. Det 

är angreppets eller krisens art som skall av

göra hur och med vilka medel vi bäst skyd

dar oss - inte angriparens identitet. En 

fram tida nationell säkerhetsstrategi måste 

präglas av en helhetssyn och vara mer "to

tal" än någonsin totalförsvaret. Vi behöver 

ett samhällsforsvar ... " 

säger Håkan Juholt (s), ordförande i 

försvarsberedningen , i FMV:s annonsbi

laga till Svenska Dagbladet 2003-11-27. 

Militärt ställer detta mycket höga 

krav på de olika funktionerna att snabbt 

och flexibelt kunna hantera olika hot 

över hela konfliktspektra t~ alltifrån stöd 

till de lagföreträdande funktionerna för 

att förebygga och möta bl. a. terrorat

tacker till militära operationer. Detta 

ställer i sin tur höga krav på lednings

funktionen , logistiken , den interoperati

va förmågan etc. Det krävs också ett er-

forderligt antal förband/enheter för att 

skapa den erforderliga uthå lligheten i 

vårt bidrag till den internati onell a och 

därmed den nationella säkerheten. En 

naturlig kopp ling mellan na tionell och 

internationell förmåga måste skapas lik

som mellan grundorganisationens verk

samhet och insatsorganisationen måste 

tillförsäkras. 

Vi behöver enheter/funktioner med 

hög operativ insatsberedskap som snabbt 

kan hantera hot över hela krisskalan , så

ledes även krigsliknande situationer. A tt 

tro att vi kan bedöma vad som är osanno

likt är farligt. Det är sannolikt att något 

osannolikt inträffar. För att möta dessa 

hot har de så kallade Petersbergsfördra

gen formu lerats. Dessa kan ses som E u

ropas svar på den nya situationen. Peter

bergsfördragell skrevs på 1992 och togs 

in i EU:s ramverk 1997 vid Amsterdam 

"Trea ty". 

Petersbergsfördragen inkluderar upp

drag för att upprätthålla fred och huma

nitära rättigheter och innehåller: 

Humanitära hjälpinsatser och 

räddande uppdrag. (Förmågan 

till humanitär assistans, katastrof

hjälp, evakuering m. m.). 

Fredsbevarande uppgifter (Kon

fliktförebyggande, fredsbevaran

de) 

Möjligheter till vapeninsats i cri

sis management (inkl fredsbyg

gande) 

För att kl ara åtaganden i Petersbergs

fö rd ragen är det nödvändigt att bygga 

upp: 
Kapaciteter för "crisis manage

ment" och konfliktförebyggande 

åtgärder. 

~ Flexibilitet att utföra uppdrag 

över e tt brett spektrum av kon

flikter. 
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Möjligheter att operera i kustnä

ra zonen- "extreme littorals" 

Möjligheter att samarbeta och 

koordinera civila och militära för

mågor. 
Möjligheten att evakuera civilbe

folkning. 
Man skulle kunna i korthet säga att 

den nya världens ordning kräver radikala 

förändringar inom de säkerhetsupprätt

hållande resurserna. För att klara att 

bygga upp nya strategiska förmågor/re

surser krävs ett paradigmskifte, vilket in

kluderar ett större kapacitetsutnyttjande 

av de totala tillgängliga resurserna både 

inom den civila och militära sektorn. För 

att på ett effektivt sätt kunna samordna 

tillgängliga civila och militära förmågor 

föreligger ett stort behov av ett upp

dragsfokuserat nätverk. Det märkliga 

med dagens informationssamhälle är att 

framtidsfrågor omedelbart blir sektione

rade i olika intressegrupperingar varvid 

överblick, helhetssyn och förmåga att se 

runt hörnet går förlorad. 
I nyhetsfokuseringen till kriget i Af

ghanistan och Irak är det tyvärr alltför 

lätt att glömma bort det faktum att terro

rismen riktar sin knivsegg mot den fria 

världshandeln, som i sin tur har sin livs

nerv i sjöfarten. Det är detta och andra 

maritima hot i form av sjöröveri, smugg

ling, illegal migration m.m. som vi måste 

skapa verktyg för att kunna hantera. För 

oss i Sverige innebär det att vår säkerhet 

måste ses i ett globalt perspektiv. Vi kan 

inte längre lösa vår primära säkerhet 

inom en snäv svensk nationell Östersjö

ram. Vi utgör en del i elen maritima sä

kerheten som i sig är världsomspännan

de. I elen maritima sfären skulle detta 

kunna skapas genom "Maritime Security 

Concept" (MSC), genom att använda till

gängliga resurser på ett kostnadseffektivt 
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sätt samordnat ett uppdragsfokuserat 

nätverk . 

Maritime Security Concept 
Det är inte bara den operationella foku

sen som har ändrat karaktär sedan för

ändringen från det kalla kriget till den 

nya världens ordning. Det är också den 

navala operationen som har bytt fokus 

från världens oceaner till att agera och 

operera närmare kustzonerna. Detta är 

naturligt på grund av att världens befolk

ning lever närmare kusten i växande 

kuststäder. Detta har resulterat i att elen 

största delen av den globala handel går 

via handelsvägar genom farvattenför

trängningar och kustnära områden, defi

nierade som "The Littorals". Här finner 

vi också de nya hoten mot den globala 

säkerheten. Vi tar för givet att vi måste 

kontrollera våra lanclmassor. Samma 

kontrollbehov finns i elen kustnära zo

nen . Utman ingen ligger i att etablera 

denna kontroll lika bra på som uneler 

vattnet. Närvaro är nyckelordet. 

Den kustnära zonen ställer mycket 

stora krav på den som vill operera i den

na zon. Området karakteriseras av: 
Komplex miljö - lätt att gömma, 

svår att upptäcka. 
Omfattande sjötrafik- färjor, han

delsfartyg, fiske- och nöjesbåtar 

Korta avstånd - brist på utrymme 

att försvara på djupet och att ma

növrera i. 
Ett brett spektrum av hot - sjö

målsrobotar, minor, torpeder, 

ubåtar, artilleri, etc. 
Korta reaktionstider. 

Betydelsen av att skydda det tredi

mensionella havet ökar när man tittar på 

hur havet utnyttjas för smuggling av nar

kotika , människor, vapen och farligt ma

terial. När vi tittar på hur havet utnyttjas 

finns det all anledning att bygga upp ett 

säkerhetskoncept för elen maritima de
len: 

Uneler 1990-talet smugglades 

över 100 000 människor in till Eu
ropa. 
Uneler 1990-talet dog över l 000 

personer under transporterna på 

grund av olyckor och våld utförda 

av de kriminella element som be

driver människosmuggling. 

Mer än 90% av EU:s handel utan

för EU utförs via sjötransporter. 

Största delen av oljetransporter
na går på köl. 

Al-Qaida har redan resurser för 

att operera till sjöss. Al-Qaida at

tackerade den amerikanska jaga

ren USS Cole när hon låg vid kaj. 

De har också attackerat den fran

ska tankern SS Limburger. 

Uneler år 2000 rapporterade In

ternational Maritime Bureau 469 

piratattacker mot handelsfartyg. 

Under dessa attacker dödades 

och skadades personal. 

De nya hoten ställer stora krav på 

den säkerhet som skall byggas upp och 

man skulle kunna summera utmaningar

na på följande sätt: 

De nya säkerhetskraven kräver 

total kontroll av terrorhoten så

väl på land som i luften och till 
sjöss. 
"Maritime Senu·ity Concept" är 

ett svar på kraven i kustnära zo

nen. Kontrollen i kustnära zonen 

genom "Maritime Security Con

cept" ger följande förmågor: 

Övervakande, kontrolle
rande av havet. 
Ingripande (Intervention) 
åtgärder. 

- På platsen kunskap och 

medvetande om aktuellt 
läge. 
Försvar av våra intressen. 
Överlevnad. 

"Maritime Security Concept" är: 

- En insatsorienterad och flexibel 

säkerhetsförmåga för olika hot

scenarier och konflikt nivåer. 

- En insatsflexibel förmåga genom 

olika möjligheter att kombinera 

bemannade och obemannade re

surser på och uneler ytan. 

En kostnadseffektiv lösning ge
nom: 

Multifunktionalitet på grund 

av sin höga moclularitet. 

Utnyttjande av hela nationens 

resurser, civilt och militärt. 

Interoperabilitet både vid na

tionella insatser och interna
tionella insatser. 

Genom aktiv medvetenhet om hotbil

den har politikerna definierat behoven 

av vilka strategiska kompetenser som ef

terfrågas. Utifrån dessa definierar myn

digheterna systemfunktionerna, vilka le

der till framtagande av system av olika 

slag inom försvarsindustrin. Dessa reali

seras i proclukter genom att industrin tar 

ett huvudleverantörsansvaL Denna ut

vecklingsprocess har förfinats under lång 

tid. Till det ska läggas svenskt ingenjörs

kunnande. Det nära samarbetet mellan 

marinen och industrin har gett Sverige 

världsledande produkter som till exem

pel ubåtar och ytfartyg, men också min

röjningskoncept av skilda slag. Samtliga 

dessa produkter har varit framgångsrika 

på exportmarknaden och alltså bidragit 

till att hålla nere försvarsmaterielkostna

derna väsentligt. Utvecklingen är nu på

börjad för anpassning till verksamheter 

som görs möjliga med nätverksbaserade 
försvarssystem. 
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Kockums ligger långt framme i strate
giskt viktiga områden. Det gäller t.ex. 
smygtekniken på och under vatten. Med 
den nya hotbilden har dessa kunskaper, 
som företaget besitter, ökat i värde. 
Framöver kommer det inte enligt politi
kerna att vara möjligt för Sverige att be
hålla bredden i försvarsmaterielutbudet 
Det gäller istället att satsa på ett antal 
områden där vi är ledande och som efter
frågas av andra nationer, bland annat 
stormakterna. Utan sådana produkter 
kommer vi förstås att hamna långt ner på 
prioriteringslistan. Kockums har sådana 
framtidsprodukter i minröjningskoncept 
och i form av smygtekniken för konven
tionella ubåtar och ytfartyg. Det är av ex
tra stor betydelse att just dessa områden 
också efterfrågas av USA , som visar stort 
intresse för Kockums nischområden. Här 
finns alltså en möjlighet att upprätthålla 
den viktiga transatlantiska länken. Kock
ums har också ett samarbete med den 
stora amerikanska försvarsindustrikon
cernen Northrop Grumman , både vad 
gäller smygtekniken och tekniken för det 
nya nätverksbaserade försvaret. 

Samarbetet mellan Kockums AB, 
Marinen, Försvarets materielverk (FMV), 
forskningsinstitutioner och tekniska 
högskolor är på samma sätt mycket nära 
och intensivt. Detta kallas ibland för 
"den svenska modellen " och har lett till 
att Sverige på ett obyråkratiskt sätt kun
nat ta [ram högteknologiskt försvarsma
teriel till ett lågt pris, jämfört med vad 
det annars skulle ha kostat på den inter
nationella marknaden. Det är ingen 
överdrift att påstå att korvetter, minröj
ningssystem och ubåtar tagits fram till 
minst 30 % lägre kostnad än hos Kock
ums konkurrenter i större länder. Samti
digt är det ett faktum att modellen lett 
till att vi fått fram världsledande pro-
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dukter inom de nischer, som vi har valt 

att satsa på. 
Materielanskaffningen genomgår en 

stor förändring. Tidigare gjordes anskaff
ning i långa serier, vilket skapade tids
mässigt långa projekt. Ett nära samarbe
te mellan användaren Försvarsmakten , 
beställaren FMV och industrin etablera
des, i vilken myndigheten gav klara krav
specifikationer till industrin. Nu är indu
strins roll att hitta och föreslå flexibla 
och kostnadseffektiva lösningar för att 
möta ett flerfacetterat behov hos använ
daren, som utgörs av såväl civila som mi
litära och nationella som internationella 
krav. Med politikernas hjälp och visioner 
gällande nya behov av säkerhetskoncept 
gäller det för industrin att hitta innovati
va ideer och lösningar och skapa verktyg, 
som inte begränsas av nuvarande system 

och arbetssätt. 

Kockums support 
Det svenska marina kunnandet inom 
Försvarsmakten finns inom området Iit
tora! waters eller grunda vatten. Vi har 
månghundraårig kunskap från Östersjö
området, men liknande vatten finns på 
många andra håll i världen och fokus har 
satts på just grunda vatten med den nya 
hotbild som växt fram. Marinens koncept 
är därför numera internationellt efterfrå
gat och Sverige har intagit en framträ
dande roll i det som kallas Network Cri
sis Management och marinen kan spela 
över hela konfliktskalan. Därmed kan vi 
vara med och ta vår del av ansvaret för 
att åstadkomma en stabilare värld. 

Det är viktigt att Sverige satsar på 
framtidsprojekt, som röner internatio
nellt intresse så att vi kan bibehålla vår 
ledning och att säkerställa vår framtid. 
Genom huvudleverantörskapet, vår 
kompetens inom "Maritime Security 

Concept" och arbete med ledande tekno
logier har Kockums en klar ambition att 
etablera sig som Systemhus Sjö. Detta 
klarar man inte av utan en medveten 
ekonomisk stöttning via projekt och en 
gemensam, mellan kund och leverantör, 
långsiktig planering för att uppnå målet 
Systemhus Sjö. Om vi har ett gemensamt 
intresse att skapa ett Systemhus Sjö bör 
Kockums tillsammans med sin svenska 
kund sätta upp en tidsbestämd och finan
siellt definierad aktivitetsplan för att 
uppnå detta mål. 

Kockums arbetar med följande stora 
projekt: 

Vikingprojektet 

Kockums har under hela sin existens ar
betat med undervattens- och signatur
teknologier, strukturanalys och energi
teknik som några av sina kärnkompeten
ser. Detta arbete har lett till framstående 
produkter inom minröjning t ex. kvalifi
cerade minjaktsystem, den obemannade 
minjaktsfarkosten SAM , räddningsfar
koster och UUVs. Idag arbetar Kockums 
med att utveckla en ny AlP ubåt (Air In
dependent Propulsion) anpassad till de 
kostnadskrav som finns idag, samt tek
niskt anpassad till de kommunikations
krav som finns i det nätverksbaserade 
försvaret (NBF). Ubåten kommer också 
att vara modulär för att möta kundens 
krav på flexibilitet och för att ge möjlig
het till att integrera nya vapen- och led
ningssystem. 

Flexibelt säkerhetsfartyg 

Kockums ligger steget [öre konkurrenter
na när det gäller smygtekniken. En teknik 
som förändrar den marina strategin värl
den över. Visbykorvetterna är ett exempel 
på denna teknologi. Den nya säkerhetsin
riktningen kräver nya kostnadseffektiva 

lösningar. Det är därför inte längre själv
klart med speciella lösningar för varje 
myndighet. Kockums arbetar på ett nytt 
koncept baserat på ett flexibelt säkerhets
fartyg på ytan. Det bygger på en gemen
sam plattform, men där förändringar 
snabbt kan göras genom att byta ut modu
ler. Fartyget och dess besättning är där
med berett att ta sig an de nya hotscena
rierna med ökad fokus på asymmetrisk 
krigföring och terroraktioner. 

Detta projekt baseras på en politisk 
vilja att förändra formerna för samarbete 
mellan olika myndigheter. Parallellt med 
detta (tekn ikinriktade) projekt krävs 
därför en utredning inriktad på organisa
tion och användning av säkerhetsfarty
gen. Den svenska erfarenheten av från 
1980-talets ubåtskränkningar är att mil
jön och hoten i Östersjön och liknande 
"Extreme Littorals" kräver ständig när
varo, ett nätverk för information och be
slut samt hög överlevnadsförmåga. 

Konventionella fartyg har stålskrov, 
propellrar och skorsten. Visbyliknande 
fartyg har kompositskrov, vattenjetag
gregat och avgasutsläpp under vattnet el
ler akterut. Detta ger: 
• Halverad strukturvikt =} typiskt 40% 

högre/flexiblare lastförmåga 
• Tre-sex gånger bättre överlevnads

möjlighet vid kustnära uppdrag (de
fensiva och offensiva) p g a: 

- Omagnetiskt skrovmaterial => halva 
risken [ör minexplosion 

- Energiabsorberande skrovmaterial =} 

dubbla tåligheten vid minexplosion 
Isolerande skrovmaterial =} halva 
risken för upptäckt av värmesökande 
spanare/robot 

Detta är väsent ligt för besättning, 
politiker och hemmaopinion, 
oavsett om uppdraget är defen
sivt, t ex "Medical Evacuation" , 
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eller offensivt, t ex "Separation of 
Parties by Force" . 

• Mindre drifts- och underhållskostna
der 

- Halva strukturvikten med komposit 
~ minskad bränslekostnad 

- Icke-korroderande skrovmaterial ~ 
minskat skrovunderhåll 

Nätverksbaserat försvar (NBF) 

Anpassningen till det nätverksbaserade 
försvaret ställer krav på bland annat hög 
flexibilitet och interaktion mellan tillfäl
ligt samverkande grupper av hela farkos
ter och/eller moduler inom farkoster. 
Den genomförda demonstrationsverk
samheten visar att detta går att uppnå. I 
den fortsatta utvecklingen kommer före
tagets egen standard för interaktionssys
tem att prövas både genom mer avance
rade demonstratorer och genom försök 
med verkliga farkoster. 

Modellering och simulering 

Företagets olika befintliga och komman
de produkter modelleras matematiskt 
med avseende på både geometrier, bete
enden och signaturer. Simuleringslabora
torierna i Karlskrona och Malmö kan ge
nom High Leve! Architecture (HLA)
standarden samköra olika farkoster och 
komponenter i gemensamma virtuella 
miljöer. Genom detta kan design och 
konstruktion av nya system underlättas 
och Kockums kan stödja simuleringsba
serad upphandling (SBA). 
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Through Iife support 

Kockums vill följa sina produkter genom 
hela dess livscykel och ta ansvar inte bara 
för konstruktion och produktion utan 
också för underhåll, dokumentstyrning, 
uppgradering och modernisering. Detta 
för att ge den optimala driftkostnaden 
med ökad operativ tillgänglighet. Här ar
betar Kockums med ett koncept vilket vi 
kallar "Through Iife support" . Detta 
innebär att konceptet skall ta hänsyn till 
de nya operativa krav som kunden har på 
våra produkter. Kockums skall kunna ge 
kunden ökad operativ tillgänglighet även 
när kunden opererar sina enheter i en in
ternationell miljö. 

Sammanfattningsvis anser jag att det 
är viktigt att vi tar sjöhotet med samma, 
om inte större, allvar som land- och luft
hotet. Samtidigt gäller det att vi skapar 
internationellt intressanta förmågor på 
en hög teknologisk nivå , som är kost
nadseffektiva. Vår demokrati, neutralitet 
och globala säkerhet ställer krav på för
mågan att kontrollera de kustnära zone
rna . Mycket av svaren ligger i "Maritime 
Security Concept" och de förmågor som 
Sverige har utvecklat och håller på att ut
veckla för användning över, på och under 
vattnet. Där utgör undervattensdimensi
onen den största utmaningen. Vi måste 
fortsätta att utveckla de marina förmå
gorna och börja utnyttja våra civila och 
militära förmågor tillsammans på ett ef
fektivt sätt för att skapa ett operativt och 
kostnadseffektivt samhällsförsvar. 

Ledamoten 
DAN BROSTRÖM 

Kommendörkapten Dan Broström har under tre och ett 
halv! år vari! chefför 2.Helikoplerba!aljonen med 
huvudsä/e på Berga. 

Marin helikopterutveckling - från nationell 
landbaserad ubåtsjakthelikopter till internationell 
Maritime Patrol Helicopter (MPH) 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Karlskrona 17 december 2003 

Försvarsm.~~-tens_ helik,opterorganisation genomgår för närvarande en mycket om
fattande for~ndrmg bade avseende organisatorisk utformning, uppgifter och heli
koptermatertel. Arbetet har pågått i några år och bedöms vara genomfört i denför
~~a stora et~ppen under 201 O. Det faktum att Försvarsmaktens uppgifter i morgon 
an mer .en tdag kommer att omfattas av internationella åtaganden påverkas också 
~tv~cklmg ~v svensk helikopterorganisation och uppgifter. De stora utmaningarna 
mfor framitden är att 
• f~sa ut,fa~a in och vidmakthållaflera olika helikoptersystem samtidigt 
• vtdmakthalla och utveckla merparten av dagens helikopter5ystem och 
• bygga upp nya kunskaper och skapa förutsättningar avseende t ex specialför

bandsverksamhet och fartygsbusering av helikoptrar. 

Denna utveckling skall möjliggöra och 
säkerställa att helikopterorganisationen 
kan utgöra en del av en nationell och in
ternationell insatsstyrka. Jag kommer att 
uppehålla mig kring den marina helikop
termateriella biten och några av de nya 
kunskaps- och utbildningsbehov som be
döms vara nödvändiga att generera. 

Helikoptern har varit, är och kommer 
att bli en allt viktigare del i den marina 
verksamheten. Helikopterns förmåga att 
lösa flera olika typer av uppgifter i flera 

olika dimensioner, gör den mycket an
vändbar i den marina miljön. 

Försvarsmaktens 
helikopterutveckling 
Igår bestod Försvarsmaktens helikopter
park av ca 120 helikoptrar av sju olika ty
per. Merparten av dessa helikoptrar var 
gamla och mindre ändamålsenliga, 
främst därför att de endast kan nyttjas 
för lösandet av få okvalificerade strids-
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uppgifter i en lågkonfliktmiljö. Inför an
skaffningen av nya helikoptersystem var 
en ledande grundtanke att ha så få heli
koptertyper som möjligt och att dessa ty
per skulle kunna lösa flera olika uppgif
ter inom hela konfliktspektret. Teknik
och materielutvecklingen har gjort det 
möjligt att med allt mindre helikoptrar 
erhålla ökad lyft- och lastkapacitet med 
en mer avancerat utrustad helikopter 
och med utökad flygtid i luften. Det kon
cept, som arbetades fram, innebär en ut
veckling mot att ha tre olika typer av he
likoptrar; en mindre och en större trans
porthelikopter1 samt en beväpnad (at
tack-) helikopter. Dimensionerande för 
utvecklingen av helikopterparken har 
främst varit kraven på luftburen förmå
ga, främst för luftburen bataljon, och för
måga att lösa sjöoperativa uppgifter. 

Anskaffningen av transporthelikop
trarna pågår. Den mindre lätta helikop
tern är av typ Agusta 109 och benämns 
HKP 15. Den större medeltunga2 är av 
typ NH 90 och benämns HKP l 4. Gjorda 
beräkningar visar att Försvarsmaktens 
behov av helikoptrar enligt tidigare be
skrivet koncept är ca 20 lätta och ca 35 
medeltunga helikoptrar. Beslutad an
skaffning utgörs också av 20 HKP 15 
men endast 18 HKP 14.Av dessa enheter 
utrustas åtta HKP 15 och fem HKP 14 
för marina uppgifter. 

Anskaffningsbeslutet för HKP 14 
kopplat till Sveriges behov av medel
tunga helikoptrar innebär sannolikt att 
HKP 10 (Super Puma) kommer att fin
nas kvar ännu ett 10-15-tal år. Anskaff
ningsbeslut avseende ett beväpnat (at
tack-) helikoptersystem är skjutet på 
framtiden . Helikopterparken i morgon 
kommer därför att bestå av ca 50 trans
porthelikoptrar plus eventuellt någon 
form av beväpnade helikopter. 
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Marin helikopterutveckling 
Marinen har under lång tid haft tillgång 
till HKP 43 för lösandet av kvalificerade 
marina uppgifter. HKP 4-systemet har 
sedan införandet 1961 i flera omgångar 
uppgraderats och modifierats för att 
möta kraven i den förändrade hotbilden, 
främst inom undervattens-och ytstriden . 
Helikoptersystemets utveckling har ock
så påverkats av svensk syn på fartygs
ubåtsjakt. Avsaknaden av ändamålsenli
ga ubåtsjaktfartyg kom att innebära att 
HKP 4-systemet tidigt formades att kun
na uppträda autonomt4

• 

Sedan slutet av 1970-talet har vi varit 
vana att genomföra olika typer av marina 
insatser med en autonomt uppträdande 
HKP 4. Helikoptern har startat från en 
basering längs kusten eller från Gotland, 
letts från och rapporterat till en lednings
central i land eller ett fartyg till sjöss. 

Under 1980-talet utvecklades och för
finades systemet materiellt för att tillmö
tesgå en efterfrågad taktikutveckling, 
främst som en följd av ubåtsincidenterna 
och införandet av robot 15-systemet och 
detta systems behov av extern målläges
information. Normalförfarandet vid 
ubåtsjakt blev ett roteuppträdande auto
nomt eller som en integrerad del i en 
ubåtsjaktstyrka. Beväpningen övergick 
från att ha varit sjukbomber till att bli 
torpeder. Havsövervakning i form av ra
darspaning utvecklades till att även bli 
ytmålspaning för robotinsats. Bägge pro
filerna möjliggjordes genom införandet 
av ett kommunikations- och ledningssys
tem hos samtliga enheter som medgav 
realtidsöverföring av information över 
krypterad datalänk . Denna utveckling 
innebar också att helikopterförbands
chefen fick möjlighet att från sin landbas 
kunna följa verksamheten till sjöss och 
kommunicera med sina helikoptrar och 

Helikopter 14 tillverkas av ett europeiskt industrikonsortium NH lndustries med be
teckningen NH 90 för militärt bruk även i Frankrike, ltcllien, Tyskland, Nederländerna 
och Portugal. l Sverige kommer H K P 14 att göra tiänst som transporthelikopter med 
mark- och sjöoperativa uppgifter. Bilden visar NATO-versionen av helikoptern. Den 
svenska versionen skiljer sig utseendemässigt från ursprunget främst genom att kabin
delen är högre. 
(Foto: NH lndustries) 

övriga deltagare på ett sätt som tidigare 
inte varit möjligt. 

Under de senaste åren har ett antal 
HKP 4 modifierats och tillförts Night Vi
sion Devices, NVD5-förmåga. Härmed 
ökas helikopterns användbarhet och 
stridstekniska förmåga inom hela upp
giftsregistret Utöver uppgifterna ubåts
jakt och ytmålspaning kan HKP 4-syste
met lösa uppgifterna havsövervakning 
och sjöfartskontroll inkl ombordsättning 
och hemtagning av bordningsstyrka , 
SAR6, olika typer av personal-, trupp
och materieltransporter, brandbekämp
ning och MEDEVAC/CASEYAC7

• 

Sammanfattningsvis kan sägas att 
Sverige utifrån våra bedömda behov och 
förutsättningar har utvecklat ett helikop
tersystem för marina uppgifter som i ett 

internationellt perspektiv är ett landba
serat multirale helikoptersystem som har 
förmåga till autonomt uppträdande och 
informationsöverföring i realtid. Denna 
utveckling påbörjades tidigt och torde 
vara unik. 

HKP14 
I den utveckling, som innebär avveck
ling av HKP 4-systemet och införandet 
av HKP 14-systemet, vidareutvecklas 
den svenska lösningen med att i heli
koptern ha olika typer av sensorer och 
kommunikations- och ledningssystem 
för realtidsinformationsöverföring. Vi
dare ges helikoptern bl a ballistiskt 
skydd och beväpning i form av kulspru
tor. NH 90 är utvecklad efter europeiska 
kravspecifikationer av NATO-länder 
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Helikopter 15- Agusta Bell 109- är en skol- och transporthelikopter med mark- och 

sjöoperativa uppgifter. Bilden visar en av de två interimshelikoptrar som Försvarsmak

ten lånat av leverantören i avvaktan på all leveranserna av J-J K P 15 inleds. 

(Foto: Lena Holmgren, Malmen Foto AB) 

för militärt bruk. Härmed får den svens

ka versionen en hög grad av NATO

kompabilitet. Några delsystem, bl a so

narsystemet utgörs i hög grad av en 

svensk systemlösning. Andra delsystem, 

t ex tankn ingsutrustning och att heli

koptern är förberedd för kommunika

tionssystemet Link 11 , innebär inter

operabilitet gentemot NATO. För när

varande saknas dock ett ändamålsenligt 

undervattensvapen som efterföljare till 

dagens torped på HKP 4. 
HKP 14s anskaffas tillsammans med 

Norge och Finland i en gemensam upp

handling. Den norska NH 90 är en sjö

operativ helikopter snarlik andra NH 90 

NFH medan den finska NH 90 är en 

markoperativ snarlik andra NH 90 TTH. 

Den svenska helikoptern , som i grunden 

är en TTH , anskaffas både i en sjöopera

tiv och i en markoperativ version. Dessa 
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skiljer sig till vissa delar från dem som 

återfinns i andra länder, främst avseende 

vårt krav på ledningssystem i helikop

tern, högre kabinhöjd och val av delsys

tem. l övrigt är de i stort serielika. 

HKP 14 är utrustad med manuell t 

fällbara blad och erhåller sannolikt ma

nuellt vikbar stjärtbom. Detta innebär att 

helikoptern kan hangareras på fartyg 

som har ändamålsenlig hangar. 
HKP 14 kommer att utgöra "state of 

the art" och kommer inom vissa teknik

områden att ligga längre fram än JAS 39. 

HKP 14 kommer att kunna nyttjas över 

hela konfliktskalan med ökad förmåga 

till överlevnad och kommer att kunna ut

göra en nod i det nätverksbaserade för

svaret. Den första HKP 14 planeras att 

bli levererad till Försvarsmakten 2005 

medan den första sjöoperativa helikop

tern planeras träda i tjänst 2007. 

HelikopterJO - Aerospatiale 332 Super Puma- är en räddnings- och fransporthelikop

ter, som redan idag ingår i den svenska militära helikopterflotian och som även i framti

den kommer au finnas kvar i organisationen. 

(Foto: Försvarsmaklen J 

HKP15 
Införandet av HKP 15 innebär något nytt 

och är ingen ersättning för utfasningen 

av H KP 6. HKP 15 är tänkt att utrustas 

med bl. a. sonarboj fällare och någon form 

av bojlänkutrustning för överföring av 

hydraakustisk information till korvett 

typ Visby, vinsch , kulspruta, väderradar 

och NVD. Möjligheterna finns vidare att 

utveckla tekniken med blågrön laser9 så 

att det går att montera sådan utrustning 

på helikoptern. Härigenom erhåller heli

koptern och Visby-systemet ytterligare 

en användbar sensor för undervattens

striden. HKP 15 saknar för närvarande 

dock vad vi vanligen betecknar som ett 

ledningssystem. Detta är en brist som på

verkar HKP 15 möjligheter att samverka 

med såväl Visbykorvetter eller andra far

tyg, liksom att uppträda som autonom 

helikopter i luftrummet och inom det 

nät verksbaserade försvaret. 

HKP 15 kommer att kunna baseras 

ombord på Visbykorvetten . Något blad

fällningssystem finns inte, vilket innebär 

att bladen måste monteras av och på i 

samband med hangarering av helikop

tern. Den första HKP 15 planeras att bli 

levererad till Försvarsmakten sent 2004 

och den första sjöoperativa helikoptern 

sent året därpå 

HKPlO 
HKP 10 är anskaffad till Försvarsmakten 

för att vara en räddningsresurs för främst 

Försvarsmaktens behov av flygräddning. 
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Precis som HKP 4 är HKP lO en utmärkt 
helikopter för att stödja samhället med 
olika typer av SAR, brandbekämpning m 
m. Systemet brukas både över land och 
över hav och helikoptern är utrustad för 
verksambet i marin miljö. Systemet har 
potential att kunna nyttjas till mer än en
bart undsättningsverksamhet i låg hot
miljö. Genom framtidskonceptets krav 
på att våra helikoptrar skall kunna nytt
jas för flera olika uppgifter, borde detta 
leda till att HKP lO-systemet studeras 
och ytterligare utvecklas inom den mari
na sektorn. Härigenom kan de fem ex
klusiva ubåtsjakthelikoptrarna , HKP 14, 
avlastas inom flera områden och vi får 
fler enheter att nyttja för kvalificerade 
uppgifter i den marina miljön. 

Specialförbandsutveckling 
Nya hot genererar nya krav och utveck
lingen har inneburit att våra helikoptrar i 
allt större utsträckning har blivit en del
mängd av Försvarsmaktens specialför
bandsutveckling. Detta har genererat 
nya krav på utbildning och ny materiel. 
Denna utveckling gagnar den marina di
mensionen och har marina applikationer 
t ex inom utvecklingen av sjöfartskon
trolL HKP 4 utgör utvecklingsplattfor
men inom specialförbandsverksambeten 
i väntan på leveranser av dc nya helikop
trarna. 

Fartygsbasering av helikoptrar 
Vår förmåga före 2001 att fartygsbasera 
helikoptrar kan betraktas som mycket 
begränsad. Kunskaperna begränsades till 
tillfällig basering på isbrytare, minfartyg 
och ubåtsräddningsfartyget Belos med 
HKP 4 och HKP 6 samtbaseringav två 
stycken HKP 6 ombord på isbrytaren 
Ymer under polarexpeditionen 1980. 

18 

Det är stor skillnad att tillfälligt basera i 
timmar till dygn och att basera under 
längre tid. 

Jag har kunnat konstatera att våra 
kunskaper inom området har utgjorts av 
"den svenska lösningen" vilket inte alls 
motsvarar de krav på utbildning, utrust
ning, skicklighet och regelverk som t ex 
NATO ställer upp. Inom Försvarsmakten 
och FMV är det alltför få som har kun
skaper inom området, vilket innebär att 
förmågan att driva denna fråga , både ur 
ett helikopter- och fartygsperspektiv, har 

varit låg. 
Arbetet pågår med att konstruera 

Visbykorvettens olika helikopterrelate
rade delar och system. Under arbetet har 
bedömningen gjorts att de gällande re
gelverken RMU 0 och RMS 11 i vissa fall 
inte är utformade för fartyg med heli
kopter ombord och i vissa fall bedöms 
regelverken kunna stå i ett motsatsför
hå llande till varandra. Det finns idag ing
et fartyg som är certifierat enligt RML 
för att kunna hantera helikoptrar. För 
närvarande torde det vara aktuellt att i 
närtid certifiera minfartyget eartskrona 
och därefter Visbykorvetterna. Ut
vecklingen i dessa arbeten kan komma 
att innebära att regelverken RML och 
RMS måste utvecklas och kompletteras 
för att få en certifiering av fartygen till 
stånd. RML och RMS omfattar två olika 
världar som i och med ombyggnaden av 
eartskrona och konstruktionen av Visby 
har kommit för att mötas. 

Helikopterflottiljen utvecklar, ur ett 
helikopterperspektiv, Försvarsmaktens 
kunskaper avseende ombordbasering av 
helikoptrar på fartyg. Syftet med detta är 
att kunna 
• basera HKP 15 på Visby 
• basera alternativt starta och landa 

med HKP 10, 14 och 15 på andra na-

En HKP 4 uppställd på det brittiska underhållsfartyget RFA Fort Victoria i samband 
med övningen BALTOPS OJ. På bilden syns även kryssaren USS Cape St. George 

(Foto: Försvarsmakten) 

tianers fartyg (och svenska fartyg fast 
utifrån ett internationellt synsätt) 

• möjliggöra för andra länders helikop
trar att basera alternativt starta och 
landa på svenska fartygsenheter 
l samband med PFP-övningen BAL

TOPS 01 fick Sverige möjligheten att far
tygsbasera en HKP 1 O på den tyska fre
gatten Köln 12 och en HKP 4 på det brit
tiska underhållsfartyget RFA Fort Victo
ria 13. I och med detta togs de första prak
tiska stegen mot att inhämta och bygga 
upp kunskap om hur det är, och vad som 
krävs för att kunna fartygsbasera heli
koptrar på (örlogs )fartyg. Erfarenheter
na visade att vi saknade både materiel 
och utbildning för sådan basering och att 
våra helikoptrar kan medföra en taktisk 
begränsning för fartygen genom att våra 
helikoptrar inte bar fällbara blad och 

därför inte kan tas in i hangarerna. Den 
tillfälliga baseringen innebar att de långa 
an- och återflygningsvägarna mellan öv
ningsområdena och landbaserna utgick 
samt att våra besättningar på ett effekti
vare sätt kunde delta i övningen. 

Under BALTOPS 03 gavs ny möjlig
het till fartygsbasering med en HKP 10 
på Kölns systerfartyg Li.ibeck och en 
HKP 4 på den amerikanska kryssaren 
USS Ross. Baseringen på R oss var mind
re lyckad , då det visade sig att i det över
handsväder som inledningsvis rådde, var 
fartygets helikopterplatta mindre läm
pad att ha en helikopter stående på. Far
tyget har normalt ingen helikopter om
bordbaserad och saknar hangar. Baser
ingen på Li.ibeck var lyckad. Utifrån tidi
gare erfarenheter och med en bättre ut
bildningsståndpunkt från svensk sida val-
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de FC Li.ibeck att nyttja helikoptern som 
en "integrerad del" av fartyget under öv
ningen. Detta innebar att HKP 10, som är 
utrustad för att vara en räddningsheli
kopter, utöver sina räddningsuppgifter, 
som en integrerad del av fartygets system 
löste övervaknings- och identifierings
uppgifter. 

Erfarenheterna från BALTOPS 03 
belyser möjligheterna att utveckla HKP 
10 för marina stridsuppgifter. De områ
den som synes lämpliga är sjöfartskont
roll, ytmålspaning, övervakning, perso
nal- och materieltransporter samt SAR. 

FMV, PTK Visby och Helikopterflot
tiljen förbereder sig inför kommande 
prov medbaseringav HKP 15 på Visby
korvetterna. Dessa prov kommer sanno
likt att utmynna i behov av materiella 
förändringar, utbildning och framtagning 
av regelverk m m. För att så långt det är 
möjligt på ett bra sätt förbereda persona
len för denna utprovning och för fortsatt 
utveckling och utbildning och att vinna 
tid, bör personal få möjlighet att tjänst
göra ombord på andra nationers fartyg 
under snarlika förhållanden. 

US Coast Guard opererar sedan en 
tid A 109 (HKP 15) från sina medelstora 
fartyg. Dessa fartyg motsvarar i stort Vis
by i storlek. Helikoptern är ombordbase
rad och nyttjas på ett sådant sätt att re
gelverk, flygprofiler, ombordbasering, 
teknisk support, helikopterpersonalens 
tillvaro och behov ombord m. m kan 
motsvara vad vi kan förvänta oss inom 
Visbykonceptet Detta innebär att 
USCG:s erfarenheter bör komma oss till 
godo, och det är min bedömning att de är 
villiga att dela med sig av sina erfarenhe
ter. FMV genomförde 2002 en studieresa 
till USCG 14

• Av reserapporten framgår 
att ett ömsesidigt utbyte skulle gagna 
både de svenska behoven för utveckling-
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en av HKP 15 och Visbysystemet, men 
även vara bra för USCG som har intresse 
av den svenska lösningen av konfigura
tion och systemval i HKP 15. 

Vi i Sverige måste få möjlighet att ut
veckla våra kunskaper och förmågan att 
operera helikoptrar ombordbaserat i ett 
bredare perspektiv. Detta kan åstadkom
mas genom t. ex fortsatt ombordbasering 
på andra nationers fartyg under övningar 
motsvarande BALTOPS, men enligt min 
bedömning är detta allena inte tillräckligt. 
Svenska officerare ur Marinen och Heli
kopterflottiljen bör ges möjligheten att 
tjänstgöra vid andra länders skolor och 
förband som utbildar och verkar med far
tyg med ombordbaserade helikoptrar. 
Härmed torde våra kunskaper och vår 
förmåga att hantera våra helikoptrar på 
andra nationers fartyg och andra natio
ners helikoptrar på våra fartyg, komma att 
nå en sådan nivå att vår förmåga att delta i 
en internationell marin insatsstyrka i det
ta avseende på sikt säkerställs. 

Maritime Patrol Helicopter -
MPH- Vad är det? 
.Tag har tidigare beskrivit HKP 4-syste
mets utveckling till vad det är idag. I andra 
nationers flottor har helikoptern främst 
varit en förlängning eller utflyttning av 
fartygets sensorer och vapensystem. Det
ta har inneburit att dessa helikoptersys
tem inte haft möjlighet till autonomt 
uppträdande utan har varit en generisk 
del av fartygssystemet Oaktat detta bar 
möjligheten att utnyttja helikoptrar för 
undervattens- och ytstriden ökat fartygs
systemens förmåga till omvärldsuppfatt
ning, insatser och verkan i målet. 

Royal Navy (UK) avvecklar för när
varande sina Sea King-helikoptrar och 
introducerar EH 101, Merlin. Britterna 

menar att Merlin inte bara är en ersätta
re till ubåtsjakthelikoptern Sea King, 
utan mera skall betraktas som en MPH. 
Genom sin förmåga att övervaka, kon
trollera och påverka sådant som händer 
på, över och under ytan, och med sin 
längre aktionstid så att den kan överta 
delar av uppgifter som tidigare bara kun 
nat utföras av flygplan , är helikoptern "in 
the business of force projection and force 
protection". 

I detta perspektiv kan jag konstatera 
att Sverige varit långt före andra länder 
genom vår utveckling av HKP 4-syste
met och att systemet i stort kan betraktas 
som ett MPH-system. I och med över
gången till HKP 14 tillförs ytterligare 
egenskaper genom ändamålsenlig mate
riel och aktionstid på ett sådant sätt att 
HKP 14-systemet är att betrakta som ett 
fullskaligt MPH-system. 

Från 14 till5 MPH !? 
Sverige går från 14 HKP 4 till endast fem 
HKP 14. Vad innebär detta? För att be
driva kontinuerlig 15 bunden ubåtsjakt i 
Östersjön eller Västerhavet med en rote 
helikoptrar, där helikoptrarna är landba
serade, utgår vi från ett närmevärde som 
säger att det erfordras sex HKP 4 med 
åtta besättningar. För att kontinuerligt 
kunna bedriva ytmålspaning i ett område 
erfordras två HKP 4 med tre besättning
ar. 

Således kan konstateras att det med 
endast fem HKP 14 inte är möjligt att be
driva kontinuerlig roteubåtsjakt med he
likoptrarna landbaserade. Sett mot verk
liga utfall, och med förhoppningen om 
att modern materiel har högre tillgäng
lighet än vår befintliga, torde tillgången 
på fem helikoptrar medge att kontinuer
lig helikopterubåtsjakt med en helikop
ter och med intermittent deltagande i 

rote är möjlig. Förhållandet saknar dock 
redundans. Antalet helikoptrar är också 
för litet för att bedriva fri ubåtsjakt i mer 
än ett område. 

Avseende övervakning och målspa
ning över stora ytor är antalet helikop
trar inte gränssättande. Genom att HKP 
14 har både aktiva och passiva sensorer 
för spaning över, på och under ytan kom
mer förutsättningarna att vara goda även 
med landbaserade helikoptrar. Genom 
HKP 14 systemuppbyggnad torde det 
vara möjligt att genomföra ubåtsjakt och 
ytmålspaning/havsövervakning på ett 
koordinerat sätt. 

Sannolikt innebär tillgången på fem 
MPH-helikoptrar att det taktiska utnytt
jandet måste förändras. Det kan komma 
att bli alltför exklusivt att fortsätta att ut
veckla konceptet med roteubåtsjakt 
Samtidigt vet vi, att det är just de möjlig
heter som roteuppträdandet ger, som är 
det stora hotet mot undervattensfarkos
ter genom förmågan till snabba förflytt
ningar mellan hovringspunkter på icke 
förutsägbara sätt. 

I en situation där Sverige bidrar med 
en eller flera sjöoperativa HKP 14 i en 
internationell mission är det rimligt att 
anta att merparten av volymen sjöopera
tiva helikoptrar på olika sätt knyts till 
missionens genomförande. Mot bak
grund av detta bör utvecklingen av HKP 
10 för ett mer ändamålsenligt marint ut
nyttjande vara naturlig. Detta innebär 
också omvänt att HKP 10 är möjlig att 
sända iväg på internationella missioner i 
andra roller än som räddningsunderstöd 
i lågkonfliktmiljöer. 

På motsvarande sätt utgör en ut
veckling och komplettering av gjord be
ställning av HKP 15 i sjöoperativ ver
sion en möjlighet att finna nya taktiska 
koncept. 

21 



En rote HKP 4- Vertol-Kawasaki 107- på väg mot ett ubåtsjaktuppdrag 

(Foto: Försvarsmakten) 

En sådan utveckling gör att HKP 10, 
14 och 15 kan ingå i en marin insatsstyrka 
men med olika och kompletterande rol
ler. 

Avslutning 
Jag har kortfattat försökt beskriva den ge
nomgripande förändring av helikopteror
ganisationen som redan påbörjats och 
som kommer att pågå under flera år. En 
av våra största utmaningar är att vidmakt
hålla både de erfarenheter och kunskaper, 
som erhölls under 1980-talets ubåtsjakt
verksamhet så att HKP 14- och HKP 15-
systemen härigenom snabbt kan utveck
las till att bli de efterfölj are till HKP 4-sys
temet, som marina insatser erfordrar. 
Med en synkroniserad utveckling av HKP 
lO-systemet ges våra marina förband goda 
förutsättningar att lösa morgondagens hot 
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i "Extreme Littoral National" och "Extre
me Littoral International" . 

Noter 
1 Internationellt används i stället för " trans

port helicopter" begreppet "utility helicopter" 
för att beskriva den moderna medeltunga he

likoptern av NH 90-typ. 
2 Den svenska beteckningen "tung" hkp be

tecknas internationellt som "medeltung" 
3 Boeing Vertol 107. Finns idag i 14 exemplar 
4 HKP 4-systemet kan spana, lokalisera, klassi

ficera och anfa ll a undervattensmål 

s Night Vision Device. Optroniskt system som 

på e lekt risk väg förstärker ljus bl a frän stjär

nor flera tusen gånger, vilket gör att man un

der mörker kan se och flyga ungefär som på 
dagen. NVD fungerar även vid förhå llanden 

med moln. 

6 Search And Rescue - Räddningstjiinst 
7 Medical evacuation/Casualty evacuation 

x NH 90 finns idag i två huvudversioner. Den 

sjöoperativa versionen benämns internatio

nellt som Navy Frigate Helicopter, NFH och 
den markoperativa benämns Troop Transport 

Helicopter, TfH. Norge anskaffar NFH och 
Fi nl and TTI-1. 

o Hawk Eye/ny. FOl har tillsammans med 

FMV, FM och SjöV utvecklat ett bl ågrönt la

sersystem för att kunna detektera undervat

tensföremål och sjömäta (bottenkartera) vat

tenområden. 

'" RML- Regler för Militär Luftfart 
11 RMS- Regle r för Militär Sjöfart 

" Av Bremenklass (typ 122). Deplacement 
3680 ton, 130x l4,5x6,5 m. fartyget kan ha två 

stycken helikopter typ Sea Lynx baserade om
bord. 
13 Fort Victoria ingår i Royal F leet Auxiliary 

Service. Deplacement 36580 ton , 

203,5xl 8,5x30,4x9,8 m. Fartyget kan ha fem 

stycken helikopter typ Sea King alternativt 
EH 101 Merlin base rade ombord. 
14 Resan finns dokumenterad i Reserapport 
2002-06- 18, Proj Sjö 35759:36500/02 
15 Med kontinuerligt avses dygnet runt i mer 

än ett dygn 

Val av nya ledamöter 2004 

Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar §6 säger följande: 

Förslag till hedersledamot, ordinarie eller korresponderande leda
mot skall skriftligen, undertecknat minst tre ledamöter och med 
motivering, inlämnas till styrelsen. 

Enligt de nya tillämpningsföreskrifterna till KÖMS stadgar, som 
fastställdes 2003, skall invalsförslag vara styrelsen tillhanda senast 
den 15 maj. Förslag till inval enligt ovan skickas till sekreteraren i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Box 13025, 103 01 STOCKHOLM. 
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Trender och konstanter i den maritima arenan 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Göteborg 19 januari 2004 

Väpnade konflikter har ändrat karaktär de senaste åren. Väpnade konflikter mellan 

stater har blivit färre medan väpnade konflikter, med helt andra aktörer än stater, 

har blivit mer välfrekventa och svårare att förutse. Aktörer, mål, medel och metoder 

har förändrats. Hur kan stater tackla dessa nya utmaningar? Vilka optioner har en 

liten stat? 

Titeln på mitt anförande är Trender och 

konstanter i den maritima arenan. Vad är 

då den maritima arenan? Jo, anförandet 

behandlar en mängd faktorer som inte 

ryms inom begreppet marin. Marin verk

samhet är mycket starkt kopplad till allt 

annat som sker på havet, vilket gör att 

maritim bättre beskriver dagens händel

ser. Maritim innefattar då all statlig verk

samhet till havs och den kommersiella 

verksamheten (varvsnäring, handelssjö

fart och fiske). Prepositionen i antyder 

att det inte bara är havsytan som är av in

tresse utan också vad som sker under 

ytan i vattenmassan, på djuphavsbotten 

och därunder. Lika intressant är vad som 

sker ovanför. Den maritima arenan på

verkas också av ballistiska missiler, 

kryssningsmissiler, bemannat och obe

mannat flyg. Nu är det inte enbart havs

området som är intressant. En marin 
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operation har stort intresse av, och påver

kas av vad som sker på land , på samma 

sätt som land har stort intresse av, och 

påverkas av vad som sker till sjöss. Andra 

stridskraftsslag (det vi i fred kallar armen 

och flygvapnet) kommer också att agera, 

varför vi nu hellre talar om den maritima 

arenan. Genom att göra ett antal nedslag 

i den konceptuella världen och i vår nu

tidshistori a kommer ett mönster fram, 

som indikerar vad som är föränderligt, 

trender och vad som är tidlöst, konstanter. 

Med dessa trender och konstanter vill jag 

visa på några ideer till förbättringar som 

kan genomföras på den storstrategiska, 

strategiska och operativa nivån. 

Några nedslag i den 
konceptuella världen 
Från den konceptuella världen hämtas 

underlag från supermakt till liten stat, 

från väst till öst. Finns det några likheter? 

Vilka åtgärder planeras vidtas mot terro

rister och pirater, hur beskrivs Network

Centric Warfare (NCW) och Littora l War

fare? 

Teoribildning och doktriner 

USA 

Efter den förödmjukande utgången av 

Vietnamkriget var USA tvungen att se 

över koncepten för krigföring. 1976 kom 

den amerikanska armens Field Manual 

100-5: Operations (1976), som beskrev det 

man valde att kalla Active Defense. Här 

beskrivs för första gången en ny tydlig 

tendens, övergången från utnötningskrig

färing, i en riktning som man några år se

nare skulle kalla manöverkrigföring. Näs

ta version av U.S Army's Field manual 

gavs ut 1982 och blev efterhand känd un

der namnet AirLand Battle. I denna be

skrivs också för första gången den opera

tiva nivån i en amerikansk doktrin, och i 

den uppdaterade versionen av samma 

doktrin från 1986 kom också begreppet 

Operational Art ( operationskonst) att be

skrivas. Icke minst det sista skulle visa sig 

få stor betydelse för den senare militära 

utvecklingen, det s.k. Joint Operations-be

greppet som kom att bli centralt. 

År 1989 utkommer Fleet Marine 

Force Manual (FMFM-1: Warfighting). 

Manöverkrigföringen har då fått fotfäste. 

FMFM-1 är en stor hyllning till maneu

ver warfare. Manöverkrigföring inklude

rar bl. a. den amerikanske översten John 

R. Boyds berömda tes om att det är 

en fördel att ligga före motståndaren i 

all beslutsfattning: Observation-Orienta

tion-Decision-Action-cykeln (den s.k. 

OODA-loop). Boyd, som tidigare inte 

vunnit framgång med sin teori hade nu 

fått upprätte lse och acceptans för sina 
ideer. 1 

" ... From the Sea" utkommer hösten 

1992 som ideskrift och publiceras i tid

skriften U.S Naval Proeecdings och var 

ett samverkansdokument mellan U.S. 

Navy och U.S. Marine Corps. Dessa inrät

tar ett nytt Naval Doctrine Command 

med syfte att skapa ett gemensamt kraft

centrum för de två vapenslagens gemen

samma operationer. Doktrinen ... From 

the Sea markerar också en ny färdriktning, 

där själva essensen av konceptet kan be

skrivas: "Naval Forces wi!l concentrate on 

filtoral wmfare and maneuver from the 

sea" 2
• 1994 kommer så dessa tankar på 

pränt i en doktrin med titeln Naval Doc

trine Publication l , Naval Warfare. Förfat

tarna är i stort desamma, (C.E. Mundy Jr. 

och Frank. B. Kel so II). Huvudbudskapet i 

doktrinen är att marina stridskrafter ingår 

som en del i ett större perspektiv, som de

lar i en gemensam operation. Särarten hos 

marina stridskrafter belyses, likaså särar

ten i den marina miljön. Den operativa ni

våns betydelse beskrivs.' USA:s marina 

stridskrafter (främst flottan) hade tidigare 

inte varit speciellt roade av den operativa 

nivån och den var tidigare inte allmänt 

känd. 
Dokumentet .Toint Vision 2010 från 

1996 har som huvudtema, att med infor

mationsöverlägsenhet utföra: "Domi

nant Maneuver, Precision Engagement, 

Focused Logistics och Full-Dimension 

Protection". Även begreppet Sea Basing 

ingår som en del i 2010, och kommer att 

anammas även av brittiska flottan och 

Royal Marines. Sea Basing är den kon

ceptuella lösningen på en operation mot 

en kust som ger USA möjligheten att ut

öva Power Projection ... from the Sea. 

I .Toint Vision 2020 (Naval Vision 

2020) fokuseras intresset på vad som 
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sker il and. Naval Vision 2020 beskriver 
vad USA:s marina styrkor i framtiden 
ska ll användas till för att få framgång, 
och tonvikten läggs på precisionsanfall, 
dvs. "den lilla smarta" bomben (där pre
cision går före mängd) och där man , ba
serat på en analys av vad som är mot
ståndarens Center of Gravity (CoG), be
kämpar detta tills man kan gå segrande 
ut ur kriget. 

Ideskriften Decicive Power .. . Global 
Reach: Naval Amphibious Warfare Plan 
(NAWP) (2002) skissar framtidsideer 
och vad USA:s flotta och marinkår har 
kapacitet till fram till år 2020. 

Sommaren 2002 lanserade Chief of 
Naval Operations, Amiral Vern Clark sin 
vision för framtiden: Seapower 21. Denna 
anger hur USA:s flotta skall utvecklas 
för att tillsammans med marinkår, mark
och flygstridskrafter på bästa sätt skall 
kunna genomföra operationer "borta 
hos fienden". Framtida fartygskoncept 
skissas, bl. a. i form av ett Littorctl Combat 
Ship (LCS) 4 som behövs mot de nya , an
norlunda hot som förekommer i littorals; 
bl.a. små ytstridsfartyg, ubåtar och be
väpnade handelsfartyg. 

USA anser med andra ord att kryssa
re och jagare är för otympliga i lit/orals, 
och kanske ändå inte löser uppgifterna 
t.ex. på grund av fartygens djupgående. 
Detta är en liten överdrift då US Navy 
fortsatt kommer att bygga stora fartyg, 
både jagare och kryssare - och dessa 
kommer att vara stora (6 000-9 000 ton 
för de nya klasserna). Det nya är att man 
bygger in nya vapensystem som "skräd
darsys" för att verka iland, och mot hot 
som finns i trånga sund, fjordar etc. Vida
re planeras "mindre" jagare/fregatter 
med ett deplacement på 4 000-5 000 ton. 
-specialbyggda för strid mot land. Även 
dessa är stora fartyg- och måste vara det 
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för att kunna korsa Atlanten och Stilla 
havet i orkanstyrka. Ungefär samtidigt 
lanserar Chefen för U.S. Marine Corps 
General Michael W. Hagee sin vision för 
framtiden: Marine Corps Strategy 2 1. 

Dessa två ideer har nu smälts sam
man till Naval Operating Concept for 
Joint Operations där kriget mot terroris
men prioriteras. Sea Strike är den offensi
va delen och en naturlig utveckling med 
missiler, marinkårsförband , specialope
rationer, dödliga ell er ickedödliga vapen 
och i framtiden Unmanned Aerial Vehi
cfes (UAV) och direktstyrda vapen i mi
niatyrformat.5 Sea Shield är den defensi
va delen, om än mycket bred. Sea Shield 
handlar inte bara om fartygets egen
skydel utan skyddet av USA i mycket vid 
bemärkelse. Skyddet inkluderar allt från 
sensorer, vapenbärare till ballistiska mis
siler. Sea Basing är det tredje benet och 
markerar att uppladdning, truppförflytt
ningar, logistik sköts bäst från en plats i 
havet dit motståndarens sensorer och va
pen inte når. Sea Basing skall kunna 
möta alla de hot en kuststat kan ha. Far
tyg med trupp, logistik och understöd lig
ger utanför kusten. Trupp helikopterflygs 
direkt mot målet utan att passera någon 
landstigningsstrand. Sea Basing medger 
det största manöverutrymme som finns, 
nämligen havet.6 

Ryssland 

Historiskt har Ryssland haft många ut
omordentligt goda militärteoretiker. 
Ryssland kan nu vara på väg att resa sig 
efter en riktig nedgång under 1990-talet. 
I ny rysk marin doktrin (2001) ligger nu 
intresset på maritim, med en bredare syn 
på örlogsflotta, handelsflotta, havets re
surser, skeppsindustri, internationell rätt, 
miljö och maritim politik. Ett expanderat 
utrymme ägnas havsrätten och utnyttjan-

del av den exklusiva ekonomiska zonen 
(EEZ). Få ord ägnas åt presumtiv mot
ståndare och hot. Det enda som nämns, 
med en koppling till politisk kamp, är 
Medelhavet i samband med NATO:s ut
vidgning. Den marina doktrinen har 
hamnat lite i skymundan av a llt annat 
som fångat intresset den senaste tiden. 
De överskuggande problemen just nu är 
den grova kriminaliteten som blivit ett 
politiskt problem, terroristangrepp och 
den förlista ubåten Kursk7 Den militära 
doktrinen innehåller dock det anmärk
ningsvärda att den påpekar nödvändig
heten och nyttan av att ha fjärran depåer 
" ... limited arrned confingents (military 
bases) in strategic areas of the world" 8 

Danmark 

Danmark är som många andra stater 
mycket medveten om den säkerhetspoli
tiska förändring som äger rum och Dan
mark riktar in sin marin mot en Littoral
marin med kapacitet att uppträda i helt 
andra delar av världen. Danmarks flagg
kapten , kommendör Palle Cortes ut-
trycker det på följande vis: " ... om än på 
andra halvan av jordklotet ... har blivit 
ett viktigare koncept än det med territo
rialförsvar" 9 Denna utåtriktade strävan 
har fört med sig att det framtida marin
programmet består av patrullfartyg, Fly
veflsken, Flexible Support Ships (FSS), 
ubåtar och RoRo-fartyg. Patrullfartyget 
får en längd på 137m, ett deplacement på 
6 600 ton och en fart på 24 knop. Fartyget 
får en besättning på 100 man och en ut
hållighet på 28 dagar. Fartyget blir opera
tivt 2007. Danmark har nu en ambition 
att dess marin skall komma upp i skatt
ning 4 (-5), Medium Regional Force Pro
jection Navy mot dagens skattning 6 Ofr 
shore Territorial Dej'ence Navies. Denna 
skattningstabell är en "betygsättning" av 

världens mariner och är konstruerad av 
militärteoretikern Eric Grove. 10 

Storbritannien 

Det senaste tillskottet med doktrinärt 
innehåll är The UK Lirtoral Manoeuvre 
Concept. Statens suverän itet tonas ner, 
och konceptet ta lar hellre om mellanstat
lighet, om operationer i komplicerad ter
räng och nya miljöer. Rymden och cyber
rymden kommer att påverka. Hoten 
kommer från kärnvapen och andra mass
förstörelsevapen , Weapons of Mass De
s!J·ucrion (WMD). Hoten kommer från 
fundamentalister och "Misslyckade sta
ter". " Storbritannien har nästan helt ac
cepterat konceptet med ett manövristiskt 
förhållningssätt (manoeuvrist 's approach 
med implikationer av utnötning på den 
taktiska ev. den operativa nivån)' 2 mo
derniserat med nya tidens NCW, det brit
tiska Network Enab/e Capability (NEC). 
Följande delar skall kunna lösas under 
en operation: Power Projection, Marilime 
Manoeuvre, Liftoral Manoeuvre, och Ma
ritime Force Pr<Jjection. Detta görs med 
hjälp av Tempo, Etf'ectsbased, Networked, 
C4ISRT13

, Strike, Operational Access, 
Flexibility och Global Reach. 

Som exempel på en anpassning mot 
Lillara/s moderniserar Storbritannien nu 
sitt ubåtsvapen (torped och sensorer). 
Torpeden är ett utomordentligt vapen, 
då det fortfarande inte kommit fram nå
got riktigt bra motmedeL Torpeder och 
sensorer anpassas mot Littorals och 
" trånga hav" .14 

F:iärde generationens krigföring och 
asymmetri 
Det finns en vedertagen indelningsgrund 
för krig, beroende på hur långt utveck
lingen har kommit. Utvecklingen styrs av 
sociala, ekonomiska och tekniska refor-
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mer. Indelningsgrunden för krig kallas de 
fyra generationerna. Första generation
ens krigföring var de krig, där trupper 
och förband stod tätt tillsammans och 
det slutliga slaget avgjordes med bajo
netter och svärd. Förband bestod av ka
valleri och infanteri och exempel kan 
hämtas från Napoleons första krig. Styr
ka gav seger. Andra generationens krigfö
ring var krig, där den största eldkraften 
var utslagsgivande. Utnötningskriget var 
tongivande och exempel kan hämtas från 
preussiska armen. Tredje generationens 
krigföring var sådana krig, där kampen 
kunde tas upp med andra generationens 
anhängare och segrar vinnas genom ett 
decentraliserat anfallssätt Att slå var 
mindre viktigt. Manöverkrigföring sattes 
före utnötningskrigföring och Tysklands 
Blitzkrieg kan här vara ett bra exempel. 
Fjärde generationens krigföring innehål
ler asymmetriska operationer. Aktörer, 
deras metoder, vapen och målvallåter sig 
inte sorteras in i en logisk förklaringsmo
dell. Målet behöver inte alls vara militärt. 
Målvalet kunde lika gärna sökas i det 
kulturella, politiska eller det sociala livet. 
Många gånger är aktören en ickestat, 
inom en organisation som är djupt de
centraliseradY "Många av de använda 
termerna - t.ex. >>intervention>>, >>freds
bevarande» respektive >>fredsskapande» 
insatser, »suveränitet>> och >>in hördes
krig>> - är hämtade från uppfattningar 
om nationalstaten och det moderna kri
get som inte bara är svåra att tillämpa på 
dagens situation utan som faktiskt kan 
förhindra ett lämpligt agerande". 16 

Asymmetrisk krigföring som har fun 
nits mycket länge, är en krigföring som 
går utanför den egna statens förvänt
ningar. Det finns också mycket bra meto
der mot denna krigföring; det är bara det 
att dessa inte stämmer med vår etik- och 
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moraluppfattning, vårt förhållningssätt 
till krigets lagar och mänskiga rättighe
ter.17 Rek keda] anger " ... som om 
asymmetriske enga~jementer er strid 
mellom forskjellige former for styrker" .18 

Terrorister 

Jakten på terrorism till sjöss har före
kommit länge, men jakten fick en nystart 
efter USA:s krig mot talibanerna i Af
ghanistan. Under piedestalfigurer som 
Osarna bin Ladin och Abu Sayyef på 
södra Filipinerna har terroristhotet till 
sjöss ökat. Syftet med nystarten var att 
fånga al-Qaida-medlemmar i deras för
sök att från Afghanistan fly ut på havet 
via Pakistan. USA ville tillsammans med 
andra stater skapa större kontroll över 
fartygsflödena i världen. 19 Intressanta 
områden i jakten på terrorister är bl. a: 
Medelhavet, Röda Havet, Afrika, Persis
ka viken, Panamakanalen och Suezkana
len. Operationen vänder sig mot kontra
band, men också för att få bättre kontroll 
på pirater.20 

Det är svårt att definiera terrorism, 
men målet för terrorismen är att få en 
annan världsordning eller en annan ting
ens ordning i den region där de bor eller 
har intressen. Medlen för terrorister är 
ofta sprängämnen och transportmedel. 
Ägarförhållanden angående dessa 
sprängämnen och transportmedel före 
dåden är ointressant. Metoder för terro
rister är mycket ofta asymmetriska, 
massmediala och mycket brutala för att 
skada så många offer som möjligt?'. 

Pirater 
Pirater är inte samma sak som terroris
ter. Målet för pirater är privata vinstin
tressen. Dessa pirataktioner utförs med 
snabba fartyg och båtar och man opere
rar ofta under dygnets mörka delar. Trots 

den höga våldsnivån är det inget självän
damål för pirater att ta livet av folk. 22 

Definition av piratverksamhet är att det 
skall vara minst två fartyg inblandade 
och att "brottet" sker utanför territorial
havsgränsen .23 

säkerheten till sjöss 
Avtal 

USA:s omfattande handel för med sig att 
sex miljoner containrar tas in via ameri
kanska hamnar varje år. Terrorister miss
tänks använda containrar för att smuggla 
terrorister eller kärnvapen. USA har där
för som en del av den omfattande opera
tionen mot terrorism knutit bilaterala av
tal med en rad andra stater om att tullen i 
dessa, skall gå igenom last destinerad till 
USA. Avtalen gäller mellan USA och 
stater som Australien, Storbritannien, 
Italien, Tyskland och Japan. Multilaterala 
avtal har också knutits om säkerhets
övervakningen i EEZ och på fritt hav. 
Medlemmar i denna säkerhetsövervak
ning är bl. a. följande stater: Indien, USA, 
Ryssland, Japan, Australien, Indonesien, 
Singapore, Storbritannien, Frankrike, 
Iran och Oman, 24 Dessa bilaterala eller 
multilaterala avtal berör fartyg och ham
nar. Ett exempel på hamnstaters högre 
beredskap är hämtat från Sydostasien: 
" ... adequately protected against possible 
terrorist attacks w il! be barred from enter
ing Singapore from Ju/y next y ear" .25 

ISPS-koden 

Den allt större osäkerhet som råder för 
handelsfartyg i svallvågorna efter den 11. 
september, fick generalsekreteraren i 
[the J International Maritime Organisa
tion (IM0)2f' att anordna en konferens i 
London angående sjösäkerhet (security) 
i december 2002. Konferensen godkände 

ett antal ändringsförslag till kapitel 11 i 
den Internationella sjösäkerhetskonven
tionen, 1974 (SOLAS 74). En omfattan
de kod arbetades fram. Koden är be
nämnd [the] International Ship and Port 
Facility Security (2003 IMO ISPS code). 
ISPS-koden är godkänd av IMO och in
kluderar de nya ändringarna till SOLAS 
(dec 2002) . Sveriges riksdag godkände 
SOLAS-koden hösten 2003 och svensk 
implementering är igång sedan länge. 
Formellt kan vi vänta oss en EG-förord
ning under våren 2004.27 

De som berörs är stater, bl.a. därför 
att de är flaggstater men också för att sta
ter har hamnar, uppgifter inom övervak
ning och inspektioner. Rederier och far
tygsbefälhavare berörs liksom hamnar 
och hamnmyndigheter. ISPS består av en 
tvingande del och en rekommenderande 
del. ISPS bygger på ett nätverk mellan 
stater, redare, fartyg och övriga aktörer. 
ISPS träder ikraft l. juli 2004 och Sjö
fartsverket, hamnmyndigheter och reda
re är långt framme i förändringsarbetet. 
Säkerheten höjs främst genom preventi
va åtgärder ombord och i hamnar, i far
tyg under gång såväl som under arbete 
då fartyget är i hamn. ISPS reglerar ock
så hur informationsutbyte skall vara mel
lan fartyg och land. De hamnar som be
rörs i Sverige är alla med trafik på utlan
det (inklusive Göta kanal och insjöham
nar likt Otterbäcken). 

ISPS-koden innebär i stort följande 
för handelsfartyg: 
• Alla fartyg (och hamnar) skall ha ett 

system för automatisk identifiering 
till sjöss. 

• Fartyg skall ha ett säkerhetssystem 
(alarmsystem till land) 

• Fartyg skall ha en säkerhetsplan 
• Fartyg skall bedriva övningar i säker

het.2s 
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Som exempel på handelsfartygens allt 
högre beredskap förses fartyg nu med 
strömförande reling (9 OOOvolt) samt ett 
satellitövervakningssystem som larmar 
myndigheter iland om fartyget avviker 
från kursen. En slutsats, som kan dras, är 
att stater på ett bättre sätt måste engage
ra sig för en bättre övervakning.2

" 

PSI 

Proliferation SeClu-ity Initialive (PSI) till
kom i maj 2003 som ett led i jakten på 
massförstöre lsevapen. Med proliferation 
menas: förökning, mångfaldigande, sprid
ning och vad som antyds är att vissa sta
ter tillverkar massförstörelsevapen öp
pet eller i smyg och att kontrollen över 
dessa vapen kan hävdas vara bristfällig. 
Detta gör att sådana vapen kan bli han
delsvara långt ner i krigsherrarnas orga
nisation och hamna i orätta händer. PSI 
har nu elva medlemsstater: USA, Stor
britannien, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Nederländerna, Polen , Portugal , Spanien, 
Japan och Australien .30 Det kanske är 
bättre att tala om aktivitet i stället för 
medlemskap, och andra som också nu se
nare vill vara med i denna aktivitet är 
Norge, Danmark, Singapore och Kanada . 

NCW 

Network-Centric Warfare (NCW), med 
förgrundsgestalter som David S. Alberts, 
John J. Garstka, Frederick P. Stein och vi
ceamiral Arthur K. Cebrowski (USN), är 
ett nytt koncept för att skapa överlägsen
het på stridsfältet Kort kan sägas om 
NCW att det är en ideologi , ett tankesätt 
NCW gör striden effektivare genom 
självsynkronisering tillsammans med an
dra nätverkscentrerade operationer. Ge
nom att dela information nås bättre med
vetenhet om situationen och eldkraften 
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blir större.31 Med NCW kan effekten läg
gas exakt där den behövs och jämfört 
med motståndare kan ett högre tempo 
hållas.32 l Sverige har vi valt att benämna 
detta Nätverksbaserat Försvar (NBF). 

Med NCW finns möjligheten att inte
grera alla sensorer, vapenplattformar 
och vapen i en informationsbank. Gott 
samband ger möjlighet till precisionsan
falL NCW kräver sa tsningar ekonomiskt. 
Dessa satsningar kommer då att belasta 
antalet plattformar. Effekten med ett 
välutvecklat NCW med precisionsvapen 
bedöms högre även om antalet plattfor
mar nedgår. NCW har funnits länge. 
Amiral Nelsons snabba orienteringar 
och ordergivning via enkel flaggsignale
ring är ett tidigt exempel. Två andra ex
empel som Norman Friedman tar upp är 
de engelska kryssarna under första 
världskriget, som samlades vid ett antal 
choke point.\· i ett 16-tal focal areas. På så 
sätt kunde engelsmännen, tack vare tele
grafen, följa "a ll hanclelstrafik" och få tag 
i dessa "raiders". Ett annat exempel är 
USA:s kontroll av de sovjetiska TU-26 
bombflygplanen, där flygspaning, !R-sa
telliter och andra spaningsmedel kunde 
se starten av dessa TU-26, då de hade ef
terbrännkamrarna (EBK) tända vid 
start.·13 

Kännetecken för NCW är att fler (se
parata och avlägsna) sensorer skapar en 
säkrare taktisk bild, kräver färre plattfor
mar och ger möjlighet till överraskning. 
Det ger nya möjligheter för att vara 
snabbast i beslutsfattning (OODA-loop). 
Med många sensorer får unelerrättelse
tjänsten en starkare och delvis annorlun
da roll. Den av många stridsenheter de
lade taktiska bilden har många bidragsgi
vare (fartyg, spaningsflyg, satelliter, 
UAV). På så sätt blir den taktiska bilden 
starkare, säkrare och alla stridsenbeter 

får en tydlig bild av vad som sker (Total 
Situation Awareness). Den nu mer kom
pletta bilden ger underlag för och kräver 
en målprocess (vilka mål bekämpas, när 
och av vem?). NCW är i sig kommunika
tionstung, men genom att ha utspridda 
sensorer och vapenplattformar ger det 
möjlighet att använda långräckvicldiga 
vapen , Over The Harizon-vapen 
(OTH)34

. Dessa OTH-vapen bar gene
rellt vapenräckvidder längre än 25-30 
km. NCW ger möjlighet till självsynkro
nisering. Självsynkronisering är ungefär 
detsamma som gårdagens informella 
samarbete mellan olika kompanier i en 
bataljon , utan bataljonchefens inbland
ning. Ifrån en motståndares perspektiv 
torde vårt eget CoG ha flyttats från va
penbärarna till sensorerna. 

Allt det positiva som nu nämnts om 
NCW har också ett pris; det kommer att 
ställas krav. Dagens krav på mycket 
snabb kommunikation för stora volymer, 
gör att satellitkommunikation är ett mås
te. Höga krav kommer att ställas på att 
alla är perfekt ensade i det rådande koor
dinatsystemet. Command and Control
funkti onen (C2) måste fungera bra med 
ett effektivt datastöd, ett bra sambands
nät som t. ex: Lin k 1 O, 11 , 16 eller 22. Fär
re vapen får betala fler sensorer. Överfö
ring av medel från vapensystem till sen
sorer är det mest svårsäljbara i hela 
NCW-konceptet. "Flottan har klarat av 
detta bra, men med armen blir svårare".35 

Full Dimension Warfare är benäm
ningen på upphöjande av den taktiska 
striden till operativ nivå. På elen operati
va nivån kan andra plattformar beordras 
verka , som stridsbilligare och bättre gag
nar en helhetslösningen. stridskraftsslag 
sätts in i något okonventionella uppgif
ter. I stället för att med bombflyg från ett 
par regementen slå ut en örlogsbas, kan 

t.ex_ ubåtar minera utloppen från örlogs
basen. Bombflyget friställs då för andra 
uppgifter. 

Effects Baser! Operations (EBO) är 
benämningen på en princip som kan til
lämpas i NCW. Ejfects Baser! Operations 
har en underenhet Effects Based Warfare 
(EBW), där bara militära medel används. 
Befälhavare har alltid sökt effekt, men 
hur kan vi nu på bästa sätt få effekt? För 
att slippa motståndarens jakt kan man gi
vetvis skjuta ner alla jaktflygplan. men 
kan kanske få samma effekt genom att 
stoppa en generator som förser flygplats
ens inflygningsljus med ström. Man kan 
kanske t.o.m . kan övertala flygdivisions
chefen, att för en viss summa pengar läg
ga ner sitt arbete de kommande veckor
na. EBO utförs med alla tillgängliga 
medel och metoder: ekonomiska, politis
ka , diplomatiska och militära. Det är ef
fekten som räknas. 

NCW är konceptet som skallleda till 
framgång, ge taktiska segrar och möjlig
het att "vinna kriget". Problemet är om 
motståndaren med sin kultur, sin religi
on, sin etniska bakgrund inte uppfattar 
det på samma sätt som vi. 

Littoral Warfare 

År 2002 fick Sverige en strategisk dok
trin, Militärstrategisk doktrin, och i denna 
anges att vi hellre talar om arenor än 
stridskraftsslag. Arenorna är: Markw-e
nan, Maritima arenan, Luftarenan, Infor
mationsarenan och Rymdarenan. De fyra 
första är med i den svenska strategiska 
doktrinen. Littoral Warfare eller Littoral 
Operations kommer att påverka och på
verkas av alla fem arenorna. Någon ex
akt definition av Littoral finns inte och i 
världen är man inte ens överens om hur 
ordet skall uttalas.36 Som exempel på en 
begreppsbestämning citeras Milan Vego: 
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The tittoral means 'shore' or 'pertain-
ing to a shore' ... ... Of/i cia/ly, the US 
Navy devides lilloral in to two parts: sea
ward-the area.fi·om the o pen ocean to 
the shore, w h ich must be controlied to 
support operations ashore, and land
ward - the area inland .fi·om ashore 
that can be supporred and defended 
direec/y from the sea3 7 

Amiral Raoul Castex hade en liknan
de uppfattning, vilket Lars Wedin beskri
ver en l. följande: 

Han [Castexj konstaterade att ett ele
ment inte kan vinna utan att utmana 
det andra hos denne -för att siömak
ten skall kunna vinna mot landmakten 
måste den kunna verka över land; och 
tvärtom. Inflytandet av ~jömakten är 
därför en funktion av den mark-lluft
styrka (aeroterrestre) som sjömakten 
kan sätta in mot landmakten medan 
den senares inflytande är beroende av 
denn sjö-/flygstyrka (aeronavale) som 
denne kan sälla in mot sjömakten Sjö
makten respektive landmakten är där
för skyddad från sin motståndare så 
länge den e/ulller herraväldet över sitt 
eget element.38 

En definition som Vice Admiral Jere
my Blackham angav var det operations
område (hav och land) som en befälha
vare kan kontrollera, mycket approxima
tivt c:a 400 km radie.39 

Karaktäristika för Littorals är att det 
är en mycket komplex och annorlunda 
miljö vad avser väder, vågutbrednings
förhållanden både i luft och vatten. Lit
torals är ofta kombinerade med trånga 
hav, en sådan kust som den svenska , med 
många vikar och öar som kan ge skydd. 
Ofta är Lit/orals mycket trafikintensiva 
områden med en komplex trafikbild, vil
ket för med sig att hot mycket snabbt kan 
växa upp. Hotet är som regel mycket di-
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versifierat på grund av att även fattiga 
småstater kan köpa vissa stridsmedel bil
li gt ("hyllvara"). Närheten till land gör 
att fartygen lättare kan utsättas för stör
sändning (och tvärt om). En modern 
operation i Lillorals genomförs lämpli
gen Sea Based, om det inte finns en vän
stat på rimligt avstånd. Hotet är ofta av 
typen asymmetrisk krigföring med lokala 
krigsherrar som aktörer, landbaserade 
stridsmedel, patrullbåtar, (pirater), scoo
ters, små flygplan och civila ubåtar40 I Lit
torals och speciellt i trånga hav är avstån
den korta vilket medför att ledtiderna 
blir korta med kort framförhållning. 

Vilka uppgifter skall då lösas i Littar
als ? Exempel på uppgifter som kan vara 
aktuella i gränsövergången mellan land 
och hav är amjibieoperatione1; skydd av 
sjöfart, evakuerings- och humanitära ope
rationer, bevakning av choke points (typ 
Gibraltarsund), säkerhetsoperationer 
( constabu/ary ), embargooperationer eller 
operationer mot pirater. I en del fall kan
ske det rör sig om marin närvaro eller ör
logsbesök. 

För att på ett bra sätt kunna genom
föra en operation i den komplexa Litto
ra/-miljön41 krävs ett väl utbyggt och 
fungerande NCW, så att C2-kedjan fun
gerar mellan olika chefer men också mel
lan hav och land. Operationsområdet 
skall vara välförsett med sensorer och 
all a måste ha samma lägesbild. Striden, 
vapeninsatserna eller åtgärderna bör 
vara effects based. Med korta avstånd är 
det ett måste att ha ett bra luftvärnssys
tem (mellan alla sensorer och plattfor
mar) samt ett fungerande ID-system hos 
deltagande enheter så att risken för vå
dabekämpning blir så liten som möjligt. 

I dessa farvatten , som ofta är både 
trånga och grunda, blir ledtider och be
slutstider mycket korta. Då är det viktigt, 

att alla fartyg och förband agerar på det 
sätt befälhavaren tänkt sig och att age
randet är korrekt. Rules of Engagements 
(ROE:s) måste därför vara solida och 
väletablerade samt återspegla de nya ho
ten. 

För att på ett bra sätt kunna genom
föra en operation krävs goda förberedel
ser och övningstillfällen, där taktik och 
ROE övas. Hela operationen måste (be
roende på hotbild) vara Sea Based om 
inte vänstat finns på nära håll.42 I Littar
als kommer det att ställ as mycket högre 
krav på ett närmare samarbete mellan 
marina och civila chefer. Uppgiftsgrän
sen mellan militärt och civilt suddas ut. 
Vapensystemen måste vara allsidigt sam
mansatta och det måste finnas alternativ 
till dödande vapen .43 

Några nedslag i historien 
Erfarenheter från de båda krigen i Irak 

Under det "första" Irakkriget (1991 ), 
Operation Desert Storm (ODS), som jag 
här kallar Irak l , drabbades både USS 
Princeton och USS Tripoli av minspräng
ningar av irakiska minor. USS Princeton 
höll på att totalförlisa. USA har efter det 
första Irakkriget inte dragit synbarliga/ 
tillräckliga erfarenheter av minhotet 
Andra stater, även småstater har utveck
lat avancerade minröjningssystem. USA 
har haft en lång rad år på sig att utveckla 
och producera minröjningsresurser, som 
småstater gjort. Men USA har inte insett 
faran med minor.44 En annan erfarenhet 
från Irak I är att trots utslagen flotta så 
lyckades irakierna med smärre båtar 
ändå ställa USA inför ett all varligt min
hot ( USS Princeton & USS Tripoli). 

Några år innan Irak I (3 juli 1988) , 
blev USS Vincennes simultant attackerad 
från två olika håll, dels från havet, dels 
från luften. Det senare skulle visa sig 

vara ett trafikflygplan (Iran Air 655), 
som sköts ner av misstag. Mycket starkt 
förenklat kan sägas att misstaget går att 
relatera till ROE. Andra orsaker torde 
också ha bidragit; ny besättning, de korta 
beslutstiderna samt bristen på erfarenhe
ter från fregatten USS Stark , som öppna
de eld för sent. 

Under Irak I, på samma sätt som mot 
Serbien åtta år senare, har västmakterna 
använt precisionsvapen, ett skott, ett 
flygplan , en missil. Trots detta hade alli
ansen i de båda krigen tusentals flygföre
tag!5 En slutsats av detta är att krigets 
karaktär (verkligheten) ski lj er sig från 
det konceptuella kriget (planeringen). I 
verkligheten gick ett antal vapen mot fel 
mål och vissa nådde inte fram , vi lket kan 
bero på alltför svag eller felinriktad un
derrättelsetjänst.46 Wedin anger å andra 
sidan att special forces som använts för 
målinmätning under kriget i Afghanistan 
2001 varit mycket betydelsefulla. Trots 
moderna precisionsvapen har antalet ci
vila offer varit högt ur ett västerländsk 
perspektiv4 7 

Den 20mars kl 0530 (LT) 2003 bröt 
kriget ut mellan USA-koalitionen och 
Irak. Från detta krig i Irak , Operation 
/raqi Freedom (OIF), som jag här kallar 
Irak II, kan en del erfarenheter dras. Var
för startade kriget? Var det för olj ans 
skull, för massförstörelsevapnens skull, 
för att störta Saddam Hussein eller var 
det en del i det allomfattande kriget War 
on Terrorism? Norman Friedman anser 
att USA:s mål var avskräckning, för att 
förhindra andra arabstater från att skyd
da terrorister, för att visa övriga arabsta
ter att det går att inrätta en demokrati, 
samt få slut på en lång era av osäkerhet i 
oljeleveranser. Irak II blev då ett statue
rande exempel för Osama bin Ladin. Om 
en stat (USA) nu har en avskräcknings-
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strategi, hur görs den trovärdig? Jo ge

nom att anfalla då och då.4
R USA kan 

minska risken för framtida krig i regio

nen genom att nu anfalla Irak. Avskräck

ningsstrategin görs trovärdig och Irak 

var ett lämpligt objekt, eftersom staten 

var så kraftigt försvagad efter nära ett 

decennium av embargo49 Avskräck

ningsstrategin kan ju ligga kvar i den in

officiella doktrinen, även om den mer 

modesta och moderna termen är pre-ern

tian [förf.anm]. 
Koalitionens marina stridskrafter 

hade en mängd övergripande uppgifter 

under Irak Il. Hangarfartygsbaserat flyg, 

ytstridskrafter och ubåtar satte in Toma

hawk Land Attack Missiles (TLAM). 

Markstridsförbanden underhölls från 

sjön. seabased-konceptet prövades. 

Transportfartyg skyddades, Sea Lines of 

Communication (SLOC) upprättades, 

dels i Persiska viken men också vid andra 

choke points. Fartygen gav också stöd i 

Operation Enduring Freedom genom för

band avdelade för Maritime Interdiction 

Operations (MIO). Minröjningsenheter 

höll farleder öppna. Marina enheter 

skyddade också hjälpinsatser som togs in 

sjövägen till !raks (enda) hamn. 5° 

För att avsevärt förbättra SLOC ut

anför Persiska viken förstärktes sjöfarts

skyddet i Gibraltarsund, Suezkanalen, 

Adenviken vid Bab ei-Mandeb och i 

Hormuzsundet. Dessa platser är riktiga 

skolexempel på choke points och valdes 

för att eliminera terroristorganisationen 

ai-Qaidas verksamhet.s' 
Det är i tidigaste laget, men vissa erfa

renheter kan ändå dras från Irak Il. Mi

lan Vego gör följande reflexioner: USA 

har i alldeles för hög grad tagit fasta på 

att markstridsstyrkor nu kan slimmas, att 

specialstyrkor kan sättas in i stället för 

ordinarie förband och att Command and 
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Control (C2) bör vara centraliserad högt i 

organisationen. Vidare spelar militära 

segrar mindre roll, om inte hela koncep

tet är välavvägt med politiska mål och 

strategiska slutmål (endstates). Vego är 

mycket kritisk till att inga reserver avde

lades i markkriget och att förstärkningar 

togs in sekventie11t, speciellt efter Turki

ets vägran att vara transitland. Alltför 

tunna och långa underhållslinjer på land 

genom Irak (LLOC) möjliggjorde för 

Feedayeen-milisen att utöva ett betydligt 

hårdare motstånd än koalitionen förvän

tat sig.52 Vego ifrågasätter (apropå Irak) 

nyttan av NCW för en stat med liten 

krigsmakt och fortsätter : 
The more forces rely on information, 

the more they are vulnerable to infor

mation loss. Network-centric wwjare 

has been applied extensive/y in Ko

sova, Afghanistan, and especially lraq. 

In none of these cases did the tooser 
have the capacity to disrupt or even in

terfere with U.S.space-based and air

borne sensors and computer networks. 

... The vulnerabilities inherent in such 

a complex system could be exploited 

by a mo re capab/e and recourceful ad
versary using asymmetric tactics. ·u 

Med a11tför mycket centralstyrning 

(C2) och för mycket detaljreglering blir 

uteffekten noll om man inte har tillräck

ligt många stridsmedel. V ego avfärdar di

rekt de strategier, som har avfört utnöt

ning och förstörelse på grund av att man 

kan attackera motståndarens Center of 

Gravity (COG) direkt.54 

För marint vidkommande är erfaren

heterna att USA och koalitionen inte 

hade tillräckligt skydd mot målsökande 

torpeder, ett hot man skulle kunna för

vänta sig i Persiska viken. Minhotet tycks 

också ha varit undervärderat. USA:s in

ställning att minröjning kan skötas av he-

likoptrar visade sig inte stämma. Koali

tionen upptäckte minor i kanalen från 

Persiska viken upp till U mm Qasr. Royal 

Australian Navy (RAN) var tvungen att 

röja leden in till Basra för att brittiska 

RFA Sir Galahad (L3005), efter en avse

värd tidsförsen i ng, skulle kunna gå in och 

leverera hjälputrustning.55 Irak använde i 

inledningsskedet arbetsbåtar ti11hörande 

oljeindustrin och bogserbåtar som mi

nutläggare.56 
Storbritannien har liknande erfaren

heter från l rak II. Storbritanniens minröj

ningskapacitet hade gått ner och motsva

rade inte minhotbilden år 2003. På samma 

sätt upptäckte Storbritannien att kapaci

teten för landmålsbesjutning, Naval Sup

port Fires, hade nedgått bl.a. av det skälet 

att operationen nu genomfördes i grunda 

vatten och att jagarna hade alltför stort 

djupgående57 sjökrigsmetoden att slå ut 

fartyg i bas praktiseras alltjämt. Västmak

terna borde ha lärt sig läxan efter Viet

nam, men blir ytterligare påminda efter 

en attack 2002 i Singapores hamn. Aktö

ren är en underorganisation till al-Qaida. 

Attacken misslyckades dock. 58 

Mot den bakgrund att det vid kriget 

mot Irak fanns 130 örlogsfartyg i Persis

ka viken, varav 30 från Storbritannien ut

talade sig den brittiske konteramiralen 

David Snelson att det största hotet mot 

örlogsfartygen var Al-Qaida, som med 

snabba motorbåtar genom självmordsat

tacker skulle kunna attackera fartyg på 

samma sätt som de gjort mot USS Co/e. 

Metoden har tidigare med framgång 

praktiserats av de tamilska tigrarna 

(LTTE) mot lankesiska marina strids

krafter. 
Militärteoretikern, viceamiral Robert 

Dunn, anser att krige t inte bedrevs inte

grerat Uoint) mellan försvarsgrenarna. 

Armens Apache-helikoptrar fick under 

svåra förhållanden vidkännas a11tför sto

ra förluster, när USA i stället hade kun

nat sätta in A-10 och F-16. 

I en högteknologisk planeringsvärld 

kan man räkna ut att det går åt ett visst 

antal Tomahawk Land Attack Missile 

(TLAM). Verkligheten var dock en an

nan , med missiler som inte nådde sina 

mål eller gick mot fel mål. Antalet missi

ler var inte avstämt mot verklighetsbeho

vet Användning av höghöjds- och över

ljudsflyg (B-2 och F-117) har minskat be

hovet av störflygplan, något som nu det 

hangarfartygsbaserade flyget fick ta 

över. Detta skedde på bekostnad av 

tankflygplan, vilket gjorde operationen 

känsligare.59 För mycket fokus har lagts 

vid TLAM och hangarfartyg och för lite 

intresse har ägnats åt minröjning. Detta 

trots att USA borde ha lärt sig av tidigare 

erfarenheter.60 

Översten John Warden III är mest 

känd som arkitekten bakom flygopera

tionerna under Irak l. Wardens teori går i 

korthet ut på att dela in målen hos mot

ståndaren i ett antal teoretiska ringar. 

Ringarna utgör således en slags hierarki. 

Warden anser att man inte ska11 begränsa 

sig till att finna mål i ett visst område. 

Man skall inte he11er i början söka dessa 

mål i enbart Irak, utan man måste se det 

mer "storstrategiskt". Denna storstrate

giska tanke bryts ner i en slags "Top

down-teori". Inför det senaste kriget i 

Irak skulle ringar kunna innehålla följan

de prioriterade mål: 
1. Saddam Hussein 
2. Baath-partiet och regering 

3. Järnvägar, massförstörelsevapen , olje

produktionssystem, elektriska system 

4. Broar, kommunikationer, sunnimusli

mer, shiiter (shiamuslimer) , tikritier, mi

litärer, medelklass 
5. Luftförsvar, missilförsvar, o.s.v. 
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Warden rekommenderar parallellan
fall i stä llet för seriellt anfallet. Då når 
man strategisk överraskn ing och sl ipper 
kostnader, negativ hemmaopinion och 
motanfall 61 

Hans kritik över Irak Il överensstäm
mer med den egna teorin och går i kort
het ut på följ ande: 

USA och koalitionen kunde (och bor
de) ha slagit ut 75% av allt redan första 
natten. Då får man parallellkrig istä llet 
för e tt seriellt krig. Det seriella kriget ger 
motståndaren tid att reagera och gå till 
motanfall. Flyg som användes (även 
F-22) hade för kort aktionsradie, vilket är 
ett arv från kalla krigets dagar. Genom 
att flyga på hög höjd i överljudsfart be
hövs inga flygtillstånd (detta är super
maktens syn på transitflygning genom 
andra staters luftterritorium (förf. kom
mentar)] .62 Warden är inte på något sätt 
oemotsagd. Reslutaten efter Operation 
A/Lied Force mot rest-Jugoslavien61 och 
resultaten efter Irak l motsvarades inte 
av förväntningarna 64 

Erfarenheter av fjärde generationens 
krigföring 

Det vi nu bevittnar, är ingå ngen i den s. k. 
fjärde generationens krigföring. Denna 
har på ena sidan nästan uteslutande an
dra aktörer än stater. Krigföringen är 
asymmetrisk och svårberäknad. Historis
ka exempel på asymmetrisk krigförin g är 
dock många. Några exempel tas upp för 
att ge en målande bild . 

Tre dagar innan julafton J 988 störtar 
ett PanAm-plan (Flight 103) på väg från 
London till USA. Flygplanet hade just 
startat och kommit upp på sin marsch
höjd (11 000 m) , då det plötsligt explode
rar och störtar i den lilla skotska staden 
Lockerbie. Attacken konstaterades gan
ska snabbt vara en terroristattack, med 
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kopplingar till Iran och Libyen. Flera 
militärteoretiker bedömer attacken som 
en hämndaktion för det nedskjutna iran
ska planet (Iran Air 655). 

En uppmärksammad händelse är 
också sprängningen av jagaren USS Cole 
(DDG-67) i Jemens hamnstad Aden 12 
oktober 2000. 17 sjömän fick sätta livet 
till och 39 skadades. ROE var ok lara.65 

Nine Eleven är beteckningen på det 
terroristdåd , som nätverksorganisatio
nen a/-Qaida genomförde 11 september 
2001 då trafikflygplan flög in i försvars
högkvarteret Pentagan och skyskrapor
na i New York. Detta är en remarkabel 
händelse som vittnar om en ny strategi. 
Tidigare har terrorister anfallit ameri
kanska intressen, men detta är första 
gå ngen universella terrorister väljer mål 
på elen amerikanska kontinenten. Målva
let är nu också förändrat och expanderat 
med syfte att förstöra USA:s ekonomi, 
dess militära och politi ska system.66 

Karine-A -affären inträffar 3 januari 
2002. En till synes tak ti sk visit & search 
blir omedelbart ett storstrategiskt ären
de, när Karine-A utsätts för visit & 
search i Röda Havet. Då har hon följts 
av israeliska underrättelse tjänsten un
der ett kvartal. Karine-A har från att ha 
inköpts i Libanon, döpts om, omflaggats 
till kungadömet Tonga , gått in i Persiska 
viken , lastat icke uppseendeväckande 
varor (kamouflage) samt en vapenarse
nal på 50 ton i Iran. Denna vapenarsenal 
är större än den sammanlagda förbruk
ningen vid a ll a självmordsat tacker mot 
staten Israe l. Vapenarsenalen bestod av 
bl.a . 122 mm och 107 mm Katyusha-ra
keter, hundratals 81 mm raketer, ett an
tal granatkastare, SAGGER och 
RPG 18-pansarvärnsrobotar, gevär, AK-
47:or och minor. Dessutom innehölllas
ten c:a 1,5 ton sprängämne (C4), till-

räckli gt för 300 självmordsbombare. 
Både presiclent Arafat och Irans reger
ing förnekar först all kännedom , men 
tämligen snart framgår det att Arafats 
närmaste man är djupt inblandad. Detta 
ärende är ett av de tyngsta bevisen för 
att härefter ignorera ell er helt "neutrali
sera" presiclent Arafat. Aktionen är en 
del i Israels sjä lvbevarelsedrift (självför
svar) och ett led i USA:s "War on Terro
rism "67 

Ett exempel som visar på att det ock
så kan gå bra , inträffar år 2002 vid en at
tack mot ett fartyg i Singapores hamn. 
Attacken är iscensatt av en underorgani 
sation till ai-Qaida. Denna attack miss
lyckas emellertid. 6~ 

Efter att först ha nekat, erkänner Y e
mens regering 16 oktober 2002 att tank
fartyget Limburg, som tidigare råkat ut 
för en explosion utanför Jemens kust, i 
själva verket var en terroristaktion. Vid 
en tidigare första undersökning hade 
små delar av en båt hittats på Limburgs 
däck , men nu hade franska forskare vid 
en närmare undersökning dessutom hit
tat sprängämnet TNT.60 

Den 11 december 2002 tas ett nord
koreanskt fartyg So San i beslag. So San 
har Kambodja som flaggstat och kapte
nen är nordkorean. Den spanska fregat
ten Navarra får kontakt med fartyget 520 
nautiska mil öster om Afrikas Horn i jak
ten på al-Qaida eller massförstörelseva
pen. Fregatten genomför visit & search 
(vi siteringsgruppen ombordsatt med he
likopter) på internationellt vatten. Här
vid finner man , förutom oordning i farty
gets handlingar och fartygsnamn, 15 
Scud-missiler med stridsspetsar gömda 
uneler en last av 40 000 säckar cement. 
Scud-missilerna sku ll e från Nordkorea 
till Jemen.70 Lastfartygets last befinns se
dan , efter kontroll , vara i ordning och far-

tyget släpps senare. Men som några ana
lytiker antyder; lasten kunde likaväl ha 
varit ämnad för någon av Nordkoreas 
andra vänner i området; (Pakistan , Iran) , 
Egypten, Libyen ell er Syrien.71 Många ju
rister är tveksamma till rätten att ingripa 
på internationellt vatten , men åtminsto
ne USA och Spanien hävdar att So San 
seglade utan flagga , vi lket legitimerar ett 
ingripande! 72 

Erfarenheter av piratverksamhet 

Piratverksamhet är i ökande och antalet 
rapporterade fall under de senaste åren 
har pendlat mellan 309 (1999) och 
471(2000). De värst utsatta stä llena i 
världen är f.n Indonesien, Bangladesh, 
Nigeria och Inclien .11 Piratdåd förekom
mer även i rik omfattning i Malackasun
det, lndiska oceanen, Östafrika (Soma
li a), Västafrika, Sydamerika och Västin
dien. Uneler år 2000 dödades 72 personer, 
skadades 129 personer medan fem sak
nas. Av fartygen totalförstördes ett och 
fem saknas.74 

Det finns utomordentligt många pi
ratfall att beskriva, men för en gångs 
skull beskrivs nu ett fall som slutade 
"lyckligt" . [ november 1999 inträffar ett 
piratdåd i fncliska Oceanen. Fartyget he
ter Alandra Rainbow och exemplet tas 
med för att Jndien, inte utan en viss stolt
het, genom ett resolut agerande marke
rar att en ny trend är på väg i indiska flot
tan. Indiska flottan och kustbevakningen 
har på senare tid med flera andra stater 
börjat få en bättre kontroll av eget terri
torialhav och havet utanför (internatio
nellt vatten) 75 A londra Rainbow stoppa
des efter varningseld och piraterna ställ
des inför domstol. Aktionen beskrivs 
som ett skolexempel på samverkan mel
lan 1MB Piracy Reporting Centre i Kuala 
Lumpur och flera staters mariner. 
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Erfarenheter av Network-Centric Warfare 

I verkligheten kanske inte NCW är lika 

lätt som det framstår konceptuellt. I kri

get mot Serbien 1999, på samma sätt som 

i kriget mot Irak (Irak I) åtta år tidigare 

har västmakter använt precisionsvapen , 

ett flygföretag, en robot o.s.v. Precisions

bombning och precision är uttryck för att 

använda få vapenplattformar och få in

satser. Trots detta konstaterar van Crev

eld att alliansen/koalitionen i de båda 

krigen genomfört tusentals företag. 76 Be

träffande målvalsprocessen (targeting) 

anger Norman Friedman att det mesta 

var improviserat (ad hoc) i Afghanistan. 

Det behöver inte vara negativt i sig, det 

kan också vara ett utslag av flexibilitet. 

Innan alltför stora jämförelser görs 

och alltför långt gångna slutsatser dras, 

kan det vara bra att känna till att USA 

spenderade 245 gånger mer på sin krigs

makt än Irak gjorde på sin inför det senas

te kriget. Norman Friedman drar följande 

erfarenheter från Irak II. NCW gagnade 

överraskning och Boyd's närbesläktade 

teori OODA-Loop gav segrar. NCW både 

tillåter och kräver att förband är utsprid

da. NCW gynnar långräckviddiga vapen 

(OTH). De flera sensorerna fick balanse

ra de färre förbanden , men det fanns en 

risk att chefer blandade sig i för mycket 

och detaljstyrde på fel nivå. Friedman är 

lite orolig för att precisionsvapnens till

komst tar bort de grövre vapnen.77 Grova 

vapen behövs också. USA:s och Storbri

tanniens koncept Sea Basing, på operativ 

nivå , operational manoeuver, görs med he

l i kopterlyft från fartyg till sjöss mot målet, 

ej via stranden. På taktisk nivå konstate

rar Friedman att landstigning fortfarande 

genomförs över strand och att långräck

viddiga vapen mot helt andra mål delvis 

avlöst den tidigare strategiska man
övern.78 
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l västvärldens doktriner förkunnas 

budskapet om manöverteorin och manö

verkrigföringen. I några stater är det ock

så "den enda teorin ". Marina stridskraf

ter (främst fartygsförband) kan ibland 

behöva använda andra former för krigfö

ring (utnötnings-, geril la-, Power Warfa

re-krigföring) , vilket flera teoretiker di

rekt eller indirekt har noterat. USA har 

tack vare överlägsenhet i anta l förband 

alltid kunnat vara starka, kunnat använ

da utnötningskrigföring. Nu är USA den 

främsta förespråkaren för manöverkrig

föring med hög flexibilitet och snabbare 

beslutscykeL Detta kombineras nu med 

enkla, pålitliga och billiga stridsmedel 

samt en delegerad C2-funktion. 79 Van 

Creveld talar om utnötningskrigföring 

och anger som exempel både sjöstrider

na 1973 Arab-Israel och 1982 Falklands80 

Milan Yego såg "The Tanker War" (Per

siska viken1987-88) som ren utnötnings

krigföring.81 Och han anger ett år senare 

att samma sak implicit: "On/y by sound 

application of operational wa1jare wi!l 

(i t] be possible to avoid attritional warfare 

at the operationa! and strategical !eve/"82 

Strategier, som enbart riktar in sig på att 

direkt attackera motståndarens Center of 

Gravity (CoG), avfärdas av Milan Vego. 

Han anger som en erfarenhet av Irak Il 

att strategier fortfarande måste innehålla 

element av utnötning och utplåning. s' 

Erfarenheter från Liftoral Warfare 

Norman Friedman anser att Irak II är 

typexempel på Liftoral Warfare av den 

enkla anledningen att bara sjöstridskraf

ter kunde gå in till en början. Sjöstrids

krafter kunde gå in i Persiska viken och 

vara mycket nära Irak. Psykologiskt var 

det också mycket enklare att "smälta" 

för de andra arabstaterna att se sjöstrids

krafter i Persiska viken än stridsvagnar 

under transit genom andra stater. Irak

iska krigsmakten var vid ingången av 

2003 utomordentligt försvagad efter ett 

omfattande och långt embargo. Bristen 

på krigsm ateriel var påtaglig. soldater 

hade i genomsnitt fått skjuta sju skott/år 

och artilleripjäser hade skjutit åtta pro

jektiler/år i övningssyfte. I Liftoral War

fare är det viktigt att säkra hamn och un

der Irak I I var Basra egentligen den enda 

hamnen att räkna med. Initialt är det vik

tigaste att få förband och materiel på 

plats, varefter markstridskrafternas age

rande blir det som upptar intresset. Men 

tämligen snart därefter erfordras att för

sörjningslinjer fungerar och att materiel 

och hj älpsändningar kommer fram. USA 

och koalitionen hade tur. Irak hade nog

grant planerat mineringar utanför Basra, 

men inte hunnit effektuera mer än ett få

tal. Det är mycket troligt att de störning

ar på underhållssidan som koalitionen 

hade i Irak berodde på att tillgängligbe

ten till hamnen i Basra säkerställdes allt

för sent. 
Norman Friedmans erfarenbeter ef

ter Irak II består i att för mycket kraft 

ägnats åt förstörelse istället för betving

else, att underrättelseinhämtningen (sen

sorer på rätt plats) var otillräcklig. Bris

ten var tydligast angående mineringarna 

utanför Basra och att hitta Saddam Hus

sein. ;w En annan erfarenbet är att C2 är 

fundamentalt i övergången mellan kust

b av. 

Folkrätt på väg'! 

Från ett folkrättsligt perspektiv finns 

det några saker som är värt att note ra 

kopplat till ageraodet i den maritima 

arenan. 
För det första USA:s anfallmot Irak, 

som av flera folkrättsjurister bedöms 

sakna internationellrättslig grund. Rät-

ten att anfalla (jus ad bellum) tas inte 

upp till diskussion här, men det kan kon

stateras att denna rätt att göra en före

byggande attack mot terrorister, attacke

ra en stat som härbärgerar terrorister el

ler attackera en stat som har massförstö

relsevapen, utan stöd av FN:s säkerhets

råd, är mycket omtvistad.85 

För det andra, den oklara status som 

råder för de i Afghanistan tillfångatag

na, för al-Qaida- relaterad verksambet 

misstänkta , personerna vid Guantana

mobasen på Kuba. Är de kriminella el

ler är de krigsfångar ? Och vad betyder 

uttrycket illegala kombattanter som 

USA myntat ? 
För det tredje, Proliferation Security 

lniative (PSI) som är iscensatt av USA 

som ett led i jakten på massförstörelseva

pen (WMD). Proliferation betyder i det

ta sammanbang spridning. PS! går myck

et långt vad avser rätten till visit & 

search. Att örlogsfartygfi"itt kan göra visit 

& search på fritt hav vid misstanke om 

förekomsten av WMD bar dåligt stöd i 

folkrätten.~" Dock anger folkrättsexper

ten Marie Jacobsson att det kan finnas 

möjligheter. Stöd för att få göra denna vi

sit & search kan sökas om det är en före

stående väpnad attack, en nödsituation 

eller om det finns ett avtalmellan stater

na (örlogsfartygets flaggstat vs skurkfar

tygets flaggstat) 87 

För det fjärde avtalet om "fritt hav" 

mellan Irland, Storbritannien och Frank

rike. De tre staterna har lite olika natio

nella lagar. I övervakningen av den södra 

delen av Engelska kanalen, där de tre bar 

angränsande intresseområden , EEZ resp 

EFZ, pågår nu diskussioner om ett trila

teralt avtal, så att en stat kan ta band om 

olika former av överträdelser. Den stat 

som har "bästa lagliga grund" och intres

se agerar. 

39 



Trender 
Genom att studera de konceptuella och 
historiska avsnitten kan vissa slutsatser 
dras om vad som är föränderligt och vad 
som är tidlöst. Följande trender har kun
nat noteras från föregående sidor. 

Fjärde generationens krigföring och 
asymmetri 

Antal krig och konflikter i världen varie
rar i antal över tiden. Kortsiktigt är anta
let krig i minskande och antalet väpnade 
konflikter i övrigt ökande.88 Det är alltid 
vanskligt att göra prognoser för framti
den, men det kan konstateras att den 
långsiktiga periodiciteten (sinuskurvan) , 
där krig har varit vanligt förekommande, 
ligger på c:a 50 år. Just nu i det kortsikti
ga perspektivet kan det uttryckas så att 
de gamla krigen får ge vika för de nya. 
Tredje generationens krigföring har trots 
allt inte varit lika omfattande på senare 
tid , med lika stora uppoffringar från sta
ten som under andra världskriget. 89 

Stater med små resurser och en de
fensiv strategi har alltid möjlighet att till
gripa de sjökrigsmetoder som kopplas till 
det sammanfattande begreppet bestrida 
motståndarens herravälde till 5jöss 
(HTS). De an glosaxsiska u trycken är dis
p ute eller contest command. Misslyckade 
stater, små skurksta ter, (Rouge Stales) el
ler andra aktörer än stater, som i avsak
nad av en flotta inte kan bestrida, kanske 
ändå med asymmetriska metoder kan 
göra livet surt för den större makten. 
Trenden är att morgondagens hot är mer 
oförutsägbara. Mål , medel och metoder 
kommer att vara okonventionella. Vi är 
åtminstone temporärt inne i fjärde gene
rationens krigföring. Dessa krig har inte 
varit, och är inte existentiella för staten 
som sådan. 
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Asymmetrin i krigföringen är mycket 
gammal, men den har fått en renässans. 
Denna asymmetri är otäck och realistisk 
bara av en sådan enkel anledning att den 
är så billig. Hade Karine-A-affären lyck
ats, hade Yassir Arafat haft vapen för åra
tal framöver för bara 10 000000 USD. 
Och medan en mina av lite äldre modell 
inte behöver kosta mer än c:a l 900 USD 
kan erinras om att reparationen av USS 
Tripofi kostade 5 000 000 USD. 

Trenden NCW 

Network-Centric Warfare (NCW) är en 
trend. NCW möjliggör ett bättre utnytt
jande av befintliga vapenbärare och ak
törer, men kräver samtidigt ett väsentligt 
utökat antal sensorer. Alla förbandsche
fer och stridande enheter har samma lä
gesbild. Förbandscheferna får en bättre 
situationsmedvetenhet Ä ven om strävan 
alltid funnits är det först nu, med ny tek
nik som denna lägesbi ld kan förverkligas 
och delas av alla. Vi vet inte med säker
het nu , vad som händer med stater som 
doktrinmässigt hänger sig åt NCW och i 
verkligheten inte har förmåga att leva 
upp till konceptet. 

Trenden Littoral Warfare 

Trots att sjökrig även förr, för det mesta 
utspann sig relativt nära en kust, är det 
nu ett nyvaknat intresse för kustnära 
operationer s.k. Liftoral Warfare. Anled
ningarna är flera. Det finns en ambition 
att klara av kriser innan de blir allvarliga. 
Detta görs många gånger med Peace 
Support Operations (PSO) och dessa 
sker ofta kustnära. Den tuffare miljön i 
kustnära farvatten (där små stater kan 
köpa billiga ubåtar och krigsherrar kan 
köpa minor) ställer annorlunda krav på 
den som vill operera där. Hangarfartyg, 

ytstridsfartyg och ubåtar kan påverka 
land med vapen (TLAM), hangarfartygs
baserat flyg kan upprätthålla luftöverläg
senhet över ett område och marinkårs
förband kan sättas in från fartyg till havs. 
Miljön , småstaters och krigsherrars va
pen , korta beslutstider har gjort uppträ
dandet i Littorals speciellt. Fördelen med 
att vara i Littorals är uppenbar men det 
ställer krav på både materiel och perso
nal , utbildning och övningstillfällen före 
en insats. Detta sammantaget gör Liftor
als mer uppfordrande. 

Trenden Sea Basing 

Sea Basing är egentligen en hyllning till 
manöverteorin och manöverkrigföringen 
på operativ nivå. Genom att ha fartyg ut
anför motståndarens radar och vapen
porte, kan detta vara en plats för upp
laddning, logistik, utgångspunkt för 
trupptransporter in mot land. Sea Basing 
är inte bara en trend, som gör att opera
tionen blir mer okänslig och underlättar 
manövertänkandet på operativ nivå, 
utan Sea Basing ger också möjligheten 
att vara betydligt mer flexibel. 

Trender i uppgiftsställning 

Många av de marina uppgifterna ligger 
kvar men några har förskjutits, vidgats el
ler tillkommit. Uppgifterna har blivit mer 
konstabulära90

. Några aktörer kan bryta 
mot kuststatens lagar eller bryta mot in
ternationell rätt. I embargosituationer, i 
operationer mot narkotika och i övriga 
operationer angående internationell 
rätts efterlevnad kan dessa operationer 
komma att kräva vapenmakt i strävan att 
värna statens suveränitet och suveräna 
rättigheter. Operationen får då karaktä
ren av ett säkerhetsingripande eller ett 
ingripande som på engelska kallas con-

stabulary. Det ankommer alltså på kust
staten (flaggstaten) att i vissa fall reagera 
med vapenmakt för att efterfölja statens 
lagstiftning (och internationell rätt). 

Händelser i en stats territorialhav el
ler EEZ kan många gånger erfordra va
penmakt för att verkställa statens juris
diktion (och för att uppfylla de förplik
telser vi bar en ligt internationell rätt). 

Stealthfartygs-trenden och små staters 
"nischning" 
Örlogsfartyg har tidigare byggts för att 
kunna leverera kraftfulla vapeninsatser 
utåt och vara starka inåt (självförvar). 
Regeringars uppgifter, ekonomi, teknik
framsteg och klimat har styrt utform
ningen. Då nu nästan alla marina/mariti
ma operationer sker i Littora/5; som ock
så är trånga och grunda hav, erfordras 
delvis en annan design av örlogsfartyg. 
Ä ven om nationer bygger fartyg för Lit
tora/s , avsedda för "hemmafarvatten " 
och operationer långt bort, är det viktigt 
att de konstrueras för att även klara av 
själva "transitsträckan" mellan olika 
operationsområden. 

Kraven på dagens fartyg är att de 
skall vara mångsidiga, stryktåliga och 
kunna operera i Lillorals. Dessa fartyg 
bör enligt de flesta bedömare vara "ste
alth-utformade". USA:s konceptfartyg 
har ett tonnage på dels under 1 000 ton, 
dels 4 000-5 000 ton om alla krav skall 
tillgodoses. Kraven i Lillorals är goda 
sensorer, mångsidighet på vapensidan , en 
mycket god ledningsstruktur, Command, 
Control, Communication, lntelligence 
(C3I) och helikopter som kan ombordba
serasY1 Fartygen bör ges en ganska liten 
besättning, ofta under 100 man. Fartpre
standa höjs igen. Exempel på dessa nya 
fartyg är svenska HMS Visby och USA:s 
Liftoral Combat Ship (LCS)-projekt. 
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Äldre fartyg konverteras och Indien har 
nyligen fått en fregatt levererad från 
Ryssland, INS Ta/war, som är konverte
rad till "stealthteknik". Fartprestanda, 
som på taktisk nivå varit lite ointressanta 
senaste åren, har fått en renässans. Un
der 1980- och 1990-talen var fartygens 
taktiska fart något underordnad. Det 
spelade lite mindre roll om fartyget gjor
de 28 knop eller 40 knop då vapnet (en 
missil) kunde gå 100 km, många gånger 
med överljudsfart. I Littora/ Warf(ll·e är 
den taktiska farten åter intressant. Hoten 
är annorlunda och beslutstiderna är kor
ta. Som ett led i att vara snabbare än 
motståndaren i all beslutsfattning, har 
den taktiska farten åter blivit högintres
sant. 

Små stater, med begränsade resurser, 
är inte i stånd till att ha en diversifierad 
krigsmakt utan måste bli "mycket bra" 
inom några enskilda områden. Trenden 
har blivit att inte försöka täcka hela 
bredden. Sir Jeremy Blackham nämnde 
svenska marinen som ett mycket bra ex
empel på hur Sverige som liten stat 
skickligt har format sin marin med bl.a. 
(Extreme) Littoral Capacity och en marin 
satsning på NCW92 

Trender i folkrätt 
Det finns bara två undantag till våldsför
budet (FN-stadgan art 2:4). Det ena är 
rätten till enskilt (eller kollektivt) själv
försvar innan FN hinner reagera (FN
stadgan art 51). Det andra är ett beslut i 
FN:s säkerhetsråd om att använda mili
tärt våld , för att skapa och upprätthålla 
internationell fred och säkerhet (FN
stadgan art 42). 

FN-stadgans artikel 51 handlar om en 
stats rätt att få försvara sig. " .. . [Tjhe in
herent right of individua/ or collective 
self~def"ence if an armed attack oc-
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curs ... "91 Trenden är att även annat än 
stater, t.ex. terroristorganisationer, kan 
uppfattas som folkrättsobjekt (SC Res 
1368 och 1373) 94 Efter den humanitära 
interventionen i Kosovo och efter attack
en den 11 september, visar att rätten till 
väpnat våld kan komma att användas 
även i humanitärt syfte eller för att mins
ka risken för konfliktspridningY5 Detta 
skulle kunna utgöra ett undantag, men 
lika mycket talar för att det är en trend. 96 

Marie Jacobsson anger dock att humani
teten aldrig varit en isolerad företeelse, 
den har alltid varit kopplad till maktpoli
tiska övervägandenY7 

En annan trend är att "krigets lagar", 
International Humanitarian Law, även 
torde omfatta alla väpnade konflikter. 
Dr Noel Cox vid Auckland University of 
Technology anger som slutsats: 

The NATO attacks on Yugoslavia in 
7999 make it clear that the law of ar
med conflict applies in all internatio-
nal armed conflict~~ incl ... .. . b ut a/so 
po!ice actions by the international 
community in the name of the /aws of 
human ity, or human rights98 

Det som talar mot ovanstående, är 
den behandling som de internerade på 
Guantanamobasen på Cuba utsätts för. 

Staters inställning till rätten att ge
nomföra Visit & Search kan komma att 
förändras just nu. Anledningen är givet
vis jakten på massförstörelsevapen. Den 
som driver frågan är i första hand USA, 
men alla 11 stater som är med i PSI har 
givetvis bejakat iden. Det är enligt inter
nationell rätt inte rätt att genomföra Visit 
& Search på fartyg, bara för att misstan
ken finns att de har massförstörelseva
pen ombord. Detta framgår av havsrätts
konventionens art 23 och 110. USA och 
de 11 staterna söker nu legitimitet för sitt 
handlande. Vad de åberopar är FN-stad-

gans art 51 eller havsrättskonventionens 
art 8899 eller kanske en ny resolution från 
FN:s säkerhetsråd. 100 Debatten kommer 
att vara intensiv 2004. Tills vidare tycks 
det som om denna Visit & Search inom 
ramen för PSI görs "with or without jus
tice"! ... och som en följd av jakten på 
massförstörelsevapen kommer USA att 
fr.o.m. sommaren att göra visit & search 
på handelsfartyg som är destinerade till 
USA:s hamnar i något de kallar "aggres
sive hoarding". 

En ytterligare trend är att vi nu fått en 
internationell brottmålsdomstol, lntern.a
tional Court of Justice (JCC) . Denna 
domstol har jurisdiktion över alla de 
medborgare som bor i en stat som är part 
till konventionen och/eller personer som 
begår ett brott på territoriet i annan stat 
och denna stat är part till konventionen 
efter att denna konvention ratificerats av 
tillräckligt många stater. Minimikravet 
på 60 ratificerande stater uppnåddes l 
juli 2002. stutsatsen av dessa relaterade 
exempel är att folkrätten förändras hela 
tiden. 

Konstanter 
Den gamla konstanten att jorden är värl
dens medelpunkt och att solen liksom 
planeter rör sig runt jorden fick ge vika 
för Copernicus teori. Galileo Galilei 
(1564-1642) stöttade denna teori, men 
var tvungen att göra avbön inför katol
ska kyrkan i en domstol 1633. Galilei lär 
tyst efter domstolsutslaget ha yttrat: " Ep
pur' [e] si muove" (och likväl rör hon 
[jorden] sig). Detta är sagt bara för att 
visa att konstanter kan förändras. Kon
stanter är de som visat sig vara långlivade 
genom "beprövad erfarenhet", men även 
dessa kan komma att ändras, som i fallet 
ovan. 

Krigets natur 
I von Clausewitz bok vom Kriege hand
lar den första boken om krigets natur. T 
denna bok tas de tidlösa faktorerna upp, 
faktorer som: triaden, våldsspiralen, två 
levande krajier, friktion, krigets dimma, 
psykologiska faktorer som fruktan och 
fysisk ansträngning. Triaden är [den] blin
da naturkraften, [det] skapande sinnet 
och förståndet vilket skulle kunna repre
senteras av folket, fältherren och reger
ingen.10' Von Clausewitz ideer är inte tid
lösa , men det han benämner krigets natur 
är i princip tidlös, en konstant. 102 

Herravälde till sjöss 
Behovet att ha Contra / of the Sea eller 
begränsat herravälde till sjöss, om än lite 
vidare och inkluderande flera hot (även 
de asymmetriska) ligger fast. Under de 
båda senaste Irakkrigen har Contra! of 
the Sea varit en förutsättning för att ope
rationerna iland skall lyckas. Fartyg till 
och från Irak behövde skyddas. Hangar
fartygsstyrkor och ubåtar behövde Con
tro! of the Sea i Indiska oceanen, Persiska 
viken, Röda havet och Medelhavet för 
att kunna insätta sina vapen . På samma 
sätt var denna Contra{ of the Sea nödvän
dig för SLOC och trupptransporter (At
lanten, Medelhavet, Suezkanalen). I U.S. 
Navy Concept of Operations framgår 
tydligt att: 

Transforming Littoral Sea Contra/ 
• Assure freedom of operations for coa

lition and joint forces anywhere, any
time 

• Assure access from the sea for joint 
forces in the face of surface threats, 
quiet submarines and mines. 10.; 

Behovet, förutom i verkligheten, 
framgår dessutom av andra doktrinära 
dokument även om det nu beskrivs som 
SeaBasing och Battle Space Dominance. 
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Command of the Sea Control of the Sea 

Methods of Sea assertion 
Methods of Sea assertion & Sea den i al 
Methods of Sea denial 

Typical forms of 
naval operations 

Securing command Exercising command Disputing command 

Bild nr J. Sjökrigets metoder. Den vänstra triangelformade kroppen åskådliggör 

metoderna för att etblera HTS, den mellersta kroppen metoder för att utöva HTS och 

den högra kroppen metoderför att bestrida motståndarens HTS. (Bi lden är hämtad ur 

Den Blå Boken) 107 

Att fokus nu ofta handlar omland, kan få 

vissa militärteoretiker att glömma bort 

nödvändigheten av Contro l of the Sea el

ler rent av undervärdera hotet. Det finns 

något enstaka exempelY" 
Command of the Sea är en större term 

som motsvaras av Herravälde till sjöss. 

Det betyder att en stat under en kampanj 

i stort sett raderat bort alla motstånda

rens fartyg. Området är stort. Contra! of 

the Sea eller Sea Conu·o / är ett mindre 

begrepp som motsvaras av svenskans be

gränsat herravälde till sjöss. Sea Conrrol 

är i sin tur också pa raplybegrepp; för att 

skydda egna rörelser (Sea Assertian) el

ler allvarligt begränsa motståndarens rö

relser (Sea Denial). Brittiska doktrinbo

ken tar upp Sea Contra/ och Sea Denial 

som motsatser och det är inte riktigt 

rätt. 105 
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sjökrigföringens tio grundregler 

sjökrigföringens tio grundregler ligger 

kvar. Visserligen är det inte sjökrigets, 

utan krigets tio grundregler och det är 

inte självklart för vi lken nivå de skrivits 

(den taktiska, opera tiva eller den strate

giska). Vidare är de nästan hundra år 

gamla och dessutom sammanfattade av 

en armeofficer. 106 Men icke desto mindre 

är de så generell a och sinsemellan motsä

ge lsefulla att de mycket väl kan klassifi

ceras som konstanter. 

sjökrigsmetoderna 

Sjökrigsmetoclerna som återges i bild nr 

1 är 17 stycken. Dessa J 7 är en samman

fattning av alla de klassiska och moderna 

sjökrigsmetoderna som beskrivits av bl. a. 

Mahan och C01·bett. Bilelen har också in

fluerats av jeune eco /e och USA:s dok-

trinutveckling. Vissa metoder är mycket 

gamla , andra av senare datum. Amphi

bious Operations eller Power Projection 

kan åtminstone härledas till Julius Cesars 

tid och in vasionen i England år 54 f. kr. nu 

senast tillämpad under Irak 11 år 2003. 

Sjökrigets metoder å terges helt kort i 

bild nr 1 för att sedan utgöra bakgrund 

till ett resonemang om vissa metoder till

kommit eller försvunnit under årens 

lopp. 
Av de 17 sjökrigsmetoderna finns det 

några som erfordrar en kommentar och 

det är Sjöslaget som existerade så sent 

som 1942 vid Midway. Sjöslaget där en 

stat "riskerade" huvuddelen av sin flotta 

kanske inte kommer att upprepas, men 

sjöslag i lite mindre skala förekommer 

rikligt även senare. Moderna beteckning

ar för dessa alltefter ambitions- och stor

leksnivå är Attacks, Strikes, Naval Raids, 

Surging Actions; Engagements, (Battles), 

Major Naval Operations och Campaigns. 

De täcker då hela skalan från taktisk, 

operativ, till den strategiska nivån . 

Örlogsblockad som utövades av Lord 

Nelson mot Amiral Villeneuve år 1805 

och av Ententen mot Centralmakterna 

under första världskriget har samma 

funktion idag. Maritime Exclusion Zone 

(MEZ) är det moderna begreppet som 

används då en stat vill fö rhindra en an

nan stats örlogsfartyg tillträde i visst 

havsområde. Det behövs vapenmakt 

bakom orden. 
Närblockaden dödförklarades efter 

Amiral Togos blockad av Port Arthur 

1905, men den återuppstod likväl mot 

sovjetiska östersjöflottan l 944 och mot 

argentinska flottan under Falklandkon

flikten 1982. 
Fleet in being kom till vid det tredj e av 

de engelsk-holländska krigen (1 672) då 

den holländske amiralen de Ruyter und-

vek strid och gick in mellan öar och sand

bankar. Fleet in being tillskrivs annars 

amiralen Torrington som 1690 gick in i 

Themsens mynning för att undvika strid. 

Nu har den förmodligen inte använts se

dan Tirpitz daga r (1943-44). Metoden 

kan också sägas ha ingått (planerings

mässigt) som en del av den svenska mari 

na doktrinen i början av 1900-talet och 

under kalla krigets dagar. 1ns 

Fortress Fleet är en metod som Ryss

land praktiserade utan nämnvärd fram

gång 1904- 05 vid Port Arthur och Vlacli 

vostok. s jökrigsmetoden är mycket de

fensiv (med defensiva uppgifter) och inte 

prövad sedan dess. Amiral Alfred T. Ma

han var mycket skeptisk till denna me

tod . 
Slutsatsen blir att sjökrigsmetoderna i 

allt väsentligt lever vidare, antingen som 

metoder i krig eller som metoder i tyngre 

fredsfrämjande insatser. Måhända kan 

Fortress Fleet så småningom avföras från 

agendan , men att, alltför tidigt ta bort en 

metod, straffar sig alltid . Sjökrigsmeto

clerna får alltså anses som konstanter. 

Utnötningskrigföring 

Trots ett nära nog ultimativt, euforistiskt 

förhållningssätt till manövertänk och 

manöverteori i Sverige, bl.a . uttryckt i 

elen militärstrategiska doktrinen , tycks 

två av världens största och bästa flottor 

fortfarande använda utnötningskrigför

ing på den lägsta nivån - elen taktiska. 

Välkända militärteoretiker som Milan 

Vega, Martin van Crevelcl och Wayne 

P.Huges Jr. , på samma sätt som brittiska 

sjöofficerare, författare av den brittiska 

maritima doktrinen 109 samt (Captain (N) 

Simon Williams RN) , anger att implika

tioner av utnötningsteorin både kan fö

rekomma och har förekommit på den 

taktiska nivån i sjökrigföringen. 
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Utnötningskrigföring lever alltså kvar 
som en del i sjökriget. Det är en särart 
hos sjöstridskrafter. Låt oss bara skapa 
ett bättre exempel än det från Verdun 
1916 och i stället se på den "lyckosam
ma" utnötningskrigföringen i Tankerkri
get i Persiska viken i början på 1980-talet. 
Ordet utnötningskrigföring som nu näs
tan är förbrukat kan kanske bättre be
skrivas som progressiv krigföring eller 
som Wayne P. Huges uttrycker sig: "Po
wer Warfare". 

Slutord 
Vi lever i en föränderlig värd, men också 
i en värld där vissa saker består. Från de 
trender och konstanter som vi upplever i 
den maritima arenan kan en hel del slut
satser dras. slutsatserna skulle kunna 
omformas till synpunkter eller förslag. 

För Sveriges del 

På den politiska nivån måste det gå att 
göra ett tydligare dokument om vår sä
kerhetspolitik och samtidigt utesluta 
våra föråldrade medel (mål) alliansfi·ihet 
och neutralitet. Vi är på väg till en nivå, 
där vi inte längre har förmåga att hävda 
vår neutralitet vid en allvarlig konflikt i 
vårt närområde. Samtidigt har neutralite
ten som begrepp spelat ut sin roll då näs
tan varje konflikt lyfts till FN och FN tar 
ställning. Vi är med i FN (OSSE och EU) 
och därmed är vi part och kan per defini
tion icke förklara oss som neutral stat. 

Kalla kriget är slut. De nya krigen 
kommer för en viss tid framöver att till
höra de s. k. fjärde generationens krigför
ing. Då är det viktigt att våra lagar, för
ordningar, bestämmelser avspeglar detta. 
IKFN-förordningen 11 0 och tillträdesför
ordningen lever kvar i den andra genera
tionens krigföring. IKFN-förordningen 
och tillträdesförordningen måste revide-
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ras från grunden och anpassas till ny lag
stiftning, till nutidens hot (terrorism), 
med en helt ny integritets-, säkerhets- och 
intresseförordning (täckande både hu
man- och ekonomiområdet)! Det torde 
vara viktigare att skydda ett handelsfar
tyg med vapen för vår (FN-mandatera
de) fredsfrämjande operation i Liberia 
än att skydda ett mobiliseringsförråd i 
Lax å. 

För att i framtiden bättre bekämpa 
terrorismen krävs att det blir en bättre 
(och snabbare) harmonisering av inter
nationell rätt till svensk lagstiftning vare 
sig det är transformering, inkorporering 
eller presumtion av normharmoni,111 att 
statens aktörer (ofta örlogsfartyg) får 
stabila Rules of Engagement (ROE) och 
att dessa är anpassade till de nya aktörer
na. Problemet med örlogsfartyg från sta
ten A som skyddar handelsfartyg från 
staten B är känt sedan länge men proble
met måste få en bättre lösning både in
ternationellt och nationellt än den vi har 
idag.''2 

Network-Centric Warfare (NCW) är i 
Försvarsmakten översatt till Nätverksba
serat Försvar (NBF). Detta är en mycket 
bra översättning om med försvar avsess 
dess djupaste och mest vidsträckta form , 
försvar av internationell rätt , försvar av 
svenska säkerhetsintressen och försvar 
av svenska ekonomiska intressen. Det är 
en sämre översättning om begreppet 
bara står för den gamla tidens territorial
försvar! 

För att skapa trovärdighet uppifrån 
och ner för det framtida konceptet NCW 
(NBF) är det nödvändigt att avsevärt för
bättra kommunikationsresurserna. satel
litkommunikation är nära nog den enda 
möjligheten för att kunna överföra stora 
informationsmängder på kort tid, då av
stånden är stora. Sverige kan välja att an-

skaffa en satellit, hyra in sig hos någon 
annan eller gå med i någon allians som 
redan har denna kommunikation . 

Marina förband kommer att behålla 
många traditionella marina uppgifter och 
andra uppgifter kan ändras eller tillkom
ma. Gränsen mellan strikt militära uppgif
ter och ickemilitära uppgifter håller på att 
suddas ut. Många uppgifter ute till havs, 
som vi inte velat ta tag i tidigare 11

\ kan be
höva lösas av stabila fartyg, där uppgifter
na i hög grad kommer att likna de kon
stabulära, i yttersta fall med våld. Man kan 
säga att problemen finns, verktygen finns, 
det är bara regelverket som saknas. 
Sverige är den stat som mest styvnackat 
har hållit fast vid att militärmakt inte skall 
sättas in i konstabulära uppgifter. Den po
litiska beslutsfattningen angående kon
stabulära uppgifter kan komma att bli för
bigången av just verkligheten. 

För den svenska handelssjöfarten är 
det bra med en lugn och långsiktig sjöfarts
poli tik. Därför behövs ett djupt politiskt in
tresse för svensk sjöfart som gagnar näring
en i ett kostnadsneutralt Europa. 

För Försvarsmaktens del 

För Försvarsmaktens vidkommande är 
det nu väsentligt att efter statsmakternas 
direktiv fortsätta med utvecklingen av 
NCW. satellitkommunikation är nödvän
digt. Våra förband bör byggas så , vår per
sonal utbildas så, att vi blir internatio
nellt interoperabla. Littoral Warfare är 
inte enbart en marin angelägenhet, det är 
hela försvarets intresse. 

Som ett led i att bli duktigare krävs 
att vi nu tar fram handlingsregler för våra 
förband , Rules of Engagement (ROE). 
Dessa bör kunna användas i fred , kris 
och krig, vare sig vi är i hemmafarvatten 
eller engagerade i ett internationellt upp
drag. Den politiska nivån och förbanden 

är positiva till ROE, så vad är proble
met? Vem bromsar denna utveckling? 

Ibland blir vi skrämda av den nya 
krigföringen med dess asymmetri. Låt 
oss i stället utveckla våra bästa koncept, 
där vi kan komma att upplevas som 
asymmetriska. 

För Marinens del 

Vid konstruktion av marina enheter 
(främst fartyg) kommer det för lång tid 
framöver att ställas samma grundkrav 
som under tidigare århundraden. Kravet 
på att behöva etablera Contra! of the Sea 
för att därefter kunna utöva Contra! of 
the Sea lever kvar. Ä ven om det inte ut
trycks så ofta i modern litteratur ligger 
grundkravet kvar! Krigets karaktär har 
inte ändrat på detta och krigets karaktär 
har inte blivit snällare! På samma sätt le
ver sjökrigföringens tio grundregler kvar 
nästan oantastade och de c:a 17 sjökrigs
metoderna lever också kvar. Grundkra
ven ligger fast. 

I Sverige är vi sedan århundraden 
vana att operera i Littorals. Våra omgi
vande hav är också trånga och grunda. 
Extreme Littorals är då den vedertagna 
benämningen. I och med att vi hela tiden 
tvingats operera i Extreme littorals har vi 
också blivit duktiga i denna bransch, må
hända utan den erfarenhet som andra 
stater har från Gibraltarsund, Adriatiska 
havet eller Persiska viken. Andra stater 
har dock nu ett nyvaknat intresse för 
dessa miljöer och vi bör fortsatt an
stränga oss att vara bäst. Vi bör vidareut
veckla de system som nu gjort oss världs
berömda: stealthanpassade ytstridsfar
tyg, luftoberoende ubåtar och minröj
ning på toppnivå . Dessa system är speci
ellt framtagna för extreme littorals. Våra 
framtida ytstridskrafter bör också kon
strueras så att de kan genomföra transit 
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som är nödvändig för att komma till and
ra operationsområden , d.v.s. de måste ha 
ett större deplacement. Förutom transit
kapaciteten måste de också ges uthållig
het, vilket de inte behövde ha under kall a 
krigets daga r. De marina systemen bör 
nu utvecklas både materi ellt och taktik
mässigt för att låta våra framtida mot
ståndare upptäcka att det är vi som an
vänder "asymmetrisk krigföring" . 

Vidare bör vi ännu bä ttre anpassa 
våra marina stridskrafter för att bli inter
nationellt interoperabla. Marina strids
krafter har tidigare haft ett försprång 
inom NCW. Behåll detta försprång. Ut
veckla NCW, implementera den underi
från och gör den ännu mera stabil. 

Jag slutar mitt anförande med några 
ord av konteramiralen Arleigh Burke 
uneler dennes frustration i ett brev till 
konteramiralen Robert D ennison: 

The N a vy is very much in the same po
sition with regard to public relations as 
a virtuous woman. Virtue seldom is 
spectantlar and less ofien eauses Long 
editorials. Naval philosophy and mari
time strategy are not ~pectacular. They 
offer no panaceas. Their success de
pends upon Long, dull hours of hard 
work in which no one action is clearly 
decisive by itself Ils final success de
pends upon a series of small succes
ses.114 
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Ledamoten 
STEN GÖTHBERG 

itu: kand. Sten Göt h berg är verkställande direktör i 

Sjöassuradörernas Förening och kapten i Livgardets 

Dragoners reserv. 

Svensk marin krigsförsäkring under 100 år 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Göteborg den 19 januari 2004. 

De lärde tvistar från tid till annan om vilket yrke som räknas som världens äldsta. 

Jag vill dock inte inför detta lärda auditorium våga mig på att göra en egen bedöm

ning i detta avseende. Orsaken till detta är att jag tror att jag i sådant fall kommer 

fram till ett svar som inte direkt har en bäring på sjö- eller krigsförsäkring. Att han

del och sjöfart är en utomordentligt gammal näringsgren torde stå utom allt tvivel. 

Trots den i titeln för detta anförande angivna tidsperioden vill jag för samman

hangets och förståelsens skull göra en kort tillbakablick några tusen år i tiden. Vil

ken uppfattning man än må ha om det äldsta yrket kanjag dock konstatera, och om 

detta råder det inte något som helst tvivel, att sjöförsäkring sett i ett internationellt 

perspektiv är en mycket gammal företeelse och de första spåren finner man redan i 

Hammurabis lagar från 1700-taletföre Kristus. l dessa lagar finner man bland an

nat ursprunget till det ännu existerande och för sjöfartsbranschen så välkända insti

tutet Gemensamt Haveri (CH). Gemensamt Haveri bygger på den tanken att om 

man vid ett haveri avsiktligt offrar någon del av det gemensamma intresset ombord 

på ett fartyg, exempelvis genom att kasta last överbord. För att rädda den återståen

de lasten så skall denna förlust erhålla en proportionell ersättning av de övriga in

tressena. Sjöförsäkring är den i särklass äldsta av alla försäkringsgrenar och är i 

stort sett helt internationaliserad. Dess historia sammanhänger naturligt nog med 

sjöfartens och handelns utveckling. 

Den svenska sjöförsäkringsbranschen är 

inte lika gammal som den i Medelhavs

länderna , Holland och Storbritannien . 

Det var först under förra hälften av 1600-

talet som möjlighet gavs för svenska far

tygs- och varuägare att försäkra sig mot 
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faror på haven. Kopplat till denna möjlig

het utvecklades också så småningom 

möjligheten att teckna krigsförsäkring 

under vissa omständigheter. I början 

tecknades sjöförsäkring uteslutande i ut

landet, bland annat i Holland och Stor-

britannien, men senare gavs också möj

lighet att teckna sjöförsäkring i olika 

svenska institut. Den utökande handeln 

och de geografiska upptäckterna var na

turligtvis starkt bidragande orsaker till 

denna utveckling. 
De första lagreglerna, som behandla

de sjöförsäkring, ingick i den svenska sjö

lagen av år 1667. År 1739 etablerades det 

första svenska sjöförsäkringsbolaget i 

Sverige. Bolaget hette "Assecurance 

Compagniet" och hade sitt säte i Stock

holm . Bolaget upphörde 1866. Det första 

bolaget i Göteborg grundades år 1814 

och verkade fram till1890. De första spå

ren av internationell krigsförsäkring fin

ner vi på 400-talet före Kristus då grekis

ka fartyg utsattes för rena krigshandling

ar men även för piratdåd, kapningar och 

andra "terrorliknande" anfall. Likheten 

med dagens situation är således slående. 

Under medeltiden var dessa händelser 

mycket vanliga och den sjögående trafi

ken i ibland annat Medelhavet levde un

der ett ständ igt hot. Som en form av för

säkring mot blockaelkrigens och sjöröve

riets faror erbjöds i kejsartidens Rom en 

statlig krigsförsäkring, där staten för

band sig att hålla leverantörer av livs

medel och krigsmateriel skadeslösa vid 

en förlust. När svenska handelsfartyg allt 

oftare bedrev handel i Medelhavet under 

1600-talet var ofta befälhavaren ombord 

beordrad av sina huvudmän och ägare 

att vara beväpnad och i många fall tving

ad att bruka våld i försvarssyfte. Detta 

synsätt har som bekant helt förändrats i 

jämförelse med dagens situation och sy

nen på säkerheten till sjöss. Nu är i stort 

sett situationen elen omvända med starka 

rekommendationer att vara obeväpnad. 

Vid denna tid var det framför allt hol

ländska försäkringsbolag, som kunde er

bjuda krigsförsäkring i form av tilläggs-

försäkring till mycket höga premier. Det

ta var redan då oftast en mycket god för

tjänstbringande verksamhet. 

Den svenska sjölagen av år 1864 reg

lerade möjligheten att på frivillig basis 

erbjuda ett krigsförsäkringsskyeld som 

också innefattade skydel mot piratclåd. r 
den reviderade sjölagen av år 1891 regle

rades dock över huvud taget inte denna 

fråga. I stället lades ansvaret på elen 

kommersiella försäkringsbranschen att 

genom olika överenskommelser erbjuda 

ett försäkringsskyeld på kommersiella 

grunder. l den ännu existerande 1957 års 

Sjöförsäkringsplan kom frågan om krigs

försäkring åter att regleras. J de av Svens

ka Transportförsäkringspoolen och Sjö

assuraclörernas Förening 2004-01-01 an

tagna nya "Krigsförsäkringsvillkor för 

fartyg" täcks även sabotage, terrordåd 

med politiska och religiösa motiv in. Till 

denna fråga vill jag återkomma. Försäk

ringsbranschen var under 1900-talets för

sta hälft fortfarande privat och drevs på 

kommersiella villkor trots att frågan om 

förstatligande kommit upp till diskussion 

med jämna mellanrum. 

Tiden före och under första 
världskriget 
Tiden kring sekelskiftet 1899-1900 var 

mycket expansiv för det svenska samhäl

let och fick en mycket stor betydelse för 

den fortsatta svenska industri- och sam

hällsutvecklingen under 1900-talet. De 

stundom kraftiga konjunkturväxlingarna 

som förekom och som till stor del satte 

sin prägel på tidsperioden från 1890-talet 

fram till första världskriget kom på ett 

framgångsrikt sätt att utnyttjas av elen 

svenska rederinäringen. Vid sekelskiftet 

omfattade värlclshanclelsflottan ca 26 

miljoner bruttoton. 13,5 miljoner av 
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dessa ton var registrerade i det brittiska 
imperiet. 2,3 miljoner ton var registrera
de i USA, 2 miljoner ton i Tyskland, 1,6 
miljoner ton i Norge och 1,2 miljoner ton 
i Frankrike. Den svenska handelsflottan 
omfattade vid denna tid 523 000 brutto
ton. Sverige hade genom framgångsrika 
köp av brittiskt andrahandstonnage un
der slutet av 1800-talet avancerat till en 
nionde plats i tonnagestatistiken strax 
före Holland. 

Första världskrigets uppskruvade 
konjunktursituation medförde en för den 
svenska sjöförsäkringen till stor del 
mycket positiv uppgång och utveckling. 
Under årtiondena före första världskri
get hade den svenska sjöförsäkringsverk
samheten svarat för 10-15 %av Sveriges 
totala försäkringspremier. Livförsäkring
ar var då, liksom nu, den försäkringsgren 
som uppvisade de största premieintäk
terna. Detta motsvarade drygt 40 % av 
de totala intäkterna åren närmast före 
kriget. Under kriget expanderade de ma
rina försäkringspremierna kraftigt på 
framför allt liv- och brandförsäkringar
nas bekostnad. Under krigsåren växte 
sjöförsäkringspremierna till 27 % av den 
samlade svenska försäkringsbranschens 
totala premiebelopp. 

Trots det ekonomiska uppsvinget i 
början av 1900-talet fanns det stora oros
moln som tonade upp sig. Den militära 
kapprustningen i Europa gjorde sig på
mind och många länder arbetade hårt för 
att skjuta fram sina egna nationella posi
tioner. Krigstekniken utvecklades starkt 
inte minst inom det marina området. Min
och vapenutvecklingen pågick för fullt 
och nya strategier utvecklades. Utbrottet 
av första världskriget medförde stora om
välvningar för sjöfarten i sin helhet. Sär
skilt den inte obetydliga segelsjöfarten i 
Sverige bereddes stora olägenheter inte 
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minst genom de krigförande parternas 
åsidosättande av folkrättsliga regler, som 
tidigare var allmänt erkända, släckning av 
fyrar och intagning av sjömärken mm. En 
ytterligare omständighet, som starkt på
verkade den framgångsrika svenska segel
sjöfarten, var att då Statens Krigsförsäk
ringskommission inrättades strax efter 
krigsutbrottet 1914 undantogs försäkring 
av segelfartygen från kommissionens an
svarsområde. Man kan med fog påstå att 
det uppstod en icke oväsentlig grad av s.k. 
försäkringsnöd. 

På hösten 1914 uppvaktades den 
svenske finansministern av företrädare 
för den då i Sveriges Redareförening in
gående Rederiföreningen för mindre far
tyg. Resultatet av denna uppvaktning 
blev att krigsförsäkringsvillkoren utvid
gades så att krigsförsäkringen även kom 
att omfatta försäkring av segelfartyg. 
Varje fartyg fick dock bara försäkras för 
högst 200 000 kronor och lasten för högst 
samma belopp. Denna viktiga och fördel
aktiga ändring av krigsvillkoren blev 
dock relativt kortvarig. Kort tid efter 
ikraftträdandet av ändringarna förklara
de Tyskland att trävaror till England och 
Frankrike var att betrakta som kontra
band. Detta blev ett nytt bakslag för de 
redan hårt drabbade segelfartygsredarna 
vilka, till skillnad från konkurrenterna i 
Danmark och Norge, nekades krigsför
säkring för kontraband. För ångfartyg 
kunde krigsförsäkring tecknas via Sta
tens Krigsförsäkringskommission både 
avseende fartyg och last. 

Att behovet av ett utbyggt statligt 
krigsförsäkringsskydd var stort, bekräf
tas av att den svenska handelsflottan i 
början av kriget, då ubåtsaktiviteterna 
var mycket omfattande, på grund av min
sprängningar förlorade ca 280 fartyg och 
684 besättningsmän miste livet. 

Den tidigare omnämnda institutio
nen Statens Krigsförsäkringskommissi
on bildades 1914 på statligt initiativ och 
kom att bestå av ämbetsmän från reger
ingskansliet, assuransdirektörer tillika 
sjöförsäkringsexperter samt skeppsreda
re. Syftet med kommissionen var i första 
hand att tillförsäkra Sverige import av 
nödvändiga råvaror till folkförsörjning
en samt att i övrigt skydda den svenska 
handeln. Av detta skäl erbjöd kommis
sionen krigsförsäkringsskydd både för 
varor och för fartyg. Intressant är att no
tera att den av kommissionen erbjudna 
statliga krigsförsäkringen enbart gällde 
under den politiska situationen 1914 och 
inte om Sverige råkade i krig. Skulle en 
sådan situation uppstå var alla svenska 
fartyg oförsäkrade, vilket i sin tur inne
bar att de svenska redarna alltid tog en 
stor risk när fartygen sändes ut på haven 
för att tjäna Sverige. 

Den svenska statliga krigsförsäkring
en var vid denna tid i princip uppbyggd 
enligt det system som fanns i Storbritan
nien och var i princip frivillig. För krigs
försäkringen av fartyg tog staten över 80 
% och den resterande andelen togs om 
hand av de traditionella fredstida svens
ka försäkringsbolagen. Från början er
bjöds enbart svenskflaggade fartyg krigs
försäkringsskydd men skyddet kom se
dermera även att omfatta utiandsflagga
de fartyg. Vad gällde lasterna tog staten 
via kommissionen över hela försäkring
en men försökte ofta återförsäkra 20 %. 
Åtagandet gällde både import- och ex
portgods. Maximibeloppet per fartyg var 
400 000 kronor för såväl fartyg som last. 
Till detta kom en olycksfallsförsäkring 
för de ombordanställda där staten i sin 
tur tecknade avtal med svenska traditio
nella försäkringsbolag. 

I oktober 1917 utvidgades den statli-

ga krigsförsäkringen till att gälla inte 
bara svenskt utan även utländskt tonnage 
för hela värdet oavsett värdets storlek av 
såvällast som fartyg. Orsaken till föränd
ringen var det oinskränkta ubåtskriget 
som gjorde denna utökning av försäk
ringsskyddet nödvändigt i syfte att värna 
om den svenska folkförsörjningen . Krigs
försäkringskommissionens verksamhet 
var under verksamhetsåren mycket in
tensiv och framgångsrik. Styrelsen sam
manträdde så gott som dagligen och 
medlemmarna torde ha haft sitt uppdrag 
mer eller mindre på heltid. Verksamhe
ten avsåg, som tidigare sagts, krigsförsäk
ringar avseende hela den svenska han
delsflottan samt dess laster. 1917 när 
verksamheten var som störst var den 
sammanlagda fartygstaxeringen 1,5 mil
jarder kronor, en mycket ansenlig summa 
på den tiden. 

Mellankrigstiden 
Bland annat beroende på dyrköpta och i 
övrigt tragiska erfarenheter på krigsför
säkringsområdet under första världskri
get bekräftades uppfattningen om beho
vet av ett väl fungerande krigsförsäk
ringssystem under mellankrigstiden. Vet
skapen om den vapentekniska utveck
lingen och minkrigets förödande konse
kvenser, inte minst för handelssjöfarten , 
gjorde sig starkt påmind. Redare och 
varuägare var fortsättningsvis i starkt be
hov av försäkringsskydd inte minst bero
ende på alla minor som fortfarande fanns 
i farvattnen . Försäkringsbranschen tog 
erfarenheterna på stort allvar inte minst 
vad gäller kunskapen om den ibland bris
tande återförsäkringskapaciteten under 
det första världskriget. Dessa frågor dis
kuterades och behandlades på ett mycket 
seriöst sätt både i Sverige men även in ter-
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nationellt. Sjöförsäkring och den därtill 
hörande krigsförsäkringen var och är i 

allra högsta grad fortfarande mycket in
ternationell. 

En särskild fråga som aktualiserades 

internationellt under mellankrigstiden 

beroende på den allt mer tilltagande po
litiska oron i framför allt västvärlden och 

upprustningen under 1930-talets senare 

del , gä llde det internationella krigsför

säkringsansvaret Vid en internationell 

konferens i Baden-Baden 1937 antogs en 

s.k. "Waterborn Agreement" Denna 

överenskommelse innebar att krigsrisk

ansvaret begränsades till den tid som va

ran befann sig ombord på fartyget och att 

detta ansvar upphörde omedelbart efter 

det att varan förts i land. Denna överens

kommelse trädde i kraft i början av 1938. 

I Sverige tillsattes under hösten 1938 ett 
beredskapsorgan med namnet Statens 

Krigsförsäkringsnämnd. Nämnden fick 

inledningsvis i uppdrag att undersöka 

och sedermera fastställa den svenska sta

tens medverkan och ansvar avseende 
svensk krigsförsäkring. En förutsättning 

var att staten tvingades att ingripa för att 

skydda svensk handel och sjöfart. En ligt 

nämndens uppfattning var ett statligt in

gripande enbart aktuellt vid ett europe
iskt stormaktskrig då förlusterna antogs 

vara mycket omfattande. Vid andra mer 

begränsade krig gjordes den bedömning

en att den privata försäkringsbranschen 

kunde ge det totala försäkringsskydd 

som redare och varuägare behövde. Det

ta utan någon som helst statlig inbland
ning. 

1935 hade den privata försäkr ings
branschen tagit initiativet till bildandet 

av en sammanslutning som fick namnet 

Svensk KrigsförsäkringspooL Samma år 

bildades även Nordisk Krigsförsäkrings

pool. Den senare poolens uppgift var i 
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huvudsak att erbjuda ett bättre återför

säkringsskydd än vad som kunde erbju

das under första världskriget. Den Nord

iska Krigsförsäkringspoolen hade också 

som medlemmar försäkringsbolag från 

Holland och Schweiz och kort tid efter 
bildandet bestod poolen av över 80 med

verkande försäkringsbolag. l början av 

1939 ingicks ett avtal mellan Statens 

Krigsförsäkringsnämnd och Svensk Krigs

försäkringspooL Avtalet innebar att i 

händelse av ett europeiskt stormakts

krig skulle Krigsförsäkringsnämnden au

tomatiskt inträda som återförsäkrare för 

medlemmarna i Krigsförsäkringspoolen 

för de belopp som poolen inte själv kun

de täcka. Vid krigsslutet upphörde verk

samheten inom Nordisk Krigsförsäk

ringspool och verksamheten ombildades 

till Nordisk Sjöförsäkringpool, en verk

samhet som fun gerar och bedrivs även 
idag men som enbart arbetar med civila 

gemensamma nordiska branschfrågor. 

Andra världskriget 
Den l september 1939 anfölls Polen av 

Tyskland. Den 3 september samma år 

gick Storbritannien och Frankrike med i 

andra världskriget. Den l april 1940 oc

kuperades Danmark och Norge av Tysk

land och den 9 april upprättade Tyskland 
den s.k. Skagerrackspärren. Vid denna 

tidpunkt befann sig närmare 7 000 svens

ka sjömän ute på internationellt vatten 

och dessa sjöfarare kom att under ett 

flertal år bli helt avskurna från Sverige. 

Denna spärr fick ödesdigra konsekven

ser för Sverige och den svenska handels

flottan delades i två delar. 950 000 ton 

svenskt tonnage spärrades in av spärren. 

Utanför spärren hamnade ca 850 000 ton 
som huvudsakligen bestod av linjefartyg 

och tankfartyg. Dessa fartyg seglade ofta 

för de allierades räkning. Över hälften av 

denna s.k . uteflotta förlorades under 

andra världskriget under tjänstgöring i 

de allierades konvojer. 
En del av de svenska fartyg som be

fann sig utanför spärren under kriget fick 

göra några enstaka resor till Sverige som 

s.k.lejdbåtar. Detta innebar att de krigfö

rande parterna garanterade dessa fartyg 

fri lejd . Av dessa fartyg gick tolv förlora

de genom totalförlisning som var direkta 
krigshand lingar. Detta får nog anses vara 

en låg siffra, då dessa fartyg passerade 

både Nordsjön och Nordatlanten. 

Sverige var, som bekant , neutralt under 

kriget och ett stort och omfattande pla
nerings- och förberedelsearbete hade 

vidtagits från den svenska statens och 

sjöfartsnäringens sida före krigsutbrot

tet. Strax före krigsutbrottet i september 

1939 hade svenska lagar trätt i kraft vilka 

innebar att den svenska regeringen kun

de kontrollera den svenska utrikessjöfar
ten och över fartygsförsäljningar till ut

landet. Den av rederinäringen tillsatta 

s.k. "Sjöfartskommitten av 1939" kom 

under hela andra världskriget att spela 

en utomordentligt viktig roll. Det blev 

denna kommittes uppgift att vara avtals

slutande part vid de olika handels- och 
andra avtal som slöts under kriget mellan 

de krigförande parterna. 
I detta avseende gjorde dåvarande 

verkställ ande direktören för Transatlan

tic, Gunnar Carlsson, helt avgörande, 

unika och ovärde rliga insatser för 

Sverige. Under andra världskriget förlo

rade Sverige samman lagt närmare 270 

fartyg och ca l 400 sjömän. Tas dessutom 
i beaktande de sjömän sori1 seglade un

der främmande flaggor samt alla fiskare 

m.fl. torde siffran uppgå till närmare 2 

000 sjömän. Som nämnts tidigare inrätta

des Statens Krigsförsäkringsnämnd 1938. 

Nämnden undertecknade tillsammans 
med Svenska Krigsförsäkringspoolen ett 

s.k. krigsutbrottsavtal , vars innebörd var 
att staten övertog krigsriskerna då ett eu

ropeiskt storkrig utbröt. Så blev fallet i 

och med andra världskrigets utbrott och 

avtalet trädde i kraft redan den 3 septem

ber 1939. Redan dagen efter var verk

samheten i full gång. Nämnden bestod av 

en ordförande, en vice ordförande som 

representerade regeringen , en represen

tant för redarna, en för importörer resp. 

exportörer samt tre försäkringsrepresen

tanter för varu- och kaskoförsäkringsgi

varna. Nämnden arbetade i princip på 

kommersiella villkor, men var samtidigt 

begränsad att erbjuda försäkringsskydd 

enbart för risker som bedömdes ha en di

rekt bäring på svensk handel och sjöfart. 

Enbart svenskflaggat tonnage var före
mål för försäkringsskydd inom ramen för 

nämnden. Nämnden tillämpade också 

egna krigsförsäkringsvillkoL 
Krigsförsäkringsnämndens arbete 

bedömdes som mycket lyckat och hade 
en stor framgång. En viktig fråga för 

nämndens ställningstagande var bl.a. far

tygsvärderingen vid premiesättningen 

samt gränsdragningen mellan sjöskada 

och krigsskada. Arbetet med erbjudande 

av statligt försäkringsskydd avslutades 

den l januari 1947 efter att ha pågått i sju 

och ett halvt år. Överskottet avseende 
premieinbetalningar beräknas ha upp

gått till ca 300 miljoner kronor, varav hu

vuddelen av denna summa betalades till

baka till den svenska statskassan. Ca 25 

miljoner kronor avsattes i en fond vars 

uppgift var att bistå sjömän i den svenska 

handelsflottan. Nämndens stora betydel
se kanske framgår bäst när man konsta

terar att ca 50% av den svenska bandels

flottan gick förlorad på grund av krigsak

tiviteter under åren 1939-45. 
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Suezkonflikten 1967 
Som tidigare antytts, kan krigsförsäkring 

betraktas utifrån två olika utgångspunk

ter. Den ena typen av krigsförsäkring 

tecknas i händelse av ett storkrig som di

rekt berör Sverige och dess fundamenta

la intressen och där staten tar över för

säkringsansvaret via Statens Krigsför

säkringsnämnd. Den andra typen av 

krigsförsäkring kan vara aktuell då 

Sverige inte är i krig, men då svenska in

tressen blir drabbade vid regionala kon

flikter. Ett tydligt och dramatiskt exem

pel på den senare situationen var Suez

krisen och det s.k. sexdagarskriget 1967. 

Vetskapen av det senare förhållandet re

sulterade i att en svensk nationell krigs

kaskopool arbetades fram och trädde i 

funktion 1970. En utlösande faktor till 

detta var just Suezkrisen. Initiativtagarna 

till denna pool var framför allt Skandia, 

Assuransföreningen i Göteborg samt Si

rius. Poolen hade vid ikraftträdandet en 

kapacitet på ca 15 miljoner kronor. De 

bildande försäkringsbolagen svarade till

sammans för ca 2/3 av insatserna. 

sexdagarskriget mellan å ena sidan 

Israel och å andra sidan Egypten, Jorda

nien och Syrien drabbade på ett mycket 

påtagligt sätt svenska intressen och ställ

de krigsförsäkringens betydelse på sin 

spets. De bägge svenska fartygen "Nip

pon" och "Killara" blev under kriget in

stängda i Suezkanalens mitt vid Great 

Bitter Lake på deras väg från Röda Ha

vet ut i Medelhavet. Det tog mer än åtta 

år innan dessa fartyg, tillsammans med 

tolv andra utländska fartyg, kunde lämna 

kanalen . Efter långvariga och segslitna 

förhandlingar, där den svenske dispaschö

ren Kaj Pinens hade en framträdande 

roll, kunde Assuransföreningen betala ut 

totalförlustersättning på tillsammans 46 
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miljoner kronor för de bägge fartygen 

samtidigt som äganderätten övergick till 

föreningen. Detta är ett tydligt exempel 

på betydelsen av krigsförsäkring under 

efterkrigstiden. 

11 septemberattackerna 
De fasansfulla terroristattackerna i New 

York och Washington den 11 september 

2001 var naturligtvis en chock för oss alla 

och ett brutalt angrepp mot västerländ

ska värderingar och synsätt. Konsekven

serna av dessa terrordåd kom på ett eller 

annat sätt, mer eller mindre, att drabba 

alla försäkringsgivare världen över. Det

ta beroende på det sätt på vilket försäk

ringssystemet med en internationell åter

försäkring är uppbyggt. Vad hände då 

rent försäkringsmässigt inom det marina 

försäkringsområdet och inom krigsför

säkringssystemet i samband med 11 sep

temberattackerna? Många internationel

la krigsförsäkringar sades upp med sju 

dagars varsel. Omförhandlingar avseen

de många försäkringskontrakt startade 

omgående vilket ledde till en icke ovä

sentlig premiehöjning. En premiehöjning 

som i många fall hade startat redan före 

den 11 september. Nya områden exklu

derades i försäkringspoliserna och ett ut

ökat försäkringsskydd krävdes av många 

kunder. l stort sätt drabbades, direkt eller 

indirekt, alla försäkringsmarknader värl

den över beroende på systemet med in

ternationell återförsäkring. Att pedago

giskt försöka förklara varför en svensk 

sakförsäkringspremie eventuellt kom

mer att höjas beroende på terroristan

grepp på andra sidan Atlanten var natur

ligtvis en delikat pedagogisk uppgift. 

Dessutom krävdes förklaringar om ter

roristskyddet, som ingår i de svenska 

krigsvillkoren. Att försöka göra en upp-

,.. 

skattning av kostnaderna för konsekven

serna av de fasansfulla attackerna är na

turligtvis alldeles för tidigt att göra och 

det kommer att ta många år innan den 

slutliga räkningen föreligger. För några 

månader sedan gjordes en uppskattning 

att försäkringskostnaderna då låg på 

mellan 60 och 70 miljarder USD. En 

ofattbar kostnad som drabbar den inter

nationella försäkringsrörelsen. Attacker

na har medfört att det internationella 

försäkringssamfundet på ett mycket seri

öst sätt ser över villkor, täckningsgrader 

mm för att i görligaste mån kunna erbju

da ett tillfredställande försäkringsskydd. 

De nu i Sverige gällande krigsförsäk

ringsvillkoren för fartyg som antagits av 

Svenska Transportförsäkringspoolen om

fattar skada på eller förlust av fartyg di

rekt orsakad av bl.a. terrordåd med poli

tiska eller religiösa motiv. 

Dagsläget 
Planeringen av totalförsvarets civila del 

grundas på försvarsbeslut av statsmak

terna. Ett inslag i denna planering är att 

de olika myndigheternas verksamhet vid 

krig eller krigsfara indelas i olika funk

tioner. Funktionen Finansiella Tjänster 

omfattar bl.a. betalningar och andra fi

nansiella tjänster inom försäkringsområ

det Finansinspektionen är funktionsan

svarig myndighet med Krigsförsäkrings

nämnden (KFN) som beredskapsorgan 

inom denna funktion. Dess verksamhet 

regleras av lagen (1999:890) om försäk

ringsverksamhet under krig eller krigsfa

ra m.m. Denna lag är en beredskapslag 

som bemyndigar regeringen att förordna 

att KFN skall träda i verksamhet. KFN 

har i detta läge till uppgift att vid krig el

ler krigsfara med automatik överta gäl

lande krigsriskförsäkringar på transport

området i syfte att säkerställa att för för

svaret och den svenska folkförsörjningen 

nödvändiga transporter kan fortgå utan 

avbrott. Efter övergångsfasen har KFN 

till uppgift att meddela statlig krigsför

säkring som behövs för försvarets och 

folkförsörjningens behov. 
I KFN:s uppgifter ingår att under 

fredstid vidta de åtgärder och förbere

delser som behövs för att nämnden skall 

kunna träda i verksamhet med kort var

sel. Personalplaner har uppdaterats och 

uppdateras kontinuerligt. De avtal som 

krävs för att nämnden vid krig eller 

krigsfara kan överta befintliga krigsrisk

försäkringar är f.n. under revision. Dessa 

krigsutbrottsavtal har under föregående 

år godkänts av regeringen och är f.n. un

der cirkulation till övriga parter inklusive 

Svenska Transportförsäkringspoolen. 

Av innehållet i mitt inträdesanföran

de framgår att många av de risker som 

fanns vid tiden för ikraftträdandet av 

Hammurabis lagar i dag fortfarande exi

sterar, måhända i en något annan form. 

Behovet av krigsförsäkring torde därför i 

dag vara lika stort som då, för att inte 

säga ännu större. 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kommendör Herman Fältström, som lämnade den aktiva 

tjänsten i Försvarsmakten 2001, är sedan 1991 sekreterare i 

Kungl. Örlogsmannasällskapet och är även engagerad som 
försvarssakkunnig i Moderaternas partihögkvarta 

Försvarsbeslutet 2004 * 

Försvarsbesluten 1999 och 2001 innebar storaförändringar av det svenska försva

ret. Problemet är att de båda besluten saknade såväl en grundläggande doktrin som 

tillräckliga ekonomiska resurser. Försvarets nya organisation, den s. k. insatsorgani

sationen, skall bestå av fyra mekaniserade brigader, fyra fartygsdivisioner, en amfi

biebrigad och åtta krigsflygdivisioner, en organisation på ca 60 000 man. Denna or

ganisation avses bli kompletterad med nationella skyddsstyrkor och hemvärn. Det 

är uppenbart att Sverige, med denna insatsorganisation, inte förmår att själv be

stämma över sitt eget val av säkerhet, än mindre inom en tioårsperiod utveckla per

sonell och materiell kapacitet att möta ett väpnat angrepp. Försvarsmakten säger i 

sin årsredovisning för år 2000 att någon operativ planering och analys ännu inte har 

gjorts om de hot som är tänkbara, vare sig i ett fem- eller tioårsperspektiv. Det går 

således inte att veta vilken resurser som bör finnas kvar inom en femårsperiod eller 

vad som nu bör utvecklasför att kunna vara operativt om tio år. Trots detta avveck

las försvarets uppgift att kunna möta ett väpnat angrepp. 

Att den nu beslutade organisationen inte 

kommer att kunna försvara Sverige för

utsades redan i Försvarsmaktens under

lag inför 1992 års försvarsbeslut I ett av 

de redovisade a lternativen var Överbe

fälhavarens slutsatser att en försvarsor

ganisation med den nu beslutade för

bandsvolymen endast kan inriktas mot 

att vara en tröskel mot ett angrepp samt 

lösa begränsade uppgifter under fred, 

kris och ne utralite t. Sverige utsätts häri

genom för stora risker. 

Driften - förbandsverksamheten - blir 

avsevärt dyrare än beräknat under 2002-

20041. Huvudorsaken till detta är att kost

naderna för den nya organisationen - som 

är något helt annat än den gamla- kraftigt 

underskattats. Därutöver är det stora bris

ter i regeringens och Försvarsmaktens un

derlag inför försvarsbeslutet 200 l . Dessut

om har regeringen genom beslutade och 

föreslagna åtgärder belastat Försvars

makten med kostnader på minst 650 mil

joner kr, kanske upp till l 250 miljoner 

'''Denna artikel färdigställd es omkring 2004--02-20 d.v.s en dryg vecka innan ÖB:s underlag för 

FB 2004 överlämnades till regeringen. 
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kronor per år utöver vad som fanns med i 

försvarsbeslutet. Denna ofinansierade 

verksamhet omfattar bl.a. lokalisering av 

amfibieregementen, flygflottiljer och ope

rativa insatsledningen, miljöåtgärder, ut

veckling av strategisk kompetens, förse

nad avveckling m.m. samt fler värnplikti

ga, höjd dagersättning och förnyat flyg

föraravtaL Till detta skall så läggas förse

ningar vad gäller avveckling av personal , 

materiel och förband. Ti ll detta ska ll också 

läggas en ökn ing av de internationella in

satserna från planerat 300 till l 300 miljo

ner kronor. Effekterna av de besparingar, 

som Försvarsmakten tvingas till under nu

varande försvarsbeslutsperiod , är stora. 

De rörliga kostnaderna för förbandsverk

samheten minskas med upp till 50%. De 

flesta värnpliktiga ges ofullständig utbild

ning och officersutbildningen reduceras. I 

stället för övning till sjöss går flottans män 

vakt och beredskap. Flygplan står på mar

ken istället för att vara i luften. Hemvär

net sätts på sparlåga. Omskolningen till 

JAS 39 Gripen försenas kraftigt. Detta 

sker vid sidan av och skall därmed adde

ras till de problem som skapats av riks

dagsmajoritetens fel aktiga beslut om 

framtid ens flygvapenorganisation . 
Sammantaget drabbas inte bara inter

nationa liseringen av försvaret (förbands

verksamhet och förmåga att delta i inter

nationell a insatser är kommunicerande 

kärl) utan också utvecklingen av den så 

ka llade insatsorganisation som Riksda

gen fattat beslut om. I flera avseenden 

skjuts de mål, som skulle vara uppnådda 

år 2004, på en osäker framtid. Den nöd

vändiga omstruktureringen mot ett mind

re försvar med hög insatsberedskap är på 

väg att misslyckas. Utvecklingen är på 

väg mot en kraftigt reducerad krigsorga

nisation med sina rötter kvar i det gamla 

invasionförsvaret 40 milj arder kronor 

om året läggs nu ner på det militära för

svaret som utbildas och utrustas med 

målsättningen att kunna sätta upp för

band omfattande 2 500 man samtidigt i 

internationell tjänst. Trots denna satsning 

klarar Sverige mindre än hälften av dessa 

åtaganden till det internationella sam

fundet. EU:s kapacitetsmål antagna i 

Helsingfors 1999 innebär ett tydligt åta

gande att stärka den europeiska militära 

krishanteringsförmågan. De fortsatta be

sparingarna på försvarsområdet går stick 

i stäv med denna målsättning. Vidare har 

elen territoriella försvarsorganisationen , 

som utgör en nödvändig grund för för

svaret av Sverige, i princip avvecklats 

utan att ersättas av annat än fortsatt ut

redningsarbete kring de framtida så kal

lade nationella skydclsstyrkorna. Om

struktureringen synes med andra ord 

varken skapa ett nationellt försvar elle r 

ett försvar för internationella insatser. 

Det avsedda "både och" blir "varken el

ler". Utvecklingen av det svenska försva

ret försvagar därmed Sverige i allmänhet 

och Sverige i E U-samarbetet i synnerhet. 

Överbefälhavarens kommentar i För

svarsmaktens årsredovisning för 2003 ta

lar för sig själv: 
Iförhållande till de mål och den plane

ringsinriktning som gavs i det förra 

försvarsb eslutet innebar 2003 fortsatta 

problem m ed stora konsekvenser för 

det kommande försvarsbeslutet. Den 

omplanering som hittills ske/l i förhå l

lande till den i försvarsbes lutet givna 

inrikiningen motsvarar en samlad an

slagsbesparing på mellan fem och sex 

miljarder per år i den fortsalta plane

ringen efier 2004. Innebörden är alltså 

bland annal att innehål/el i de olika al

ternativ som nu studeras för perioden 

2005-2007 relativt tidigare planering 

behöver reduceras i motsvarande 
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grad. Konsekvenserna för Försvars

maktens långsiktiga inriktning blir 

mycket stora. 
Om jag utgår från att ca 2/3 av för

svarsanslaget går till förbandsverksam

het, beredskap, internationella insatser 

och underhåll för att vidmakthålla da

gens organisation om balans mellan nu

tid och framtid skall upprätthållas. Det 

är då uppenbart att minst tre, kanske 

upp till fyra miljarder kronor av för

bandsverksamheten per år måste bort. 

Detta motsvarar minst 3 000 anställda 

som måste avskedas samtidigt som den 

verksamhet, där de medverkat läggs ner. 

Utgående från vetskapen om freds

förbandens årsbudget kan följande lista 

utgöra en grund för funder ingar: 

* Bodens garnison, ca l miljard kronor 

* Östersund garnison, ca 1 miljard kro-

nor 
* Marinen i Karlskrona, 0,5 miljarder 

kronor 
··· Såtenäs, ca l miljard kronor 

Summan av ovanstående blir 3,5 mil

jarder under förutsättning att förbanden 

läggs ner, anställda avskedas och all 

verksamhet som dessa förband har ge

nomfört avslutas. Med samma förfaran

de som under de senaste försvarsbeslu

ten (sedan 1996) är detta ett exempel på 

nödvändiga åtgärder för att komma i ba

lans inom den beslutade ekonomiska ra

men. Vad blir då konsekvenserna om nu

varande anslagsnivå skall reduceras med 

ytterligare 3 miljarder? slutsatsen är en

tydig. Det krävs radikal förnyelse och 

okonventionella lösningar. 

Bakgrund 
Många försvarsbeslut har saknat till

räcklig långsiktighet. Fromma förhopp

ningar kombinerat med otillräckligt un

derlag har resulterat i dagens svåra situa-

64 

tion. Förhoppningarna att genom massi

va nedskärningar i freds- och krigsorga

nisation skapa utrymme för reformer har 

hittills inte kunnat infrias. Det är dessut

om snarare en regel än ett undantag att 

planeringen har varit underbalanserad. I 

början på 1970-talet konstaterades att en 

lång rad investeringar behövde genom

föras i försvarsmateriel och nya förband. 

För att finansiera detta föreslogs att den 

grundläggande värnpliktsutbildningen 

skulle reduceras. Det senare godtogs, 

men inte ökningen av materielanskaff

ningen. Tio år senare gjordes ett nytt för

sök att återställa balansen mellan uppgif

ter och resurser. Försvarsbeslutet 1992 

innebar en tioårig rationaliseringsperiod 

som successivt skulle tillföra ny modern 

materiel. Samtidigt beslutades om till

kommande ej finansierade uppdrag. 

Överbefälhavaren redovisade att detta 

innebar en reduktion av de planerade in

vesteringarna med ca 10-15%. Trots det

ta fattade Riksdagen beslut utan att upp

gifterna förändrades. Senare visade det 

sig att Försvarsmakten inte förmådde ge

nomföra de rationaliseringar som främst 

var knutna till fredsorganisationen och 

värnpliktsutbildningen. Efter partiledar

överläggningar beviljades 1984 en utö

kad ram för de tre sista åren av aktuell 

försvarshesJu tsperiod. 
Att den då gällande planeringen varit 

underbalanserad framgick tydligt inför 

1987 års försvarsbeslut Inte minst av det 

skälet återförvisades Försvarsmaktens 

underlag till regeringen för omarbetning. 

En förnyad utredning- FU88 (främst av

seende armens utveckling)- påbörjades. 

Successiva beslut fattades under slutet av 

1 980-talet för att sedan slutföras i 1992 

års försvarsbeslut De under denna peri

od fattade besluten om kraftiga reduk

tioner av såväl krigs- som fredsorganisa-

tionen innebar att Försvarsmakten, om 

än outtalat, försökte hejda den accele

rerande organisatoriska reduceringen. 

Försvarsbeslutet 1992 innebar en minsk

ning av organisationen, men denna gång 

fattades beslut om en välbehövlig moder

nisering av försvarets materiel. Till skill

nad från tidigare var medvetenheten om 

den långsiktiga underfinansieringen tyd

lig och offentligt redovisad. Det konsta

terades att statsmakterna i nästa planera

de försvarsbeslut (1997) antingen var 

tvungna att ytterligare reducera organi

sationen eller att öka anslagen. 

Under senare år har de ekonomiska 

förutsättningarna återkommande för

sämrats genom både regelförändringar 

och förnyade uppgifter och kostnader. 

1996 års beslut att beröva Försvarsmak

ten drygt 14 miljarder kronor, med före

speglingen att pengarna efterhand skulle 

återbetalas, då de behövdes, följdes av 

beslutet att fr.o.m. 2001 inte längre kom

pensera Försvarsmakten för den teknis

ka fördyringen av försvarsmaterielen 

som skett sedan 1992. l båda besluten re

ducerades, utöver detta, anslagen med 

10% vardera gången samtidigt som am

bi tionerna, särski lt i FB 2001, kraftigt 

höjdes vad gäller beredskap, kvalitet och 

förmåga att medverka i internationella 

insatser. 
Varken Thage G Peterson, Björn von 

Sydow eller Leni Björklund har lyckats ta 

det nödvändiga helhetsgreppet om för

svarspolitiken. Under Petersons tid som 

statsråd ägnades mycken kraft åt mer 

symboliska frågor samtidigt som organi

sationen urholkades inifrån. Försvarsbe

slutet 1996 slog rekord i fråga om kort 

hållbarhet. Det havererade redan under 

1997 och beslut om ambitionssänkningar i 

förhållande till beslutet fattades våren 

1998. Ett grundläggande problem är att 

Försvarsmaktens verksamhet avspeglas 

dåligt i dess organisation. Det är förmodli

gen här som de största bristerna finns. For

men för styrning bör vara en konsekvens 

av vilken uppgift som skall lösas, varför 

organisationen också bör formas därefter. 

En otydlig organisation innebär för det 

mesta stora påfrestningar såväl i ekono

miskt hänseende som för produktivitet 

och effektivitet, vilket i sin tur skapar ne

gativa spänningar inom verksamheten2 . 

En ytterligare försvårande faktor är att 

det finns många överlappande ansvar

sområden inom Försvarsmakten. 

Den tidigare formen för direktstyr

ning av Försvarsmakten medelst ett stort 

antal anslag var en dålig grund för ut

vecklingen av målstyrning av och inom 

Försvarsmakten. Vid övergången till ett 

anslag 1994 borde stora möjligheter ha 

öppnats att inom Försvarsmakten ut

veckla den avsedda målstyrningen. An

svariga chefer kunde ha getts ökad flexi

bilitet vad gäller hanteringen av resurser 

och den egna verksamhetens organisa

tion . Därmed kunde också ansvaret för 

och värderingen av de tilldelade resur

serna ha förbättrats. Så blev det inte. An

svaret för att försvarsplaneringen inte 

håller är uppenbarligen delad mellan 

Försvarsmakten och regeringen. Det är 

emellertid inte lätt att peka på vem, som 

bär ansvar för vad . En sak är dock tydlig. 

Den politiska nivån har allt för många 

gånger beslutat om nya uppgifter som 

ianspråktar en successivt ökad andel av 

försvarsanslagen, utan att för den skull fi

nansiera detta. Därmed har Försvars

makten tvingats till ambitionssänkningar 

inom andra delar av organisationen. Å 

andra sidan så har Försvarsmakten i de 

flesta fall, genom underbalansering i un

derlaget, försökt säkerställa att beslut 

fattas om de investeringar som ur militär 
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synvinkel är angelägna att få godkända 
även om projekten inte är aktuella för
rän om fem till tio år. 

Riksdagen har, trots nedrustningen i 
volym, inte valt bort försvarets förmåga 
att försvara landet. Det är fortfarande en 
av totalförsvarets och därmed Försvars
maktens huvudsakliga uppgifter. Likväl 
väljer politikerna aktivt att bortse från 
fakta. Försvarsmakten saknar såväl en 
doktrin som ett operativt koncept med 
bäring på framtida konflikter. 

Orsaksanalys 
Enligt min mening är en av de grundläg
gande orsakerna till svårigheterna med 
styrningen av och inom Försvarsmakten 
att central planering, budgetering, upp
följning och analys är alltför detaljerad. 
Det medför att förbandscheferna, som i 
grunden är ansvariga för verksamhetens 
mål och resultat, inte har någon verklig 
handlingsfrihet med tilldelade resurser. I 
stället borde det vara så att den centrala 
planeringen och uppföljningen görs över
gripande för att därmed möjliggöra er
forderlig detaljstyrning så nära förbands
verksamheten som möjligt. 

En andra orsak är att man ibland 
okritiskt försöker tillämpa företagseko
nomiska modeller i statlig anslagsmiljö. 
Försvarsmakten får ett år ligt anslag (i 
förväg) och behöver inte genom försälj
ning av produkter eller tjänster skapa de 
intäkter och vinster som fordras för att 
förbandsverksamhet, materielanskaff
ning m.m. skall kunna genomföras. I stäl
let handlar det om att göra saker på rätt 
sätt (produktivitet) samtidigt som man 
gör rätt saker (effektivitet)-' 

En tredje orsak är att Försvarsmakt
ens verksamhet inte avspeglas i dess or
ganisation. Det är förmodligen här, som 
de största bristerna finns. Skälet till detta 
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är att formen för styrning bör vara en 
följd av uppgiften som skall lösas och 
därmed bör också organisationen formas 
därefter. En otydlig organisation innebär 
för det mesta stora påfrestningar såväl i 
ekonomiskt hänseende som för produk
tivitet och effektivitet, vilket i sin tur ska
par negativa spänningar inom verksam
heten. En försv årande faktor är att det 
finns många överlappande ansvarsområ
den inom Försvarsmakten. 

Förutom att Försvarsmakten tilläm
par en alltför komplex matrisorganisa
tionsmodell, så är det ekonomiska ansva
ret i många fall splittrat. Många verksam
heter spänner över flera enheter. Där
med underlättas inte den kort- och lång
siktiga planeringen. Dessutom intar pla
neringsprocessen en alltför framträdan
de roll. Stora resurser åtgår inte minst för 
planeringen utöver två års sikt. Denna 
övertro på budgetering in i framtiden 
medverkar till att skapa motsättningar 
såväl inom som utom Försvarsmakten. 
Det måste accepteras att det inte går att 
blicka in i framtiden. Därför måste pla
nering göras i lösare termer på längre 
sikt samtidigt som kraven på den kortsik
tiga planeringen och uppföljningen av 
denna skärps. 

Ekonomistyrningsverket konstaterar 
följande : 

Vår bedömning är att det är oklart 
vem som innehar helhetsansvaret för 
att ekonomin utvärderas, analyseras 
och eventuellt balanseras. 

Den bild som framkommer ur vår stu
die och som vidare betonas vid analys 
av prognosarbetet är att det saknas en 
kontinuerlig och konstruktiv dialog 
mellan H KV och förbanden. Före
komsten av kommunikation mellan 
dessa parter skiljer sig åt för olika ty
per av förband. 

Ansvarig för förbandsverksamheten 
är förbandschefen. Vår granskning vi
sar att förbandschefernas insikt i eko
nomiska frågor är mindre genomgri
pande. Det tas heller ingen hänsyn till 
ekonomisk kompetens vid befordring 
till förbandschef 

Vad beträffar periodiseringen av 
kostnader har det kunnat konstateras 
att förbandens budgetar i vissa fall 
saknar periodisering. l. ..l Vår bedöm
ning är att styrningen av verksamhe
ten försvåras genom att man inte til
lämpar sig av en verklighetsanpassad 
periodisering. 
Inriktning av verksamheten och orga

nisationens utformning måste vara tydlig 
för alla. Den får inte generaliseras utan 
skall anpassas till form och sammanhang 
i det enskilda fallet. Därmed måste också 
ansvaret föras så nära produktionen som 
möjligt. Det är endast där, som verklighe
ten kan ses och de förutsättningar som 
föreligger. Utveckling kan aldrig göras 
centralt i organisationen och sedan "säl
jas in". Målen måste dels anges i så få ni
våer som möjligt, dels vara så formulera
de att målen i de nedre nivåerna är upp
följningsbara - "transparanta". Detta 
gäller för både produktivitet och effekti
vitet. Därmed är det cheferna som är av
görande för bra eller dåligt resultat. De
ras roll och förmåga är det centrala i 
verksamhets- och ekonomiuppföljning
en. Inte minst att de är mogna nog att 
kunna engagera och leda medarbetare i 
planering, budgetering, analys, målarbete 
och resultatutvärdering är i samman
hanget avgörande. För att detta chefsans
var skall vara möjligt att utöva, krävs att 
den centrala nivån leder verksamheten 
övergripande och överlåter till förbands
cheferna att lokalt detaljstyra tilldelade 
resurser. 

slutsatser 
Att vi med nu beslutad organisation inte 
kommer att kunna försvara Sverige förut
sades redan inför 1992 års försvarsbeslut 
Överbefälhavarens slutsatser att Försvars
makten endast kan utgöra en tröskel mot 
ett angrepp samt lösa uppgifter under 
fred, kris och neutralitet har nu besannats. 
Inte är det förvånande att en seriös analys 
kommer fram till samma slutsatser som 
förutspåddes för tio år sedan. Efter Ber
linmurens fall ansågs dessa kloka slutsat
ser inaktuella. Nya friska, gärna politiskt 
opportuna, ideer tog form. Genom att sat
sa på den utopiska framtiden, skulle alla 
problem lösas. Vilka dessa var framfördes 
givetvis inte, då problemlösningarna i så 
fall skulle kunna granskas) Det sades att 
det behov av stridskrafter som redovisa
des inför försvarsbeslutet 1992 inte hade 
tagit hänsyn till "murens fall". Samtidigt 
underlät dessa personer att studera det 
underlag som låg till grund för 1 992 års 
försvarsbeslut Det var en ny tid, samför
ståndets tid. Köpkraften i denna argu
mentation var stor. 

Skall Sverige med egen rätt kunna 
hävda den egna suveräniteten och där
med ha rätten att bestämma över sitt eget 
val av säkerhet måste vi själva också, obe
roende av allianser eller ej, ha tillgång till 
maktmedel och respekterat kunnande. 
Detta utgör en grundläggande förutsätt
ning för en trovärdig utrikes- och säker
hetspolitik. Uppfattar inte omvärlden att 
det svenska försvaret har en kompetent 
organisation saknas trovärdigheten. Vare 
sig det gäller svensk utrikes- och säker
hetspolitik eller som partner vid interna
tionella insatser. Mycket av denna utveck
ling har sin rot i en förment följsamhet till 
vad som anses vara rätt svar. Därmed åsi
dosätts den yrkesmässiga kompetensen. 
De slutsatser som redovisas talar bara om 
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en begränsad del av de konsekvenser som 

blir resultatet av de åtgärder som genom

drivs av regeringen. 
I stället borde det handla om att be

skriva den försvarsorganisation, som er

hålls för en given ekonomi. Det borde 

också handla om vad som behövs för att 

kunna lösa de uppdrag, som politikerna 

kräver av försvaret, d.v.s. hur Försvars

makten kan skapa förutsättningar för att 

vidmakthå ll a kompetens, organisation 

och materiel för att lösa de uppdrag som 

efterfrågas. Vidare behöver de förband 

och den organisation beskrivas, som be

hövs fem år efter ett anpassningsbeslut 

respektive tio år efter beslut om att ut

veckla försvarsförmågan mot väpnat an

grepp. När det väl är gjort, kan konstate

ras vilka förband och vilka system som 

inte kan utvecklas och produceras inom 

fem respektive tio år efter beslut och som 

således måste finnas i dag. Det är tioårs

perspektivet som då blir dimensioneran

de. De flesta med yrkesmässig kompe

tens vet att det tar tio till femton år att ta 

fram nya förband och nya system. Detta 

gäller även om simulatorer och demon

stratorer medverkar till att upprätthålla 

en principiell stridsteknisk kompetens 

inom olika funktioner. 

Alla med yrkesmässig kompetens be

griper att Sverige, med den kommande 

insatsorganisationen inte förmår att själv 

bestämma över sitt eget val av säkerhet. 

Möjligheterna är än mindre inom en tio

årsperiod att utveckla förmåga för att 

kunna möta ett väpnat angrepp. Trots 

detta raseras grunden för försvar mot 

väpnat angrepp utan att någon analys 

gjorts av vad som måste finnas för att för

mågan skall kunna utvecklas inom en 

tioårsperiod. Försvarsmakten redovisade 

inför det senaste försvarsbeslutet att ing

en operativ planering ännu har gjorts be-
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träffande de hot som är möjliga vare sig i 

ett fem- eller tioårsperspektiv. Därför fö

religger osäkerheter om vilka typer av 

förband som kommer att vara de mest ef

terfrågade i sådana lägen. Trots att det 

ingen analys föreligger av det framtida 

behovet av försvarsförmåga fullföljs nu 

en exempellös ned rustning. Motivet 

hämtas från dagssituationen och den po

litiska opportunismen i svensk inrikespo

litik. Utvecklingen av vårt försvar är en 

för Sverige som nation alltför allvarlig 

sak för att behandlas på detta sätt. 

Vad som behövs, är ledare som har in

tegritet och kunnande. Av dessa ledare 

krävs att de förmår ändra attityden till 

strategisk planering vs. genomförande

planering. Att de förmår ställa tydliga 

krav på sina medarbetare om vad som 

skall göras men inte hur. De måste reellt 

våga lita på dem som har ansvaret att ut

bilda och utveckla dagens förband , så att 

de kan användas i dag, inom de "frimär

ken" som den strategiska planeringen 

anger. I det följande skall beskrivas vad 

detta handlar om. 

strategisk plan 
En strategisk plan omsätts aldrig i verk

ligheten. Den går heller inte att verksam

hets- och likviditetsplanera. Däremot ut

gör den strategiska planen enligt min 

mening mål och riktlinjer, d.v.s. den orga

nisation och verksamhetsvolym som bör 

respektive kan upprätthållas med hänsyn 

till de uppdrag som den politiska led

ningen tilldelar Försvarsmakten och den 

långsiktiga ekonomiska ram som erhålls. 

Den innehåller också de "frimärken " 

som ej får överskridas i genomförande

planeringen och den dagliga verksamhe

ten. Planen skall ge uttryck för en organi

sationsvolym med tillhörande verksam

het som kan upprätthållas på den tillcle-
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lade årliga ekonomiska ramen (genom

snittlig årlig driftkostnad), där investe

ringskostnader för utveckling och an

skaffning av nya förband och ny materiel 

är oräknade. 
Genomförandeplanen är elen verklig

het som förband och verksamhet ställs 

inför. Verksamheten skall hållas inom de 

gränser- "fr imärken" - som den långsik

tiga planen anger. Den ska ll balansera 

verksamhet och tilldelade resurser. För

banelen skall fungera i dag, inte om tio år! 

Verksamhetsansvarig chef skall skapa 

balans och genom aktiva åtgärder för

ändra verksamheten så att förbandet 

successivt anpassas till den utveckling 

som elen strategiska planen anger. Det är 

i genomförandet och den dagliga verk

samheten som förutsättningar skapas för 

att förbanelen kan användas i dag och ge

nomföra den strategiska planen. 

Jag anser således att vi måste skilja på 

ansvaret för den långsiktiga strategin och 

den dagliga verksamheten. Den långsi k

tiga strategin anger vad som skall uppnås 

(to guide and direct). H ur denna strategi 

eller de mål den anger kommer att upp

nås avgörs sedan av den dagliga verk

samheten. Denna kan således aldrig le

das centralt lika lite som det centralt kan 

skapas de resurser eller förändrade för

utsättningar, som krävs för att nå de stra

tegiska målen. 
De slutsatser som följer av detta, le

der tanken till de avvägningsprogram 

som tidigare utgjorde, åtminstone for

mellt , grunden för den fredstida organi

sationens utformning och verksam hets-
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ansvar. Den nu förhärskande tron på 

central ledning och konformitet är en 

stabsprodukt utan någon som helst för

ankring i verkligheten. Denna enhetlig

het är en absolut förutsättning för den 

centrala maktutövning som eftersträvas. 

Genom att överföra allt till allmänna 

principer tror ledningen sig kunna slippa 

verkligheten och det i grunden unika 1 

varje verksamhet. 

En föränderlig värld 
Vi lever i en föränderlig värld. Genom 

EV-medlemskapet, NATO-samarbetet, 

det baltiska engagemanget samt ambitio

nen att bidra till fred och säkerhet i om

världen , har svenska intressen utanför 

landets gränser radikalt utökats under 

det senaste decenniet. Utgående från 

Östersjön är fria handelsvägar samt Fin

lands, Estlands, Lettlands och Litauens 

säkerhet vitala svenska intressen. Det är 

särskilt i det baltiska området som säker

het behöver främjas. Det är inte bara 

Sverige som har intressen i det baltiska 

området. Finland och Danmark är i stor 

omfattning engagerade i Estland, Lett

land och Litauen. För Polen är litauisk 

stabilitet ett vitalt intresse. Tyskland har 

visat ett marginellt engagemang - i varje 

fall så länge subregionen är relativt sä

ker. USA:s baltikumcharta är signifikant 

och de bilaterala kontakterna prioriteras 

från Estlands, Lettlands och Litauens 

perspektiv. 
Om svensk säkerhet är så beroende 

av säkerheten i det baltiska området, 

borde inte Sverige då göra mer? Vi för

modar att det ligger i Finlands intresse 

att samarbeta med Sverige för säkerhe

ten i det baltiska området. Det finns gott 

om utrymme för samarbete. Det kalla 

krigets avslutning betydde varken att his

torien tog slut eller att behovet av militä-
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ra styrkor och insatser upphörde. Under 

de första fem åren efter kalla krigets slut 

dog fler europeer som resultat av krig än 

under hela tiden mellan 1945 och 1991. 

Samtidigt får vi inte glömma att fram till 

det kalla krigets slut har miljoner och 

åter miljoner öster om järnridån förföljts, 

förts bort till arbetsläger och dödats av 

de kommunistiska förtryckarregimerna. 

Vi måste också inse att det finns många 

människor i det forna Östew·opa som 

fortfarande ser staten som garanten för 

sin försörjning och önskar den gamla 

ordningen tillbaka. Ä ven i Sverige finns 

krafter som sätter samhäl let före indivi

den och planhushållning före det fria 

samhället. 
Dessa krafter kan växa sig starka och 

utgöra grogrund för konflikter. De nya 

konflikterna har dels sin grund i ett be

hov av förändringar som under 50 år har 

undertryckts, dels i att makthavare, befri

ade från blockdisciplinens band, nu ser 

en möjlighet att förverkliga sina ambitio

ner. Till bilden hör att avsevärda militära 

resurser disponeras och används av aktö

rer, som inte är erkända stater. Aktörer

na varierar från kriminella ligor till ut

brytarstater. Sverige bör aktivt driva på 

utvecklingen av EU:s militära förmåga 

att hantera kriser. En sådan utveckling 

ger Europa möjligheter till gemensamma 

insatser med hela bredden av västländer

nas militära resurser och NATO:s kom

mandostruktur. Därmed skapas de resur

ser som erfordras, då vi gemensamt be

höver agera för att bilägga tvister samt 

dämpa och motverka kriser. Samtidigt 

utvidgas samarbetet mellan länderna 

som deltar i den euroatlantiska säker

hetsordningen. 
När Sverige i ökande grad deltar i in

ternationellt säkerhetssamarbete och in 

riktar Försvarsmakten mot in ternatio-

nella uppgifter, handlar detta inte i första 

hand om säkerhetspolitisk välgörenhet. 

Det handlar i hög grad om att främja 

svenska nationella intressen och at t få in

flytande över den säkerhetspolitiska ut

vecklingen i omvärlden. För Sveriges 

egen del innebär NATO:s framväxt som 

ryggrad i den europeiska säkerhetsord

niogen och att vi ställs inför ett viktigt 

vägval. 

Maritima faktorer 
lnom Östersjöområdet ökar sjötran

sporterna i mycket stor utsträckning. 

Detta beror på att de baltiska staterna 

handlar al lt mer med såväl grann länder

na runt Östersjön som med andra länder 

utanför regionen. l detta sammanbang är 

transporter av farligt gods av särskild be

tydelse. Det kan bli aktuellt med särski ld 

lotsning, anvisningar för navigering och i 

vissa fall skydd av transporterna. Men 

det är inte bara transporter på kölar som 

är aktuella utan även uppbyggnad och 

sammankoppling av energiförsörjningen 

med kraftkablar och gasledningar. Att 

denna energiförsörjning kan pågå konti

nuerligt och på ett säkert sätt är av stort 

intresse för berörda stater. Olyckor och 

katastrofer som Scandinavian Star och 

Estooia måste förebyggas och undvikas. 

Om sådana trots allt inträffar, måste kon

sekvenserna kunna begränsas. Smuggling 

över gränser har alltid förekommit. Av 

särskilt intresse är bl.a. drogsmuggling 

och slavhaodel4• Smuggelgodset söker sig 

alltid till nya vägar, där övervakningen är 

dålig. 
För att kunna ingripa tidigt fordras en 

god beredskap. Detta kräver breddad 

förmåga att uppfatta, förebygga och rea

gera mot hot och risker som är svåra att 

upptäcka. Dolda former av hot kräver 

särskilda motåtgärder. Betydelsen av att 

vilseleda strategiskt och operativt ökar 

med framtiden. Detta kan åstadkommas 

genom kontinuerligt rustade och övande 

fartygsförband ur marinen, sjöfartsver

ket, polisen och kustbevakningen till

sammans med fartyg för försörjning och 

underhåll. Genom förbättrad underrät

telsetjänst skulle vi småningom kunna 

övergå till att agera. För att etablera och 

upprätthålla beredskap året runt fordras 

att utbildnings- och övningsverksambe

ten anpassas till detta krav. Havet har all

tid varit ett medium för samfärdsel. Vår 

framtida utmaning är tidlös; säkerställa 

att havet kan brukas och hindra att det 

missbrukas. 

säkerhetspolitik i en ny tid 
Under de senaste åren har radikala för

ändringar av de säkerhetspolitiska förut

sättningarna i vår del av världen inträffat. 

Sovjetunionens fall, de baltiska staternas 

frihet , utvecklingen av ett demokratiskt 

Ryssland samt utvidgningen av EU och 

NATO har lett fram till en ny säkerhets

politisk situation. Militära allianser står 

inte längre emot varandra. Istället fören

as länder av ett ökat samarbete inom ra

men för frihet och demokratiskt utveck

ling. De baltiska staterna står nu inför sitt 

inträde i NATO, men är i praktiken re

dan aktiva med-lemmar. Sveriges säker

hetspolitiska situation har förbättrats ge

nom medlemskap i EU, genom NATO

och EU- utvidgningen till våra grannlän

der i öst och genom att den hotbild, som 

under decennier präglade vår säkerhet, 

inte längre råder. Samtidigt kan vi inte 

bortse från utvecklingen i Ryssland. Den 

relativa informations- och pressfriheten, 

som utvecklades efter sovjetimperiets 

fall, har under Putins tid som president 

successivt omvandlats till propaganda

röster för de styrande. Vad detta kan leda 
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till efter presidentvalet - t.ex. konstitu

tionella ändringar till förmån för vald 

president- går inte att förutsäga. 

Den säkerhetspolitiska situationen i 

och kring Europa kännetecknas emeller

tid av fler osäkerheter i dag än under det 

Kalla kriget. Gamla föreställningar om 

neutralitet och alliansfrihet har förlorat 

relevans. Det finns inte längre något sä

kerhetspolitiskt skäl att stå utanför 

NATO. Den förda politiken sätts på prov, 

när vi måste kunna hjälpa våra grannar. 

Detta kräver ett starkt nationellt försvar 

och militär förmåga att hantera kriser 

tillsammans med andra länder. Grunden 

för den svenska säkerhetspolitiken är 

uppgiften att värna Sveriges frihet och 

suveränitet samt att skydda samhälle och 

befolkning. Säkerhetspolitiken skall ge 

den svenska utrikespolitiken goda förut

sättningar att hävda sitt engagemang för 

frihet , utveckling, demokrati och fred. 

Det är naturligt att Sverige utövar sin ut

rikes- och säkerhetspolitik i nära samar

bete med de nordiska länderna, EU och 

NATO i syfte att stärka internationell 

rättsordning och FN. Internationellt sam

arbete kommer att vara av grundläggan

de betydelse för svensk säkerhet under 

2000-talet. De hot, som Sverige kan stå 

inför i framtiden , kan inte bemötas på 

egen hand, utan måste avvärjas i gemen

skap med andra fria och demokratiska 

nationer. Ett nära samarbete mellan Eu

ropa och USA utgör här den bästa freds

garantin. Det handlar om att tillsammans 

främja demokrati och mänskliga rättig

heter, bekämpa internationell terrorism 

samt förhindra spridningen av massför

störelsevapen. Europa måste ta ett ökat 

ansvar för sin egen säkerhet. Därför mås

te det finnas en fast och bindande säker

hetsordning i Europa som kan hindra ag

gression och andra brott mot folkrätten. 
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Sverige har här ett medansvar. Försvars

maktens möjligheter att verka i olika si

tuationer skall vara reell. Därför krävs 

ökade- inte minskade- anslag. 
Sverige har under de senaste åren 

gjort successiva vägval i säkerhetspoliti

ken. I varje praktiskt hänseende har 

Sverige valt samarbetets väg. Ett öppet 

och nära samarbete med NATO har bli

vit en oomstridd och naturlig del av 

svensk politik. Men hur kan Sverige be

gära att hela Europa skall engagera sig i 

säkerheten kring Östersjön samtidigt 

som Sverige självt förbehåller sig rätten 

att inte engagera sig i övriga Östersjölän

ders säkerhet? 
De baltiska staternas inträde i Nato 

aktualiserar frågor om Sverige löper 

risk all margina/iseras i säkerhetspoli

tiskt avseende och vad som skulle kun

na göras för att stävja en sådan utveck

ling. En rimlig svensk handlingslinje 

vore alt agera på ett sådant sätt att 

Sverige av övriga stater i Nordeuropa 

uppfattas som en oumbärlig partner 

över hela det säkerhetspolitiska fältet. 

I militärt avseende ställer detta krav på 

att i normalläget kunna projicera sta

bilitet och i händelse av kriser snabbt 

kunna hantera tänkbara ho/situatio

ner, sannolikt i samverkan med lika

sinnade partn.ers5 

Jag är helt övertygad om att Sverige 

kommer att utveckla detta tillsammans 

med övriga länder inom EU och NATO. 

Sverige kan inte stå vid sidan av och titta på 

eller avvakta. Denna utveckling skulle 

innebära en samlad Östersjölösning, som 

kan ge trygghet i hela området. Den inne

bär också att de nordiska länderna då delar 

samma säkerhetsordning och därmed skul

le möjligheterna att bygga gemensamma 

lösningar och samarbete underlättas. 

Sverige skall ha möjligheter att på-

verka utvecklingen. I dagens läge for

drar detta att vi har vilja och förmåga att 

utnyttja våra militära resurser för kris

hantering och deltaga i internationella 

militära insatser på olika sätt. Å andra 

sidan får vi inte skapa en konstlad mot

sättning mellan internationella insatser 

och försvaret av vår egen självständig

het och vårt nationella fortbestånd. Det 

är två sidor av samma mynt. Detta gäller 

kanske särskilt för vårt närområde och 

säkerheten i Östersjöområdet I förläng

ningen ligger även möjligheterna att 

minska risken för att konfronteras med 

situationer som innebär hot mot vår 

handlingsfrihet, våra vitala intressen el

ler vår självständighet. Därför är det 

viktigt att det svenska försvaret utfor

mas för försvar av Sverige. Ett försvar 

som utformas inte bara mot dagens hot 

utan också för att kunna möta morgon

dagens osäkerhet. Försvaret skall kunna 

verka under olika omständigheter och 

vid osannolika händelseutvecklingar. 

Det skall kunna anpassas till föränd

ringar i omvärlden och utformas så 

kostnadseffektivt som möjligt. Därmed 

ges det också möjligheter att Sverige 

kan få politiskt stöd eller militär hjälp 

utifrån och att öka vår förmåga att nyt

tiggöra sådan hjälp som bjuds. 

J Västerhavet och Östersjön skall vi 

kunna motverka alla tänkbara kränkning

ar över och under vattnet samt kunna 

hjälpa till att hålla sjövägarna till det bal

tiska området öppna. r sydöstra Östersjön 

möts EU och Ryssland, NATO och Ryss

land men också det växande och det fatti

ga Europa. Konfliktanledningarna är 

många. Sverige måste kunna hjälpa till. I 

Norrland är gränsen i öst och nordöst av 

betydelse för utformningen av försvaret . 

Flyktingströmmar, människasmuggling 

och slavhandelmen också militär aktivitet 

i omgivande havsområden, utgör säker

hetspolitiska utmaningar. 

Försvarsmaktens utformning 
Operativa egenskaper 
Grunden skall vara att Försvarsmakten 

kan skydda och försvara landet mot sta

ter, organisationer och grupper som , 

med våld eller militära medel, utgör ett 

hot mot Sverige som nation eller 

svenskt territorium och svenska intres

sen i närområdet. Försvarsmakten skall 

också kunna medverka vid skydd av lan

det mot sådant hot som allvarligt kan 

påverka den svenska kulturen och 

svensk levnadsstandard. Beredskapen 

för detta skall kunna anpassas till situa

tionen i omvärlden. Detta ger också de 

kunskaper och färdigheter, som behövs 

för att landets militära enheter i samver

kan med andra nationers resurser, skall 

kunna bidra till fred och säkerhet i vår 

omvärld. Den pågående utvecklingen 

pekar entydigt mot ett framtida multi

nationellt agerande i försvarsa nsträng

ningarna. Genom att flera stater gemen

samt motverkar framtida aggressions

handlingar erhålls uppenbara kostnads

effektiva fördelar genom att varje land 

kan bidra med det man är bra på. Grun

den måste dock vara att varje land har 

en tröskel av balanserat nationellt för

svar. Detta är en självklarhet, då inga 

länder är beredda att försvara ett land 

som inte själv är berett att ansvara för 

sitt eget försvar. 
Grundutbildningen skall därför på 

betydligt större bredd än i dag utbilda 

förbanden för såväl nationella som inter

nationella insatser. Målsättningen skall 

vara att vi inte har förband specifikt för 

vare sig nationellt försvar eller interna

tionella insatser. Inom en begränsad eko

nomisk ram måste organisationen vara 
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utformad för "både- och" och därmed 
kunna delta i olika typer av internatio
nella operationer. Om dessa är av större 
eller mindre omfattning är oväsentligt. 
Det är kombinationen av vår egen vilja 
och de krav som den euroatlantiska sä
kerhetsordningen ställer, som avgör ett 
svenskt deltagande. Uttagning och ut
bildning för anställning av och av an
ställd personal i Försvarsmakten skall 
innefatta krav på deltagande vid interna
tionella insatser. 

Stärka det svenska samhället 

Landets totala resurser ska ll kunna ut
nyttjas samordnat och oberoende av or
ganisations- och funktionstillhörigheL 
Sveriges militära resurser skall kunna 
ställas till civila myndigheters förfogande 
i deras myndighetsutövning. Militära en
heter skall också kunna ges uppgifter att 
stödja insatser mot verksamhet som ho
tar den inre säkerheten i landet. Militära 
enheter får emellertid ej ges uppgifter, 
som innebär direkt tvång eller våld mot 
enskilda inom svenskt territorium. 

Hävda svenskt territorium och integritet 

Försvarsmakten skall kunna upptäcka 
och ingripa mot kränkningar av vår na
tionella integritet samt kunna skydda 
svenska intressen , om nödvändigt med 
vapenmakt, på svenskt mark- och sjöter
ritorium samt i luftrummet och på omgi
vande havsområden. Operativt rörliga 
styrkor (luft, sjö och mark) skall kontinu
erligt finnas tillgängliga för att kunna 
lösa denna uppgift i aktuella områden. 

Försvar av Sverige 

Försvarsmakten skall ensam eller tillsam
mans med förband från andra nationer 
kunna sättas in såväl utanför som i Sverige 
för försvar av landet. Beredskapen för för-
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svar av landet skall flexibelt kunna anpas
sas till situationen i omvärlden. 

Bidra till fred och säkerhet i omvärlden 

Sverige skall kunna svara upp mot sina 
åtaganden såväl i nationella som interna
tionella insatser. Sverige skall kunna bidra 
till frihet och säkerhet i första hand i vårt 
närområde men också i Europa och i värl
den som helhet. Bidraget skall i första 
hand avse efterfrågade resurser, som 
grundas på de specifika egenskaper och 
kunskaper som de svenska förbanden be
sitter. En grundläggande förutsättning är 
Försvarsmaktens förmåga att genomföra 
militära operationer för att försvara lan
det. Det är emellertid inte bara våra egna 
intressen som styr detta . Utan en väldoku
menterad operativ förmåga till insatser 
med militära resurser kan inte Sverige 
fullfölja de förpliktelser vi har som FN
och EU-medlem samt de internationella 
avtal som Sverige har ratificerat. Denna 
kompetens är en grundläggande förutsät t
ning för att Sveriges militära resurser skall 
bli efterfrågade internationellt. 

I Petersbergsavtalet från 1992 avtalas 
om att militära enheter kan användas för 
krisdämpande åtgärder i ett brett kon
fliktspektrum- från humanitär verksam
het till fredsframtvingande åtgärder. För 
närvarande bidrar Sverige till denna mi
litära styrka med bl.a. en mekaniserad 
bataljon, ett ingenjörskompani , två kor
vetter, två minröjningsfartyg, en ubåt, ett 
amfibieförband, en flygspaningsdivision 
och fyra transportflygplan. 

Internationella insatser 
Sverige bör sträva efter att vara en kom
petent aktör och god partner på den in
ternationella scenen. Därmed kan vi ock
så påverka skeendet i vår omvärld i rikt
ning mot ökad stabilitet. I dagens läge 

fordrar detta att vi har vilja och förmåga 
att delta i internationella militära insat
ser på olika sätt. Sverige har mycket star
ka intressen i närområdet såväl ekono
miskt, politiskt, kulturellt som mänskligt 
men också strategiskt och militärt. En 
blick på kartan borde exempelvis säga 
oss att det är en geopolitisk vinst av his
toriska dimensioner för vårt land att de 
baltiska staternas självständighet från 
Ryssland nu uppfattas som lika självklar 
som Finlands numera är och att deras 
återkomst till Europa måste varaktigt 
säkras. Likaså har vi starka intressen av 
att de stora västmakterna alltfort är en
gagerade i vår regions framtida säkerhet. 
Om vi tillämpar en bred definition av vad 
som utgör internationella insatser, vore 
det mycket märkligt om vi uteslöt svensk 
medverkan i just den region, där våra 
egna intressen kanske är som starkast. 

Ett gott exempel på en typ av interna
tionell militär insats av stor betydelse för 
regionens och Sveriges säkerhet, som 
samtidigt har oantastlig internationell le
gitimitet, är det pågående och planerade 
stödet för uppbyggnad av nationella för
svarsmakter i de baltiska länderna. De 
svenska officerare, som är engagerade i 
utbildning och rådgivning där borta och 
den övertaliga svenska materiel som över
lämnas eller säljs till balterna , gör betyd
ligt större nytta för Sveriges säkerhet där 
än hemma i Sverige. Ett annat exempel är 
den sjöminröjning som genomförts av 
svenska utbildningsförband längs den bal
tiska kusten. D enna insats är av mycket 
stort värde för sjöfart, kustbefolkning, di
rekt berörda länder och för hela Östersjö
regionen. De internationella insatserna 
ger en breddning och fördjupning av mili
tärt kunnande. Värdet av interoperabilitet 
för att kunna nyttiggöra hjälp, eller det 
faktum att vi har erfarenhet av samarbete 

med NATO, bör bidra till vår förmåga att 
utveckla säkerhetspolitiken liksom förut
sättningar att ge Sverige starkast möjliga 
försvar. Våra internationella insatser skall 
utformas med stöd av den kompetens, 
som försvaret av Sverige kräver. De för
band som vi har, skall vara så utformade 
och utbildade att de kan sättas in i gemen
samma uppgifter och internationella ope
rationer. Och omvänt, de förband som 
sätts in i internationella insatser skall vara 
samma som vi har för de krav som försva
ret av Sverige ställer. 

Förbandsverksamheten skall utformas 
så att minst ett markstridsförband, en sjö
styrka och en flygstyrka kontinuerligt kan 
vara insatta i internationella operationer 
eller kan sättas in inom 30 dagar. Ytterli
gare två förband av respektive typ skall 
kunna sättas in inom 90 dagar. Mark
stridsförbandet bestär av brigadledning 
och mekaniserad bataljonstridsgrupp. Sjö
styrkan bestär av ett par fartygsdivisioner, 
ubåtar, amfibieenhet och ledningsfartyg. 
Flygstyrkan består av (strids)flygdivision 
för flygspaning och luftförsvar. Sverige 
skall kunna sätta upp en för varje tillfälle 
skräddarsydd logistikorganisation för för
sörjning av förband vid internationella in
satser. Logistikorganisationen skall kunna 
transportera utrustning till och utföra för
sörjningstransporter inom aktuellt insats
område. 

Försvarets sammansättning 

Den vinst som kan erhå llas genom att ut
nyttja svenska organisationer, svenskt 
sjö- och luftrum eller territorium i fred 
och under en gråzon med väpnad terror 
skall inte stå i rimlig proportion till ris
kerna och de resurser som måste sättas in 
för att övervinna det svenska försvaret. 
Det innebär att följande krav måste stäl
las på stridskrafternas kvalitet och sam-
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manfattning. Militära förband skall an
vändas för att stödja Sveriges politik . 
Förbanden är de verktyg som staten skall 
utnyttja dels för att direkt skapa tryggbet 
för Sverige som nation, dels för att indi
rekt stärka denna trygghet genom aktiv 
krishantering med också militära medel 
såväl nationellt som internationellt . De 
uppgifter som Försvarsmakten skall lösa , 
liksom organisationens storlek, samman
sättning och beredskap är politiska be
slut. I fred och under en gråzon med väp
nad terror ställe r vår säkerhetspolitik 
stora krav på förband som kan motverka 
hot i olika riktningar. Förbanden skall 
kunna hävda svensk integritet och skyd
da våra tillgångar. Samtidigt finns det be
hov att använda förbanden dels för un
derrättelseinsatser, dels hå ll a dem i hög 
beredskap. I sådana situationer utgörs de 
största behoven av flyg- sjö- och amfibie
stridskrafter samt insatsbe-redda mark
stridskrafter med hög rörlighet. 

De svenska stridsflygförbandens upp
gifter är inriktade mot operationer från 
land och över land och randhav. De skall 
vara utbildade och utrustade för väpnad 
strid. Tre (strids)flygdivisioner med full 
insatsberedskap skall alltid finnas i lan
det. En (strids)flygdivision skall kunna 
genomföra flygspaning och luftförsvar i 
internationella insatser och kunna sättas 
in i en sådan operation 30 dagar efter be
slut. Flygdivisioner skall kunna sä ttas in 
för att hävda det svenska luftrummets in
tegritet i fred och vid kriser, särskilt för 
skydd av huvudstaden och övriga befolk
ningscentra . Flygdivisioner ska ll kunna 
understödja mark- och sjöstridskrafter
nas luftförsvar samt bekämpning av 
mark- och sjömåL 

De svenska marina förbandens upp
gifter är inriktade mot operationer i 
randhav och kustnära farvatten. De skall 
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vara utbildade och utrustade för väpnad 
strid. Förbanden skall i denna miljö kun
na övervaka havsområden över, på och 
under havsytan . Sjöstridskrafterna skall i 
svenska farvatten kunna fullgöra vår 
folkrättsliga skyldighet att hävda sjöter
ritoriets integritet i fred och vid kriser. 
De skall kunna skydda och säkra han
delsvägar till sjöss så att vår omedelbara 
nationella försörjning med råvaror och 
produkter kan upprätthåll as. Efter be
redskapshöjning skall detta skydd kunna 
upprätthållas över lång tid och omfatta 
all verksamhet till sjöss. Minst ett mång
sidigt sammansatt flottiljförband skall 
alltid finnas i vardera Västerhavet res
pektive Södra och Norra Östersjön. En 
marin styrka bestående av e tt par far
tygsdivisioner, ubåtar, amfibieenhet och 
ledningsfartyg, skall kunna sättas in i en 
internationell operation 30 dagar efter 
beslut. Den skall skydda och säkra han
delsvägar till sjöss, etablera och säkra 
hamn och basområde samt kontrollera 
(embargo) sjöfart. Förbanden ska ll kun
na stödja bekämpning av terroristorgani
sationers lednings- och utbildningsenhe
ter. Nationella marina förband skall kun
na övervaka svenskt sjöterritorium , kon
trollera sjöfart och fiske samt medverka i 
sjöräddning. De skall också kunna ut
nyttjas som komplement och förstärk 
ning av polis och kustbevakning samt 
räddningstjänst vid olyckor (katastrofer) 
till sjöss. 

Markstridsförbanden skall vara utbil
dade och utrustade för väpnad anfalls
strid. Fyra bataljonsstridsgrupper skall all
tid finnas i Sverige. Bataljonsstridsgrup
per skall kunna insättas för skydd av hu
vudstaden. De skall, efter beredskapshöj
ning, kunna insättas för skydd av övriga 
befolkningscentra och nordligaste Sverige 
samt hävda landets integritet. En brigad-

ledning med tillhörande betjäningsför
band och en bataljonsstridsgrupp skall 
kunna sättas in i en fredsframtvinga nde 
operation 30 dagar efter beslut. Ytterliga
re två bataljonsstridsgrupper ska ll kunna 
sättas in inom 90 dagar. Nationella 
skyddsstyrkor skall kunna utnyttjas vid 
kriser och katastrofer som komplement 
och förstä rkning av polis och räddnings
tjänst samt för bevakning av för samhäl
lets funktion viktiga objekt. 

Logistikorganisationen skall kunna 
transportera utrustning till och utföra 
försörjningstransporter i aktuellt insats
område. Sverige skall kunna sätta upp en 
för varje tillfälle skräddarsydd logistikor
ganisation för försörjning av förband vid 
internationella insatser. Logistikorgani
sationen skall kunna stödja omgrupper
ing och ombasering av samt försörja ba
taljonsstridsgrupp, sjöstyrka och flygdivi
sion längs hela kusten och över hela 
svenska fastlandet och till Gotland. Efter 
beredskapshöjning skall logistikorgani
sationen kunna stödja och försörja för
banden vid insats inom 2 000 kilometer 
från Stockholm. 

Grundorganisation 
Gjorda investeringar skall tillvaratas. Ra
tionell förbandsve rksamhet har försteg 
före operativa krav. Vid behov av höjd 
beredskap skall insatsförbanden kunna 
baseras/grupperas för insats inom landet 
eller utomlands. Försvaret måste vara ra
tionellt. Vi måste kunna investera i mate
riel och organ isation för att utvecklas. 
Samtidigt skall vi inte utbilda och omsät
ta mer förband än de, som erfordras för 
att upprätthåll a beredskap i dag för att 
hävda svensk rätt och medverka i inter
nationella insatser. Nedan ger jag ett ex
empel på hur organisationen skulle kun
na utformas. 

Gotland behöver en allsidigt sam
mansatt stridsgrupp där, del av en meka
niserad bataljon inklusive understöd i 
dag kan utnyttjas utan kompletterande 
utbildning. Grunden kan vara den batal
jon som står i beredskap för utlands
tjänstgöring. På fastlandet organiseras 
fyra allsidiga (bataljons)stridsgrupper 
som i dag kan utnyttjas utan komplette
rande utbildning, en vardera i Boden, 
Kungsängen , Skövde och Revinge. All 
förbandsutbildning är loka liserad till och 
genomförs inom stridsgruppen. Luftbe
vakning och stridsledning samt Gripen
systemet organiseras i tre flygflottiljer 
med JAS 39 Gripen på Kallax , Frösön 
och Kallinge samt en flottilj för utbild
ning och specialflyg på Såtenäs. De mari
na förbandens basområden etableras i 
Hårsfjärden, Karlskrona och Göteborg. I 
Göteborg och Karlskrona genomförs 
grundläggande utbildning på fartyg och i 
pluton. Utbildningen i högre och sam
mansatta förba nd genomförs i stock
holmsområdet med tillämpad utbildning 
längs hela kusten. Karlskrona vidareut
vecklas till ett underhållscentrum för 
Försvarsmakten. Till Karlskrona förs den 
förbandsknutna verksamheten vid För
svarets sjukvårdscentrum, Försvarets un
derhållscentrum etc. Försvarsmaktens 
!T-verksamhet utvecklas i nära samarbe
te med Blekinge Tekniska Högskola. l 
Karlskrona genomförs större översyner 
av marinens fartyg samt organiseras de 
underhålls- och basförband som skall 
stödja svenska förband vid in ternat ionel
la insatser. 

Ledning 
Jag har i tidigare nummer av TiS redo
gjort för de motiv som enligt min me
ning måste ligga till grund för den fram
tida ledningen av Försvarsmakten. Ut-
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gångspunkten är att det inte går att i för
väg avgöra om en händelse, som påver
kar samhällets vitala funktioner, kom
mer att leda till en allvarlig samhällskris. 
Därför bör ett förändrat ledningssystem 
vara ett system med en grundstruktur 
som är oberoende av händelser, vilka på 
ett allvarligt sätt kan komma att påver
ka människors säkerhet och störa sam
hällets vitala funktioner. Den eftersträ
vade flexibiliteten i stridskrafternas ut
nyttjande och det nya säkerhetspolitiska 
läget med dagligt nyttjande av våra 
stridskrafter kräver både mer politisk 
ledning och mer av den politiska led
ningen. Smidigare strukturer måste ska
pas för beslut om kontinuerligt nyttjan
de av tillgängliga maktmedel inklusive 
svenska militära förband. Ansvaret för 
Försvarsmaktens långsiktiga utveckling 
bör dessutom skiljas från genomföran
deverksamheten. 

Utgångspunkterna för en förändrad 
högsta ledning av Försvarsmakten bör 
vara följande: 
* Åtskillnad mellan långsiktig inrikt

ning och årligt/dagligt genomförande. 
* Respekt för fackmässig kompetens 

kombinerad med en stark gemensam 
avvägningsfunktion. 

* En starkare central avvägningsfunk
tion, också i regeringskansliet 

* En närmare koppling mellan högsta 
politiska och högsta militära ledning. 

* Verksamhetsledning och operativ led
ning i ett spår (odelat chefsansvar) . 

* Verksamhetsledning och territoriell 
ledning i ett spår (odelat chefsansvar) . 

* Tydligt och decentraliserat verksam
hetsansvaL 
Av detta följ er att en omprövning av 

gränsytorna i besluts- och ledningshänse
ende mellan Riksdag, regering och myn
digheter är nödvändig. Det bör därför 
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övervägas hur en rationell besluts- och 
ansvarsfördelning som ligger i linje med 
såväl den förändrade säkerhetspolitiska 
situationen som erfarenheterna av led
ningen inom Försvarsmakten efter de se
naste tio årens organisatoriska föränd
ringar skall kunna åstadkommas. 

Jag anser också att även den försvars
politiska beslutsprocessen behöver för
ändras. Den långsiktiga planeringen, så
väl på 10 till 15 års sikt som under för
svarsbeslutets treårsperiod , bör särskiljas 
från den årliga budgeteringen. Den lång
siktiga planeringen skall syfta till att ge 
inriktning för personal- och materielför
sörjning samt vara utgångspunkt för den 
löpande verksamhetsinriktningen. Den 
årliga budgeteringen skall helt fokuseras 
på den verksamhet som skall genomföras 
under det kommande året. l all plane
ring, budgetering och uppföljning skall 
den årliga driften , d.v.s. kostnader för för
bandsverksamheten (utbildning, bered
skap) , underhåll och vidmakthållande av 
den befintliga organisationen särskiljas 
från den framtida utvecklingen såsom 
modernisering, nyutveckling och an
skaffning av nya system och förband. 
Detta synsätt leder, som jag har påtalat 
tidigare, till en naturlig uppdelning av 
Riksdagens beslut i två delar. 
* Den ena delen är beslut om bered

skap, uppgifter och förmåga i den be
fintliga organisationen som omfattar 
de närmaste tre åren, d.v.s. storlek och 
kostnad för den årliga driften inklusi
ve underhåll och vidmakthållande. 
Hur detta sedan genomförs, genom 
att vidmakthålla och utnyttja den be
fintliga försvarsorganisationen , är ett 
ansvar för verkställande myndighet. 

* Den andra delen är beslut som omfat
tar kommande investeringar, och and
ra långsiktiga bindningar inklusive 

kostnader för t.ex. avveckling, sett i 
ett längre tidsperspektiv. Förslag till 
förändringar och investeringar läm
nas av myndigheter. Dessa senare be
slut behöver inte vara knutna till be
sluten om driftkostnader. 
Denna förändring tydl iggör också 

Riksdagens ansvar för de långsiktiga be
sluten om Försvarsmaktens organisation 
och uppgifter samt anskaffning, uppsätt
ning och avveckling av materiel och mili
tära förband. 

Personalförsörjning 
Människan i försvaret 
Med hanteringen av organisationen i de 
senaste försvarsbesluten har den enskil
da människan i organisationen kommit i 
kläm. Många känner sig mer till besvär 
än som den viktigaste resursen. Förvänt
ningar har inte infriats och förhoppning
ar grusats. Det senaste beslutet innebar 
stora neddragningar i organisationen -
med nedläggning av hälften av förban
den - utan att motsvaras av en satsning 
på utveckling för att nå de beskrivna må
len. Detta har spritt en känsla av osäker
het om de faktiska förutsättningarna att 
nå målet att organisationen skall kunna 
tillgodose utbildning, beredskap och an
passning. Resultatet har blivit en obalans 
i organisationen med för många anställ
da på vissa håll och för få på andra håll. 
Förtroendet för Försvarsmakten som 
framtidsinriktad arbetsgivare har fått sig 
en törn. Detta förvärrar personalbristen 
och leder till att många nyckelpersoner 
sökt sig till nya arbeten utanför försvars
organisationen. 

Besparingsbeting har tagits från de 
begränsade kostnader, som kan dras ner 
på kort sikt, övningar och utbildning ute 
på förbanden. Detta är tyvärr verksam
heter som berör många människor och 

påverkar inställningen till försvaret. Vi 
har fått erfara hur värnpliktsutbildningar 
avbryts, värnpliktiga omplaceras samma 
dag de rycker in, avsaknad av kompani
chefer, plutonchefer, tekniker och lärare 
ute på förbanden. Övning och utbildning 
är avgörande för hur alla som verkar i 
Försvarsmakten skall kunna lösa sina 
uppgifter. Kvalitet i verksamheten är det 
som ytterst motiverar medarbetarna i 
Försvarsmakten liksom för anställda på 
andra arbetsplatser. Personalförsörjning
en står inför stora utmaningar. Nya upp
gifter och annorlunda beredskapskrav 
kräver en översyn av rekrytering och 
tjänstgöring för alla personalkategorier i 
det militära försvaret; yrkes- och reserv
officerare, civilanställda, värnpliktiga och 
frivilliga. Särskilt viktigt är att åtgärder 
vidtas på ett sådant sätt att behovet av 
olika personalkategorier avvägs på sam
ma grunder och utan onödiga bindningar 
till hittillsvarande förhållanden. 

De styrande faktorerna för personal
försörjningen är främst 
* ett oeftergivligt krav på befälskårens 

kompetens, 
* kravet på högre och mer relevant be

redskap, 
·· den militärtekniska utvecklingens 

krav samt 
* det säkerhetspolitiskt motiverade be

hovet av förband av högre kvalitet än 
i det mobiliserande massförsvaret 
Det är vidare av avgörande betydelse 

att inte avhända sig den handlingsfrihet 
inför oväntade händelseutvecklingar 
som ett bibehållande av värnplikten 
innebär. 

Värnplikten för liten rekryteringsbas 

Redan nu utbildas ett fåtal värnpliktiga 
årligen. Pliktpersonalen minskar och an
delen anställda ökar som följd av såväl 
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Försvarsmaktens ekonomi som den sä
kerhetspolitiska och tekniska utveckling
en. Basen blir för liten för att bland de 
värnpliktiga rekrytera befäl , skapa be
redskap, ge grund för anpassning och 
fullgöra åtaganden om internationell 
krishantering. Därför måste det nuvaran
de pliktsystemet kompletteras med en 
direktrekrytering till soldat- och sjö
mansutbildning. Skälen till detta är en
kelt. Förband som utbildas bör perso
nellt hållas samman under hela den tid , 
som de skall stå till förfogande. Kom
petensen från utbildning och tjänstgöring 
bör kunna utnyttjas under längre tid. 

Aktiv rekrytering en nödvändighet 
Det kommer därför att krävas långt mer 
av aktiv rekrytering än dagens mer passi
va uttagning. Försvaret måste ha attrak
tionskraft för att tillräckligt många och 
tillräckligt kvalificerade unga människor 
aktivt skall söka sig till Försvarsmakten. 
Det ställer också annorlunda krav på ut
formningen av personalpolitiken. Om
sättningen av personal inom alla katego
rier måste minskas för att anpassas till 
den minskade förbandsvolymen och kra
ven på ökad insatsberedskap och inter
nationella insatser. Direktrekrytering 
måste kunna tillämpas i samband med 
mönstring såväl till visstids-, kontrakts
och korttidsanställning som till (reserv)
officersutbildning. Den nuvarande for
men, först värnpliktsutbildning och se
dan yrkesutbildning, är inte ekonomiskt 
försvarbar och motsvarar inte framtida 
effektivitetskrav. 

Inget livstidsyrke 
Systemet med enbart internrekrytering 
till ett livstidsyrke är inte längre hållbart. 
Med en allt smalare rekryteringsbas bör 
även direktrekrytering till officersyrket 
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möjliggöras. Samtidigt är det sedan länge 
inte heller hållbart att officersyrket är ett 
livstidsyrke. Nuvarande och framtida or
ganisation kommer att kräva en större 
andel unga officerare, medan de som går 
vidare i karriären blir relativt färre. Bara 
detta förhållande vänder upp och ner på 
det nuvarande personalförsörjningssys
temet Personalförsörjningen måste där
för utformas så att såväl antalet som an
delen anställda i åldersläge under 35 år 
blir väsentligt större än dag. Efter ge
nomförd utbildning bör den anställde 
tjänstgöra i grundbefattning på aktuellt 
förband i fyra till sex å r. Såväl kontrakt 
som visstidsanställning bör kunna för
längas. 

Som följd härav måste arbetsrättsliga 
regler utformas så att visstids-, korttids
och kontraktsanställning av all personal 
är möjlig. Alternativet till detta är att vri
da klockan tillbaka och återinföra ett 
flerbefälssystem. Detta skulle inte vara 
att föredra framför möjligheterna till 
t.ex. visstidsanställning. 

Slutligen, de arbetsrättsliga reglerna 
får inte utformas på sådant sätt att poli
tiska beslut om Försvarsmaktens uppgif
ter och insatser kan överprövas av fackli
ga organisationer. 

Nya vägar för rekrytering 
För en ung människa, som skall välja 
bana för sitt yrkesliv, är tjänstgöring 
inom försvaret en av många möjliga vä
gar, oavsett om avsikten är ett kortsiktigt 
engagemang som värnpliktig eller en 
mer permanent karriär som anställd. Ci
vila arbetsgivare är i dag mycket måna 
om att ge bilden av att organisationen 
omger en plattform. Denna möjliggör för 
den anställde att kunna söka sig vidare 
till nya framtida arbeten. Arbetsgivaren 
inser därför att han måste våga göra sina 

anställda attraktiva . Förutsättningarna 
för yrkesväxling bör byggas in redan i ut
bildningen genom samordning med and
ra utbildningsvägar. Löfte om livstidskar
riär kan förefalla attraktivt för vissa, men 
kan lika gärna uppfattas som begräns
ning utifrån dagens värderingar. Dessut
om är det nödvändigt för Försvarsmak
ten att skapa förutsättningar för yrkes
växling före 35 års ålder. I grunden bör 
således officeren vara visstidsanställd (i 
likhet med fältflygarna) upp till denna ål
der. Utbildningen bör å andra sidan vara 
så utformad att den ger, efter personligt 
önskemål, förutsättningar för en ny kar
riär. Denna "nya karriär" bör, förutom 
anställning i näringslivet, offentlig sektor 
eller civil anställning inom totalförsva
rets olika organisationer även omfatta 
den högre militära karriären som leder 
till chefsbefattningar. 

För en person som funderar på att 
byta arbete inom ett civilt yrke skall För
svarsmakten vara ett alternativ. Inom 
många funktioner behövs i första hand 
civil kompetens och där skall o<;kså kun
na anställas civila experter. Officerare 
skall också kunna rekryteras direkt från 
andra yrkesområden och få komplette
rande militär utbildning. Med möjlighe
ter till yrkesväxling kan fler officerare, 
som sökt sig till områden utanför För
svarsmakten också söka sig tillbaka. Fler 
av de försvarsanställda behöver ha erfa
renheter från andra yrken. Också inom 
Försvarsmakten behövs mer specialise
rade karriärvägar. Med fler specialister 
och människor med varierande bak
grund ställs nya krav på organisationen 
att utveckla ledarskap, yrkesroller, attity
der ocb arbetssätt. Det krävs en ökad öp
penhet för olikhet och en utmaning att 
också acceptera större konkurrens i en 
krympande organisation. 

En officerskår - flera karriärvägar 
Kärnan i de militära yrkena är förmågan 
att leda människor och hantera vapen
system i väpnad strid. Denna kärnkom
petens skall prägla all officersutbildning. 
Officersrekryteringen är god även om er
farenheter pekar på att en något större 
andel av de duktiga studiebegåvningarna 
borde lockas att välja officersyrket 
Snabbare karriärvägar för särskilt dugli
ga och motiverade unga officerare bör 
sålunda skapas. Det är också nödvändigt 
att den högre militära utbildningen vid 
Försvarshögskolan genomförs väsentligt 
tidigare i karriären än i dag. På samma 
sätt bör också karriärvägar som tidigt in
riktas mot specialiserad trupp-, flyg- och 
sjötjänst möjliggöras. Kontinuiteten och 
kvaliteten i våra alltmer komplicerade 
förband kräver en ryggrad av genuint er
farna fackmän och utbildare. En karriär 
mer inriktad på fackmanna- och utbildar
banan bör därför införas som den grund
läggande inriktningen . Yrkeserfarenhe
ter från det civila samhället bör kunna 
utgöra ett inslag i yrkesofficerens karriär. 
Systemet med enbart internrekrytering 
till ett livstidsyrke är inte längre hållbart 
ocb direktrekrytering till officersyrket 
behöver möjliggöras. 

Internationell tjänst kommer i allt 
större utsträckning att vara en naturlig 
del av officersyrkeL Det normala bör 
vara att en officer följer det förband ban 
eller bon är placerad vid. Ä ven tjänstgör
ing vid internationella staber hör till yr
ket ocb bör inte enbart bygga på åtagan
den från den enskilde. Om Sverige 
snabbt skall kunna lösa uppgifter av cen
tral betydelse för vår säkerhetspolitik , 
kan enskilda anställda inte ges vetorätt i 
förhållande till dessa politiska beslut. 
Det behövs möjligheter till yrkesväxling 
för officerare för att också på detta sätt 
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tillföra civil kompetens. Att integrera de

lar av officersutbildningen med det civila 

samhällets universitets- och högskoleut

bildning är nödvändigt. Detta får dock 

inte göras på ett sådant sätt att office

rarnas specifikt militära kompetens ur

holkas. Denna del av utbildningen bör 

snarast göras än mer målinriktad. Högre 

officerare måste däremot ha en (lång) ut

bildning på akademisk nivå. En urholk

ning av denna innebär en urholkning av 

officerskårens kompetens och leder 

obönhörligen till en urholkning av För

svarsmaktens utvecklingskraft och för

mågan att lösa ställda uppgifter. 

Sammanfattning 
Riksdagens ledamöter står inför en stor 

utmaning. Ett nytt försvarsbeslut skall 

fattas. Det får inte bli som vid de senaste 

besluten; varaktigheten blir ytterst be

gränsad samtidigt som önskad verksam

het överstiger tilldelade resurser. Det nu 

snart genomlidna försvarsbeslutet har i 

mångt och mycket karaktäriserats av att 

vara det infrastrukturelit mest omfattan

de för Försvarsmakten i modern tid. På 

samma gång skulle halva organisationen 

avvecklas, höga ambitioner vad gäller 

teknisk förnyelse och förmågan att lösa 

internationella uppgifter realiseras och 

betydande anslagsminskningar (i verk

ligheten inte 10% utan snarare 15-20%) 

genomföras. Avsikten att genomföra allt 

detta samtidigt har i verkligheten visat 

sig vara en omöjlig ekvation. Genom en 

kombination av osäkra ingångsvärden 

och omfattningen av förändringarna har 

en ohanterlig situation skapats. Försvars

makten närmar sig, främst genom förlus

ter av kvalificerad personal, systemkol

laps på väsentliga områden. Detta sker 

samtidigt som anda och arbetslust i hela 

organisationen påverkas negativt av den 
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kraftiga besparingen i förbandsverksam

heten. 
Det måste till en förändring. Underla

get måste vara tydligt. Organisatorisk 

skillnad måste skapas mellan det försvar 

som vi skall ha i framtiden och det som 

nu skall "avvecklas". Vi måste också vara 

medvetna om att det försvar, som vi kan 

komma att behöva använda under den 

närmaste tioårsperioden också måste fin

nas i dag. Samtidigt måste vi också beslu

ta om utveckling och anskaffning av de 

förband som skall finnas om tio år. Det 

går således inte att säga "det finns inget 

hot mot Sverige under de närmaste tio 

åren". Tiden tar aldrig " time out". 

Sedan måste det entydigt slås fast att 

det svenska försvaret etableras och orga

niseras för att försvara Sverige. Det skall 

vara välutrustat och insatsberett samt 

skapa grund för en framtida förstärkning, 

när omvärlden förändras. Är förbanden 

insatsberedda i Sverige så är de i grunden 

också insatsberedda internationellt. Men 

skall vi kunna deltaga med trovärdighet 

så måste förbanden kunna uppträda i 

sammansatta och högre förband. Detta 

kan bara uppnås om vi kan utbilda och 

öva detta i Sverige. Det innebär att en ut

veckling som enbart riktar sig till inter

nationella insatser blir fel. 

Noter 
1 Anslaget 6:1 , Förbandsverksamhet och be

redskap m. m. uppgick till19.414 miljoner kro

nor å r 2000. 
2 ESV 200 l , '"förstudie om Försvarsmaktens 

ekonomiska läge m.m." sid. 44. 
3 C von Otter 
4 "Trafficking". 
5 "Strategi för det oväntade" , Johan Tunberger 

m .fl. , FOI -R--0642-SE, November 2002, ISSN 

1650-1942 
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Systemintegration i marin miljö 

AerotechTelub integrerar nya moderna lösningar och funktioner i 

befintliga tekniska system. På det sättet förbättrar vi systemens pre

standa och funktionalitet till så låg kostnad som möjligt. Genom våra 

väl beprövade drift- och underhållslösningar säkerställer vi också 

önskad driftsäkerhet under hela livslängden. 

Teniskt systemstöd och underhåll av fartygssystem är en annan viktig 

del av vår verksamhet. Här har vi mångårig erfarenhet, som är till 

nytta för våra kunder, när nya lösningar och funktioner skapas. 

www.aerotechtelub.se (~~AerotechTelub 
• ETT FÖRETAG l SAAB-GRUPPEN 
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Kommendörkapten Magnus Haglund, som lämnade den 

aktiva tjänsten inom Försvarsmakten 1997, var marin

attache vid Sveriges ambassad i Moskva åren 1992- 95. 

"Den strategiska planen"- Sovjetisk operativ 
krigsplanläggning under Kalla kriget 

Syftet med denna studie - en jämförande studie av sovjetisk krigsplanläggning 

avseende Central- och Nordeuropa- är att skapa en övergripande rekonstruktion av 

hur den l·ovjetiska operativa krigsplanläggningen mot vårt land kan ha sett ut under 

det senaste halvseklet. Om studien dessutom kan användas som en motbild för 

bedömning eller värdering av den svenska krigsplanläggningen under perioden desto 

bättre. Det är redan inledningsvis viktigt att klarlägga, att studien handlar om 

militär planläggning och inte om säkerhetspolitik eller ens stråteg i. Planläggningen 

ses därför i detta sammanhang snarare l"Om en militär beredskapsåtgärd inför ett 

möjligt säkerhetspolitiskt läge och där övergripande tankar och slutsatser resulterar 

i en planeringsprodukt, som antagligen skulle behöva aktualiseras och revideras 

inför ett eventuellt genomförande. 

En grundläggande hypotes är att den 

sovjetiska militära planläggningen ge

nomfördes med stor kontinuitet; för att 

inte säga rigiditet. Det var nästan omöj

ligt att lansera nya militärstrategiska el

ler operativa tankar i den stat, där Partiet 

inte bara fastställde planeringen, utan till 

och med bestämde vilka strategiska och 

militära tankar som skulle anses vara gil

tiga. De militära teorierna ansågs vara 

vetenskapligt grundade av Engels och 

Lenin och några större avvikelser kunde 

därför inte ske. Utomordentliga förhål

landen eller personer kunde dock åstad

komma vissa avsteg eller förändringar. 

Det första, stora undantaget från huvud

regeln är marskalk Tuchatjevskij, som 

under sovjetstatens inledande och mera 

utopistiska skede lanserade en modernis

tiskt färgad "maskin krigsteori". Detta 

har beskrivits av Samuelsson och Åseli

us. Den senare har beskrivit teorins mari

na tillämpning, vilket i normal , västlig 

terminologi kanske skulle kunna kallas 

för "Den unga skolan". I den tankevärl

den finns troligen också ursprunget till 

iden om att genomföra överskeppnings

operationer utan innehav av sjöherra

välde; något som så mycket annat i Tuc

hatjevskijs "nya värld" var ett mer eller 
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mindre medvetet tankemässigt brott mot 

gängse strategiska tankar. Dessa nya ide

er och strategiska principer kan också ha 

varit ursprunget till "9 april-operationer 

m/1940" , något som i sin tur kan ha varit 

ett tyskt inlån från Sovjetunionen. I sam

manhanget är det angeläget att erinra sig 

det omfattande tysk-sovjetiska militära 

samarbete som skedde under huvudde

len av mellankrigsperioden och faktiskt 

ända fram tilljuli 1941, då tyskarna anföll 

sin tidigare samverkanspartner. Det mili

tära tankeutbytet mellan förlorarna från 

Första världskriget kan därför ha haft en 

intressant inverkan på den historiska ut

vecklingen även för oss i Norden. 1 

Grundmodellen för studien är att 

översiktligt beskriva den sovjetiska ope

rativa planläggningen avseende Centra l

europa och delvis i dess norra delar vid 

tre olika tillfällen: 

- vid krigsslutet 1945, 

- om möjligt vid slutet av det Kalla kri-

get 1990 och 
- vid en lämplig tidpunkt däremell an. 

Jag har valt mitten på 1960-talet som 

mellantidpunkt för studien. Då kan even

tuella erfarenheter från Kuba-krisens 

misslyckande med en frambasering av 

medeldistansrobotar till den västliga he

misfären ha kunnat beaktas i kögsplan

läggningen. En alternativ kärnvapenstra

tegisk grundmodell kan således ha utar

betats tillmitten av 1960-talet. Samtidigt 

hade vid den tidpunkten också Warsza

wapakten (WP) bildats, som skulle finnas 

kvar till östblockets upplösning 199l.Av

sikten är att försöka dra några allmängi l

tiga slutsatser från denna planläggning så 

som den för närvarande är känd och app

licera dessa på de fragment av motsva

rande krigsplanläggning som är kända 

från Nordväst-regionen; främst från det 

tidiga 1940-talet. 
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En betydande svårighet vid studium 

av sovjetiska militära handlingar eller 

verksamheter utgörs av problemet att se 

genom eller förbi den planmässiga vilse

färing som gick under rubriken maskirov

ka. Denna omfattande verksamhet, som 

beskrivs av Dailey-Parker, hade till syfte 

att åstadkomma överraskning eller des

orientering av fienden vad avsåg de verk

liga avsikterna på krigföringens alla plan 

och även på diplomatins. En del av dessa 

svårigheter har nu -drygt ett decennium 

efter den sovjetiska statsbi ldningens kol

laps- börjat försvinna , men de finns troli

gen kvar för ytterligare någon generation 

av studier av planläggningen i f d öst. 

Många nyckelpersoner hyser därutöver 

fortfarande en lojalitet mot det förgångna 

och iakttar den tystnadsplikt, som avkräv

des, då WP upplöstes. 

l den sovjetiska militära hierarkin var 

det av stor vikt, a tt en korrekt vokabulär 

användes. Allmänt bekant är väl de ryska 

törnekandena av att de innehade "mini

ubåtar". Det hade aldrig funnits några 

sådana i Sovjetunionen, hävdades det. 

Termen nr 1124 "Ubåt" innefattar inte 

heller något som kunde motsvara en mi

niubåt. Det närmaste man kan komma är 

en "liten ubåt för specialuppgifter"2• 

Överbevisade om ett innehav av mini

ubåtar sedan länge, erkändes, att "under

vattensapparater" hade funnits, men det 

var ju en helt annan sak. Jag har försökt 

beakta terminologiaspekten i studien. En 

jämförelse av ett par faststä llda termer 

har även givit viss vägledning för utvär

deringen . 
studiens geografiska huvudinriktning 

är Nordvästeuropa och Östersjöområdet 

och ämnets totala omfattning medger att 

den operativa planläggningen endast be

skrivs mycket översiktligt och med breda 

penseldrag. 

Centraleuropa 
Sovjetisk operativ planläggning vid 

krigsslutet 1945 
Ganska snart efter krigsslutet 1945 kom 

de f d allierade i en politisk motsatsställ

ning. De sovje tiska trupperna stod strids

beredda i det ockuperade östra Europa. 

Numerären var överväldigande och en

dast USA:s kärnvapen utgjorde ett på

tagligt hot, som var återhåll ande för den 

sovjetiska konventionella övervikten. 

Sannolikt fanns det redan då utarbetade 

studier eller planer för fronternas3 vidare 

avancemang västerut genom norra Cen

traleuropa, men mest som ett arv från 

kriget mot Tyskland. 

Ett tredj e världskrig syntes oundvik

ligt och det gällde för Sovjetunionen att 

på lämpligaste sätt utnyttja den intresse

zon, som Jaltaöverenskommelsen erbjöd 

i Östeuropa. Inledningsvis kan denna 

zon ha planerats som en buffert eller för

dröjningszon mellan västs styrkor och 

det sovjetiska hemlandet i den andhämt

ning som det starkt förödda landet be

hövde för att bygga upp sin militära styr

ka. Det behövdes strategisk tid för det 

saknades fortfarande kärnvapen och 

långdistansflyg4 i tillräcklig omfattning 

och arbetet under ledning av Militärin

dustriella kommissionen (VPK; Vojen

no-Promysjlennaja Kommissija) inrikta

des snabbt mot att uppnå någon form av 

balans med väst. För detta krävdes bland 

annat en kraftig styrkereduktion. De när

maste åren efter krigsslutet demobilise

rades därför stora styrkor; främst mark

stridskrafter.5 Detta ställde i sin tur krav 

på att de ockuperades staternas återupp

byggda stridskrafter skulle kunna lösa 

uppgifter i ett krigs inledningsskede, nå

got, som på grund av Josef Stalins miss

tänksamhet, dock inte kunde inledas för

rän efter diktatorns död 1953. 

De operativa principerna var enkla 

och byggde på massverkan- tunga artil

leri- och pansarförband - och en hän

synslös förbrukning av de egna förban

den för att nå operationsmålen6 Det la

des även vikt vid ett alternativ till eröv

ring med militära medel; erövring genom 

subversion . Detta praktiserades 1948 i 

fu ll omfattning vid Pragkuppen, då 

Tjeckoslovakien blev en sovjetisk lyd

stat; en "folkdemokrati" . Tro ligen fanns 

det sådan motsvarande planläggning 

även avseende Finland, men där sattes 

aldrig planerna i tillämpning7 

Warszawapaktens operativa 

planläggning omkring 1965 

Sedan 1949 fanns atomvapen och sedan 

mitten av 1950-talet även vätevapen ut

vecklade i Sovjetunionen. Robotsystem 

och långdistansflyg producerades i stor 

omfattning och effekterna av detta inför

des successivt i krigsplan läggn ingen, som 

även påverkades av Warszawapaktens 

(WP) tillkomst 1955. WP var dock inte en 

pakt i "västerländsk" bemärkelse, utan 

snarare en organisation för att inordna 

satellitstaternas krigsmakter i det sovje

tiska kommandosystemet Paktens över

befälhavare var alltid en sovjetisk gene

ral och det fanns sovjetiska "rådgivare" i 

alla satellitstaternas krigsmakter ända 

ned till divisionsnivå. De senare återkal

lades först efter det sovjetiska kommu

nistpartiets 20:e kongress 1956. Därefter 

fanns det i stället "representanter för 

Warszawapakten" i alla satellitstaternas 

försvars- och inrikesministerier samt i 

deras generalstaber ända fram till pakt

ens upplösning.8 Det var således den sov

jetiska högsta krigsledningen , som var 

paktens högsta ledningsorgan i krig -

inte paktens högkvarter. 

Inom det studerade områdets sydli-
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Bild l. Den tjeckoslovakiska frontens operationsplan 1964 

gaste avsnitt skulle den "Tjeckoslovakis
ka fronten", som bestod av de nationella 
operativa huvudkomponenterna l :a och 
4:e armeerna samt 22:a luftlandsättnings
brigaden, ha de huvuduppgifter som här 
anges i ett slags orderform. 

Tjeckoslovakiska fronten skall inom 
sex till sju dygn ta följande anfallsmål: 
- l:a armen: NURNBERG - STUTT

GART - STRASBOURG med slut
målet EPINAL i Frankrike. 

- 4:e armen: REGENSBURG- ULM
FREIBURG med slutmålet BE
SANC::ON i Frankrike med huvudde
len. Deloperation mot MONCHEN 

- 22:a luftlandsättningsbrigaden luft-
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landsätter och säkrar övergång av 
NECKAR (norr 

- om STUITGART) och över RHEN 
(vid BADEN- BADEN.) 
Det antyds även att anfallen skulle 

fortsätta åt sydväst genom Frankrike, 
men bedömningsvis skulle en andra stra
tegiska echelong överta anfallsuppgifter
na i Epinal respektive Besan<;on. Denna 
echelong torde ha bestått av sovjetiska 
förbandY Anfallen och framryckningen 
på marken skulle inledas omedelbart ef
ter en första, operativ kärnvapenattack 
om 41 robotar eller bomber av en total 
tilldelning till fronten om Bl laddningar. 
Målen för denna insats var NATO:s styr-

Bild 2. Den polska frontens operationsplan 1965 

kor inom anfallsområdet d v s amerikan
ska 7:e armen , l:a franska armen och 
västtyska 2:a armekåren. Den inledande 
kärnvapeninsatsen skulle, så vitt kan be
dömas, genomföras av "fjärrflyg" och av 
strategiska robottrupper d v s av sovjetis
ka förband. 

Därutöver disponerades 44 taktiska 
kärnvapen för den första insatsen och 42 
för den fortsatta striden. Målen för dessa 
vapen finns dock inte angivna. Kanske 
skulle frontbefälhavaren själv prioritera 
eller bestämma vilka mål han ville be
kämpa med dessa vapen, men vapnen 
syns - trots detta - ha funnits under sov
jetisk ledning. Som reserv, grupperad 
mellan Plsen och Kladno, hölls 103:e 
kemkrigföringsbataljonen samt en mark
robotbrigad.'0 På frontens högra d v s 
norra flank skulle 8:e gardesarmen ur l. 
Västra fronten med huvuddelen fram
rycka mot Suhl - Bad Kissingen och 

Worms och med mindre del mot Barn
berg. 

Motsvarande operativa planläggning 
torde även ha funnits för "Centralfron
ten", bestående av Östtyska förband och 
den sovjetiska armegruppen stationerad 
i Östtyskland. Denna "front" skulle 
framrycka genom Niedersachsen mot 
slutmål i Holland, där en andra echelong 
skulle överta ansvaret för den vidare 
framryckningen mot den franska Atlant
kusten. En första insats med operativa 
kärnvapen för Centralfronten omfattade 
55 laddningar och den andra insatsen 60. 

Närmast söder om Östersjön skulle 
en del av den östtyska krigsmakten till
sammans med polska l :a armen anfalla i 
riktning mot Antwerpen och släppa fram 
polska 4:e armen i det planerade anfallet 
norrut mot Danmark. Den senare rikt
ningen skulle understödjas av luftland
sättningar på Jylland och av landstig-
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ningar på Själland. Även dessa anfallsrö
relser skulle understödjas av omfattande 
kärnvapeninsatser. Således skulle kärn
vapen sättas in mot Antwerpen i Belgien, 
Hamburg, Bremen, Hannover, Braun
schweig, Helgoland och Ruhr-området i 
Västtyskland samt mot Esbjerg och Ro
skilde i Danmark. 

För Nordvästra regionen - senare 
kallades operationsregionerna för TYD 
- Teatr Vojennyx Dejstvyl 1 d v s av "ut
landet" Finland, Skandinavien och Öster
sjöområdet har inga operationsplaner 
framkommit eller återfunnits i något WP 
arkiv, vilket är naturligt med hänsyn till 
paktens uppbyggnad och funktion. Ope
rationerna skulle här genomföras av sov
jetiska förband och det fanns således 
inga skäl för den sovjetiska krigsledning
en att delge planerna till de underställda 
satellitstaterna eller deras krigsmakter. 
Troligen orienterades inte ens satellitsta
ternas stats- och partiledningar om an
nan krigsplanläggning än den som fast
ställts för egna statens krigsmakter. 

För att lämna några ytterligare spår 
av hur tankegångarna tydligen gick i den 
högsta krigsplanläggningen inom WP, har 
jag även översiktligt studerat direktiven 
för hur den ungerska krigsmakten skulle 
utnyttjas i sin huvudoperationsriktning 
genom Österrike mot norra Italien. Här 
saknas dessvärre ännu en autentisk 
krigsplanläggning, men en del publicera
de handlingar från en stabsövning i juni 
1965 kan ändå fylla ett informationsbe
hov av intresse för denna studie. Vid öv
ningen ingick bl. a två robotbrigader, 
frontflyg, strategiska robotar samt strate
giskt flyg med sammanlagt 54 kärnvapen 
avdelade för övningens "Östsida"; den 
ungerska fronten. Att kärnvapnen plane
rades insatta mot västtyska och italien
ska förband och städer är kanske inte så 
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överraskande, men desto mer förvånan
de är att kärnvapen också skulle sättas in 
mot det neutrala Österrike. Sålunda an
sågs att de tre österrikiska brigadgrup
perna var lämpliga kärnvapenmål, men 
också Wien , Klagenfurt och LinzY 

Warszawapaktens operativa 
planläggning vid dess upplösning 
1991 
Den viktigaste slutsatsen som dras i den 
officiella tyska studien om WP:s plan
läggning i Centraleuropa ges kanske re
dan i förordet där det konstateras, att 
paktens förstahandsalternativ länge var 
enbart offensiv. Först mot mitten av 
1980-talet tillkom inslag av inledande de
fensiva uppgifter, vilket bedömts vara ett 
resultat av perestrojkan i Sovjetunio
nen.U I övrigt framkommer inte några 
principiellt nya inslag i den operativa 
krigsplanläggningen. Det preciseras en
dast några "detaljer" så som att paktens 
anfall på den 30:e dagen ska nå den fran
ska Biscayakusten och på den 35:e den 
spanska gränsen. 

I polska källor anges, att det vid den 
här tidpunkten skulle kunna ha förekom
mit ett konventionellt alternativ till det 
stora kärnvapenkriget. Framryckningen 
genom Västeuropa ansågs i så fall bli 
fördröjd med omkring fyra dygn jämfört 
med kärnvapenalternativet 14 

Beslut om planerade insatser med 
taktiska kärnvapen tycks ha fattats av 
chef för arme (motsv). Vid beslutet torde 
den sovjetiska "rådgivaren" spelat en av
görande roll. Den exakta mängden tak
tiska vapen som stod till olika chefers 
förfogande kan ha varierat eller ha änd
rats från tidigare planläggning, men som 
en sammanfattande bedömning skulle 
dock antalet kärnvapen kunna betecknas 
som överväldigande. Därutöver lämnade 

sovjetiska förband "understöd " med ro
bot- eller flygburna strategiska kärnva
pen mot NATO:s kärnvapendepåer, luft
försvarsinstallationer och mot högre för
band av olika slag och från alla försvars
grenar. Studien ger även vid handen , att 
de omfattande kärnvapeninsatserna mo
tiverades med en starkt överdriven upp
fattning om NATO:s tillgång till kärnva
pen samt troligen ett planeringsdirektiv, 
som innebar att NATO planerade en 
överraskande inledande kärnvapenat
tack. Västs kärnvapenkapacitet beräkna
des i två alternativ; med eller utan fransk 
medverkan , vilket kan förvåna , eftersom 
skillnaden aldrig får något uttryck i den 
operativa planläggningen. 

Några allmänna slutsatser rörande 
operativ planläggning mot väst i 
Europa 
Det som i första hand slår en betraktare, 
är den omfattande kärnvapeninsats som 
planerades bli insatta i operationernas 
inledningsskede. Det verkar nästan som 
om kärnvapnen enbart betraktades som 
ett slags lite kraftfullare artillerisystem, 
vilket väl nästan är chockerande för en 
västerlänning. I väst diskuterades det ju 
ofta i termer som att det fanns en "kärn
vapen tröskel" och att även ett storkrig 
mellan öst och väst skulle kunna genom
föras med enbart konventionella medel. 
Några sådana begränsningar tycks inte 
ha förekommit inom den sovjetiska 
krigsplanläggningen förrän möjligen un
der 1980-talet och under perestrojkans 
inverkan. De diskussioner, som i det här 
avseendet ofta fördes på den politiska si
dan i samtal med västliga företrädare och 
som propaganda avsedda för västliga 
fredsrörelser, får väl närmast hänföras 
till planlagd strategisk maskirovka. 

Tilltänkta kärnvapenmål tycks ha va-

rit såväl rent militära mål - högre för
band, luftförsvar och annat som skulle 
kunna försvåra framryckningen - som ci
vila; de senare möjligen främst avsedda 
som terrorbombning och som politisk 
påtryckning för att frambringa en snabb 
kapitulation. En ytterligare aspekt på 
kärnvapenplaneringens effekter är att 
WP tydligt planerade för att förbruka 
sina egna stridskrafter. Vilken slutsats 
kan annars dras av att en krigsledning 
beordrar fram sina förband genom ett 
landskap, som blivit totalförött av egna 
kärnvapeninsatser? Den hänsynslösa för
bandsförbrukningen är, å andra sidan, en 
gammal rysk tradition, men den får på 
detta sätt en fördjupad betydelse i en 
nästan otänkbar stridsmiljö. Ä ven ke
misk krigföring fanns förberedd, men 
dess omfattning är svår att kartlägga. 
Troligen skulle insats ske med markrobo
tar mot utvalda punktmåL Var besluten 
om sådana insatser planerades, framgår 
dock inte av källmaterialet. 

För en svensk betraktare är kanske 
bristen på åtskillnad mellan NATO-stater 
och icke NATO-stater överraskande; för 
att inte säga chockerande. Det förfaller ju 
inte ha gjorts någon skillnad alls! Alla icke
WP-stater betraktades som fiender; något 
som ju kan ses som ett grundskott mot 
hela den svenska neutralitetspolitikens 
huvudtes. Inte ens Österrike, som ju sedan 
självständigheten 1955 hade en av stor
makterna garanterad neutralitet, skulle 
således undgå direkta krigshandlingar 
från Tredje världskrigets första dag. 

~orra Europa -
Ostersjöregionen 
Sovjetisk operativ planläggning 194515 

Den operativa planläggning som före 
1939 fanns i Sovjetunionen avseende det 
skandinaviska området blev väl känd till 
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de delar som riktades mot Finland, då 

planläggningen omsattes i operativ verk

samhet under Vinterkriget. Då fanns tro

ligen även planer på en sovjetisk "9 april

operation" mot den nordnorska kusten 

och städerna Bodö och Narvik. Det ur

sprungliga syftet med Narviksoperatio

nen var att erövra Kiruna och järnmal

men där. Översiktlig planeringsinrikt

ning på "Operation Norden " framgår av 

bild nr 3. 
Efter Vinterkriget besatte sovjetstyr

kor Hangö, vilket gav planläggarna ett 

bättre utgångsläge för fortsatta operatio

ner i regionen. Den fortsatta framryck

ningen skulle inledas med en landstig

ning och ockupation av Åland, vilket stu

derades inom Östersjömarinen under 

vintern 1940-41och därefter planlades.16 

Åland skulle således fungera som en 

framsk j u ten och rimligt skyddad base

ring för de enheter och förband som 

skulle användas i de följande operatio

nerna i Bottniska viken. 

Fortsättningen norrut från Hangö

Ålandfanns också tidigare planlagd eller 

skissad i ett antal deloperationer17 dels 

mot Åbo, Kaskö, Vasa, Uleåborg och 

Kemi på den finska sidan, men också mot 

Umeå, Piteå och Luleå på den svenska. 

Om operationen skulle genomföras vin

tertid och isläget medgav skulle även 

Umeå anfallas över Kvarkens is. Mot 

dessa städer planerades vardera en batal

jonsstridsgrupp insatta , vilket tyder på 

att det i huvudsak skulle utföras överras

kande och som "9 apriloperationer" ; 

främst på örlogstonnage - Umeå vinter

tid kanske undantaget. 

Den slutliga erövringen av Sverige 

skulle sedan slutföras genom någon form 

av större överskeppningar mot: 

- Härnösand-Sundsvall för fortsatt 

framryckning mot Trondheim 
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-Gävle mot Ålesund över Elverum 

Stockholm mot slutmålet Oslo, som 

skulle tas på ungefär 14 dagar. Norrkö

ping mot Göteborg, som också skulle an

fallas landvägen från Malmö. 

Trots ett förbättrat militärgeografiskt 

utgångsläge - Sovjetunionen hade ju nu 

besatt hela Östersjökusten från Viborg 

till Li.ibeck - förefaller ett verkställande 

av dessa äldre och förmodligen liggande 

operationsplaner knappast genomförba

ra ens i det nya militärpolitiska läget 

1945; inte minst beroende på den svenska 

militära styrkan då, men därutöver sak

nade Sovjetunionen transporttonnage i 

rimlig omfattning för sådana operatio

ner; särskilt påfallande är bristen på 

landstigningstonnage vid denna tid

punkt.1R 

Sovjetisk operativ planläggning 
omkring 196519 

Två viktiga förändringar- utöver allmän

na- kan ha påverkat den vidare planlägg

ningen fram till omkring mitten av 1960-

talet. Marininfanteriet återuppsattes 1960 

- nu som förband specialiserade på att ta 

brohuvud vid amfibieoperationer och 

samtidigt hade de första och mera ända

målsenliga klasserna av landstigningston

nage börjat produceras. Resurserna skulle 

nu möjligen kunna vara rimligt tillräckliga 

för någon form av vad som i väst skulle 

kallas för en taktisk landstigning. Den om

fattande övningen "Okean" 1970 handla

de om stora anfallsrörelser på olika krigs

skådeplatser i en världsomfattande skala 

samtidigt som det ingående amfibiemo

mentet i Östersjön närmast handlade om 

en taktisk landstigning eller möjligen en 

flankoperation. Det var alltså fortfarande 

långt kvar till att erforderliga resurser för 

större amfibieoperationer fanns tillgäng

ligtinom WP Bild 3. Grundskiss för en sovjetisk "Operation Norden". 
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Den förutsättning för de planerade 

operationerna som dock hade förändrats 
radikalt var tillkomsten av kärnvapen 
och synsättet på deras användning. Vi 

måste därför utgå från att planerna revi
derats med hänsyn till detta. De slutsat
ser som kunnat dras rörande de central
europeiska avsnitten förutsätts även vara 
applicerbara på TYD-NY d v s taktiska 

kärnvapen sätts in mot inledande opera
tionsmål för att öppna för en vidare 

framryckning. Militära mål bekämpas 
med taktiska kärnvapen och strategiska 

vapen sätts in mot civila mål i terrorsyfte. 

Ett försök att revidera operationsplaner
na med hänsyn till de ändrade förutsätt
ningarna kan därför ge följande hypote

tiska resultat, som visas i bild nr 4: 
Deloperation mot norska nordkusten 

och nordligaste Sverige: 
Överraskande överskeppning av ba

taljonsstridsgrupper med örlogsfartyg 

mot Bodö och Narvik efter insats med 
taktiska kärnvapen mot strand- och kust
försvar. 

Taktiska kärnvapen med markrobot
förband mot norska Brigad Nord , och 

kanske även mot Kirkenes och Alta. 
strategisk kärnvapeninsats med fjärr

flyg eller strategiska robotar mot Oslo 
kanske även mot Bergen och Trondheim. 

Deloperation mot Finland och norra 

Sverige: 
Överraskande överskeppning av 

kompani- eller bataljonsstridsgrupper 

med örlogsfartyg mot Torneå, Luleå, Pi
teå och U me å efter insats med taktiska 

kärnvapen mot strand- och kustförsvar. 

Någon eller några av dessa stridsgrupper 
kan , som ovan angivits, tidigare ha fram
baserats till Åland. 

Framryckning på marken från Kan
dalaksja till Torneå efter kärnvapeninsat
ser mot högre förband. Eventuellt fort-
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satt framryckning mot Luleå och Skellef
teå kombinerat med kärnvapeninsatser 
mot högre förband, flyg- och marinbaser. 

Ytterligare en operationsriktning ge
nom mellersta Finland och en genom 

södra enligt liknande principer. 
strategisk kärnvapeninsats med fjärr

flyg mot Helsingfors. 
Ockupationen av Åland kan alterna

tivt tänkas planlagd att ske först sedan 
fientligheter redan inletts vid landgrän
sen i väster. 

Möjligen planlades att framryckning
en genom Finland enligt denna delopera
tionsplan skulle kunna inledas på ett 

mindre våldsamt sätt~ en ren framstatio
nering ~ under hänvisning till 1948 års 

avtal om Vänskap, samarbete och bi
stånd, VSB-pakten. 

Deloperation mot övriga Sverige: 
Inledande transportomgångar (batal

jonsstridsgrupper?) mot Härnösand, 
Gävle, Stockholm, Norrköping och Mal
mö efter insats med taktiska kärnvapen 
mot strand- och kustförsvar20 

Taktiska kärnvapeninsatser mot 

svenska förband och installationer ut
över de föregående städerna även mot 
andra orter med militära garnisoner: 
Strängnäs, Ystad, Hårsfjärden , Karlskro
na, Östersund, Söderhamn, Uppsala, Bar
karby, Nyköping, Kalmar, Ronneby och 

L j ungbyhed; mö j l igen även mot Karls
borg och Såtenäs. 

strategiska kärnvapeninsatser med 

fjärrflyg eller strategiska robotar mot 

Stockholm och möjligen även mot Göte
borg och Malmö.21 

Operationen avslutas med framryck
ning genom Mellansverige mot norska 
Atlantkusten samt i norr genom att Kiru
na-Boden anfalls västerifrån. 

Ä ven om antalet kärnladdningar av
delade för operationen endast skulle 

Bild 4. En modifierad operationsplan med exempel på möjliga kärnvapeninsatser 

gällande från omkring 1965. De stora symbolerna avser mål för körnvapeninsatse1; 

medan de små symbolerna visar mål för taktiska vapen eller andra vapen tilldelade 

fronten. 
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vara hälften av nivån på centralfronten, 
torde antalet laddn ingar - tota lt kanske 
ett femtiota l -mer än väl räcka till för de 
angivna operationsmålen. 

En reserv i form av kemiska stridsme
del- kemkrigföringsbata ljon med robot
brigad- torde ha kompletterat förbands
tilldelningen för den tänkta operations
planen mot regionen . Dessa kan ha varit 
grupperade i Baltiska militärdistriktet, 
men det har jag inte ännu kunnat utröna. 
Det är möjligt att deloperationen mot 
övriga Sverige planerades för en andra 
strategisk echelong d v s skulle genom
föras av förband som tillförts från Mosk
va eller Uralmilitärdistrikt och efter det 
att de övriga deloperationerna genom
förts. 

Det är rimligt att anta att en svensk 
regering redan efter en inledande kärn
vapeninsats skulle ha fått betydande svå
righeter att stå emot det fortsatta angrep
pet och ytterligare kärnvapeninsatser 
mot svenskt territorium. Ett allmänt 
krigsläge i operationsplanens tankevärld 
är dessutom mycket svår att föreställa 
sig. Hur skulle för övrigt Europa se ut vid 
ett allmänt kärnvapenkrig? 

Sovjetisk operativ planläggning vid 
Warszawapaktens upplösning 1992 
På motsvarande sätt som för Centraleu
ropa kan alltså antas, att det även inom 
TYD-NY fram till perestrojkans inled
ning endast fanns en gällande operativ 
inriktning och den var offensiv till sinka
raktär. 

Här spelar kanske dessutom även en 
jämförelse av två fastställda sovjetiska 
termer en viss roll. Termerna 1466 ''Stra
tegiskt försvar" och 1467 "Strategiska 
försvarsoperationer" kan tyda på att 
planläggningen faktiskt endast innehöll 
en, vad vi skulle kalla, offensiv inriktning. 
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Termen "Strategiska försvarsope ratio
ner" betraktades som historisk och utan 
signifikans i en kärnvapenmiljö. Termen 
"Strategiskt försvar" handlar, å andra si
dan, om "nödvändiga åtgärder" som 
måste vidtas i ett läge, då motståndaren 
har ett styrkemässigt övertag eller då 
man anser sig vara utsatt för en öven·as
kancle attack. Här kan man mycket väl 
tolka in ett kärnvapenangrepp bland "de 
nödväneliga åtgärderna" för detta är inte 
kopplat till en grundläggande viktig frå
ga om kriget redan brutit ut eller inte; nå
got som man i väst kanske fäste större 
avseende vid. 

Alf Ecleen diskuterar i sin uppsats un 
der rubriken "Strategi i Öst" mycket in
gående hur avgörande ett framtida krigs 
inledningsskede i mitten av 1960-talet fö
reföll vara i elen strategiska debatten i 
Sovjetunionen. Det fanns till och med 
tankar om en preemption i uppsatsen, 
vilket dock förklarades så att det i stället 
troligen rörde sig om ett s.k . kontraslag, 
som utlöstes på ett så tidigt stadium att 
fiendens anfallande strategiska vapen 
ännu inte hunnit nå sina mål.22 

Perestrojkan tycks ha påverkat plan
läggningen först från någon gång i mit
ten av 1980-talet. Det kan då vara rim
ligt att prov och kanske även praktiska 
försök, skedde med andra medel för att 
leverera kärnvapen än med missiler och 
strategiskt flyg. Möjligen kan detta för
klara varför det vid ubåtsincidenterna 
från mitten av 1980-talet bedömdes, att 
kränkande ubåtar uppträdde taktiskt på 
ett så annorlunda sätt jämfört vid ticliga
re incidenter? En ubåtslevererad kärn
vapeninsats med torpeder eller minor 
mot svenska mål - främst de marina -
kunde mycket väl fullgöra de uppgifter, 
som tidigare lösts med "strategiska va
pen". 

Bild 5. Eli hypotetisk t kärn vapenstött isolerat sovjetiskt angrepp m ot Sverige. 
Symbolerna har samma betydelse som fö r bild nr 4. 
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Några avslutande reflexioner 
Det är för mig okänt om det funnits nå
got försök at t rekonstruera den sovjetis
ka operativa planläggningen för att an
vändas som stöd för den svenska krigs
planläggningen, vars inriktningar och 
prioriteringar annars främst tycks ha 
styrts av andra fa ktorer anpassade till 
vad som uppfattades vara den politiska 
ledningens önskemål i försvarsplane
ringsprocessen. I bästa fall omfattar den 
svenska krigsplanläggningen från perio
den därför mest en plan för genomföran
de av mobilisering, koncentrering och 
uppmarsch - utan omfall och utan att 
några fiendeaspekter beaktades mer än 
på ett övergripande plan; således inte så 
mycket om tänkta fientliga pågående 
operationer.23 Det kan dock inte uteslu 
tas, att motståndarplaner verkligen utar
betats för användning vid känslighet
sanalyser vid krigsplanläggningen, vilket 
kanske borde ha varit en rimlig använd
ning för ett sådant arbete. 

Den skissade konventionella sovje
tiska operationsplanen med ursprung 
från 1920-talet mot det skandinaviska 
området var troligen främst en tänkt del 
av det ideologiskt betingade erövrandet 
- betriandet i sovjetisk terminologi- av 
världen. Planen har ett tydl igt övergri
pande sammanhang och är uppenbarli
gen uppbyggd i en tänkt tidsmässig 
följd. 

Den i studien konstruerade kärnva
penbaserade operationsplanen skulle 
nog å andra sidan kunna tänkas genom
förd på ett radikalt annorlunda sätt. Här 
utesluts inte längre ett isolerat angrepp 
mot Sverige i form av ett "kärnvapen
överfall" - kanske skulle det bedömts 
tillräckligt att utnyttja enbart en av del
operationens riktningar för att uppnå det 
politiska målet? Det skulle kunna tänkas 
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ha varit ett möjligt alternativ om Sverige 
inte haft en tillräcklig och trovärdig kon
ventionell förmåga. Ett exempel på den
na teoretiska möjlighet med en huvudin
riktning mot östra Mellansverige fram
går av bild nr 5. Kärnvapnens centrala 
roll i WP:s krigsplanläggning ställer 
många olika politiska initiativ och dis
kussioner om kärnvapenfria zoner i Eu
ropa och om "kärnvapenpauser" i en in
tressant belysning. Även NATO:s s.k. 
dubbelbeslut får en annan och ny aspekt. 
Dessa frågor borde kanske utredas vida
re. 

Avslutningsvis är det nog befogat att 
konstatera, att vår konventionella militä 
ra förmåga under perioden var så stark 
att den kanske inte inbjöd till några 
äventyrligheter från sovjetisk sida- vare 
sig konventionella eller andra. Rimligen 
uppfattade den sovjetiska militära led
ningen att även Sverige låg under västs 
kärnvapenparaply och trovärdigheten i 
detta ifrågasattes aldrig. 

A lternativet var en värld förvandlad 
till ett sannskyldigt Harmagedon eller 
fö r att tala med Engels och Lenins mili
tärteoretiska läromästare, Clausewitz: 
"Det absoluta kriget." 

Denna förskräckande framtidsrisk 
kan även ha uppfattats av ledande militä
rer i f d östblocket, vilket kan bli ett in
tressant framtida studieområde. 
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Noter 
1 Denna hypotes har visserligen inte något 
stöd i Tamelander/Zetterlings verk. men kan 
trots detta vara ett rimligt antagande för den
na studie. 
2 Specialstyrkor uppges dessutom enbart fin
nas i främmande länder och ofta bemannade 
med folk med kriminell bakgrund! 
3 Term nr 1592 ofta och något oegentligt över
satt med armekär; borde kanske vara arme
grupp. 

'Term nr 477 
5 Från 11 miljoner till 2,8miljoner. Samuelsson 
sid 266 
6 Borg sid 13 
7 Det finns motstridiga uppgifter om orsaker
na till detta , men hänsynen till Finland och 

landets eventue lla beroende av Sovjetunionen 
bl ev länge en viktig fråga för många i det 
svenska försvarsetablissemanget. 
' Sejna sid 4 I 

"se bl a Sejna sid l 14 
10 PHP I 964 å rs krigsplanläggning. Faststä ll d 
14 oktober 1964 refnr: 008074/ZD-OS64 
11 term nr 1521. H är ska särski lt observeras, att 
termen är kopplad till krigsplan läggningen 
och är ski ljt frå n termen nr 1522, Krigsområde, 
som sku lle kunna omfatta hela Europa. 
12 PHP dokuments/collection_ 4/docs/14_part5 
"Sundesmin ister der Verteidigung. Försvars
minister Stoltenbergs förord sid l 
14 PHP collections 9/docs Operational Directi
ve 
15 McQuails artikel handlar egentligen om att 
det 1965 skulle finnas överskeppningskapaci
tet för större operationer i Östersjöområdet. 
Operationsplanerna är främst en bakgrunds
beskrivning för denna tes och grundas på ope
rativa studier från förkrigstiden . Jag bedömer 
dessa skisserade operationsplaner vara rimligt 
användbara för denna studies syfte. Det är 
inte omöjligt att tyskarna fick del av den sov
jetiska planläggningen någon gång före Vin
terkrigets utbrott då Tyskland och Sovjetunio
nen fortfarande var allierade. McQuails upp
gifter kan således härröra från sådana tyska 
källor. 
16 Uppgift i april 1995 från viceamiral Grisja
nov, Chef för Leningrads marinbas. Tidigare 
publicerad i TiS nr 3/95 sid 265. Å landsopera
tionen finns inte beskriven av McQuail, efter
som hans underl ag härrör från ett tidigare mi
litärpolitiskt läge. 

"Termen nr 1048 "Iandstigningsdetachement" 
kan ses beskriva just denna typ av tillfälligt 
sammansatt enhet, där det talas om övervat
tenfartyg, lastfartyg m m som har som huvud
uppgift att ta terräng för en fortsatt amfibie
operation . 
1' Facit finns och kan lätt konstateras i Jane's 
Fighting Ships i olika årgångar 
1" Det kan synas egendomligt, att utredningar 
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före SPU (SOU 2002:108) inte redovisar detta 

eller någo t li knande. 

211 Det fra mgå r in te hur dessa transporter skul

le genomföras. O m tanken va r att örlogsfartyg 

skulle användas, torde denna form av anfa lls

rö relse va rit svår att genomföra om det svenska 

försva rets beredskap höjts. 

21 Det fi nns i pl anerna således en kla r ansvars

fö rdelni ng. Operationen mot Da nmark var ett 

polskt ansvar, mot Sverige skulle sovjetiska 

enhete r anvä ndas. 

22 SOU 1966:18 sid 114 och fö lj ande. 

" Se även SOU 2002:108 avsnitten 3.5 och 6.2 
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Svensk sjöövervakning 

Under år 2003 kunde vi läsa en insändarartikel i nr J 12003 av Svensk Sjöfarts Tid

ning: "Varför militär övervakning av civil sjöfart?" I nedanstående artikel skalljag 

f örsökaförklara och reda ut begreppen om svensk sjöbevakning eller svensk sjööver

vakning. Jag hoppas att skribenten av insändaren skall få sitt svar samt att alla an

dra läsare skall kunnaförstå vad kungariket Sverige gör till havs samt vilka rättig

heter och skyldigheter som vi har. Regeringen har i ett antallagar ochförordningar 

reglerat vad som skall göras. Härvid har till olika myndigheter och organisationer 

givits ett tydligt ansvar för delar i svenska åligganden tillhav s. Det har ocksåformu

lerats regler, som säger att samtliga dessa myndigheter skall samverka i fullgörande 

av dessa så att Sveriges bästa kommer till sin rätt. Däiför borde insändarrubriken 

möjligtvis ha varit "Vilken roll har militiiren i att lösa svenska åligganden vid 

hävdande av vårt territorium och våra övriga skyldigheter till sjöss"? 

Därmed kommer jag då automatiskt in 

på det internationella regelverket, som 

ligger till grund för den svenska myndig

hetsutövningen. Grunden är en FN-kon

vention , United Nations Conventian The 

Law of the Sea, UNCLOS, från år 1982, 

som är ett modernt regelverk med målen 

att värna havets frihet , havens ti llgångar, 

mi ljön och ekonomin. l denna havsrätt

konvent ion regleras strandstaternas rät

tigheter och skyldigheter. Dessa är oftast 

kopplade till gränser eller gränslinjer. I 

våra svenska farvatten kan vi se följande 

gränser och därtill kopplade zoner. Kust

linjen och/eller baslinje, d. v. s. en gränslin-

je som sammanbinder en kuststats yttre 

öar och skär, och där detta inte finns, 

strandlinjen, som begränsar k uststatens 

inre vauen. I detta område ingår vikar, 

bukter, deltan, insjöar mm. Området in

nanför dessa linjer är en stats ter ritorium 

och strandstaten har här fu ll suveränitet. 

Territoria lhavet, svenskt territori um, be

gränsas av en linje 12 nautiska mi l utan

för kustlinjen/baslinjen. Innanför denna 

linje har kuststaten suveränitet, men för 

"Freedom of navigation" gäller innebä

rande att fartyg av alla nationaliteter har 

rätt till oskadlig genomfart. Fartyg har att 

iaktta kuststatens lagar och förordningar, 
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och måste anmäla när han t. ex avser 

ankra , stoppa eller vidtaga andra åtgär

der. Svenskt luftrums gränser samman

faller med dessa två beskrivna gränser. 

Tilläggszon är en zon som begränsas 

av en linje 12 nautiska mil utanför terri

torialhavsgrä nsen. Inom denna zon har 

kuststaten kontrollrätt avseende tullar, 

skatter och invandring, d.v.s. en buffert

zon med möjligh et att agera innan fartyg 

kommer in på svenskt territorium. 

Sverige har ännu inte proklamerat denna 

tilläggszon. Exclusive Economic Zone 

( EEZ) är en zon, som begränsas av en 

linje 200 nautiska mil utanför kustlinjer/ 

baslinjer, dock längst intill mittlinje mel

lan stater. För Sveriges del gäller det att 

zongränsen går vid mittlinjen i fö rhåll an

de till andra nationer. Inom denna zon 

har kuststaten ensamrätt när det gäller 

utforskning och utvinning av alla ekono

miska tillgångar, både levande och icke 

levande. Kuststaten bestämmer högsta 

totala fångstmängd av fisk, "Freedom of 

navigation" föreligger i zonen. Kuststa

ten har rätt att prioritera verksamheten i 

zonen. 
Några andra begrepp som har bety

delse, är "Skydd och bevarande av den 

marina miljön " och "Marinvetenskaplig 

forskning". I det senare fallet har kust

staten att ge sitt tillstånd till den som så 

önskar forska. Inom bevarande av den 

marina miljön har kuststater skyldighet 

att vidta åtgärder och stifta lagar för för

hindrande, minskning och kontroll av 

föroreningar av den marina miljön samt 

att kunna samarbeta intern~tionellt. 

Kuststater har omfattande jurisdiktion 

inom EEZ. Med detta som grund har, 

som vi sett ovan, Sverige stiftat sina lagar 

och förordningar. För deras fortlevnad 

och för att kunna kontrollera efterlevnad 

krävs möjligheter att kunna utröna och 
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observera vad som sker på havet, både 

på ytan och under densamma. 

Varför sjöövervakning? 
Man kan sammanfatta de olika svenska 

myndighete rnas behov av sjöövervak

ning i tre huvuddelar: 

- Gränskontroll , t. ex att utländska 

statsfartyg icke utan tillstånd utnytt

jar våra vatten , de civila behoven med 

hänsyn ti ll tull- och inresseförord

ningar, Schengenavtalet m.m. 

Förhindrande av brottslig verksamhet, 

t. ex smuggling av såväl tobak som 

narkotika men även av människor, 

brott mot miljölagar, fartyg som föro

renar våra vatten, fartyg som bedriver 

olaga fiske, misstanke om terrordåd 

m. m. 
- Kontroll av at t sjösäkerhetskraven 

uppfylls, t.ex. hamnstatskontroller, 

öve rvakn ing att bestämmelser inom 

trafiksepareringszoner efterlevs lik

som regler för farligt gods och säkra 

fartyg. 
Ett annat viktigt användningsområde 

för sjölägesinformation är naturligtvis 

att ta fram underlag vid sjöräddnings

insatser. 

De myndigheter vi oftast talar om, 

när det gäller ansvar till sjöss är Polisen, 

Kustbevakningen, Tu llverket, Sjöfarts

verket, Statens räddningsverk , Fiskeri

verket, Sveriges meterealogiska och hy

drologiska institut (SMHI), Sveriges geo

logiska undersökning (SGU) , Natur

vårdsverket, Försvarsmakten m.fl. 

De olika myndigheterna har skilda 

behov av målinformation. Vissa myndig

heter vill ha helheter i form av statistik 

för t. ex hotbildsanalyser, andra vi ll ha 

reda på specifika fartyg som ev. kan tän

kas ha begått brott mot svensk lag, me

dan andra endast är intresserade av per-

soner som kan tänkas vara på väg mot 

vårt land oberoende på vilket fartyg de 

kan tänkas vara. De olika myndigheter

nas behov om läget till sjöss blir ett resul

tat av respektive myndigheters underrät

telsearbete. Detta arbete är inte enbart 

nationellt , utan oftast görs arbetet idag 

över gränser och stä lle r krav på medver

kan av internationella enheter. Respekti

ve myndighets underrättelsearbete stäl

ler ibland till det genom att inte alltid av

slöja hela innebörden av sina behov med 

risken att avslöja sitt eget arbete och sina 

egna metoder. Detta genererar ett sekre

tessproblem mellan myndigheter som i

bland kan försvåra arbetet att ta fram 

adekvat information. 

Väsenligt är att alla har och vidmakt

håller en effektiv underrättelsetjänst och 

har förmågan att bearbeta underrättel

ser. Underrättelser, som skapar behov av 

att sätta in resurser på rätt tid och i rätt 

område för att få svar på ställda uppgif

ter, misstänkt verksamhet eller kunna 

göra ingripande mot otillåten verksam

het. Civila myndigheters behov av sjölä

gesinformation har också ökat under se

nare tid. En grundorsak är att integratio

nen inom EU konkretiserats med avtal 

som t ex Schengenavtalet. Det resulterar 

i sin tur i att statsmakterna ställer högre 

krav på alla svenska myndigheter att ut

nyttja sina respektive resurser för att 

kunna leva upp till de åtaganden, som 

överenskommits i överstatliga avtal. 

Det finns tre stora myndigheter i 

Sverige, där sjöövervakning ingår i upp

gifterna, nämligen Försvarsmakten/Ma

rinen, Kustbevakningen och Sjöfartsver

ket. Sjöövervakning med marinens res ur

ser bedrivs i fredstid huvudsakligen i tre 

syften. För det första för att förse den 

operativa militära insatsledningen med 

sjölägesinform ation, som sedan kan sam-

manställas i en, för riket gemensam , lä

gesbild. Denna lägesbild är sedan en del i 

beslutsunderlaget hur att använda våra 

stridskrafter. 
För de t andra bedrivs verksamheten 

inom ramen för en av Försvarsmaktens 

huvudsakliga uppgifter, nämligen att 

hävda Sveriges territoriella integritet. 

Uppgiften innebär att ständigt kunna 

kontrollera svenskt territorium och att 

kunna ingripa, när territoriet kränks så

väl i fred som i tider av ofred. Förutsätt

ningen för detta är att vi kan bilda oss en 

uppfattning om den s. k. normalbi Iden 

och utifrån denna tidigt kunna upptäcka 

avvikelser. sjöövervakningen har i detta 

sammanhang en lika självklar som viktig 

roll. 
För det tredje utförs sjöövervakning 

för a tt kunna lämna sjölägesinformation 

för civila behov i enli ghet med den upp

gift regeringen ålagt Försvarsmakten. 

Hotbilden mot Sverige har under det se

naste decenniet i grunden förändrats 

från en egentligen förutsägbar situation 

med ett massivt militärt angrepp till en 

betydli gt mer oförutsägbar situation, där 

ett överraskande terroristdåd utgör ett 

av de värsta scenarierna. Därmed ökar 

behovet av att ständigt kunna kontrolle

ra vårt territorium och angränsande om

råden för att bidra till vår förmåga att 

kunna förutsäga oönskade händelser, 

inte minst till sjöss. 

Kustbevakningen (KBV) har utöver 

sina egna behov av läge till sjöss uppgif

ten att samordna de civila myndigheter

nas behov av sjöbevakn ing samt att till

ställ a Försvarsmakten dessa. KBV har 

skapat möjligheterna att kunna ta emot 

informationer, samordna dessa, komplet

ter behoven, selektera och presen tera ett 

resu ltat och har därmed fått en central 

roll i den svenska sjöövervakningen. 
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AIS (Automatiskt Informationssys
tem) införs nu i rask takt inom den civila 
sjöfarten. Ett system som idag tas in via 
Sjöfartsverket, som sedan vidarebeford
rar informationen. AIS löser ett antal 
uppgifter i förmågan att kunna identifie
ra sjöfarten till sjöss. Men det finns fartyg 
som inte har krav att medföra AIS eller 
av en eller annan anledning inte villläm
na ifrån sig denna sortens information. 
Därför är AIS endast en informations
källa bland många , när det gäller att sam
manställa vad som rör sig på haven. Sett 
mot denna bakgrund är det lättare att 
förstå varför svensk militär myndighet 
ägnar sig åt att övervaka sjötrafiken i 
våra omkringliggande farvatten. Det är 
viktigt att påpeka att Försvarsmakten 
endast samlar information för det civila 
behovet. Åtgärder, som krävs till följd av 
den erhållna informationen, åvilar den 
myndighet som har beställt den. 

En naturlig följd av sådana högre 
krav är att samutnyttja de resurser som 
redan finns utbyggda och är väl funge
rande. Att utnyttja Marinens sjöövervak
ning även för att insamla information för 
civila myndigheters behov är i detta hän
seende ett rationellt utnyttjande av sam
hällets resurser. 

Varför identifiering? 
Det är lätt att inse att , för att kunna upp
fylla de krav som ovanstående uppgifter 
ställer, mäste vi eftersträva att individbe
stämma så stor del av sjötrafiken som 
möjligt. Arbetet med att samla informa
tion både för militärt och civilt bruk un
derlättas väsentligt av att uppnå hög 
identifieringsgrad på sjötrafiken. Det 
innebär, att vi snabbt kan bortse från 
identifierade ekon med fullt legala orsa
ker att vara där dom är, och att vi i stället 
kan koncentrera oss på intressanta ekon/ 
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mål för det aktuella informationsbeho
vet. Detta kan vi inte åstadkomma, såvi
da vi inte kan individbestämma miss
tänkta fartygsekon. Ett identifierat far
tyg är i dessa sammanhang ej längre ett 
misstänkt eko. 

Det är ett grannlaga pusselarbete att 
med tillgängliga resurser individbestäm
ma fartygsekon för avgörande om de av 
något skäl kan vara intressanta för svens
ka myndigheter. Det civila behovet av 
sjölägesinform ation bestäms till stor del 
av myndigheters lagvårdande uppgifter. 
Den information som lämnas, är ofta ett 
väsentligt underlag för bevisföring vid in
gripande mot lagöverträdelser. Som så
dant måste informationen vara fullödig 
och sanningsenlig, individbestämning är i 
sådana fall ett oeftergivligt krav. 

Alla myndigheter har en mängd olika 
resurser att sätt in i sitt arbete att skapa 
en bild av skeendet på havet, såsom bå
tar, flyg, markbaserad spaning, interna
tionellt samarbete, radarövervakning, 
m.m. Dessa olika resurser täcker olika 
stora delar av de svenska intresseområ
dena. Flygplan kan övervaka stora områ
den under relativt kort tid , medan fartyg 
och båtar täcker begränsade ytor under 
längre tider. Radarkedjan täcker konti
nuerligt stora ytor men endast ca 40 nau
tiska mil ut från kusten. Sedan gäller det 
att på ett intelligent sätt samordna dessa 
olika myndigheters resurser för att kun
na bevaka största möjliga yta under 
längsta möjliga tidsperiod. 

Försvarsmakten/Marinen har idag en 
utbyggd radarkedja som medger radar
övervakning av svenska intresseområden 
till havs. Sjöövervakning bedrivs i dag, 
dygnet runt, från sex sjöbevakningscen
traler från Härnösand via Muskö, Visby, 
Karlskrona och Malmö till Göteborg. I 
Göteborg är centralen samgrupperad 

med KBV och MRCC. Sjöövervakning 
av detta slag har, inom olika organisa
tionsformer, bedrivits sedan 1982 då , de 
första centralerna togs i bruk. Sedan år 
2000 har centralernas verksamhetsfält 
utökats från att inhämta , bearbeta och 
delge sjölägesinformation för i första 
hand militärt bruk till att även omfatta 
sjölägesinformation för civila behov. 
D etta regleras i regeringens "Förordning 
(2000:555) med instruktion för Försvars
makten". Uppgiften lyder ordagrant: "i 
fredstid ansvara för att samla in, bearbeta 
och lämna Kustbevakningen 5jölägesin
formation sammanställd för civila be
hov". 

Identifieringen kommer inom några 
år att underlättas och förbättras i och 
med införande av automatiskt identifier
ingssystem, s. k. AIS. Fram till dess måste 
vi i samma utsträckning som i dag använ
da oss av de möjligheter som står till 
buds. Identifiering via radioanrop är en 
sådan möjlighet , andra är att utnyttja far
tygsresurser och flyg. Ä ven fasta kamera
system utnyttjas. 

Var hamnar informationen? 
All intressant information utanför nor
malbilden och särskilt efterfrågad infor
mation dokumenteras noggrant och till
ställs den myndighet som efterfrågat den. 
Det vill säga att information för militärt 
bruk hamnar hos den operativa insats
ledningens marintaktiska kommando. 
Information för civilt bruk kan återfin
nas hos Kustbevakningen och/eller de 
myndigheter som via dem beställer upp
gifter, t ex Sjöfartsverket, Tullverket och 
Polisen. 

Jag hoppas att dessa uppgifter kan 
bringa klarhet i varför svensk militär 
myndighet ägnar sig åt att lösa Sveriges 
behov av övervakning av såväl militär 
som civil sjöfart, och att de kan skapa för
ståelse för utnyttjandet av t ex VHF vid 
identifiering av fartyg. 

Framtiden 
Arbetet med att förbättra svensk sjö
övervakning pågår ständigt. Nya utred
ningar startas, då nya förutsättningar blir 
skönjbara. Sålunda har i dagarna en ny 
utredning inletts om vår sjöövervakning. 
Arbetet bedrivs inte bara nationellt utan 
även internationellt. Vi talar inte bara om 
information kustnära eller inom svenska 
intressezoner utan information måste 
kunna tas fram i t. ex hela Östersjön och 
ibland finns behov att kunna blicka till 
havs i hela Europa. En eventuell brotts
lig verksamhet börjar troligtvis långt ut
anför våra gränser och därav behovet. 

Det finns andra svenska problem t ex 
att Försvarsmakten och Kustbevakning
en är skilda myndigheter, där den första 
är militär och den andra civil. Sjöfartsver
ket är ett affärsdrivande företag med 
vinstkrav. Tekniken går fram åt, organisa
tionerna förändras och vad som sker 
imorgon vet vi inte idag. Men Sveriges 
förmåga att identifiera sjöfart kommer 
att förbättras, det kan vi vara säkra på. 
Det gäller ju också att effektivisera myn
digheternas arbete. Skulle en lösning 
kunna vara ett maritimt centrum för sjö
underrättelser? Skulle det kanske kunna 
vara ett internationellt centrum? Eller 
ett departement för verksamhet till 
sjöss? 
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Ledamoten 
BERTIL ST JERNFELT 

Militärhistoriker Bertil Stjernfelt avslutade sin militära 
karriär i Kustartilleriet som chef för Militärhistoriska 
avdelningen vid Militärhögskolan (idag 
Försvarshögskolan). 

Normandie 60 år efteråt* 

Vad kan operation OVERLORD och Atlantvallen ha för militärvetenskapligt in
tresse efter kärnvapnens tillkomst, när stora kustinvasioner blivit föråldrade och när 
kustartilleriförsvar inte längre existerar i Sverige och utomlands? Svaret blir att 
världshistoriens största landstigningsföretag inrymmer mycket av den moderna stri
dens grunder och tidlösa lärdomar t ex beträffande ledarskap och mänskliga reak
tioner under svåra påfrestningar. Dessutom har ny intressant information kommit 
fram, sedan vissa dokument sent omsider befriats från sekretesstämpel n. Att spekule
ra i vad som skulle ha hänt om ... öppnar svindlande perspektiv och anses numera 
inte vara ovetenskapligt. 

Militärt studieobjekt, civil 
turistattraktion 
Engångsföreteelse i atomåldern 
Andra världskrigets skrämmande slut
ackord, atombomberna över Japan, vän
de upp och ner på åtminstone en av 
krigskonstens grunder. Det sku lle inte 
dröja länge förrän Förenta Staternas då
varande försvarschef under presidenten, 
general Ornar Bradley, som under land
stigningen förde befälet över de ameri
kanska armestridskrafterna, gjorde sitt 
uppseendeväckande uttalande. En ope
rat ion som OVERLORD skulle bli 
omöjlig att utföra mot en motståndare 
som disponerade atombomben. 

Den stora invasionen klassades där
med som en passerad engångsföreteelse, 
varför militära erfarenheter därifrån skul
le sakna värde i framtiden. Slagfältet Nor
mandie kunde däremot bli ett nostalgiskt 
vallfärdsmål för krigsveteraner och kan
ske en sevärdhet för turister. Ändock blev 
snart studieresor till invasionskusten när
mast en rutin för försvarets högskolor. 
Och när neddragningarna inom Försvars
makten minskade möjligheterna för såda
na studier på ort och ställe, fortsatte fär
derna dit med betalningsvilliga deltagare 
genom att andra organisationer tog vid. 
Här kan nämnas Reservofficersförening
en i Skåne, Militärföreningen på Gotland 

•'•) Artikeln har tidigare publicerats i Kungl. Krigsvetenskapsakademi ens Handlingar och Tid
sk rift 412003 
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med förberedande studiecirklar och på 
andra håll FBU-föreningar m fl. 

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks 
båda resor i år är sedan länge fullteckna
de, vilket visar att denna trend fortsätter. 
Bokklubben, vår största militärhistoriska 
sammanslutning, har sedan 1997 genom
fört åtta resor till Normandie. Och i juni 
2004, sextio år efter den stora invasionen 
anordnas för Svenska Officersförbun
dets medlemmar en jubileumsresa dit. 
Det internationella intresset för att då 
besöka platsen för dagen D är redan nu 
mycket stort. 

Tidlösa lärdomar 
Pådrivande i det unika intresset för detta 
vändpunktsslag i andra världskriget har 
säkert varit riklig litteratur och många 
filmer i ämnet. Den tidiga succen "Den 
längsta dagen" efter boken med samma 
namn samt ga nska nyligen "Rädda meni
ge Ryan" kan anföras som exempel. En 
nyligen avslutad TV-serie "Band of 
Brothers", som inleddes med D-dagens 
stormning, har fått ampla lovord för sin 
äkthet. Sveriges Television infogade i sitt 
programblock Minnesmästarna- 20 frå
gor också invasionen i Normandie, såväl 
anfall som försvar. Inom ramen för ett 
dataspel producerades 200 l banan Om a
ha Beach. Nu har en videoserie med 
namnet Battlefield kommit ut täckande 
krigsåren 1939-1945. Av de 18 tvåtim
marsavsnitten behandlar två slaget om 
Normandie. 

Visserligen har statsmakterna slagit 
fast att Sverige, som under andra världs
kriget och efterföljande kalla krig var in
vasionshotat, inte längre är det. Med den 
instuckna brasklappen -för de närmaste 
tio åren. I stället har den nya hotbild som 
motiverar vårt existensförsvar blivit allt
mer diffus. En nation med långt och vitalt 

kustterritorium måste dock i sin försvars
planläggning även räkna med landstig
ningshot, inte från en massiv "invasions
kaka" modell Normandie utan från smär
re, spridda och snabba sjö- och luftburna 
styrkor. l dessa brohuvuden kommer stri
den att utkämpas i stort sett efter samma 
kriterier som då. Vapnen förändras men 
människan bakom är densamma. Kravet 
på ledarskap och beslutfattande liksom 
informationsbehovet, logistiken och den 
ständiga friktionsfaktorn finns alltid med. 
Brister i underrättelseunderlaget försvå
rar en riktig läges- eller situationsförståel
se. Ett vanligt misstag, att bedöma fien
dens avsikter i stället för hans handlings
möjligheter, är inte att förglömma. Det 
enorma erfarenhetspaketet från den stora 
invasionen har här mycket att ge. 

Detta gäller särskilt Seinebuktens 
stridsterräng, i stort sett oförändrad samt 
mycket lätt att hitta och röra sig i. Ärrade 
bunkrar med eldrören fortfarande pe
kande ut mot Engelska kanalen , bomb
kratrar, krigskyrkogårdar, museer och 
monument ger besökaren en realistisk 
slagfältsmiljö. När Normandie slutligen 
befriats, ville dess befolkning helst utpl å
na ockupationens förhatliga påminnelser 
i betong och stål. Men efter hand började 
man inse att dessa robusta krigsminnen 
skulle kunna ge pengar. Alltså en slags 
kompensation för en fyraårig ockupation 
följd av en våldsam befrielse. 

Den sovande lilla byn Marcouf har 
fått ett visst uppsving, sedan invasions
kustens enda moderna , tungaKA-batteri 
börjat röjas fram ur växtligheten. Det är 
en imponerande kuliss till guidens spän
nande stridsskildring. D-nattens 600 ton 
bomber inom själva batteriområdet, i 
gryningen artilleridueller och beskjut
ning av landstigningen samt senare ef
fektiv markbromskloss mot framryck-
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ningen till den begärliga hamnen Cher
bourg. Inte Marcout utan den befästa 
klipplatån Pointe du Hoc bedömde ame
rikanerna som det farligaste hotet mot 
sina båda landstigningssektorer. Det 
skulle därför un danröjas med trefaldig 
säkerhet. Här insattes i tur och ordn ing 
124 tunga bombplan, två slagskepp med 
600 granater och två rangerbataljoner. 
Efter en våghalsig stormning av den 
branta kl ipplatån kunde konstateras att 
anfallsmålet var tomt på kanoner. Besö
karen får en handfast lektion i underrät
telsetj änstens betydelse'. I vilket av and
ra världskrigets stora slag kan man i dag 
på krigsskådeplatsen finna bättre spår av 
stridsförloppet? 

Nytt om OVERLORD 
Ultra kontra Enigma 
Historien upprepar sig sällan, men myck
et av det förgångna går igen i nuet och 
framtiden. Men framförall t erbjuder den 
dokumenterade historien ett ofantligt er
farenhets- och jämförelsematerial. Lika 
riktigt som att historien sällan upprepar 
sig är att den aldrig kan sägas vara slut
giltig eller definitiv. Ett gammalt menjust 
nu aktuellt exempel är Birka i Mälaren . 
Färska arkeologiska fynd håller på att 
ändra och komplettera bilden av den för
sta svenska stadens uppgång och fall. Ett 
annorlunda exempel erbjuder den stora 
invasionen i Normandie ett millennium 
senare. Långt efter det senaste världskri
gets slut har restriktiva sekretessbestäm
melser hindrat insyn i vissa dokument. 
Och när sådant källmaterial väl frisläppts 
har det knappast uppmärksammats och 

därmed föga påverkat vår uppfattni ng 
om händelser och orsakssammanhang. 
Sedan det avslöjats att de allierade me
delst det brittiska chiffersysteme t Ultra 
närmast kunnat läsa innantill i den tyska 
kryptomaskinen Enigma, har det hävdats 
att vissa viktiga delar av andra världskri
gets historia måste skrivas om. 

Helt nyligen publicerade den ansed
da, populä rvetenskapliga månadstid
skriften National Geographic en 30-sidig 
uppsats under rubriken "Untold Stories 
of D -day" . Visserligen saknas en konven
tionell referensförteckning, men den 
sakliga texten med högklassiga bilder, 
många av tidskriftens berömda doku
mentärfotografer, ger framstä ll ningen in
tryck av väl underbyggda fakta. Ägaren 
National Geographic Society, grundat 
1888 i Washington DC, har kallats värl
dens största, ej vinstdrivande, naturve
tenskapliga och pedagogiska organisa
tion . Sällskapets skrift utkommer på flera 
språk, nu också på svenska , och dess kva
lificerade 40-50 miljoner läsare sägs ga
ranteras en verklighet utan manipula
tion .2 Här nedan refereras kortfattat tre 
föga kända inslag i den stora invasionens 
förberedande och genomförande. Först 
det som kallats andra världskrigets störs
ta vilseledande operation. Vidare den 
tekniska kartläggningen och presentatio
nen för de inledande landstigningsvågor
na av de utvalda anfallssektorerna. slutli 
gen fullskaleövningen med skarp ammu
nition, som blev något av en katastrof. 

Pattons spökarme - FUSAG 
Först på 1980-talet släpptes dokument 

1 Stjernfelt , Berti l: Alarm i Atlantvallen, Hörsta, Militärlitteraturföreningen nr 205 och Marinlit
te raturföreningen nr 47. Stockholm 1953, passim. 
2 National Geographic 's utställning "De hundra bästa bilderna" visades våren 2003 på Naturhis
toriska R iksmuseet och tidigare på andra platser i världen. 
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som avslöj ade vidden av de allierades an
strängningar att hålla tyskarna i ovisshet 
om det utvalda landstigningsområdet 
De skulle genom en gigantisk, vilseledan
de dubbeloperation förledas till slutsat
sen att huvudanfallet skulle insättas från 
Skottland mot Norge eller troligare över 
Engelska kanalens smalaste del Pas de 
Calais, den kortaste vägen till det tyska 
bjärtlandet Överskeppningar i andra 
riktningar - läs Normandie - skulle upp
fattas som skenföretag. En imaginär ar
megrupp First US Arm y Group (FU 
SAG) på en miljon man skapades och 
förlades i Doverområdet mitt emot Ca
lais. Som chef utsågs ingen mindre än 
pansargeneralen George Patton, vars 
fältherrerykte var grundmurat efter de 
tidigare landstigningarna i Nordafrika 
och på Sicilien. 

I själva verket bestod armegruppen 
av endast fem verkliga divisioner, vilkas 
livliga verksamhet fingerade en väldig 
uppladdning i Doverområdet Den inten
siva radiotrafiken där följdes noga av tys
karna. Luftwaffes spaningsplan fotogra
ferade mängder av stridsvagnar och för
läggningsbaracker, armador av landstig
ningsfartyg och till och med en oljehamn. 
D et mesta var dock kulisser av trä, gum
mi och papier-mache. I England räddade 
tyska spioner sina liv genom att bli dub
belagenter. De försåg sina uppdragsgiva 
re i Tyskland med en blandning av riktig 
och falsk information. Syftet var att ge 
fiendens högsta krigsledning uppfatt
ningen att den väntade överskeppningen 
skulle kraftsamlas till E ngelska kanalens 
smalaste del. Med facit i hand kan man 

konsta tera, att de all ierades stora sats
ning på denna krigslist lyckades. Medan 
tyskarn a i Normandie utkämpade en allt 
ojämnare kamp mot övermakten, stod 
fältmarskalk Erwin Rammels starka 
arme vid Pas de Calais med för fo t gevär i 
väntan på huvudlandstigningen. 

Hemligare än Top Secret 
Samtidigt som de alli erade byggde upp 
denna falska anfall sriktning, gjorde de 
allt för att hemlighålla sitt planerade 
storbrohuvud i Normandie. På ett tidigt 
stadium gavs Kanalinvasionen täcknam
net OVERLORD. Men då plats och tid
punkt måste framgå i planer och order 
byttes det ut mot NEPTUNE, som felak
tigt stundom fått stå för företagets mari
na del. Den första gemensamma planen 
för operationen är daterad den 12 febru
ari 1944. Detta dokument liksom alla 
handlingar, som bar på en av krigets mest 
skyddade hemligheter - var och när - till
delades en högre sekretessklass än den 
topphemliga , nämligen BIGOT. De som 
fick tillgång till dessa papper utsattes för 
en särskild säkerhetskontroll och kalla
des därefter "bigoterade".3 

Sådana kvalificerat hemliga doku
ment som gällde själva landstigningen 
togs fram av isolerade specialenheter 
placerade bl a i ett Londonvaruhus och i 
staber utspridda över södra England. Det 
var där inhämtade underrättelser bear
betades och bl a förvandlades till fl erfär
gade detaljkartor av kvalificerade karto
grafer och tecknare. Uppgifter om Seine
buktens ojämna havsbotten liksom sand
prover från landstigningsstränderna togs 

3 A llen, Thomas B: " Unto ld Stories of D-Day", National Geographic, ]une 2002, s 8 och 12. - Det 
valda kodordet Bl GOT hade man få tt genom att vända bokstäverna i två ord - TO GIB. D essa 
hade stämplats på alla papper ti llhörande officerare, som skickades till Gibraltar för att invadera 
Nordafrika i november 1942. 
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fram av dykare. Den franska lokalbefolk
ningen som tvingades arbeta för ockupa
tionsmakten kunde samtidigt kartlägga 
det växande strandhinderbältet Via 
agenter och motståndsrörelsen förmed
lades uppgifterna till England per radio 
eller brevduvor. 

Så sent som månaden före D-dagen 
krävde de ansvariga för kartläggningen 
av strandtopografin att de för landstig
ning utvalda stränderna skulle flygfoto
graferas från mycket låg höjd. Efter en 
flygning endast lO meter över vattnet av
slöjade bildanalysen en stor sanddyn, 
som visade sig vara ett maskerat pjäs
värn. Det infördes direkt på den aktuella 
BIGOT-kartan. Också avslöjades att vis
sa strandhinder i form av mot havet lu
tande trädstammar eller pålar hade en 
s.k. tallriksmina i toppen.4 Det växande 
strandhinderbältet övertygade invasion
ledningen om att den första landstigning
en måsta ske vid lågvatten. Det skulle 
skona farkosterna men göra storm
trupperna mer utsatta för strandförsva
rets eld. 

Generalrepetitionen - en katastrof 
Eftersom både platsen och tidpunkten 
för den stora invasionen kunde utläsas i 
många BIGOT-dokument, var det av 
största vikt att sådana inte kom i orätta 
händer. Men just det kunde ha hänt vid 
den realistiska övningen TIGER, som 
ägde rum på Englands sydkust sex veck
or före D-dagen. Platsen, Slapton Sands 
nära Plymouth, hade valts på grund av 
sin geografiska likhet med det utsedda 
landstigningsområdet i Normandie. Öv
ningen med skarp ammunition samt del
tagande 30 000 man och 300 fartyg skulle 
bli sluttestet Supreme Commander Al-

'lbid, s 16, 17. 
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lied Expeditionm·y Force, den fyr- sedan 
femstjärnige USA-generalen Dwight 
D Eisenhower, följde generalrepetitio
nen från ett observationsfartyg. Det mes
ta gick snett. Flygunderstödet misslycka
des, själva landstigningen höll ej tidtabel
len och det uppstod förvirring i brohuvu
det. Amfibiestridsvagnarna , varav minst 
en sjönk i den krabba sjön, sårade med 
sin eld egna soldater på stranden. Eisen
hower återvände till sitt högkvarter djupt 
bekymrad över hur det skulle gå på D
dagen. 

Men det skulle bli värre än så. Vid 
tvåtiden på natten den 28 april angrep 
plötsligt nio tyska motortorpedbåtar en 
konvoj av åtta amerikanska, fullastade 
landstigningsfartyg för stridsvagnar 
(LST). De var på väg längs engelska kus
ten mot Slapton Sands för att landa i öv
ningens nästa fas. Tre av dem träffades av 
de tyska torpederna och sattes ur spel. På 
en LST exploderade bränslet ombord 
och satte hela fartyget i brand. Dess inre 
fyllt med soldater och fordon förvandla
des enligt ett ögonvittne till "en jättelik, 
rytande ugn " med exploderande ammu
nition. För att göra pinan kort för de 
chanslösa männen stängde man luckorna 
till vagndäcket De fem återstående far
tygen fick order att fortsätta , men en 
LST vände på eget bevåg för att leta ef
ter överlevande. Man lyckades rädda 132 
man och noterade att många av de döda 
flöt på sitt uppblåsta livbälte med huvu
det nedåt. Tydligen hade det inte trängt 
igenom att bältena skulle dras upp under 
armhålorna och inte bäras runt midjan. 
Denna bistra läxa räddade säkert många 
liv D-dagen. 

Totalt blev TIGER-övningens för
lust i människoliv 749 sjömän och solda-

ter. Med bortfallet av de tre stora land
stigningsfartygen för stridsvagnar elimi
nerades hela den reserv som man hade 
inför storanfallet i Normandie. Så små 
var marginalerna. General Eisenhower 
och hans invasionsstab stod inför en mi
litär mardröm. Det gällde att för både 
fienden och de egna hemlighålla detta 
fatala facit av den väldiga landstigning
ens generalrepetition. Det vidtogs så ex
traordinära säkerhetsåtgärder att deka
tastrofala detaljerna förblev okända 
långt efter kriget. I Eisenhowers slut
rapport om invasionen och den fortsatta 
befrielsen av Västeuropa berörs kortfat
tat fullskaleövningen . Där sägs att den 
olyckliga förlusten av människoliv vid 
sänkningen av två LST berodde på från
varon av en eskortjagare, som skadats 
vid en kollision under natten.5 Men in
vasionshögkvarterets största oro gällde 
inte det som gått snett under förövning
en. Det allvarligaste var möjligheten att 
de tyska motortorpedbåtarna hade 
plockat upp överlevande, som bar på in
formation avslöjande platsen för D-da
gens landstigning. 

Några kontrafaktiska 
reflektioner 
Högste chefens beslutvånda 
Att väderleken utgör en lika viktig som 
osäker faktor vid överskeppningsföre
tag framgår bl a av att D-dagen i sista 
minuten måste uppskjutas 24 timmar. 
Invasionens mest laddade moment var 
enligt min mening, när den allierade ex
peditionsstyrkans högste chef till slut 
skulle ge klartecken till eller ytterligare 

skjuta upp världshistoriens största land
stigningsoperation. Eisenhower, hans 
underbefälhavare och stab hade lyssnat 
till den avgörande väderföredragningen. 
Rådande, ovanligt dåliga väderlek skul
le få ett tillfälligt avbrott på cirka 30 
timmar. Skulle detta räcka för ett första 
fotfäste, ett tillräckligt brohuvud? Åsik
terna bland land-, sjö- och luftstrids
kraftcheferna gick isär. Sedan blev det 
tyst; minuterna gick. Det har påståtts att 
den spände Eisenhower till slut klart 
och koncist gav ordern OK, we 'll go. I 
själva verket förde han inför alla ett re
sonemang med sig själv. "Jag är fullt och 
fast övertygad om att jag måste ge or
dern ... Jag gillar det inte men så är det... 
Jag förstår inte att vi skulle kunna hand
la på ett annat sätt."- sade han , reste sig 
och gick. Alla var ense om innebörden
Go! D-dagen blev därmed bestämd till 
tisdagen 6 juni 1944.6 

Ensam i sin husvagn skrev emellertid 
den ansvarige invasionschefen ner föl
jande nederlagskommunike , som låg i 
hans ficka denna dag. Texten ger i ett nöt
skal vanskligheten i hela förtaget, där vä
derguden var jokern i leken . "Våra land
stigningar i Cherbourg-Le Havreområ
det har inte resulterat i ett tillfredsstäl
lande fotfäste och jag har dragit tillbaka 
trupperna. Mitt beslut att anfalla vid den
na tidpunkt och på denna plats var base
rat på de bästa informationer, som stod 
till vårt förfogande. Trupperna, flyget och 
flottan gjorde allt som kan fordras av de
ras mod och plikttrohet. Om någon skall 
klandras för detta försök så är det jag al
lena." ' 

5 Report by The Suprcme Commander to the Combined Chiefs of Slaf[ on the Operations of 

Europe of the Allied Expeditionary Force 6 June 1944 lo 8 ma y 1945, s 16, 17. 
6 Ryan , Corneli us: Den längsta dagen, Albert Bonnier, Stockholm 1962, s 58-60. 
7 lbid, s 259. 
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Den stora stormen 
Stormtrupperna fick fotfäste och kunde 
säkra fem små brohuvuden, som snarast 
måste utvidgas och förenas för att kunna 
ta emot de två miljoner man med fordon 
och förråd som väntade på överskepp
ning. De naturliga inkörsportarna ham
narn a hade måst avskrivas i öppningsfa
sen, eftersom tyskarna prioriterat kustar
tilleriförsvaret där. De avsågs senare er
övras från landsidan , om möjligt i an
vändbart skick. Hamnkapacitet var ett 
måste för företagets fortsatta utveckling 
på Europas fastland. Följaktligen måste 
de allierade ta med sig egna hamnar! 
Detta hamnproblem hade Churchill 
brottats med redan under första världs
kriget inför en tänkt landstigning på tysk 
kust. Men ett kvart sekel senare aktuali
serade han sin okonventionella ide i ett 
memorandum eller rättare sagt en order. 
Projektet MULBERRY innebar att in
vasionsstyrkan skulle medföra byggnads
element för två konstgjorda hamnar av 
Dovers storlek. Flatbottnade, stora be
tongkassuner och blockskepp sänktes 
som långa vågbrytare inom den ameri
kanska respektive brittiska sektorn. In
nanför förankrades pontonkajer samt 
pontonbroar och pirar som ledde till 
stranden.8 

Den 19 juni, alltså tretton dagar efter 
dagen D, utbröt i Kanalen en rasande och 
oförutsedd tredagarsstorm, vars like inte 
skådats där på 40 år i sommarmånaden 
juni. Av de båda ännu ej färdiga hamnar
na råkade den amerikanska värst ut. Den 
gick inte att reparera utan måste överges. 
Mer än 800 farkoster , pontoner m m av 
olika slag strandade och uppstaplade 
huller om buller bildade de landstig-

ningshinder. Under dessa ödesdigra dygn 
orsakade vädret de allierade fem gånger 
stö rre skada än tyskarna lyckats med un
der invasionens inledande 14 dagar. 
Självfallet påverkade naturkraftern as in
grepp situationen i det ännu rätt obetyd
liga brohuvudet. D et kunde inte fyllas på 
med trupp, fo rdon och underhåll och där
för heller inte utvidgas enligt de alliera
des tidtabell. Däremot gav de tre storm
dygnen försvarssidan ett välbehövligt 
andrum. I sin rapport skriver Eisenhower 
att konsekvenserna var "so serious as to 
imperil our very foothold on the Conti
nent."9 

Osökt inställer sig en reflektion. Om 
det nyckfulla väderomslaget kommit en 
vecka tidigare, kunde resultatet ha blivit 
en katastrof för hela invasionsföretaget 

Om Hitler satsat på atombomben 
En liknande effekt kunde ha uppnåtts, 
om Tyskland haft tillgång till operativa 
kärnladdningar, vilket Förenta staterna 
fick ett drygt år senare. Av rustningsmi
nister Albert Speers memoarer framgår 
att Hitler inte ett ögonblick hade tvekat 
att sätta in atombomber mot England. 
Under ett möte i april1942 mellan Speer 
och generalöverste Friedrich Fromm, en 
av den tyska upprustningens toppar, häv
dade den senare att det nu var möjligt att 
vinna kriget endast genom utveckling av 
ett vapen med helt nya verkningar. Ett 
vapen som kunde utplåna hela städer 
och kansk e försätta den brittiska huvud
ön ur stridbart skick. Samtidigt gjorde 
chefen för Kruppverken landets rust
ningsminister uppmärksam på den för
summade kärnforsknin gen. l USA där
emot stod enligt tyskarna förmodligen 

' Wilmot, Christe r: The Struggle for E urope, Collins, London and Glasgow, s 183. 
9 lbid , s.321, 322; Edwards, Kenneth: Operation NEPTUN, s 207-210. 

112 

stora tekniska och finansiella resurser till 
förfogande, varför man där redan torde 
ha ett försprång på detta område. 

Hitler hade enligt Speer böjelse för 
det dilettantiska och därtill bristfälliga 
begrepp om vetenskaplig grundforsk
ning. statschefens intresse för denna vik
tiga fråga försvann efter experternas be
dömning att något resultat inte kunde 
väntas förrän om tre eller fyra år, då kri
get måste vara avgjort. En insatsberedd 
tysk atombomb hade varit möjlig 1945, 
om alla resurser som satsades på långdi
stansraketer (V1 och V2), tidigt ställts till 

förfogande. Men även i detta fall hade 
supervapnet kommit för sent för att sät
tas in mot den stora invasionenw 

Ändock är det frestande att spekule
ra över det ideala atombombmål som 
den militärt uppladdade engelska syd
kusten utgjorde i juni 1944. Och vad re
sultatet blivit, om tyskarna kommit först 
med insats av detta vapen. Kanske låg 
den reflektionen bakom general Brad
leys inledningsvis nämnda uttalande: 
"En operation som OVERLORD skulle 
bli omöjlig att utföra mot en motstånda
re som disponerade atombomben." 

' 0 Aibert Speers memoarer: Tredje riket inifrån, Stockholm 1970, s 163-168. 
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Att debattera under 2004 är särskilt viktigt 

I år står vi inför ett nytt försvarsbeslut , som med största sannolikhet kommer att fattas 

av Riksdagen i december. Det kan redan nu förutses att detta försvarsbeslut kommer 

att innebära omfattande omorganisation av Försvarsmakten med förbandsnedlägg

ningar och ändrad inriktning med nya huvudsakliga uppgifter. Och detta ska med 

största sannolikhet dessutom genomföras inom allt snävare ekonomiska ramar. Hur 

kommer detta att påverka våra arme- och flygstridskrafter, men kanske framför allt de 

marina stridskrafterna? 
Det finns all anledning för Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter att följa de

batten eller ännu hellre delta i den. Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) är under detta viktiga 

år den naturliga plattformen för att i debattform föra fram förslag, kritisera eller kan

ske till och med komma med beröm. 
Korresponderande ledamotens Jarl Elisen debattinlägg får utgöra upptakten till en 

förhoppningsvis livlig debatt i detta års utgåvor av TiS. Elisens inlägg inspirerade re

daktören till att ställa dessa två frågor till tidigare ordföranden i Kungl. Örlogsmanna

sällskapet 
l. Hur fungerade forsvarsdebatten och i vilken utsträckning medverkade KÖMS i den

samma under Din ordförandeperiod? 
2. Hur uppfattar Du dagens försvarsdebatt och på vilket sätt kan ledamöterna i KÖMS 

bidra? 
De inkomna svaren följer i direkt anslutning till Jarl Ellsens artikel. Frågorna har 

fått svar av olika omfattning, men en sak är gemensam för innebörden. Det är viktigt 

att debatten i försvarsfrågan hålls levande på en saklig nivå - särskilt inför ett kom

mande förvarsbeslut-och det är viktigt att akademiens ledamöter medverkar i debat

ten. 
I detta nummer finns även artiklar av ledamöterna Herman Fältström och Rolf 

Edwardson , som väcker eftertanke och som förhoppningsvis kan stimulera debatten. 

AFCEA, Swedish Chapter anordnade i februari ett seminarium, där det kommande 

försvarsbeslutets inverkan på olika delar av försvarsanknutna myndigheter och för

svarsindustrin i Sverige ventilerades. Ett kortfattat referat från detta seminarium -

också det ett slags inlägg i debatten - återfinns i detta nummer av TiS. 
Lars Wigert 
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Korresponderande ledamoten 
JARL ELLSEN 

Kommendörkapten .far/ Elisen har under många år e }ler sin 
pensionsavgång varit knuten till svensk försvarsindustri 
som militärteknisk rådgivare och har under lång tid mycket 
ofta aktt vi medverka! i försvarsdeballen och då ime minst i 
lidskrift i Sjöväsendel 

Varför är inte KÖMS med i försvarsdebatten? 

Detta TT-meddelande kunde läsas i Dagens Nyheter 3 januari 2004: 

Försvarsanslaget kan minska drastiskt 
Mindre pengar till svenska försvaret- men femdubblade anslaget för internatio
nella uppgifter. 

Försvarsgrenarna bör bort. Den uppfattningen har försvarsberedningens ordfö
rande Håkan Juholt, som också anser att försvarsgrenarna bör slås ihop. 

Det är ett dramatiskt försvarsår som nu har inletts. Ett försvarsbeslut , som skall 
galla tlll 2008, ska fattas av riksdagen. 

Försvarsberedningen ska utvärdera fyra olika alternativ. Det mest radikala inne

bär en minskning av försvarsansla get med sex miljarder, från nuvarande cirka 40 
ml!Jarder. 

I fasta utgifter får försvaret i dag mer än under kalla krigetåret 1980, vilket Juholt 
anser onm!Jgt. 

~yssland/Sovjetunionen har alltid varit avgöra nde för Sveriges fö rsvar. Ett mili

Lart svagt Ryssland har ansetts bäst. Men inte nu längre, enligt Juholt. Hoten kom

mer mte från Ryssl and. Därför är det "ett starkt svenskt intresse" med ett mo
dernt ryskt försvar. 

-Men omformningen av det ryska försvaret går för långsamt. 

Denna notis i Dagens Nyhete r skull e 
med litet pessimism kunna betecknas 
som närmast ödesdigert för svenskt 
försvar. Tidningen ansåg emellertid 
inte nyheten vara värd fler spa ltmilli -

TT 

meter än vad en vad en rånad go ttkiosk 
i Vällingby sku lle få. Begreppe t "ödes
digert" har relevans eftersom notisen 
berättade om vad försvarets i dag mäk
tigaste person , ordföranden i försvars-
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beredningen Håkan Juholt, har för ide

er om framtiden. 
Några av dessa var att försvarsgrenar

na skulle både slås samman och försvin

na samt att vi nu skall vara glada för att 

ryssarna stärker sitt försvar. Att dessa 

signaler från autentiskt hå ll inte bådar 

speciellt gott för Marinen är ingen över

drift. Begreppet Flottan är sedan länge 

utmönstrat ur vokabulären och de sjögå

ende förbanden i nuvarande form lär 

också stå inför radikala förändringar. 

När detta skrivs vet vi inte vad Försvars

maktens ledning kommer fram till i sina 

förslag, men vi vet vem eller vilka som 

slutligen bestämmer. 
Svenskarnas intresse för försvaret 

tycks närmast vara noll och de aktiva, 

vars egen framtid också står på spel, 

tycks tiga och samtycka. Den lilla notisen 

borde ha lett till åtminstone några de

battinlägg eller protesterande insändare. 

Andra tidningar som t ex Svenska Dag

bladet kunde man ha förväntat sig ta upp 

denna viktiga fråga på ledarplats. Men 

icke! 
Vad kan då- eller bör - denna heder

värda akademi göra inför de mörka moln 

som hotar? Läser man TiS ges intrycket 

att KÖMS lever sitt eget trygga liv helt 

oavsett verkligheten utanför samman

trädenas stängda dörrar. Samma gäller i 

viss mån sällskapets språkrör Tidskrift i 

Sjöväsendet. Marinens doktrin behand

lades förtjänstfullt i tre nummer 2003 och 

var en belönad tävlingsskrift av pansar

majoren Mikael Frisell. Min uppfattning 

är dock att denna ingående analys dess

värre inte motsvaras av mängden strids

krafter som avses. Det är mot bakgrund 

av innehållet i DN-notisen- utan att för

ringa doktrinartiklarnas värde - måhän

da mera angeläget att i TiS tar upp svens

ka marina ödesfrågor, som nu uppenbar-
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!igen står på spel. Samma kritiska inställ

ning hyser jag för övrigt det alltmer om

huldade nätverksbaserade försvaret. Att 

samordnat ha full koll på var den lede 

fienden befinner sig och vad han har för 

sig hjälper inte mycket om det saknas re

surser att stoppa honom. 

Åter till 2003 års sista utgåva av TiS. 

Ett konkret och mycket intressant för

slag till marin doktrin, dock utan att 

innebära något debattinlägg, fanns att 

läsa , författat av hedersledamoten Dick 

Börjesson. Det utgjorde tyvärr "bara" ett 

föredrag vid ett lettiskt-svenskt symposi

um och var i första hand inte avsett för 

svenska läsare. Inte heller kunde det be

traktas som ett bidrag till försvarsdebat

ten (om det nu finns någon sådan), efter

som det inte utgjorde någon opposition 

till några andra påståenden. Annars tor

de Sörjessons syn på den marina doktri

nen knappast ligga i linje med hur Håkan 

Juholt tänker sig den marina rollen , men 

sakligt svår att vederlägga. 

Att TiS inte kunnat hävda sig i för

svarsdebatten är inte redaktörens fel. 

Han har tvärtom under hand sökt inspi

rera ledamöter till inlägg, tills vidare 

dock med klent resultat. De olika inträ

desanförandena av mer eller mindre all

mänt intresse, ehuru vetenskapligt intres

santa, måste publiceras i enlighet med 

akademiens stadgar. Men visst torde det 

finnas plats för en slagkraftig debatt! 

En av Kungl. Örlogsmannasällska

pets grundare var den berömde amiralen 

Otto Henrik Nordenskjöld. Han var dess 

förste sekreterare och hade att kämpa 

för att göra den nya akademien känd och 

sprida kunskaper om vikten av en svensk 

sjömakt. I ett brev till sin far skrev han: 

"-Jag har fått mycket att göra sedan vår 

lilla militära societet valt mig till sekrete

rare ... Vi bjuda till på allt möjligt säll all 

arbeta oss ur de moln, U/i vilka vi synas av 

en prevenera d* allmänhet . .. Vi anse oss 

som en trädskola. " Det ligger mycket i 

det sista uttrycket. Är KÖMS i dag en 

bra trädskola (plantskola) för att främja 

det marina budskapet? 

När- och om - detta inlägg publice

ras är det för sent att påverka ÖB:s för

slag om Försvarsmaktens framtida ut

formning, men däremot finns det ännu 

tid , innan det politiska avgörandet faller. 

KÖMS utgör en tung grupp av erfarna 

och kunniga personer inom det marina 

och maritima området, vars argument 

och synpunkter på framtidens marin inte 

kan viftas bort. Det skall inte bara vara 

en ära att bli ledamot av Kungl. Örlogs

mannasällskapet, tvärtom förutsätter vi 

eno viss aktivitet t ex att med kloka inlägg 

blasa nytt ltv t försvarsdebatten och då 

med tonvikt på den marina komponen
ten . 

''') Or~et återfinns inte i SAOL, men omskrive t kan uttrycke t tänkas innebära "av e Il .. h 

med forntfattad mening" ' ' n a man et 
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Hedersledamoten 
BENGT LUNDVALL 

Amiral Bengt Lundvall var Kungl. Orlogsmannasällskapets 
ordförande under verksamhetsåren 1971-78 

Gör Din stämma hörd 
För mitt vidkommande lämnar jag föl
jande svar på redaktörens två frågor: 

Fråga 1 
Det fanns försvarsdebatt i KÖMS tid-
skrift under 1970-talet även om den kun
de varit bredare och djupare. 

Fråga 2 
Läget är nu helt annat. Det är stor oro i 
försvaret om framtiden , även hos sanna 
försvarsvänner utanför försvaret. Föga 
har stått att läsa om detta i KÖMS eller 
KKrVA tidskrifter. Det lutar betänkligt 
mot tystnadens konformism .. 
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De fåtaliga fartygen tål ingen minsk
ning- ersättningen får inte bli ett fråge
tecken. Ökad samverkan eller samgåen
de med Kustbevakningen saknar inte ak
tualitet. Den maritima säkerheten i Ös
tersjön måste säkerställas med tanke på 
de olika hot som avspeglas. Detta gäller 
också marinens medverkan i internatio
nella farvatten. Var finns det civila sam
hället i bilden -Totalförsvaret? 

Skriv och låt stämman bli hörd innan 
det är för sent. 

Hedersledamoten 
BENGT RASIN 

KDnteramiral Bengt Ras in var ordförande för Kungl. 
Orlogsmannasällskapet under verksamhetsåren 1979-83 

KÖMS var talrör för CM 
Redaktörens frågor till tidigare ordfö
rande besvarar jag på följande sätt: 

Fråga l 
Den utåtriktade verksamheten under 
min ordförandeperiod bestod bland an
nat i att göra februarisammanträdet till 
marinchefens. Personligen presenterade 
då CM sin uppfattning om läget inom 
marinen och planer för framtiden. Till 
detta sammanträde - som alltid ägde 
rum i Stockholm - inbjöds representan
ter för media, personer med inflytande i 
samhället, representanter för de politiska 
partierna, ledamöter i Riksdagens för
svarsutskott m.fl. Intresse och deltagan
de var inte direkt imponerande och kan
ske inte heller förväntade insatser och 
kommentarer i pressen m. m. 

Fråga 2 
Även om inte Kungl. Örlogsmannasäll
skapet är en officiell remissinstans, borde 
Marininspektören kanske utnyttja den 
"kunskapsbank", som KÖMS utgör, ge
nom att inhämta synpunkter från KÖMS 
i relevanta frågor; ett förfarande som det 
säkerligen går att finna former för. 

Dagens försvarsdebatt kan knappast 
kallas intensiv- snarare tvärtom. Tyvärr 
får sådana frågor som pennalism, trakas
serier, limousiner och för Försvarsmak
ten andra negativa händelser stor plats, 
medan de stora och väsentliga frågorna 
behandlas sparsamt. Men detta kan för
hoppningsvis rådas bot på genom en 
mera aktiv medverkan i denna tidskrift 
av kanske företrädesvis yngre och i aktiv 
tjänst varande ledamöterna i Kungl. Ör
logsmannasällskapet. 
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Hedersledamoten 
BROR STEFENSON 

Amiral Bror Stefenson var Kungl. Örlogsmannasällskapets 
ordförande under verksamhelsåren 1987-91 

Att bara ge upp vore skam 
Redaktören har uppmanat oss äldre ord
föranden i KÖMS att vässa pennan inför 
kommande försvarsbeslut Han har ställt 
två frågor om försvarsdebatten, dels un
der aktuell ordförandeperiod, dels i dag. 
Först en stressad pensionärs bekännelse. 
Just nu finns önskemål att jag ska bidra 
till debatten i följande ämnen: 
l De äldres svåra framtidssituation 
2 Den knepiga politiska situationen 

vårt land 
3 Försvarets svårigheter 
4 Marinens utarmning 
5 Ubåtskomponentens ifrågasatta fort

bestånd 
Jag anser att vi äldre skall hålla oss 

igång. Men är man rationellt engagerad, 
inser man att det är bäst att koncentrera 
sig. För min del blir det på punkten l. 

Debattklimatet i övergången mellan 
1980- och 1990-talen kan karaktäriseras 
som ett restklimat av Kalla kriget (inte 
minst av ubåtskränkningarna) och därtill 
ett visst intresse för vad som nu ska hän
da med försvaret? Ett exempel på det är 
mitt "testamente" som försvarsplanera
re, publicerat i oktober 1991 i Försvarets 
Forum nr 6/91 under rubriken "Att bara 
ge upp vore skam": 
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Att få perspektiv på vad som styrt och styr 
försvarspolitiken i Sverige under senare 
hälften av 1900-talet är inte så lätt. VarJe 
ÖB-utredning och försvarskommille har 
haft sin plåga. Låt mig försöka framföra 
några enkla men övergripande synpunk
ter efter ett långt yrkesverksamt liv i För
svarsmakten. 

Den första funderingen blir: Vilka är 
de avgörande faktorerna för synen på för
svaret, dess forhållanden och utveckling? 
Svaret blir tre starka faktorer: Omvärlden, 
försvarsviljan och ekonomin. Särskilt for 
ett land som vårt med så tydlig forsvarsin
riktning och som en liten demokratisk na
tion, påverkas vi starkt av utvecklingen i 
omvärlden. Världskrig omkring oss, kallt 
krig, avspänningsperioder, svårförklarli
ga gränskränkningar och snabba säker
hetspolitiska förändringar sätter natur
ligtvis sin starka prägel. slutsatserna kan 
vara många, men min tydligaste är; det 
blir inte som man tror och förutsäger. 

Underligt nog varierar inte svenskar
nas intresse och motivation för försvaret i 
takt med förändringarna i omvärlden. 
Andra faktorer kommer in som har med 
livsvärderingar och samhällssyn att göra. 
Ibland är det fult medforsvars-och natio-

nalkänsla, oberoende av hur omvärlden 
ser ut. Perspektiven är konstigt nog samti
digt både globala och snäva. Det är lättare 
att tala om världens fördelningsproblem 
än om Sveriges säkerhetspolitiska situa
tion. "En ankdamm m ed världssamvete". 

Så ekonomin som styrande faktor. 
Enklast uttryckt: När det går bra för aktie
bolaget Sverige kan vi kosta på oss et/ 
hyggligt försvar, som i början av 1960-ta
let. När det kärvar till sig i samhällseko
nomin på 1970- och 1980-talen, drar vi in 
på försvarsanslagen, åtminstone som en 
del av BNP. Och det alldeles oberoende 
av hur landets säkerhetspolitiska situation 
ser ut. 

Mot bakgrund hur vi låter de här tre 
faktorerna styra oss är det tydligt att 
Sverige rätt ofta hamnar fel i försvarspoli
tiken och satsningen på försvaret. Som be
kant var vi tio år for sena i samband med 
andra världskriget. Vi har också haft en 
tendens att nedrusta under avspänning 
men bortse från tider av ökad spänning. 

Den andra funderingen handlar om 
den nödvändiga försvarsplan eringen. 
Nödvändig just för att skapa kontinuitet. 
Brist på planering medför sämre försvar 
för samma försvarspengar. En valperiod 
på tre år blir svårhanterligför .försvarspo
litiker, ständigt påminda om vad som för 
stunden inte är gångbart. 

Vi har en metod for att lösa detta ge
nom femåriga försvarsbeslut förberedda 
av m yndighetsutredningar och försvars
k ommitteer. På sitt sätt har metoden varit 
lyckad. Jag skulle tro att vi faktiskt .fått 
mer för pengarna även om alternativet 
inte är helt klart för mig. Men det finns 
nack delar - överbud med glapp mellan 
uppgifter och resursa Det går till en viss 
gräns men sedan blir glappet för stort, 
som nu. Och då måste extra åtgärder till, 
både i form av ökade ekonomiska sats-

ningar och i begränsningar av försvarets 
uppgijier. Om det inte går att enas kring 
femåriga förvarsbeslut, så måste vi ändå 
planera långsiktigt på ett effektivt sätt. Att 
bara ge upp vore skam. 

Det svåra är förstås att planera för allt 
det som inte går attförutse-man drabbas 
av förlamning och vill ha handlingsfrihet. 
Min erfarenhet är att man då lätt hamnar i 
fällor av typen; se tiden an, skjuta upp be
slut och "ö vervintra". Sådant Leder till 
misshushållning och försvaret kommer i 
kläm. Vilket resultat kan de som arbetar i 
försvaret få u/ av allt sitt arbete? Del är 
alltså fråga om mål och mening med yr
keslivet i försvaret. Det är Lätt att förtvivla. 
Man åstadkomm er ju inget. 

Å andra sidan är det i stora änden lätt 
att konstatera att vi fått leva i frihet och 
oberoende. Är det försvarets förtjänst? Ja, 
säkert har det bidragit. Den viktigaste 
iakttagelsen är nog ändå att varje "för
svarsarbetare" måste känna tillfredställel
se med vad han eller hon gör. Då gäller 
det att inte fastna i att försvaret är så då
ligt. Det finns mycket i det som är bra. För 
att inte tala om alla hängivna insatser som 
görs i vardagstjänsten och frivilligt. 

Hedras de som hedras bör. 
Mycket av det som skrevs för tolv år 

sedan gäller än i dag och kan vara något 
för dagens debatt. 

Så till dagens mediesituation,. Med 
viss insikt om hur diskussionen förs i de 
politiska kretsarna, kan jag konstatera 
ett mycket svagt intresse för försvaret om 
man bortser från "skandaler" . Särskilt 
den militära delen är negligerad i övrigt. 
De negativa synpunkterna är i dag över
vägande och medtör ett mycket svårt de
battklimat. Avsaknaden av yttre hot, 40 
miljarder i kostnad utan att vi får särskilt 
mycket för det och ett starkt tryck från 
andra samhällssektorer i en svag ekono-
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mi är betecknande för hur det ter sig. 
Men återigen - att bara ge upp vore 
skam. Alltså vad göra? 

Jag håller med Jarl Elisen om att fris
ka bidrag till debatten behövs t. ex: De 
som har deltagit i internationella upp
drag och övn ingar borde ha mycket mer 
att komma med, särskilt av beskrivande, 
praktisk natur. De, som har tjänstgjort i 
utländska gemensamma staber och i 
Bryssel har säkert mera i sina "arkiv och 
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hjärnor". Krishanter ing i dess bredaste 
form borde kunna analyseras ordentligt 
och som en följd därav finns det antagli
gen en hel del som gör att det maritima 
försvarets roll kan hävdas. 

Ännu en bekännelse: Vi gam la "kalla 
krigets kämpar" har tyvärr lite svårt att 
hänga med i den nya försvars- och flott
politiken. Så "sorry", det här får bli mitt 
bidrag. 

Hedersledamoten 
CLAES TORNBERG 

Konteramiral Claes Tornberg var ordförande i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet 1111der verksamhersåren 1992-99. 

Inför ett nytt försvarsbeslut- förmågor som ger ett 
värdetillskott till svensk säkerhet 

Jarl Elisen frågar varför KÖMS inte är 
med i försvarsdebatten. Akademien tar 
faktiskt upp och diskuterar en rad fram
tidsfrågor och det saknas förvisso inte ar
tiklar och uppsatser i TiS. Så var det ock
så under min ordförandeperiod. Själv 
tycker jag att jag inte kan anklagas för att 
ligga på latsidan. T.ex. utgör mitt inlägg 
rörande säkerhetsfartygskonceptet i det 
senaste numret av TiS (nr 4/2003), enligt 
min uppfattning, ett viktigt inlägg i för
svarsdebatten. Svårigheten är att få ring
ar på vattnet. Konformism, försiktighet 
och vilsenhet i dagens försvar tycker jag 
är allvarlig. 

De framtida hoten mot vår säkerhet 
kan karaktäriseras som "ett enormt 
spektrum av allting". Vår säkerhetsstra
tegi måste präglas av en helhetssyn som 
till och med är bredare och djupare än 
vår gamla totalförsvarsdoktrin. Skiljelin
jen mellan militärt och civi lt suddas ut. 
Ledstjärnan måste vara att utforma sam
hällets totala förmåga att bidra till vår sä
kerhet såväl inom en internationell ram 
som för vår direkta territoriella säkerhet 
av landet. Våra resurser måste vara in ter-

operabla i ordets vidaste bemärkelse 
med för uppgiften erforderlig kvalitet. 

Lagföreträdande funktioner, militära 
resurser, diplomatiska medel, ekonomis
ka element etc. måste kunna agera som 
en koordinerad helhet om vi skall kunna 
klara de asymmetriska hoten mot våra 
utvecklade demokratier. Ur ett samhälls
ekonomiskt perspektiv är det också nöd
vändigt att snarast och genomgripande 
samordna verksamheterna. - Det modul
ära säkerhetsfartyget är ett exempel på 
hur kustbevaknings- och örlogsfartyg 
flexibelt och kostnadseffektivt kan ut
nyttja samma plattformar. En naturlig 
koppling mellan nationell och internatio
nell förmåga liksom mellan grundorgani
sationens verksamhet och insatsorgani
sationen måste tillförsäkras. 

Vissa hot kan endast mötas med kva
lificerad militär kapacitet. Detta gäller 
såväl nationellt som i internationell verk
samhet. För att uppnå högsta möjliga ra
tionalitet måste dessa enheter snabbt och 
flexibe lt kunna hantera olika hot över 
hela konfliktskalan -alltifrån stöd till de 
lagföreträdande funkti onerna, för att fö-
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re bygga och möta bl. a. terrorattacker, till 
militära operationer. Detta ställer i sin 
tur höga krav på ledningsfunktionen, lo
gistiken, in teroperativ förmåga etc. Men, 
det kräver också åtgärder för att skapa 
trovärdighet och erforderlig uthållighet i 
vårt bidrag till den internationella och 
därmed nationella säkerheten . 

Att tro att vi kan bedöma vad som är 
osannolikt är farligt. Det är istället san
nolikt att något osannolikt inträffar. 

Erfarenheter från 1980-talets ubåts
kris gör oss idag till specialister inom 
hela undervattens-sektorn och inom "ex
treme littorals". Vi kan inom denna kom
petensnisch i hög ge ett viktigt bidrag till 
de internationella resursbehoven härvid
lag. 

Krishantering kan inte göras bara ge
nom att projicera makt utifrån. Det gäl-
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ler att vara där tidigt och i mitten på kri
sen och ha förmåga att agera flexibelt. 
Det måste också finnas en beredskap för 
att möta hot från luften, ytan och under 
vattnet om konflikten skulle eskalera. 
Den sjöburna handeln utgör livsnerven 
för den utvecklade världen. Sålunda mås
te denna handel säkras där den är som 
känsligast- i kustområden och farvatten
förträngningar. 

Behovet av ständig närvaro och kon
troll över land gäller idag i motsvarande 
grad kustområdet och i randhaven -"the 
extreme littorals". Häri ligger den primä
ra utmaningen, inte minst för att säker
ställa kontrollen under vattnet, till det 
maritima säkerhetskonceptet 

Låt oss inte förtröttas att föra ut detta 
budskap. 

Hedersledamoten 
BERTIL BJÖRKMAN 

Konteramiral Bertil Björkman var ordförande i Kungl. 
Örlogsmannasällskapet under verksamhetsåren 2000-2001. 

Visst är KÖMS med i försvarsdebatten! 

Det Kalla kriget 
"Det var bättre förr" är ett uttryck som 
nog de flesta av oss både känner igen och 
kanske också håller med om - åtminsto
ne när man talar i termer av flottans och 
marinens numerär, relativa förmåga och 
kanske också position i samhället. Visst 
var det lättare att vara både försvarspoli
tiker och militär under det Kalla krigets 
dagar. Vi visste vem den potentielle fien
den var och vi hade en rätt hygglig upp
fattning om såväl hans taktisk/operativa 
styrka som hans svagheter. Utifrån den
na hotbildsanalys kunde vi dimensionera 
vårt försvar. Utifrån våra historiska erfa
renheter dvs. att vår säkerhetspolitik 
skulle bygga på alliansfrihet i fred syftan
de till neutralitet i händelse av krig, kun
de Riksdagen besluta om anslag till det 
militära försvaret som låg på en nivå 
som hade få motsvarigheter i Europa så
väl i termer av% av BNP som antal kro
nor/medborgare. Genom ett starkt mili
tärt försvar baserat på allmän värnplikt 
och stöttat av en nationell kompetent 
försvarsindustri skulle en potentiell an
gripare avhållas från att angripa oss sam-

tidigt som försvaret tick en stark folklig 
förankring. Konceptet har bevisligen va
rit framgångsrikt och en överväldigande 
majoritet av landets väljare har innerst 
inne aldrig ifrågasatt vårt säkerhetspoli
tiska koncept. Genom ett över tiden om
fattande svenskt internationellt engage
mang inom ramen för FN:s fredsskapan
de aktiviteter befästes det militära för
svarets legitimitet ytterligare. 

Förändrad säkerhetspolitisk 
kurs 
Så kom 1989 med Berlinmurens fall , öst
staternas frigörelse och Sovjetunionens 
närmast dramatiska kollaps. För de allra 
flesta var det en glädjens och lättnadens 
tid inte minst för oss som valt att tjäna 
nationen inom det militära försvaret. 
Med Sovjetunionens fall tändes förhopp
ningen om att också det akuta hotet mot 
vår nationella trihet skulle försvinna. Så 
skedde också även om det tog ytterligare 
ett antal år innan vi kom till insikten att 
Ryssland under överskådlig framtid (tio 
år?) inte utgör något reellt hot. I avsak
nad av en alternativ stringent säkerhets-
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politisk inriktning av det militära försva
ret kunde våra politiker åtminstone be
sluta om nedskärningar av anslagen till 
det militära försvaret med kända konse
kvenser som följd. Så småningom forma
des en säkerhetspolitik som inom ramen 
för vår traditionella alliansfrihet också 
skulle inrymma ett ökat internationellt 
engagemang som konceptuellt kanske 
kan kallas "kollektiv säkerhet" (joint se
curity). Genom ett ökat internationellt 
engagemang, där vårt militära försvar 
skall ges förbättrad förmåga att tillsam
mans med andra nationer tidigt kunna 
ingripa mot hot i vårt närområde, skall 
vår nationella säkerhet värnas samtidigt 
som den samlande förmågan skall vara 
konflikt-/krisdämpande. Parallellt med 
detta skall det militära försvaret ha en 
förmåga att värna vårt territorium lik
som att stödja det civila samhället vid på
frestningar. 

Nytt försvarsbeslut 
Vi står nu inför ett nytt försvarsbeslut 
som, om man redan nu skall våga uttyda 
signalerna från försvarsberedningen 
m.fl. , dramatiskt kommer att förändra 
det militära försvarets förutsättningar. 
Liksom läget var under det Kalla kriget 
torde våra politiker bygga sin analys på 
en omvärldsbedömning och utifrån den 
också försöka forma nationens försvar. 
Det kommer väl inte som någon över
raskning för någon av oss att den s.k . 
asymmetriska hotbilden fått ett ökat fo 
kus efter 11 septemberattacken på USA 
och inte minst vad gäller den internatio
nella terrorismens möjligheter att med 
andra medel än de traditionellt militära 
kunna skada vårt samhälle. Att det då 
sker en resursförstärkning av utsatta sek
torer i vårt samhälle anser jag inte bara 
vara logiskt utan också vara en politikers 
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skyldighet utifrån ett säkerhetspolitiskt 
perspektiv. Hur en sådan resursförstärk
ning skall finansieras kan man och bör 
man självfallet debattera. Skulle det vara 
så att det militära försvarets anslag skall 
stå för förstärkningen inom andra sekto
rer så kan detta självfallet inte ske utan 
avsevärda konsekvenser. Vad dessa skul
le kunna bli i alternativa ekonomiska ni
våer har nyligen Försvarsmakten över
lämnat till Försvarsministern. Utfallet av 
den förestående analysen torde väl inte 
vara känd förrän under senhösten. Oak
tat det definitiva slutresultatet så torde 
det väl inte vara alltför djärvt att gissa på 
en ramminskning på kanske 3 Mdr kr. 
Lägger man till detta en skuld på 3-5 Mdr 
som i någon form skall tas ur kommande 
försvarsbesluts ekonomiska ram så torde 
det stå klart för oss alla att det militära 
försvaret i fortsättningen inte kommer 
att ha förutsättningar att genomföra sin 
"traditionella" verksamhet med bibe
hållna organisationsstrukturer och verk 
samheter/uppgifter. Lägger man till detta 
att försvaret samtidigt skall förändras 
från ett traditionellt invasionsförsvar till 
ett nätverksbaserat insatsförsvar med ett 
förhållandevis stort inslag av internatio
nella operationer så inses lätt att utma
ningarna är minst sagt stora. 

Det var lättare förr 
Vad har då denna bakåt- respektive 
framåtblick att göra med Jarl Ellsens väl
menta och vällovliga efterlysning av 
KÖMS roll i försvarsdebatten? Låt mig 
inledningsvis konstatera att det var lätta
re förr. Med en stabil hotbild tilldelades 
Försvarsmakten anslag på en nivå som i 
allt väsentligt tillät inte bara ett vidmakt
hållande av befintligt organisationsstruk
tur utan som också möjliggjorde såväl ut
veckling av nya avancerade system på 

bredden som utbildning av våra förband 
på en förhållandevis hög nivå. Landets 
medborgare accepterade, trots ett gene
rellt högt skattetryck, att "försäkrings
premien " låg på en för Försvarsmakten 
acceptabel nivå. Visserligen kunde alla 
inom Försvarsmakten och inte minst ma
rinen tänka sig att ytterligare anslag till
delades den egna försvarsgrenen/tjänste
grenen . Utifrån förutsättningarna kom 
den interna försvarsdebatten att huvud
sakligen handla om hur försvarsmaktsra
men (om )fördelas inom försvarsmakten. 

Efter det Kalla krigets slut kom För
svarsmakten efter hand att få förändrade 
uppgifter men också att vidkännas bety
dande nedskärningar av anslagen med 
konsekvenser för såväl organisation, ut
bildning (volym) som den materiella för
nyelsen. Invasionsförsvarets omstruktu
rering kom också att drastiskt påverka 
försvarsin dustrin. Merparten av den 
svenska försvarsindustrin kom under slu
tet av 90-talet att övergå i utländsk ägo. 
En av hörnstenarna i vår alliansfria sä
kerhets- och försvarspolitik hade med 
politikernas goda minne därmed raserats 
och "försvarshuset" kom att vila på en 
något bräckligare grund. 

Inom KÖMS kom vi ganska tidigt till 
insikt om att nya tider väntade och att en 
aminriktning av marinens uppgifter var 
nödvändig. Debatten kom ganska snart 
att handla om vikten av breddning av 
marinens uppgifter liksom om ett ökat 
samarbete mellan Försvarsmakten (ma
rinen) och andra myndigheter. Semi
narier av typ Baltic 2000 arrangerades 
med bl.a. stöd av UD och förslag till nya 
materielkoncept för att stödja våra natio
nella intressen i Östersjöregionen (lik
som utanför) lanserades (Maritime Secu
rity Concept) . Till vilken omfattning de
batten kom att påverka utgången av för-

ra försvarsbeslutet kan diskuteras men, 
debattvilja fanns. Fokus kom mer att lig
ga på att presentera fördelarna med att 
satsa på marina koncept f vid bemärkelse 
än att beskriva nackdelarna med att satsa 
på andra , ej marina funktioner/system/ 
organisationer. 

Nya förutsättningar 
Idag står vi inför en helt ny situation. Det 
handlar inte bara om att Försvarsmakten 
under kommande försvars bes! utsperiod 
skall ta det stora klivet in i ett nätverks
baserat försvar samtidigt som avveckling 
av den gamla strukturen skall ske. Ansla
gen förväntas minska drastiskt samtidigt 
som den (förhållandevis dyra) interna
tionella verksamheten antas komma att 
öka. Ekvationen blir inte lätt att få ihop. 
Lägger man till detta att politikerna, för 
att ge vår alliansfria politik en (in ter-) na
tionell trovärdighet, med stor sannolik
het kommer att vilja vidmakthålla För
svarsmaktens hela systembredd (om än 
kanske i en annan förpackn ing) så inses 
lätt att detta sannolikt endast kan göras 
genom minskat djup (kvalitet). Görs det
ta dvs. väljer vi en väg som innebär att 
det militära försvaret i Sverige av om
världen inte anses ha erforderlig kvalitet 
-ja, då kommer vi inte att bli efterfråga
de på den "internationella marknaden" 
och då kommer sannolikt inte heller må
let med ett ökat internationellt engage
mang att kunna uppfyllas. Vågar våra po
litiker fatta beslut om att skicka ut otill
räckligt utrustade och utbildade besätt
ningar, soldater, piloter för att delta i in
ternationella operationer? Svaret är san
nolikt nej. Om så är fallet skall vi då nöja 
oss med detta, återkalla gjorda åtagan
den mot EU liksom avsäga oss fortsatt 
FN-engagemang och på hemmaplan göra 
så gott vi kan utifrån gällande ekonomis-
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Försvarsmaktens förmåga 

Förmåga 

Tröskeini 

Kra\' f H otniva 2 8 

Krav l H otnh'å l -

lnt. operationer 

Terri10Iiell integritet 

Bilden visar schematiskt hur Försvarsmaktens resurser och kapacitet med begränsad 
ekonomi kan disponeras i framtiden. Den nedre delen av bildytan över hela bredden 
beskriver de resurser, som krävs för förmågan att hävda den internationella integriteten 
-försvarets främsta uppgift. Staplarna, som når ovanför tröskelnivån, exemplzfierar 
möjlig medverkan av Försvarsmakten med insatser med välutbildade och rätt utrustade 
enheter för den internationella säkerheten. Förmågan till insatser i en mera skärpt 
hotbild blir som synes än mer begränsade. 

ka förutsättningar? Världen blir alltmer 
internationell och då går det enligt min 
uppfattning inte att välja isolationismens 
väg. 

Utgår man sedan ifrån att Sveriges 
medborgare finner det rimligt att i dessa 
tider av förändrad hotbild' omfördela 
tillgängliga resurser så återstår enligt min 
uppfattning bara för våra säkerhetspoli
tiker att för det militära försvaret lägga 
fast: 

Vad? 
Vill vi (Sverige) vara med och bidraga till 
den internationella säkerheten eller är 
det tillräckligt om vi fokuserar på vårt 
nationella försvar? 

Hur? 
Skall detta ske, inom ramen för vår tradi
tionella säkerhetspolitik, genom att t.ex. 
ge ekonomiska bidrag till andra som stäl
ler fysiska resurser till förfogande eller 

1 Politikernas uppgift all försöka definiera morgondagens hotbild är ingen lätt uppgift. Erfaren
heterna har entydigt visat att det kan bli svårt att hinna anpassa sig till nya uppdykande hot efter
som det finns en politisk motvilja mot att ompröva en "fastställd" hotbild. Det tog nästan 15 år 
för Sverige att anpassa sig för hotet från Tyskland. När upprustningen omkring 1948 var avslutad 
var Tyskland besegrat och hotet kom istället i första hand från Sovjetunionen. Därefter tog det ca 
15 år innan vi organisatoriskt anpassat oss till detta bl.a. genom att skaffa flera pansarbrigader. 
Men redan innan vi hade hunnit skaffa modern utrustning till denna organisation med nya strids
vagnar (Leopard) och pansarfordon hade Sovjet lämnat scenen. 
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skall det ske genom att Sverige ställer upp 
med samövade och välutbildade förband. 

Vilka? 
Med vilka resurser skall vi deltaga? Skall 
det ske med det som omvärlden efterfrå
gar dvs. för uppgiften särskilt vällämpade 
förband eller skall det ske utifrån någon 
form av nationell rättvisebasis (-modell)? 

Anser våra politiker att vi skall delta
ga med samövade (interoperabla) välut
bildade förband som gör mesta möjliga 
nytta för helheten så återstår enligt min 
uppfattning bara att ompröva hela vårt 
säkerhetspolitiska koncept - vad gäller 
det militära försvaret. Det innebär att 
man, utifrån nuvarande och prognostise
rad hotbild över tiden, måste se över och 
definiera vårt territoriella försvars mini
miförmåga dvs. vilka resurser måste fin
nas för att säkerställa vårt nationella 
oberoende (bl.a. upprätthålla Sveriges 
internationellrättsliga förpliktelser avse
ende vårt territorium och vår ekonomis
ka zon). Därefter torde det vara rimligt 
att vända sig till omvärlden och efterfrå
ga vad dom anser att Sverige bör fokuse
ra mot vad gäller förmåga för internatio
nella operationer. Denna efterfrågade 
förmåga betyder också ett avsevärt för
mågetillskott för det nationella försvaret. 
Det som sedan inte passar in måste man 
våga välja bort och de resurser som för
hoppningsvis därvid frigörs bör allokeras 
till de (begränsade) områden där vi har 
ambitionen att förbli "världsledande" 
dvs. säkerställa att vi i omvärldens ögon 
är eftertraktade som bl.a. koalitionspart
ner genom vår kompetens/förmåga. 

Internationell efterfrågan 
Redan idag besitter Försvarsmakten i 
många fall unika och efterfrågade förmå
gor dvs. förband och kompetens inom 

olika områden som skulle kunna utgöra 
grunden för en aminriktning av vårt mili
tära försvar. Inom armen har man en av
sevärd och av omvärlden djupt respekte
rad kompetens inom peace-keeping- och 
militärpolisområdet liksom en interna
tionellt erkänd förmåga att röja landmi
nor. Flygvapnet har med JAS 39 Gripen 
fått fram ett system som av omvärlden 
anses mycket lämpat för avancerade spa
nings- och övervakningsoperationer med
an marinen är internationellt erkänd för 
sin förmåga på (extremt) grunda vatten 
(littoral operations) och då inte minst 
vad gäller undervattenskrigföring. 

Har Sverige inför framtiden ambitio
nen att bli inbjuden till "finrummet" av 
de stora dvs. vara med och påverka så 
måste vi också vara efterfrågade. Genom 
att fokusera på ett begränsat antal kom
petensområden och där säkerställa att vi 
är "världsbäst" så skapar vi denna efter
frågan och får dessutom som bonuseffekt 
inte bara en ökad nationell förmåga utan 
också en avsevärt ökad motivation bland 
såväl de anställda som de allt färre värn
pliktiga som skall göra värnplikten i en 
krympande försvarsmakt. 

KÖMS och försvarsdebatten 
Visst har Jarl Ellsen rätt när han pläderar 
för att KÖMS aktivt skall verka för de 
maritima frågorna såväl i den grå varda
gen som när det gäller påverkan på ut
formningen av vårt framtida försvar. Jag 
tycker också att KÖMS och dess ledamö
ter i sin vardagsgärning gör detta på ett 
förtjänstfullt sätt. Det föreligger dock ett 
problem i sammanhanget och det är att 
de diskussioner och den debatt som förs 
inom bl. a. KÖMS i mina ögon till del har 
en förankring i dagens eller kanske mer 
gårdagens säkerhetspolitiska förutsätt
ningar. 
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Skall KÖMS kunna påverka den 
framtida utvecklingen inom det maritima 
området så bygger det inledningsvis på 
att man talar/förstår det "språk " som 
våra politiska beslutsfattare nyttjar. Jag 
anser också att debatten måste vara nå
gorlunda förankrad i den politiska verk
ligheten dvs. uppfattar man , vilket jag 
gör, att nästa försvarsbeslut kan komma 
att innebära reducerade anslag så måste 
detta vara ett ingångsvärde i debatten. 

l n för den situation vi nu befinner oss 
i så finns det all anledning att uppmunt
ra till debatt och diskussionen - inte 
minst när det gäller utgångspunkter för 
hotbildsanalysen som ingångsvärde för 
den fortsatta processen . Jag tycker det 
finns goda skäl till att varna för att såväl 
våra politiker som kanske också för
svarsmaktsrepresentanter i alltför stor 
utsträckning tar fasta på den säkerhets
politiska situation vi har idag. Skall ut
formningen av kommande försvarsbe
slut bli "balanserad " så bör, utifrån våra 
historiska erfarenheter, den säkerhets
politiska debatten breddas och följande 

tre bakgrunder behandlas - var och en 
för sig: 
l. Invasionsförsvarstanken 
2. Den nuvarande situationen 
3. Framtiden om vilken vi vet mycket li

tet idag. 
Syntesen av de tre analyserna torde 

ge ingångsvärden för att inledningsvis 
kunna diskutera vilka uppgifter vårt 
framtida försvar ska ll/bör ha. Hur dessa 
uppgifter sedan skall lösas (säkerhetspo
litiskt koncept) liksom frågan om hur 
försvarsmakten skall vara organi serad 
utifrån ställda uppgifter får sedan bli näs
ta steg. Väljer våra politiker att inled
ningsvis definiera vad det militära för
svaret får kosta (design to cost) så borde 
rimligen punkterna l till 3 ändå behand
las som ett första ingångsvärde i besluts
processen. Det är min förhoppning att 
KÖMS, utifrån sin akademiska position , 
kan bidraga till att så sker och att vi som 
en konsekvens därav får en framtida ma
rin förmåga som möjli ggör att på rimligt 
sätt lösa morgondagens säkerhetspolitis
ka utmaningar. 

SNABBA INSATSER 
i katastrofområden! 
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Bokanmälan 

20 år med HMS ear/skrona på världshaven 
Det ligger nära till hands att utbrista: 
"Han har gjort det igen!" Under den 
gångna hösten kom ledamoten Carl Gus
tav Fransen med en dokumentation över 
svenska sjöminor under 200 år, som både 
presenterades och prisades i Tidskrift i 
Sjöväsendet nr 4/2003. En vecka innan 
det nu halvtidsmoderniserade minfarty
get ger sig ut på världshaven igen för sin 
20:e vinterexpedition, var det dags att in
troducera ett nytt alster, som berättar om 
HMS Carlskronas mer än 500 000 segla
de distansminuter på alla världens stora 
hav samt besök i 75 länder och samman
lagt 280 hamnar. 

Bokens primära innehåll utgörs av 
alla fartygschefernas personliga reflek
tioner kring den egna expeditionens ka
raktär och upplevelser. Här finns allt från 
personliga sammanträffanden med främ
mande länders statsöverhuvuden till re
gelrätta sjöräddningsinsatser. l de olika 
uppsatserna berättas dessutom förtjänst
fullt nog också om den "grå vardagen" 
för fartyget i vanlig förbandstjänst i hem
matarvatten. Och även här har fartyget 
gjort stor nytta. 

Förutom de rena redogörelserna för 
långresorna finns särskilda kapitel om far
tygets konstruktion, beväpning och ut
rustning, om HMS Carlskronas sju före
trädare med samma namn och minfar
tygsutvecklingen i landet. Dessutom be
rättas om långresorna i ett historiskt per
spektiv samt om utbildningen och livet 
ombord. Mot slutet av boken finns två 
korta kapitel som beskriver den nu ge
nomförda halvtidsmodifieringen samt oli
ka traditioner och kuriosa kring HMS 
Carlskrona och hennes expeditioner till 

främmande far
vatten. En välfylld 
för att inte säga 
komplett fakta-
sektion avslutar 
den trevliga bo
ken, som har en 
synnerligen tillta
lande layout. Och 
för att åstadkomma detta har bokens re
daktör haft god hjälp av 4.minkrigsflottilj
ens informationschef Ingemar Elofsson 
och förläggaren Björn Borg vid Media
blocket AB. 

"HMS Carlskrona - 20 år på världs
haven under örlogsflagg" borde finnas i 
varje tidigare besättningsmedlems - så
väl man som kvinna- bokhylla. Vid pre
sentationen av boken sade den första far
tygschefen, ledamoten Christer Fred
holm, att han betraktade boken som inte 
enbart en samling reseberättelser utan 
också som ett historiskt dokument. 

Dock saknar boken i mitt tycke offi
ciell bekräftelse från bland annat UD på 
den nytta och de insatser, som fartygets 
alla besättningar gjort för nationen 
Sverige, landsmän i besökta länder, för 
svensk industri och kanske även för hem
mahamnen Karlskrona. Det är bara att 
hoppas att UD och andra instanser kom
mer till tals, då del 2 av boken förhopp
ningsvis kommer om ca 20 år. 

Lars Wigert 

HMS Ca riskrona - 20 år på 
världshaven under örlogsflagg 
Redaktör: Carl Gustav Fransen 
Förlag: Mediablocket AB 
ISBN 91-973672-4-9 
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Fortifikationsbefälhavarnas betydelse för den militära 
utvecklingen i Karlskrona 

Lagom till jul 2003 publicerades en trev
lig "klapp" till alla historieintresserade, 
skriven av Tommy Svanberg, tidigare 
medarbetare vid Byggnadsavdelningen 
på Marinbas Syd och nyligen pensione
rad efter 37 tjänsteår. Han har haft an
svar för ett 323-årigt arv, 3 337 ritningar 
och drygt 550 miljoner kronor till under
håll av en unik bebyggelse, som bedömts 
vara av sådant intresse att Karlskrona 
numera är upptaget på UNESCO:s 
världsarvslista i sällskap med Kinesiska 
muren och Egyptens pyramider. 

En i sammanhanget något för lång in
ledning, som ger bakgrund till stadens 
etablering, innefattar flera utförliga citat, 
vilka dessvärre inte har källredovisats. 
De yppersta arkitekterna, de skickligaste 
byggmästarna anlitades och kungen be
talade notan. Dessa var premisserna för 
skapandet av staden, som skulle kröna 
Carl XI:s tid som imperiebyggare. Förvis
so var Majestätet den pådrivande kraf
ten, men kanske borde även generalgu
vernörerna Johan Gyllenstierna och Rut
ger von Ascheberg ha fått ett erkännan
de i raden av tillskyndare av Flottans hu
vudstation. Den store fortifikatören Erik 
Jönsson Dahlbergh blev såväl general
fälttygmästare, fältmarskalk, generalgu
vernör, kansler för Dorpats och Pernaus 
akademier som greve. Klart är att han 
inte stannade i den militära befordrings
gången, som man lätt kan få intryck av 
vid genomläsningen. 

Ingående redovisas Stockholms olämp
lighet som örlogshamn genom tiderna 
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och polemiken känns igen, inte minst i 
våra dagar. De 41 fortifikationsbefälha
varna är kort och karaktäristiskt presen
terade och komma att utgöra en matnyt
tig historisk redogörelse. Att några sena
re har framträtt i andra och större sam
manhang är inte förvånansvärt. En väl 
skyddad hamn har alltid varit eftertrak
tad och haft sin betydelse för en flottbas, 
som ställt stora krav på sina anläggare. 
Världsarvets mer än 300-åriga obrutna 
örlogshistoria talar sitt språk - och vi får 
se om vi likaså kommer att förstå framti
dens. Ett bra ritningsbestånd har tillförts 
boken, men nog hade några fler porträtt 
skapat stämning! Hamnen på Hästös 
södra sida är utlagd på Karl Magnus Stu
arts karta från J 680 och undertecknad 
frågar sig vad som påverkat förslagsstäl
larna att stryka den nog så betydelsefulla 
ingressen till stadsbebyggelsen från 
världsarvet? 

"Fortifikationsbefälhavarna i Karls
krona" rekommenderas inte bara som ett 
personhistoriskt uppslagsverk, utan även 
som ett stycke roande och vederhäftig 
läsning. 

Peter von Busch 

Fortifikationsbefälhavarna i Karlskrona 
och den betydelse de haft för Försvars
maktens etablering och utveclding i sta
den 
Författare: Tommy Svanberg 
Anläggnings- och fastighetskontoret 
Region Syd i Karlskrona, 2003 
110 s., iii. , ISBN 91-631-3942-1 

Svensk ubåtshistoria under 100 år 

Den under år 2003 år utgivna boken 
"Från Hajen till Södermanland- Svenska 
ubåtar under JOO år" , skriven och illus
trerad av Fredrik Granholm utgör en in
tressant och lättläst sammanställning 
över det svenska ubåtsvapnets utveck
ling under ett sekel. Författaren , som 
själv är ubåtsofficer, har valt att ge res
pektive ubåtstyp ungefär ett uppslag var
dera i boken. På den ena sidan i respekti
ve uppslag anges ubåtarnas grunddata 
såsom längd, bredd, besättningsstorlek, 
deplacement, fart mm. Därefter anges 
när beskriven ubåt tagits i tjänst och när 
den utrangerats. Författaren har sedan 
på ett kortfattat men intressant sätt be
skrivit ubåtstypens tillblivelse och sär
drag i såväl tekniska som taktiska termer 
samt kompletterat detta med ett antal fo
tografier. På uppslagets andra sida åter
finns ett av författaren kolorerat rit
ningsunderlag som gör det lätt för läsa
ren att jämföra ubåtsutvecklingen från 
"typ till typ" . 

Denna kombination av fakta, fritext, 
fotografier och ritningar ger boken dess 
charm och gör den lättillgänglig såväl för 
en professionellläsekrets som för en ma
rint intresserad allmänhet. För egen del 
är jag övertygad om att jag kommer att 
gå tillbaka och studera texten och rit
ningarna långt efter det att jag nu läst bo
ken för första gången. Utöver beskriv
ningarna av de i svenska flottan genom 
tiderna existe rande ubåtarna har Fredrik 
Granholm även redovisat några projekt 
som aldrig kom till utförande. Att 
Sverige projekterade en atomubåt A-11 
under sent 1950-tal var i vart fall för un
dertecknad en nyhet. 

När jag läser boken slås jag även av 

den kombination av ingenjörskonst och 
taktiskt nytänkande som präglat hela ut
vecklingen av ubåtsvapnet, allt ifrån den 
första ubåten Hajen från 1904 till dagens 
ubåtar av Söderman lands- och Gotlands
klass. I dagens diskussioner talas det 
mycket om en revolutionär och/eller 
evolutionär utveckling av materielen och 
dess användning. Granholm visar tydligt 
på att ubåtsvapnets historia innehåller 
ett stort mått av återkommande teknis
ka/taktiska revolutioner följt av perioder 
med en stark evolutionär utveckling. Nå
got som exemplifieras av att när väl den 
första ubåten Hajen tagits i drift 1904, yt
terligare sju ubåtstyper togs i bruk inom 
20 år. Under senare år har takten mellan 
nya klasser dämpats betydligt men kom
penserats av kvalificerade modifieringar, 
såsom införandet av luftoberoende ma
skineri på ubåtarna Näcken , Söderman
land och Östergötland. 

Sammantaget rekommenderas alla 
läsare av Tidskrift i Sjöväsendet att även 
införskaffa ett exemplar av "Från Hajen 
till Södermanland - Svenska ubåtar un
der 100 år" till det egna marina "bibliote
ket" . Jag vill även önska Fredrik Gran
holm lycka till i sitt fortsatta författar
skap, det är glädjande att kunna konsta
tera att en relativt ung och aktiv officer 
även finner tid och möjlighet till ett ma
rint författarskap. 

Thomas Engevall 

Från Hajen till Södermanland 
- svenska ubåtar under 100 år 
Författare: Fredrik Granholm 
Förlag: Marinlitteraturföreningen 
ISBN: 9185944-40-8 
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Referat av ett intressant seminarium med verkligt 
innehåll i dunkel dolt 

AFCEA, Stockholm Chapter anordnade 
torsdagen 19 februari 2004 ett välbesökt 
seminarium i Stockholm på temat l år 
fatlas ett ny/l försvarsbeslut - dags att 
syna spelkorten! Den stora hörsalen i 
Garnisonen på Karlavägen var fylld av 
rep resentanter från främst försvarsindu
strin med förhoppningar om att något av 
innehållet i ÖB:s kommande underlag 
till regeringen inför årets försvarsbeslut 
skulle läcka ut, men det höll tätt! Initie
rade åhörare torde ändå ha lämnat semi
nariet med god behållning, eftersom ef
termiddagens anföranden inte saknade 
tydliga antydningar. 

Inledningsvis konstaterade försvars
ministerns politiske sakkunnige Markus 
Planmo att ambitionerna främst från po
litiskt håll är stora, då det gäller att inrik
ta främst det militära försvaret mot nya 
uppgifter och mål. En omfattande omor
ganisation i kombination med stora ned
dragningar kommer att krävas. Den poli
tiska ledningen vill dessutom att det ska 
gå fort och att de t helst ska genomföras 
inom den redan mycket snäva ekonomis
ka ramen. l de av Försvarsdepartementet 
lämnade direktiven till ÖB för Försvars
maktens underlag och förslag inför det 
kommande försvarsbeslutet finns ett an
tal styrande politiska villkor såsom alli
ansfrihet och allmän värnplikt. Till detta 
kommer sedan en klart ökad ambition 
för Sverige att kunna medverka i inter
nationella uppgifter. 

Därefter var det representantens för 
Försvarsmakten, generalmajoren Claes
Göran Fant, tur att redogöra för hur ÖB 
tillsammans med sina medarbetare i 
Högkvarteret är inne i den mest intensi-
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va fasen i arbetet med underlaget till för
svarsbeslutet 2004. Fant konstaterade att 
arbetet är väl analyserat, genomgripande 
och tydligt konsekvensbeskrivande inom 
alla de fyra ekonomiska nivåer som ska 
redovisas. 

Generaldirektör Madelene Sand
ström från FOI gav i sin föreläsning en 
intressant och förhållandevis positiv bild 
av hur framtiden ter sig inom försvars
forskningsområdet. En krympande för
svarsorganisation behöver utveckla nya 
materielsystem för att lösa nytillkom
mande uppgifter med i många fall helt ny 
inriktning. Många andra nationer står in
för liknande problem och uppgifter, var
för det torde finnas goda utsikter för ett 
brett internationellt samarbete inom för
svarsforskningens område. 

Liknande tongångar innehöll FMV
representantens, generalmajor Staffan 
Näsström, anförande. Han betonade att 
Försvarsmaktens framtida behov av oli
ka slags materiel är helt styrande för 
verksamheten samtidigt som han fram
höll att den svenskägda försvarsindustrin 
i ett globalt perspektiv är liten men att 
den ändå kan göra sig gällande i den hår
da konkurrensen om vår industri i samar
bete med andra kan bli bäst i världen. 
Det finns således ingen andra rangens di
vision att spela i för svenska industri . l 
det lilla landet Sverige har vi visat att vi 
med begränsade ekonomiska resurser 
kan vara bäst inom många materielom rå
den. Siffermässigt exemplifierade Staffan 
Näsström situationen med att US Air 
Force har e tt årligt anslag för forskning 
och utveckling, som i storlek överstiger 
den totala försvarsbudgeten i Sverige. 

Och vad har det stora landet fått ut av 
detta, som är bättre än det vi själva har 
åstadkommit? 

Verkställande direktören och kon
cernchefen i Saab, Åke Svensson gav en 
intressant belysning av hur svensk för
svarsindustri genom framsynta politiska 
och företagsmässiga beslut varit i stånd 
att under lång tid leverera avancerade 
vapensystem till det svenska försvaret 
och andra krävande kunder. Det, som ti
digare investerats, har nu resulterat i ett 
flertal världsledande produkter. l för
svarsbesintet 2004 handlar det emellertid 
inte bara om Försvarsmaktens behov 
utan även om svensk försvarsindustris 
framtid. För att trygga den krävs både 
beställningar till hemmamarknaden och 
exportframgångar. Åke Svensson re
kommenderade satsningar på framtids
lösningar - det, som nu sås, kan skördas 
senare! I det perspektivet är försvarsin
dustrin intresserad av att delta i diskus
sioner om hur man skall kunna få fram 
pengar för erforderliga investeringar. Av
slutningsvis betonade Åke Svensson att 
en exporterande svensk försvarsindustri 
är såväl en nationell tillgång som ett in
ternationellt investeringsobjekt. stats
makternas stöd i exportaffärer är väsent
ligt och det fungerar mycket väl. 

Ordföranden i den nybildade organi
sationen SME (Små och Medelstora för
svarsföretag), Magnus Sjöland var inte 
lika odelat positiv till det stöd som ges. 
Försvarsindustriföreningen har fokus på 
de stora företagen och det är motivet till 
att SME bildades senhösten 2003. SME 
bör kunna bli en viktig resurs i framti
dens försvarssektor, där de ingående fö
retagen kan bilda grunden för nya fram
gångsrika storföretag. De är kostnadsef
fektiva , innovativa , flexibla, konkurrens
kraftiga och nätverksbaserade och måste 

ges möjlighet att medverka då framtids
försvaret skall utvecklas. 

Den avslutande föreläsaren, ordfö
randen i Försvarsberedningen, riksdags
ledamoten Håkan Juholt , gav åhörarna 
en engagerad presentation kring några 
av de viktiga frågor, som Försvarsbered
ningen avser lyfta fram inför försvarsbe
slutet 2004. Då handlar det om att skapa 
ett samhällsförsvar för allt det som är 
viktigt för Sverige. Försvarsmakten skall 
då inte ta över uppgifter från andra, men 
väl ge stöd åt dem som har ansvaret för 
att lösa framtida kri ssituationer. Det 
krävs då ökad förmåga att genomföra in
ternationella uppgifter, minskad byrå
krati, mera samverkan och inte minst en 
sammanhållen nationell säkerhetsstrate
gi. För Försvarsmakten krävs en ny mo
dell för personalförsörjning, ytterligare 
förbandsnedläggningar och en fortsatt 
avveckling av föråldrad och överflödig 
materiel. De tidigare gränserna mellan 
fred och krig, nationella och internatio
nella uppgifter, civilt och militärt samt 
privat och statligt är passe. Att utforma 
en sammanhållen nationell säkerhets
strategi är därför ett viktigt mål. 

Seminariet fyllde väl målsättningen 
för arrangören. AFCEA, Stockholm 
Chapter är en opolitisk och icke vinstgi
vande ideell förening med ca 500 med
lemmar. Målsättningen är att effektivise
ra kontakterna och kontaktytorna mel
lan operativ personal, myndigheter och 
industri samt forskning. Föreningens 
verksamhet skall skapa ett naturligt fo
rum för att berika medlemmarnas kun
skaper och erfarenheter. För de intresse
rade kan mera information hämtas på 
hemsidan www.afcea.org.se. Där kom
mer också föredragen under symposiet 
att kunna återfinnas. 

Lars Wigert 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän
het. I e nlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

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

Tävlingsskrifter för 2004 ska ll senast den 15 maj 2004 vara Sällskapet tillhanda un
der adress : 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas 
Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs
mannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet, publicera 
inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

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

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2004 skall skicka in utred
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

senast den 15 maj 2004. 
Arbete för vi lket författaren tilldelats stipendium förbeh åller Örlogsmannasäll

skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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