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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 4/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1997-04-24 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholms lokaler på Skeppsholmen 
i närvaro av 27 ledamöter. 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

Föredrogs protokoll från föregående sammanträde, vilket godkändes och la
des till handlingarna. 

Föredrog kassören , ledamoten Jan Bring, det gångna årets räkenskaper. 

Redovisade revisorn , ledamoten Lars Werner, vissa synpunkter på samman
sättning och redovisning av sällskapets värdepappersportfölj. En omfattning 
av denna på ca 10 miljoner kronor borde sökas för att kunna täcka sällskapets 
behov av medel för den löpande verksamheten. 

Föredrogs revisionsberättelsen. 

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§7 Orienterade kassören om budget för verksamhetsåret 1997. 
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Ledamoten Gusta f Taube orienterade Sjöofficerssällskapets i Stockholm reg

ler med erbjudande om medl emskap för ledamöter i Kungl. Örlogsmannasä ll

skapet samt om planerat högtidlighå llande av Sjöofficerssä llskapets 150-å rsju
bileum 1999. 

§9 Avhölll edamoten Björn Hamilton sitt inträdesanförande under rubriken " Ut

bildning av sjöofficerare till de tre balti ska marine rna . resulta t och framtid " . 

Vid protokolle t 
Jan Bring 
Tf sek reterare 
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Ledamoten 
JÖRGEN ERICSSON 

Kommendör Jörgen Ericsson är s/f chefför 
planeringsavdelningen inorn 1-lögkvarlerel. 

Sjömakt i anpassningsförsvaret 

Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapels ordinarie sammanträde 

i Stockholm Il mars 1997. 

Rubriken "Sjömakt i Anpassningsförsvaret" indikerar att mitt inträdesanförande 

ansluter till Kungl. Örlogsmannasällskapets tema för året, sjämakt, men också att 

anförandet berär en modernare företeelse, begreppet anpassning. Huvud~yjiet med 

valt ämne är att diskutera sjämaktens roll i anpassning~färsvaret och hur utveck

lingen av Marinen påverkas av de utökade krav på Försvarsmaktens anpassnings

egenskaper som fastställdes i 1996 årsförsvarsbeslut. 

Men det är också väsentligt att kraven på 
anpassningsförmåga analyse ras, utveck
las och diskuteras i försvarsd e batten. Det 
nyss fattade försv arsbeslute t innebär, de 
facto, e tt trendbrott i svensk försvarspo
litik, en förändring som påverkar För
svarsmaktens utveckling, dess förm åga 
nu och på lång sikt. Öve rbefälhava ren 
har uttryckt detta som att vi nu överger 
det renodlade invasionsförsvaret , med 
omede lbart tillgä ngliga förband , för e tt 
anpassningsförsvar, med lägre beredskap 
och styrkor som är tillgängliga först efte r 
att anpassningsåtgärder vidtagits' Ut
tryckt med andra ord , vilar Försva rs
maktens förmåga att möta - hejda - och 
slå e tt väpnat angrepp, nu och på längre 
sikt, på förm åga n till anpassning. Mot 

bakgrund av anpassningsförmågans be
tydelse, omvärldsläget och de osäke rhe
te r varmed den säkerhe tspolitiska ut
vecklingen är förknippad, är det min 
uppfattning, att kraven på Marinen , dess 
förband och personal , ökar och de lvis 
förändras. 

De i nuva rande omvärldsläge aktuel
la försvarsmaktsuppgifterna kräve r an
tal smässigt relativt få förb and med hög 
kva lite t och tillgänglighe t. Dagens ma
rinstridskrafte r och dess personal utgör 
emellertid grunden för förmågan till an
passning, de bö r kvalitativt och kvantita
tivt kunna sva ra mot e tt framtida behov 
av ökad marin kapacitet. De kortsiktiga 
och långsikti ga perspektiven innehåller 
de lvis motstridiga krav . Vi bör idag satsa 
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på långsiktig utveckling av kvalitativt 
högtstående förband , fartyg och materi
elsystem, helst i längre serier för att sä
kerställa tillräcklig kvantitet. Detta krä
ver att ekonomiska resurser frigörs och 
inplaneras. 

Samtidigt måste Marinen i en trång 
ekonomi vidmakthålla en tillräcklig bas 
som utgångspunkt för anpassning. Basen 
bör innehålla spetsteknologi, kvalificera
de system och på systemen välutbildad 
och kompetent personal. Klarar vi inte 
detta innehåller vi inte den förmåga till 
anpassning som är av central betydelse 
för vår förmåga att lösa uppgiften försva
ra landet mot väpnat angrepp. l anpass
ningsförsvaret är balansen mellan dagens 
och morgondagens uppgifter vansklig 
och svår att hitta. I kölvattnet efter för
svarsbeslutet återfinner vi en reducerad 
marin, men också kvalitativ utveckling 
och materiell förnyelse av stora delar av 
Marinen. Min utgångspunkt för anföran
det har inte varit att argumentera för var
för vi borde ha en större marin, utan sna
rare vilken väg som bör väljas för att 
kunna behålla och utveckla den förmåga 
Marinen besitter idag. Utifrån en kort
fattad beskrivning av anpassningsbe
greppet, en översiktlig analys av om
världsläget, dess utveckling och svensk 
säkerhets- och försvarspolitik , samt de 
krav som anpassningsegenskaperna stäl
ler vill jag peka på några väsentliga fak
torer för sjöstridskrafternas utveckling. 
Dessa faktorer kan enligt min mening ge 
viss ledning i hur att hantera de problem 
men också de möjligheter som kraven på 
anpassningsförmåga ger. 

Utökade krav på 
anpassningsförmåga 
Anpassningsbegreppet kan härledas till 
försvarsbeslutet 1992. l det beslutet kon-
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staterade riksdagen att den säkerhetspo
litiska utvecklingen medfört ett reduce
rat militärt hot mot Sverige. Därför ställ
des lägre krav på organisationens bered
skap och krigsduglighet till förmån för en 
satsning på materiell förnyelse och ut
veckling mot den i beslutet fastställda 
krigsorganisationen. Emellertid gjordes 
bedömningen att utvecklingen i omväJJ
den var behäftad med stora osäkerheter 
och snabbt kunde förändras till det säm
re. Försvarsmakten skulle därför, inom 
ett år , genom forcerad förbandsproduk
tion och komplettering av förnödenheter 
och anläggningar kunna återta krigsdug
ligheten2. Begreppet återtagning var där
igenom infört. Med den statsfinansiella 
krisen följde sedan ytterligare reduce
ringar i Försvarsmaktens anslag, krispa
ket och stabiliseringspropositioner dug
gade tätt, besparingarna i Försvarsmak
ten motiverades, utan några noggranna
re bedömningar, till del med den gynn
samma utvecklingen i närområdet. 

Inför det senaste försvarsbeslutet ge
nomförde försvarsberedningen en analys 
och bedömning av det säkerhetspolitiska 
läget och dess utveckling. Försvarsbered
ningens uppfattning efter genomförd 
analys var att det militära hotet mot 
Sverige i närtid är mycket litet och att de 
militära resurserna i vårt närområde i 
princip saknar kapacitet för offensiva 
operationer mot Sverige. Den logiska 
slutsatsen av bedömningen blev att kra
ven på Försvarsmaktens förmåga att för
svara landet mot väpnat angrepp under 
de närmaste åren är begränsade. Liksom 
tidigare anfördes att utvecklingen är be
häftad med stora osäkerheter och att ett 
militärt hot på sikt kan återuppstå i form 
av iståndsatta eller på än längre sikt stra
tegiska insatsstyrkor. Försvarsbered
ningens analys sågs över och bekräftades 

i försvarsbeslutet i december 1996. För
svarsbeslutet innebar ytterligare reduce
ring av Försvarsmaktens anslag med utö
kade krav på organisationens anpass
ningsegenskaper, återtagning komplette
rades med anpassning på lång sikt. Den 

Atertagning: 

långsiktiga anpassningen, varmed avses 
anpassningsåtgärder som skall kunna ge
nomföras inom en tioårsperiod , blev 
sedermera indelad i två begrepp, tillväxt 
och ominriktning. Begreppens innebörd 
framgår av nedanstående bild. 

Åtgärder för att höja krigsdugligheten till 
anbefalld nivå hos befintlig 
krigsorganisation inom angivna tidskrav 

Kraven på anpassningsförmåga är så
ledes ett resultat av politiska övervägan
den och beslut. Inriktningen förefaller 
rimlig m h t omvärldsutvecklingen och 
det för närvarande existerande hotet. 
Däremot kan naturligtvis storleken på 
krigsorganisationen och dess struktur 
ifrågasättas m h t Försvarsmaktens upp
gifter och landets säkerhetspolitiska mål
sättning men det är nu inte ämnet för 
detta anförande. 

Anpassningsförmåga kan uppfattas 
på olika sätt, en del politiker har säkert 
uppfattningen att Försvarsmakten skall 
kunna anpassa sig efter konjunkturens 
svängningar och det statsfinansiella läget 
snarare än efter den säkerhetspolitiska 
situationen. Detta ger dock ingen trovär
dig anpassningsförmåga och slår undan 
förutsättningarna för en utveckling av 

anpassningsförsvaret Politikernas an
svar måste vara , vilket kan låta motsägel
sefullt, att garantera stabilitet och lång
siktighet för Försvarsmakten så att den 
ges en chans att utveckla krigsorganisa
tionen i enlighet med grundtanken i an
passningsförsvaret, d v s att utifrån be
fintlig krigsorganisation kunna återta 
krigsdugligheten, kunna utöka organisa
tionens kapacitet kvantitativt och kvali
tativt samt att kunna utveckla nya förmå
gor eller funktioner svarande mot ett för
ändrat säkerhetspolitiskt läge. Att uti
från en stabil och långsiktig inriktning ut
veckla och implementera anpassnings
förmågan är Försvarsmaktens uppgift. 
Uppgiften ställer höga krav på materiel 
och personal. Kraven kan sammanfattas i 
nyckelorden kvalitet , spetsteknologi , 
kompetens, förändringsbenägen het och 
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flexibilite t. D essvärre är a npassningsbe
greppet förknippat med en del osäkerh e
ter som komplicerar möjligheterna at\ 
skapa e tt trovärdigt anpassningsförsvaL 
För att kunna diskutera krave n och osä
ke rhete rna ä r det lämpligt att först be
skriva de säkerhetspolitiska vi llkor och 
förutsättnin ga r inom vilk a anpassnings
försvaret ska ll kunna lösa tilld elade upp

gifter. 

Omvärlden och dess 
utveckling 
Utvecklingen i Östersjöregio ne n präglas 
av de två stora aktörerna Ryssland och 
NATO. R yssland, militä rt försvagat och i 
ekono misk obalans men där tecken på 
en viss stabi li sering kan skönjas motsät
ter sig en expansion av NATO med hän 
visning till , vad som i Moskva uppfattas 
som, legitima ryska säkerhetsintressen. 
Förutom att spela på dessa intressen ut
nyttjar också Ryssland sin egen inrikes
politiska situation som en hävstång för 
att tvinga NATO till å terhå llsamhet. 
Samtidigt pågår en konsolid ering av rys
ka intressen i närområdet som, i flera fall 
tar sig oroande uttryck , till exempel det 
ryska age ra nd et visavi de baltiska stater
na. Regeringen konstate rar i sin försvars
politiska proposition att de n ryska stor
maktspolitike n innebär fortsatta riske r 
för motsä ttningar och konflikter i de t 
ryska näro mrådet. Den övergripande 
ryska målsä ttningen att med olika mede l 
utöva domin erande inflyta nde över vissa 
länder i närområdet fram stå r som tydlig4. 

J USA drivs den nuvara nd e adminis
tration en av övertygelsen att de n ryska 
björne n visse rligen är golvad men inte 
uträknad och att det nu finns ett s k win
dow of opportunity som bör utnyttjas. 
Möjlighe te n finns att nu flytta fram posi-
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tione rna och sä ke rställa de mokrati i de 
tidigare sovje tiska satellitstaterna samt i
digt som de knyts närmare till Västeuro
pa och USA. När Ryssland så småning
om kan stabi lisera sin e konomi och re
formera sin militära styrka skull e där
med ryska strävanden att å te r utöka sin 
intressesfär ha begränsats avsevärt. 

Under 1997 kommer därför NATO 
att med stor sa nnolikhet fatta beslut om 
de n första omgå ngen i en utvidgning. 
E när första omgången sa nnolikt inte 
kommer att o mfatta a ll a kandidatländer 
är det ange läget för NATO att parallellt 
med utvidgningen utveckla sitt förhållan
de, bland annat inom ramen för PFF, till 
de stater som eftersträvar medl emskap 
men tills vidare komm er att ställas utan
för allianse n. Under alla omständigheter 
kommer därför de länder som inte kom 
me r med i en första omgå ng att, genom 
ett fördjupat samarbete inom PFF och 
andra organisationer, knyta s närmare 
NATO och Väs teuropa. De nna utveck
ling kan innebära att NATO vid ett ökat 
ryskt hot, eller upplevt hot , inte kan göra 
någon större skillnad mellan med lem och 
icke medlem i de hotade området. 

Till bilde n hör naturligtvis också strä
van, inte minst från svensk sida, att ex
pandera EU genom att införliva de bal
tiska staterna i gemenskape n. Detta skul
le i belysningen av en begränsad NATO 
utvidgning därmed understryka EU:s sä
kerhetspolitiska betyde lse och göra EU 
utvidgningen än viktigare för den euro
peiska stabilite ten och de n sä ke rhetspo
litiska utvecklin gen'- Den stö rsta osä ker
he ten i bedömningen av E uro pas framti
da säkerhetspo litiska karta utgö rs av 
Ryssland. Oavsett om ell e r hur de mokra
tin i Ryssland utvecklas är det högst san
nolikt att nation en, så snart det ä r e kono
mi skt möjli gt kommer att istå ndsätta el-

le r på a nnat sätt re formera sina strids
krafte r till e n nivå , som landet anse r sig 
be höva ha som e n militär supe rmakt 
med globala ambitioner. 

Omförhandlinge n av CFE-avta le t 
kan ses so m tecken på en rysk vilj a att 
skapa handlingsfrih et. Ryssland ha r ge
nom överensk ommelsen givits be tydligt 
större frihet att pl acera tung arm e mate ri 
e l i sin del av flankzo nen än vad som ur
sprungligen avsågs . Därmed unele rl ättas 
dc potenti ella möjlighete rna för Ryss
land att utnyttja styrkorna i området som 
ett politiskt instrume nt. l norr gäll e r de t
ta i synnerhet de baltiska lände rna 6 

CFE-avtal et komm er upp till förnyad 
förhandling och e tt förändrat avta l skall 
imple menteras redan 1999, el v s samma 
år som NATO sa nno likt genomför första 
steget i e n utvidgn in g. Mot denn a bak
grund är det troligt a tt Ryssland ytte rli
gare vill tänja på begränsningarna i avta
le t. Sammantaget kan dessa utvecklings
trende r, i en inte a lltför avlägsen framtid , 
skapa en säkerhetspolitisk karta i Nord
europa som karaktärise ras av ett tillba
kapressat Ryssland , med en stab ili serad 
e konomi och en re formerad milit ä r po
tential. E n e urope isk union med a lltme r 
stabil a ekonomiska fö rbindelser med de 
före detta satellitsta te rna. Ett utvidgat 
NATO med starka säkerhetspo liti ska 
band till de baltiska sta terna , Finland och 
Sverige. Därtill ska ll läggas de n något 
mä rkli ga solitären Kaliningracl , som 
inneha r en central position både geogra
fi skt och ur militära aspekter. Skärnings
punkte n i denna kartbild har one kli gen 
e n marin karaktär, Östersjöområcle t. 

Svensk säkerhets- och 
försvarspolitik 
Försvarsberedningens sä kerhetspo litiska 

bedömning genomföreles uneler 1995 
men aktua lise rades och övervägdes ånyo 
unde r processen som föreg ick regering
ens försvarsproposition. Propositio nen 
och det därpå följand e försvarsbeslu tet 
bekräftade försvarsbe reclnint,ens gjorda 
bedömningar. 

l försvarsberedningens rapport infö r 

propositionen sägs bl and anna t7
: 

"Sverige kan genom egna åtgärder på
verka sitr läge - allt ifi-ån upprällhå/
/anrlet av betryggande egen försvars
förmåga till deltagandet i olika typer 
av förebyggande och fredsbevarande 
insatser, till krishantering och riff åter
uppbyggnad och demokratis/öd ... etc. 
l m ånga av dessa led utgör totalför
svarsresurser ett väsentligt instrument 
för Sveriges internationella agerande." 

l försvarsbeslut et fö lj s försvarsb ered-
ninge ns rapport upp genom att följande 
slutsats för Sveriges del formulerasx: 

"Konflikter i ryska närområden kan 
uppstå och man kan inte bortse från 
risken all Sverige liksom andra stater i 
vårt närområde siwlie kunna påver
kas av en eventuell konflikt som pri
märt avsåg Ryssland och el/ ellerflera 
av dess grannländer. Del är i detta 
samrn.anhang väsenlligt alt Sverige 
kan agera utifi'ån den styrleepositionen 
som en tro värdig svensk försvarsför
m åga ger genom all skapa både trygg
het och förmåga till lwnflikthanre
ring. .. 

Inriktningen av Sveriges försvarsp oli
tik består. De senaste årets utveckling 
understry ker betydelsen av den förda 
politiken atr ökad vikt bör läggas vid 
vårt deltagande i samarbete i Östersjö
området också med totalförsvarsre
surser, liksom vid vårt engagemang 
inom PFF och inom V E U. .. Det är till 
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sist av stor vikt, at/ jus/ nu, när slora 
internarianel/a förändringar sker, in
tensifiera vår/ samarbete om .försvars
materiel med andra länder .för att där
med säkerslä/la tillgång Ii// väsenliiga 
kompetenser och underlätta vår mate
rielförsörjning i en anpassningssitua
tion. l) ll 

Försvarsbeslutet ger det e ntydiga in 

trycket att den grundläggande inrikt
ninge n, bibehållen militär a lliansfrihe t, 
inte inne bär några restriktioner vad av

ser utök at e uropeiskt samarbete i säker
hetspolitisk a frågor, de ltaga nde i mili 
tärt samarbete inom ram e n för FN, PFF 
och OSSE, eller försva rsindustri e llt 
samarbete. Sammantaget speglar de n 
sve nska försvarspolitiken idag, efter att 
ha följt den de batt som föregick beslu
tet , en förvånansvärt öppen attityd till 
internatione llt engage man g i olika sam
manhang. 

Iakttage lsen understryk e r all vårt 
förhållande till omvärlden förändras 
över tid en på ett mycket mer påtagligt 
sätt nu tin tidigare. Många av föränd
ringarna kan vi inte påve rka , men i viss 
utsträckning påverkas omvärlden och 
vårt förhållande till de n av våra egna 
beslut och är konsekvense r av den in 
riktning vi valt. Tydliga exempel på det
ta är medl e mskapet i EU, observatörs
skapet i VEU , det relativt omfattande 
suveränite tsstödet till de baltiska stater
na och vårt a ktiva de ltaga nde i PFF. 
Flera av dessa beslut och dess konse
kvenser är beständiga. Det gå r inte nu 
e ller i framtiden att lägga in backen och 
återgå till e n utrerad national statspoli
tik hävd a nde en strikt neutralitet. De n 
här översiktliga analysen av o mvärldslä
get och sve nsk försvarspo litik ger vid 
handen att Försvarsmaktens uppgifter 
med all säke rh e t komm e r att bestå un -
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der överskådlig tid. Däre mot kommer 
förmodligen inne börden i uppgifterna , 

sättet att lösa dem och eventuellt med
len delvis att förändras. 

Ett tänkbart scenario 
Den nu gällande operativa planläggning
en har inte hunnit med i de n snabba ut
vecklingen, den kontrasterar mot om
världsläget och den förändrade försvars
politiken. E tt "kalla-kriget" scenario 

uppfräschat med koncept som iståndsat
ta- eller strategiska insatsstyrkor är inte 
längre någon särskilt trovärdig utgångs
punkt för de må lbilder vi idag bör defi
ni e ra för den framtida försvarsstruktu
ren. Naturligtvis bör försvar mot väpnat 
angrepp alltjämt vara den långsiktigt di
mensionerande uppgiften för Försvars
makten. Men borde vi inte också i belys
ningen av omvärldsutvecklingen bredda 
vårt synsätt och beskriva även andra sce
narier. Hur kan situationen i Östersjöre
gionen se ut om l O år? Huvuddragen i ett 
tänkbart scenario kan vara : 

N A TO utvidgningen är genomförd 
och Polen är sedan några å r med le m av 
alliansen. Ryssla nd anser sig inte ha fått 
gehör för sina sä ke rhetsintressen i sam
band med de n genomförda NATO ut
vidgningen. Ryssland har stabiliserat sin 
e konomi , reformera t sin militära kapa
citet och bedöms inneha förmåga att ge
nomföra offensiva operationer med 
möjlighet till framgång mot de Baltiska 
staterna. Situationen mell a n Ryssland 
och de baltiska staterna är spä nd av fle
ra samve rk a nd e skä l, dels deras för
ha ndlinga r o m medlemskap i EU. dels 
de i staterna boende ryska befolknings
gruppernas situation samt problem rö
ra nde transittrafiken till och frå n Kali
ningrad. 

Den av Sverige tidigare valda inrikt
ningen mot ett utökat samarbete med 
NATO har, tillsammans med N ATO:s 
Europa anpassning, inneburit att det re
gionala samarbetet mellan lände rna i 
vårt närområde inte nsifie rats. Under de n 
tid som hotet frå n Ryssland vuxit har 
samarbetet mellan Sverige, Finland och 
de ba ltiska staterna ökat. Ett ree llt ryskt 
hot växer med tid en upp mot de Baltiska 
sta te rna. NATO, OSSE, PFF agerar kris
dämpande och ka nske framförallt av

skräckande. I en sådan situation skulle 
det myck et väl kunna vara så att svenska 
förband , sjöstridskrafter och rörliga K A
stridsk rafter blir engagerade i dessa ope
ratione r. Svenska , finska och tyska sjö
stridskrafter får sva ra för övervakn ing 
och kontroll av södra Östersjön och Fin
ska viken , svenska markstridsförband 
förstärker tillsammans med danska och 
tyska kust- och gränsbevakningen i de 

baltiska länderna. 
Scenariot låte r kanske inte sä rskilt 

troli gt, men enligt min mening, är det en 
sannolik, eller kanske sannolikare situa
tion , än ett hot om väpnat angrepp mot 
e tt ne utra lt Sverige inom rame n för e n 
större väpnad konflikt mellan stormak
ter. Scenariot ställer delvis nya krav på 
Försvarsmakten, både vad avser ledning, 
unde rhåll , operativa principer, taktik och 
interope rabilitet samt inte minst på för
banele ns förmåga. De t är mot de n här 
bakgrunden som jag tror att vi mås te se 
kraven på utökad a npassningsförm åga. 
Det alltmer intern at ione lla perspek tivet i 
försvarspolitike n och den alltfort snabba 
säkerhetspolitiska utvecklingen medför 
också att försvarsmaktsstrukture n bör 
dimensioneras mot a tt vara en ga rant för 
att nå de säkerhetspolitiska målsätt
ningarn a istället för att som nu i stor ut
sträckning vara hotrel a teracl. 

Anpassningsförmågan och 
Marinen 
l diskussioner rörande sjömaktens be ty
delse för landets försva r är det frest ande 
att hämta argument från klassiska teore
tike r som Cm·bett och Mahan , men mot 
bakgrund av elen nyss beskrivna försva rs
pol itik e n, vikten av och utvecklingen i 
Öste rsjöområdet vore det att överargu
me nte ra . Att svenskt försvar, även av an
passningsmodell , be höve r e n stark marin 

kompon ent är självklart. 
Att i de klassisk a verken hitta goda 

argum e nt för ett starkt sjöförsvar är lätt, 
att däremot hitta argument som stöder 
anpassningstanken är svårare. Mailan 

skriver redan 1890 att: 

"i det moderna kriget kommer det inte 
art finnas tid all ta rillvara nationens 
resurser att skapa en sjömakt, krafien 
kommer all falla på den existerande 
örlog~floaan, om den inte håller så 
kommer resterande försvarsstruktur 
inte heller att hålla. Resu/ta/el blir ka
tastrofalt i proportion till nationens 
beroende av havet och sjövägarncl. "10 

Han fortsä tter: 

"Om tid är, vilket ör allmänt acceple
rat, en avgörandefaktor i krig lillkom
m er det nationer vars befolknings be
gåvning huvudsakligen inte är militär 
och som motsäller sig all betala för el/ 
efter omständigheterna starkt försvar, 
all åtminstone Iii/se all .försvarel är 
s/ark! nog all vinna nödvändig tid .för 
nationen att ställa om produktion och 
aktiviteter till vad som behövs under 
krigstid ... Ä r å andra sidan de omedel
bar! tillgängliga resurserna otillräckli
ga och därmed snabbt besegrade kan 
inte ens de bästa möjliga förutsäl/ning
ar rädda nationen .fi·ån nederlag/l 
Ma han sätte r därmed fingret på svag-
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heterna i a npassnin gsförsva re t. E n kri gs
organisa ti o n, svarande mot n uvarande 
omvärldsläge och uppgifte r, måste de ls 
kunn a lösa dage ns uppgifte r, dels inne
hålla pote nti a l a tt förändras, utökas och/ 
e ller utveckl as för att kunn a lösa nya 
uppgifte r. För detta krävs a tt kri gsorga
nisati one n redan idag inne hå ll er en så
dan kva lite t och kompete ns a tt den utgö r 
e n tillräcklig bas fö r utveckla nde av för
band som ka n verka i mo rgondagens 
stridsmilj ö . I a npassningens tidspe rspe k
ti v, e tt till ti o år, är det sa nn o likt så a tt 
Marine n inte kan räkn a med att kunn a 
nyutveckl a och an skaffa kvalificerade 
och kva lit a ti vt högtstående s jöstridskraf
te r e ller a tt re krytera och utbilda kompe
tent pe rsona l a tt bemann a dessa. För a tt 
svara mot kraven på anpass ningsförmåga 
måste därför Marinen , öve r tiden , inne
hålla e n kva lita tivt högtstående och 
kompete nt bas för a npassningsåtgärde r 
och samtidi gt säkerställ a e n utveckling 
kvalitativt och helst äve n kva ntitativt. 

Probl emet blir mycke t reellt vid e n 
översiktlig analys av de ekono miska för 
utsättninga rn a. Defaitistiskt kan sägas 
a tt Sverige, även med e n prolongerad 
försvarsbuclge t, hal vera r krigsorganisa
tione n va rt tjugofemte å r. U tgående från 
den pessimisti ska utsagon och e rfarenh e
terna från de senaste fö rsva rsbesluten är 
det inte a lltfö r våga t att pås tå a tt det e ko
nomiska utrymmet inte ko mme r att ö ka, 
i varj e fa ll inte förrän i et t mycket sent 
och kritisk t läge . Att tro på någon vä
sentlig omfö rde lning inom Försvarsmak
ten till fö rm ån för Marine n är inte enli gt 
min uppfa ttnin g, he lle r, rea lis ti skt. De 
andra fö rsva rsgrena rna ha r, likväl som 
Marinen, o rde ntligt reduce rad förbanels
massa so m, åtminstone fö r Armens del, 
sann o likt ytte rli gare mås te reduce ra s fö r 
att bibe hå ll a kompe te ns och kvalite t. 
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D essutom finn s, trots omo rga ni seringen 
av Försvarsmakten till en myndighet, 
fo rtfarande te nd ens att "gå i påse" vid 
be hov av omfö rde lning me ll a n program
me n. Min slutsats av detta ä r a tt Marine n 

i stor utsträckning själv mås te lösa ut de n 
e konomiska knute n. 

Å tertagning 
l de tre anpassnin gsbegreppe n, å tertag
ning, till väx t och ominrik tnin g, finn s 
dessutom osä ke rh eter och svaghe te r som 
Marin en bö r ta hänsyn till. Sedan till

ko msten av åte rtagningsbegre ppet 1993 
har förb ande n utbildats mo t en lägre 
krigsdugli ghe t i syfte att åstadko mma be
sparingar i fö rbanclsverksamh eten. U n
der en å tert agningsperiod fö rvä ntas för
banel en kunn a kompl ette ra utbildning 
och utrustnin g så att de efte r genomförd 
återtagnin g utan begränsninga r kan lösa 
uppgifterna e nligt respe kti ve målsätt
ning. Förfa ra ndet har inne burit att för

banden ha r grundutbildats till en lägre 
nivå än personalens och syste me ns kapa
citet medge r sa mt att repe titi o nsutbild
ning inte geno mförts. Ett sådant utbild
ningssystem inne bär att ko mpete nsen att 
nå de högre ni våerna urho lkas fö r att på 
sikt försvinn a . En utarmning av kom
petensen i o fficerskåren är a llvarlig, 
främst ur anpassningssynpunk t och ge
nom att dugli ga unga offi ce ra re s lutar p g 
a bristande stimulans. Syste me t säker
stä ll er m a o inte de kva lita tiva krav som 
är grund en fö r anpassningsfö rm ågan. 

Återtagningens försva rspo litiska 
ba kgrund är bedö mningen a tt de t fö r 
nä rvarande inte finns militä ra res urser 
med reellmö jlighet att geno mfö ra allvar
li gt syfta nde a ngrepp mo t la nd et. Men 
när väl rysk e konomi stabili se rats och 
den nya ryska mili tärdoktrin e n kan reali 
se ras inne bä r de tta a tt de n försva rspoli-

tiska grunden fö r å te rtagning försvinne r, 
begre ppe t tappar därm ed aktua litet och 
gilti ghe t. Marinen bö r av dessa skäl a rbe
ta fö r a tt å tertagnin gssystemet skrotas 
och e rsätts med ett a nnat fl exibl a re be
redska pssyste m dä r sjöstridskra ft e rn as 
initi ala förm åga, användbarhe t i a ll a 
ko nflik tni våe r och i internation e ll verk
sa mhet, främst in o m ra men för Östcrs jö

sa ma rbe te t, betonas. 

Tillväxt 
l tillväx tbegreppet finns osä kerh ete r och 
svagheter av ann o rlunda karaktä r. De 
väsentli gas te har med tid att göra och 
ka n formulera frågorn a; komme r det po
litiska beslutet om till växt att fa ttas i tid ?, 
sa mt, kommer tillgä nglig tid eft e r beslut 
att räcka? E n ann a n osä kerh et är o m den 
då befintliga inhemska industri e ll a base n 
i ko mbin ation med det utveckl ade inter
na ti o nell a samarbetet kommer att med
fö ra möjligheter a tt fö rsörja en växa nde 
krigsorganisation nä r efte rfrågan på ny
prod uce rad försva rsmaterie l i E uro pa 
sann o likt komm e r att va ra större än till

gången. 
De t är utomo rde ntligt svårt a tt i sä

ke rh etspo litiska sa mm anhang fatt a rä tt 
beslut i rä tt tid. Först måste signale rn a 
om en förändring in d ikeras, dä refter 
måste signal ern a analyseras och to lk as 
rät t fö r att sede rme ra utgöra un de rl ag 
fö r rä tt beslut. Krigshisto ri en visar få, om 
e ns något exempe l, på när detta har lyck
ats. O m rä tt beslut fa ttas i rä tt tid så är 
det ändå ett försent beslut, efte rsom upp
fattad signal indikera r a tt e n presum tiv 
mo tstå nda re redan starta t upprustning. 
De n hotade parten ä r så ledes i e ft e rh and 
reda n från start. E n tillväx tsituation 
innebä r också att det uppstå r en "kapp
rust ning" . D et ä r då osä kert om fö rsvara
ren till åts a tt fullfö lj a till växten o m detta 

skull e innebära mindre gynn samma styr
keförhå ll anden för o ppo nenten o m den
ne ve rkligen har onda avsikter. 

Diskussionen indike ra r a tt tillgä ngli g 
tid för at t utveckla och nyproclucera kva
lifi ce rade sjöstridskra fte r ä r för kort , det
ta gä ll e r i synn erhe t o m det inte finn s nå
gon inhe msk kompete ns e ll e r produk 
tion skapacite t kvar. Marin en måste dä r
för sträva efter att skapa e ko nomiskt ut
rymme för och inpla nera o msättning av 
kva li ficerade ytstridsfa rtyg, ubåta r och 
minrö jningsfartyg som e n, o m än lå ng
sam, me n pågående utveckling och p ro
dukti on. På så sätt sä ke rstä lls en kva lita
ti v utveckling som genom forcerin g ka n 
utökas kva ntita ti vt och därmed sä ke r

stä lla fö rm ågan att ge nomföra anpass
ningså tgä rder. 

Om inriktning 
Ominriktning är det begrepp inom a ll
passningsområdet som är förknippat 
med stö rst osäkerhe te r. D et är svårt a tt 
bedö ma vilka förändrin ga r, eller när så
dan a fö rändringar kan ske, som föranl e
der a tt försvarsmak te n får nya ell er fö r
ä ndrade uppgifter. Osäke rh eterna inne
bär a tt utgångspunkte n och må let fö r 
eventue ll a åtgärde r är okända . O min 
riktnin g ställe r därfö r krav på en me r ge
nere ll fö rm åga till anpassning. En sådan 
förm åga grundläggs framförallt geno m 
att sä ke rstä lla hög kva lite t samt ko mpe
tens i o rga ni sati one n och däri geno m ö ka 
förutsä ttnin garn a fö r a tt kunna utveckl a 
nya fö rm ågor. D etta förs tärker tidi ga re 
fram fö rd a argum e nt. T renderna fö r da
gen som ka n fö ranleda viss a minriktning 
är främst fö rknippade med inte rna ti o ne ll 
verksa mh e t samt ett ö kat stöd till övriga 
samh ä ll et inom rame n fö r den helh etssy n 
på hot och ri sker som försvars beslute t ef

te rsträva r. 
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På kurs in i nästa sekel 
Att uppfyll a kraven fö r en god anpass
nings fö rm åga kanske inte lå te r så dra ma
tisk t svårt, me n i skenet av Fö rsva rs
makte ns e ko no mi finn s de t anlednin g at t 
vara bekym rad. Försva rsbeslute t inne
bä r, trots e n reducerad krigs- och grun d
orga ni satio n, att Försva rsmak te ns bud 
get un der fe mårsperiode n är un derba
lanse rad. Överbefälhavare n beskrive r i 

Kvalitet & kompetens 

• 

A B 

e = målbild för anpassning 

Gemensamt för de i figuren åskådlig
gjorda handlingsvägarna är att organisatio
nen skall kunna växa och utveckla ytterli 
gare kapacitet i händelse av en ogynnsam 
omvärldsutveckling. Principen enligt A 
innebär bibehållandel av en mindre men 
kompetent och kvalita tivt högtstående bas. 
Principen enligt C innebär en re lativt om
fa ttande organisationsstruktur med uttun 
nade fö rband med lägre kompetens och 
kva li tet. Dessa två principe r kan också 
kombineras, enligt B , med något fä rre kva
lificerade förband än i A , till fö rmån fö r en 
något större organisatorisk bas. 

Enligt min mening finn s de bästa föru t
sä ttninga rn a för en god an passningsWrm å
ga i princip A . Det torde vara lättare att ut
veckl a kapacite t utgående från en mind re 
organi sation innehållande den kva li tet och 
kompetens som krävs, än att som i princip 
C, utveckl a kvalitet och kompetens som 
inte finns i organisationen. 
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budgetunde rl aget in fö r 1998 e konomis
ka svårighe te r som ka n fö ranl eda ytterli
gare reducerin ga r i krigso rga nisatione n. 
Ö verbefä lha va ren unde rstryker vikte n 
av ra tion a lise ringa r i ve rksa mh eten. Jag 
tror inte att ra ti o na lise ringa r är en till 
räcklig åtgä rd på lä ngre sikt. Andra lös
nin gar måste till. 

Anpassningsfö rsva ret kan organisa
toriskt grundl äggas på o li ka sä tt. 

• • 

c Organisation 

Generellt kan hävdas a tt A rmen idag 
har en organisa ti o n liknande princip C, 
men på väg mo t princip B genom e n 
ökad me kanisering av brigaderna. Flyg
vapnet har enligt min bedömning, genom 
de komma nd e J AS-d ivisio nerna , nya 
StriC och e n ga nska hå rdh ä nt bantning 
av organisatio ne n, i prin cip nått läge A . 

Marinen be fin ne r sig i läge B och bör 
korrige ra kursen fö r att komma till läge 
A . K va litet i fö rba ndsverksamhete n 
sa mt vidmakth åll a nd e och utveckling av 
de all sidigt anvä ndba ra fö rba nden måste 
pr io riteras. Öv riga fö rba nd och funkti o
ner bör öve rvägas fö r a npassnin gså tgä r
der. Fö r a tt unde rstryka de t a llva rliga i 
situa tio nen och mana till deba tt fö reslås 
e n besk med icin , in klude rande att he li ga 
kor ifrågasä tts, för at t skapa det e kono
miska utrymme som behövs. Kurskorri 
geringen kräver också a tt statsmakterna 
omprövar grun dorga ni satione n i enlig-

he t med förslage n i Försva rsma ktsplan 
97. Följ ande åtgärde r ka n öve rvägas i 
processen: 

• I e nlighe t med Försva rsbeslutets 1996 
helhetssyn på sa mordnin g in om to tal 
försvaret avseende ho t och ri ske r är 
det nu naturligt a tt ta steget fullt ut 
och samordna Sjöfartsverk ets, Kust
bevaknin gens och Ma rin ens verksa m
het. E n samordning skull e medföra 
e n ökad effe ktivi te t i de marin a upp
gifterna , e n ra ti one ll pe rsona lunion 
och minskade admini stra ti va kostna
der varvid mede l ka n fri göras fö r ut
veckling av den ma rin a verksa mhe
ten. Samordningen av verksa mb ete n 
ö kar Marinens fö rm åga till a npass
nin g. 

• Marinens förb andsproduktio n ratio
naliseras och ko nce ntre ras till två 
platser i enlighet med fö rslagen i 
FMP 97. Ration alise ringen bör göras 
till förmån för ö kad kva li te t i för
bandsproduktione n. 

• De n regionala bredden och under
håJJ sorganisation e n bö r övervägas. 
Metoden "osth yvel" ä r därvidl ag inte 
något bra altern ati v; de n sä ke rställer 
inte kvalitet. Marine n har inte råd att 
behålla fyra marinkomm and o n och 
ett , visserligen på papperet borttaget , 
marindistrikt E tt alte rn ativ kan vara 
nedväxling till marind istri kt med en 
central ledningsfunkti o n. Överva k
nin gen av sjöterrito rie t ra ti onali seras 
genom utn yttj a nde av info rmations
teknik och de n i Ma rinen in gående 
kustbevakningen. 

• O mrådesbundna KA-fö rba nd av
vecklas: de opera tivt mest väse ntliga 
behåll s i lägsta mate ri e lbe redskap un
der dess tekniska livslä ngd och utgör 
på så sätt bas fö r anpass ning. 

• Äldre ytstri ds fa rtyg avvecklas sna
rast. 
D e t utö kade e ko no miska utrymmet 

bör säkerstä ll a möjlighete n att lå ngsik
tigt vidma kth å ll a och omsä tta tjugo yl
stridsfartyg, ni o ubåta r, ti o kvalifice rade 
minröjningsfa rtyg, två till tre mindre 
minfartyg, sex ope ra tivt rörliga amfibie
batalj o ner, sex fri ståe nde amfibi ekompa
ni er , tre KA-bata lj o ne r samt ett kustro
botbatteri. l respektive militärområde 
bör e n marin lednin gsfunkti on med möj
lighe t a tt efte r fö rstä rkning utöva taktisk 
ledning av grundtillde lade och tillförda 
marinstridskrafte r samt e n samordnad 
underh åll so rga nisa ti o n vidm akthållas. 

Noter 
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Försvars Riksko n(e rens, (Säle n, januari 1997) 
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försvarets utveck ling till och med budgetåret 
1996/97 samt a nslag för budgetåret 1992/93, 
(Stockho lm , februa ri 1993) sid 41 
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Högteknologisk samverkan 
Vi utvecklar försvarselektronik för mål

upptäckt och samband och system för 

telekommunikation baserade på 

mikrovågsteknik. Produktom 

rådena ffir tekniskt mer och mer 

gemensamt och vi utnyttj ar 

aktivt en teknisk växelverkan i 

utvecklingen av de civila och 

militära produkterna. 

Mikrovågsteknik, höghast ighetselek

tronik och signalbehandling är huvud

tekniker i våra radarsystem för flygvapnet, 

armen och marinen. Vi är världsledande 
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leverantör av digitala radiolänkar. Vi gör 

också radiobasstationer och amennsystem. 

I ett modernt kunskapsföre

tag som vårt är våra 3 500 med

arbetare naturlig tvis den största 

resursen. Nästan två tredjedelar 

av dem är ingenjörer och tek

niker, varav ett femtiotal pådok

torsnivå. 

N u är vi i full gång med utveckling av 

nästa generation radarsystem för luftför

svar och elektronik för 2000-talets tele

kommunikation. 

ERICSSON 

Ledamoten 
BJÖRN HAMILTON 

Kommendör Björn /-/ami/ton var 1993- 96 cl1e( för 
Marinens Officershögskola och står f 11 till marinche(em 
Filfogande i högkvarteret för särskilt uppdrag. 

Utbildning av sjöofficerare till de tre baltiska mariner
na, resultat och framtid 

Inträdesanförande avhållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Stock

holm 24 aprill997. 

De tre baltiska staterna har anmält intresseför marin utbildning i Sverige. På basis 
av framställningen har Marinens Officershögskola tagit fram ett detaljerat förslag 
till utbildningsplan för baltiska elever syftande till officersexamen. Utbildningen 
avses genomföras i tre steg och omfatta ~pråkutbildning, grundläggande utbildning 
samt officersutbildning. Utbildningskostnaden per elev är beräknad till 400000 
kronor. Tre elever från varje landföreslåsjå delta i utbildningen. 

Regeringen uppdrar åt Överbefälhavaren att anordna utbildning av marin personal 
från de baltiska länderna enligt framställningen. Kostnaden om högst 3 600 000 
kronor skall belasta tredje huvudtitelns anslag G J. Samarbete med länderna i 

Central- och Östeuropa, anslagsposten 9. Suveränitetsstöd. 
(REGERlNGSBESLUT 1994- 03- 17) 

Dåvarande CKF, konteramiral Sten 
Swedlund, och litauiske marinchefen, 
commandore Raimundas Baltuska, var 
initiativtagare till utbildningen. 

Litauen har inte någon örlogsmarin tra
dition. Nä r lande t blev självständigt fö rra 
gå ngen, 191 8, påbörjades en disk ussion i 
nationen om behovet av en egen stö rre 
ham n för import och export. Efter det at t 
Memelområdet infö rli vats med Litauen 

genom Kl aipeda-konventionen 1924 
startade också di skuss ioner om att för
svara hamnen och den nyvunna kust
sträckan. Det dröjde dock ända till 1933 
innan man påbörjade etablering av en 
marin. Den l augusti 1935 underteckn a
de lita uiske överbefälhavaren en o rder 
om att köpa ett utbildnin gsfartyg. Farty
get döptes till "President Smetona " och 
blev det första örlogsfartyget i Litauens 
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hi sto ri a. Fartyget var till sjöss l 0- 12 
gå nger pe r å r under tide n 1936- 1938. 
Cirka 150- 200 sjömän hann utbild as, in 
na n Kl aipeda 1938 förlorad es till T ysk
la nd . Fa rtyge t jämte sex poliskuttra r o m
base rades då till Sventoji , som blev lita u
isk ö rl ogs bas unele r två år. Sve ntoji va r 
ege ntli ge n le ttiskt område, me n det öve r
lämn ades 1938 av Le ttland till Lita uen 
för a tt la ndet skulle få tillgå ng till en 
hamn. 

De n 6 juni 1991 samlade försva rsmi
niste rn i det då nyli gen självstä ndiga Li
ta ue n e tt råd för tillskapande t a v e tt för
sva r. E n av deras första å tgä rde r va r a tt 
ka ll a he m litauer som tjänstgjo rde inom 
de n sovj e ti ska örlogsflottan. D e nn a per
so na l fick till uppgift att bygga upp den 
nya litauiska marinen , vilken fo rm ellt 
e tabl erades den 13 novembe r 1992. Ma
rin en bestod då av två från Ryss la nd in 
köpta ko rvetter av typ Grisj a, e tt fd 
fo rskningsfar tyg, tre patrullkuttra r, fyra 
mindre hamnbåtar och ett kustbe va k
nings kompani. Chef för marine n blev 
Comm andare (Commodore) R a imundas 
Ba ltuska som tidigare hade tjän stgjo rt i 
Öste rs jö ma rinen. 

De t sve nska kungaparet avlade unele r 
1992/93 sta tsbesök i de tre ba lti ska län
dern a och färdades då med H MS Vis
borg. l samband med sta tsbesöket i Li 
tauen i nove mber 1992, framfö rde de n li
taui ske marinchefen till CK F vissa tre
vande ö nske mål om svenskt stöd fö r ut
bildning av deras personal. Ö nske måle n 
konkretiserades i samband med Com
mancl OJ·e Baltuskas besök i Sve rige vå re n 
1993. De omfattade grundl ägga nde sjö
o ffi ce rsutbildnin g och utbildnin g i 
"skydd stjänst ombord" för besä ttnin ga r
na på korve tterna. Det res ulte rade i a tt 
che fe n för marinen 1993- 09- 16 till UD 
hemstä llde om att få inbjuda lita ui ska 
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marinen till Sverige, fö r fortsatta över
läggningar och plane rin g av utbildning
arna . 

Den "grundlägga nde sjöofficersut
bildningen för 3- 5 e lever" bes krevs i 
framställan på fö lj a nde sä tt: "U tbild
ningen bör inriktas mo t grundläggande 
sjömanskaps- och leda rutbildning och 
närmast omfatta minfa rtygstjänstgöring. 
J n n an den marin a utbildnin gen kan på
börjas ställs krav på e n intensivutbild
ning i svenska språket. Den marina ut
bildningen bör, i så sto r utsträckning som 
möjligt, genomfö ras integrerat med elen 
ordinarie sve nska s jöo fficersutbildnin g
en. Eleverna skall dock inte delta när 
sekre tessbelagda områden be handlas 
och direkt stridsutbildnin g genomförs. 

Kostnadsaspekte rn a är av stor bety
delse med tanke på ekon omiska förut
sättningar. Själva utbildnin gen bör där
för göras kostnadsfri , liksom förläggning/ 
bespisning som förutsätts ske ombord el
ler vid militärförl äggning ila nd. D en inle
dand e språ kutbildnin gen bör arrangeras 
genom inackorde ring i sve nska familj er. " 

Marinen hade m a o redan beslutat 
a tt undervi snin ge n skull e ske på svenska 
och i största möjli ga utsträckning inte
greras med sve nsk kadettutbildning. 
Därav följd e e tt be hov av någon form av 
språkutbildning, ko mbin erat med inack
orde ring i värdfamilj e r. Till grund för 
detta beslut låg de e rfarenh ete r, man för 
länge sedan drog vid Kun gliga sjökrigs
skolan , i samband med utbildningen av 
colombianska (1955- 58) och thailändska 
(1956- 60) kade tte r. 

Konte ramiral Ste n Swecllund , var 
starkt drivand e i ä re nd et och redan två 
månader senare, 1993- 11- 19- 21 , avlade 
litauiska marin en rutinbesök i Karlskro
na med korvetten ZEMA I TIS och hyd
rografiska utbildningsfa rtyget V ETRA. 

Besöket leddes av den e ntusiasti ske och 
ka rismati ske litaui ske ma rinche fe n, som 
fö rutom av de två besättnin ga rn a. även 
åtfö ljdes av några officera re frå n ele n lilla 
ma rinstabe n i Kla ipecl a. Programm et 
inne höll såväl besök vid Office rshögsko
lan som ett utbildnin gsmö te med el en li 
ta ui ske marinchefe n i avsikt a tt ko nkreti 
se ra utbildningarna. Möte t ge nomfördes 
unde r eftermiddagen 20 nove mber i gun
rumm et på HMS Stockh o lm. I mö tet de l
tog konte ramiral Swecl luncl med två bi
sittare (däribland jag) sa mt Commando
re Ba lluska med två pe rso na l-/ utbild
ningsoffice rare. 

MOHS hade infö r möte t tagit fram 
utk ast till två alternativa utbilclnin gslin
ja ler. Alternativ l had e ko nstru erats så 
a tt alla de tänkta utbildnings må le n skull e 
nås på kortast tänkbara tid. Alternativet 
var e n teoretisk mod ell , vilk e n inl eddes 
med totalt sex månade rs språk- och pre
pa ra ndutbildnin g. Det sena re var tänkt 
som en form av re krytkurs fö r att ge 
e leverna viss militä r grundutbildning in
fö r kadettutbildninge n. Kade ttutbild
nin gen, som följd e o med e lba rt därefter , 
inl eddes i januari 1995 och avslutades två 
å r se nare. För att kunn a inn ehå ll a a ll a de 
teore tiska och praktiska de la r som vi an
tog att den litauiska marin e n önskade, så 
bl ev det en blandning av utbildnin gsmo
ment från både kadett- och fl aggkadett
kurse rna. Alte rn ati ve t 2 va r ko nstruerat 
på likartat sätt me n de n to tala utbild
ningstiden hade reducera ts till endast två 
å r genom att yrkeskurs och sko ne rtseg
ling tagits bort. 

U tk as te n var inte res ulta t av någon 
djupare analys. De skulle e nba rt tj äna 
syfte t att skapa di skuss io n och kreativi
te t, vilket också bl ev resulta te t. Den li 
ta uiske marinchefen dekl a re rade tydligt , 
a tt han helst av allt önskade e n officers-

utbildning som så nä ra som möjli gt över
ensstämmde med de n utbildning vi ge r 
våra sve nska kade tter på ope ratörs-/ta k
tike rlinj e rna. De hade fö r tillfäll e t inget 
be hov av offi ce ra re med svensk te kni 
ke rutbildning. Commandare Balluska 
önskade vid a re att utbildningen borde 
innefatta någon fo rm av yrkeskurs samt 
sko nertsegling. Frå n sve nsk sida före
slogs då att yrkes utbildningen, d v s den 
rena fackm a nn autbildningen , borde in 
riktas mot någon fo rm av "däcksobero
ende" utbildnin g. Det stämde väl med 
ele n litaui ske ma rinche fe ns vision . Vi be
dömde a tt minlinj e n låg närmast dessa 
mål , me n de n skull e till del behöva modi
fi e ras för de litaui ska e le verna. Dels för 
att klara sekretess kraven och dels för a tt 
bättre motsva ra de n typ av sjötjänst de 
skulle få efte r exa me n. 

Vi va r a ll a öve re ns om att risk en för 
misslyckand e med de nn a första utbild
nin gsomgång måste minimeras. Ett miss
lyckande skulle ge allvarligt negativa 
konsekvense r, både för ele n svenska ma
rin en och de n lita uiska marin som nu 
byggdes upp. Vi fa nn det särskilt viktigt 
att inte snåla med tide n för språk- och 
preparandutbildninge n. Det skulle ju bli 
den grund de lita ui ska kadetterna skull e 
behöva , för a tt ha någorlunda likartade 
grundkunskape r som de svenska kurs
kamrate rn a. Expertis på utbildning i 
sve nska fö r vu xene lever från de baltiska 
länderna fa nns i de n nyligen startade 
folkhögsko lan Li tor ina i Karl skron a. 
Folkhögsko la ns re ktor rådde oss att a n
slå minst sex månader för språkutbild
ningen. 

Avsee nde pre pm·andutbildningen 
kunde vi ko nstatera att en kompl ett 
svensk plutonsbefäl sutbildning (PB
utb) , el v s el en gruncll äggancle värnplikts
utbildning so m all a våra svenska kacle t-
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te r har, inte skulle kunna inrymmas i ut

bildnings linjale n . Kael ettutbildninge n tar 

emellertid i fl e ra avseenelen avsta mp 

från ?B-utbildningen. Vi bedömde dock 

att re krytutbildninge n och ele n teoretiska 

yrkeskursutbildningen, borde vara till 

räcklig för e leverna från dc baltiska sta

terna. Kon sekvensen blev a tt även pre-

För5-lagel (3 år) 

1994 1995 

parandskedet borde utökas till att omfat

ta sex månader. Det blev därmed natur

ligt a tt de litaui ska e levern as kadettut

bildning helt sk ull e integreras med ka

dettkurs "flottan juni 95 " . Vårt gemen 

samma förslag till utbildningslinj al fick 

därmed följande utsee nde: 

11996 11997 

Språkutb. Preparandutb. l Kadettutbilclning, integrerade i kurs flottan juni 95. 

Under möt e t diskuterades även om 

elen skisserade utbildninge n sk ull e vara 

intressa nt för Estland och Lettland. Från 

svensk sida hade vi funnit att en samord

nad utbildnin g skull e vara både möjlig 

och rationell. Vi ansåg dessutom att e n 

sådan lösning vore att föredra eftersom 

de t troligen överensstämde med inten

tion erna i UD suveränitetsstöd till de 

baltiska staterna. D e n nya utmaninge n, 

som därmed eventue llt väntade MOHS, 

ledde bland annat till överväganden om 

hur mån ga elever från de ba ltiska länder

na skola n skull e kunn a ta emo t. MOHS 

fann att a ntal e t rimligen borde ma xime

ras till l 0- 15 elever. Det fanns fl era skäl 

till de tta. Det viktigaste var, att a ntale t 

svenska kaeletter i kurs juni 95 inte skulle 

bli fler än cirka 30 och det bedömdes inte 

lämpligt at t kursen sk ull e domineras av 

utländska kadetter. E tt annat skä l var att 

svenskutbildningen vid Litorina, inte 

skulle bli pedagogiskt rätt o m gruppen 

var större än ca 12. A ltern ativet sk ull e 

vara att ha flera gr upper vid Litorina, vil

ket eme llertid sk ulle medföra betyda nde 

förelyring av utbildnin gen. 

Den sve nska marin en hade inte haft 

någo n kontakt i ärendet m ed ele n estnis-
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ka e ller lettiska marin en. Commandare 

Balluska var övertygad om att de sk ull e 

vara intresserade och å tog sig att i närtid 

eli skutera frågan med sina kollegor. Re

sultatet av vårt utbildningsmöte va r allt

så både konstruktivt och visionärt. Com

mandare Baltuska betecknade det till 

och med som el/ historisla viktigt möte. 

MOHS fick efter mötet i uppdrag av 

CM , att i sa mråd med KFL och BÖS ut

arbeta e tt förslag till övergripande kurs

plan med tidspl a n och detalj erade utbild

ningsmå L Tidsplanen skulle om möjligt 

inriktas mot att utbildningen skulle på

börjas i maj 1994. Förslaget redovisades 

tre veckor senare. Det var utform at för 

att även kunna innefat ta e lever frå n nå

gon eller båda de övriga baltiska stater

na. Med förslaget följde även e n prelimi

nä r budget för den treå riga utbildninge n. 

Den tot ala kostnaden beräknades till 400 

tusen kronor per e le v. I de nna inberäk 

nades enlig t direktiven , e nbart klart 

ide ntifi erbara merkostnad e r för mari 

nen. Det var kostnader för språk utbild 

ningen vid Litorina, e rsä ttning till värd

familjerna, mat och logi. hemresor (tre 

per år) , dagersättningar, tvät t, expenser, 

sjukvård m m. Svenska marinen bjöd på 

övriga utbildningskostnade r såsom lära

re, ammunition och gångtid. 

Estland och Lettland önskade 
också få sjöotlicersutbildningen 
Lettland framförde i janu ar i ett stort in 

tresse av att få samma utbildning som 

diskuterats med Lita uen. Det resultera

de i att ÖB 1994-0J -28 till regeringen 

gjorde en framställan om att tillde las su

ve ränite tsmedel för utbildning av baltis

ka marin kadetter. Av fram stä ll a n kunde 

utläsas a tt det avsåg fyra lita uiska och ett 

ospecifie rat antal e lever frå n de övriga 

baltiska lände rna . 
Sveriges försvarsattachc i de tre bal

tiska länderna , överstelöjtnant Sören 

Lindman , hade med stort intresse och 

e ngagemang följt ärendet seelan det star

tade våren 1993. Han hade aktivt bidra

git till, att även de helt nya försvars

makte rn a i Estland och Lettland infor

merats om den tänkta marina officersut

bildningen i Sverige. Lindman hade m ed 

fax från försvarsdepartementet o ri en te

rats om ÖB:s förslag. l e n fax daterad 

1994-02-20 orienterade han samtliga be

rörda om att "jag kan försäkra att denna 

utbildning ges högsta prioritet i a lla tre 

baltiska stater. Även om estern a nu inte 

har någo n flotta avser man a nskaffa 

skepp uneler året." Attachen skrev viela

re a tt ha n underhand informerats om att 

antalet e lever var maximerat till 10-12. 

Han förväntade sig följaktligen att alla 

tre lände rna sk ull e inbjudas a tt sä nda tre 

e lever vardera. Beträffande de knappa 

tidsförhållande na vid kursstart i juni , 

meddelade han att a lla länderna ansåg 

det möjligt. Det förutsatte dock att m an 

snarast informeras om: a ntal e lever, 

lä mpliga antagningsk rav för att kunna 

påbörja snabb rekryte ring och urvalspro-

cess, tidsplan samt e konomiska förhål

landen. Attachen föres log vidare att CM, 

snaras t efter regeringsbeslutet , utser e n 

e ll e r fl e ra kontaktmän vilka kan lä mn a 

detaljinformation i de baltiska ländern a. 

Alla direkt inbl a ndade i [örbcreclelse

arbetet drog nog- i likhet med persona

le n vid MOHS - e n lättnade ns suck , när 

regerin gen elen 17 m ars 1994 fattade be

slute t o m att bistå de tre baltiska länder

na med grundläggande officers utbild

ning. Anslaget om 3,6 miljoner kronor 

stä md e också med våra förhoppningar. 

MOHS kunde nu på a llvar ta itu med res

terande cletaljförberedelse r. De bestod 

av: 

- R esa till de balti ska staterna för nä r

mare diskussion med de tre marin er

na om utbildnin gens innehåll och ut

fonnning. 

- CM inbjudan till de tre baltiska ma

rincheferna att sä nda tre e le ver va r

elera till MOHS. 

- Kontrakte ring av värdfamilj e r. 

- Kontraktering av Litorina fo lkh ög-

skola för språkutbildningen. 

De tre baltiska marinerna 
hade stort inflytande över 
detaljutformningen av 
utbildningen 
De baltiska statern as mariner har under 

såväl planering som genomförandet av 

utbildningen haft stora möjligh e te r att 

påverka utbildninge ns inne håll. Det har 

bland annat medfö rt , att utbildningen 

inte någon gå ng kunnat åsät tas epitetet 

" tacka och ta emot". Grunden till utbild

ningslinjalerna , utbildningsmålen m m 

lades fast vid utbildningsm ö te t i novem

ber 1993 med den li ta uiske marinchefen. 

Förslaget överarbetades av MOHS i 
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samråd med KFL/BÖS/KÖS och tillställ 
des i februa ri al la tre marin e rn a för syn
punkter. Förslaget accepterades prelimi
närt av alla , me n det fann s e tt starkt öns
ke mål från både den svenska marine n 
och de ba lti ska marine rn a om att några 
represe ntante r för svenska marin en kom 
över och presente rade/d iskute rade de
taljutformnin gen. Besö ken inl eddes re
dan 14 daga r efter regeringsbeslutet. E n 
tremann agrupp, beståe nde av CKF och 
C MOHS med e n handl ägga re besökte 
Litauen den 30-31 mars J 994. Motsva
rande besö k genomfördes i Estland de n 
6-7 april och i Lettland den 7- 8 april. Be
söken i a ll a de tre balti ska state rna inne
hö ll möte n med respe ktive försvarsmi
nister och ÖB för övergripande prese n
tation av pl a ne rna. Vidmö tena med län
dernas marinchefer diskuterades försla 
get i de talj. Planerna prese nterad es även 
för vårt lands ambassadörer i de tre län
derna och fö r attachen, som vid denna 
tidpunkt svarade för alla tre lä nderna. 

Marincheferna accepte rade - efter 
några smärre förändrin ga r - vårt förslag 
till detalj erade utbildningsmål och ut
bildningspla n. I e tt land trodde eme ller
tid någon stabsofficer a tt det inte sku ll e 
krävas så lå ng tid som sex må nader för 
språkutbildningen. Hans uppfattning 
medförde som väl var ingen förändrin g 
av planern a. Utöver utbildningspro
grammet beja kades äve n vå ra förslag till 
åtgärde r för at t eleverna inte skulle ham
na i socia lt und erläge på grund av t ex 
avsaknad av fickpengar e ll er avvikande 
uniform er. Vi hade i det eko nomiska un 
derlaget infö r regeringsbeslu te t föresla
git , att e leve rna skulle få fickpe ngar till 
e tt belopp motsvarande de svenska kurs
kamratern as dagersättning. MOHS före
slog vid are att svensk unifo rm skull e bä
ras unel er preparand- och kadettperio-
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derna. Uniformerna skulle vara försedda 
med respe ktive he mlands flagga i minia
tyr på vänster ä rm och heml and ets namn 
på svensk a utm ed höger axe lsöm. 

Ett för MOHS viktigt önskemå l var, 
a tt samtliga e lever skull e vara ko ntrakts
bundna unde r å tminstone de tre åren i 
Sverige . De tta för a tt undvik a e n tä nkbar 
ansvarscliskuss io n, om någo n e lev skull e 
vilj a avbryta utbildningen till förmån för 
eventue llt hägra nd e civi l ka rri är. Ett 
o be kräftat rykte hade nämligen nå tt oss, 
a tt något av lä nde rna haft e n icke kon
trakterad elev i Frankrike . E le ve n hade 
efter en tid blivit förälsk ad i e n fransys
ka , avbrutit studi erna och övergått till ci
vil fransk ka rri är. st uelierna var e tt stöd 
be kostat av franska state n! Vå rt önske
mål bejakades naturligtvis av a ll a och be
hovet hade reda n uppmärksammats i nå
got land. Samtliga e lever var, vid ankom
ste n till Sverige, kontraktsbundna flera 
år eft er exa me n. Marinchefe rna hade i 
februari, även fått de antagningskrav vi 
ansåg de bo rde ställa på e leve rna. Målet 
var att krave n, i största möjliga utsträck
ning, skulle överensstämma med de krav 
våra förband schefer ställer på sina antag
ningsbara värnpliktiga. Kravet blev: civi l 
grundutbildning motsvarande sve nskt 3-
å rigt gymnasium på naturvete nskaplig 
e ll er teknisk linj e samt fysisk spänst en
ligt våra bestämmelser. Eventue ll a krav 
på militär grundutbildning och medicin
ska krav överl ä t vi till respe ktive marin
chef a tt avgö ra. Vi kunde till vår glädje 
konstatera att uttagningen av e leverna 
hade påbörj a ts i a ll a tre länd erna. Pro
gramm et i Lett la nd innehö ll till och med 
e tt kort mö te med de tre unga mä n som 
vi några veckor senare skulle hälsa väl
komna i Karl skro na. 

Chefen för marin en, vicea miral Dick 
Börjesson , kunde med ledning av resul-

ta te t från CKF besök, skicka en fo rmell 
inbjudan till de tre marinchefern a (com
modo re Raimundas Balluska i L itaue n, 
capta in Caiclis Zeibots i Lettland och 
captai n Roland Leit i Estland ). J hand
breven , daterade elen 12 april 1994, in
bjöds de tre marincheferna att sä nda tre 
e leve r varelera till e n treå rig officersut
bildning i MOHS regi. Med inbjudan 
fanns cle talj eracle kursplaner och diverse 
deta ljregleringar. A ll t i överensstä mm e l
se med de principövere nskommelser 
so m trä ffats unde r besöken i de baltiska 
staterna . 

Erfarenheter från 
utbildningen 
E leve rna från Estl a nd och Lettla nd kom 
till Karlskrona elen l maj 1994. De li tau
iska e leverna kom t v å dagar senare . Det 
hade a lltså, inte gå tt mer än dryga fem 
må nade r från det historiska mötet, till det 
a tt e lever från a ll a tre marinern a påbör
jade utbildningen i Kar lskrona. Det är 
nog rekord i att på kort tid , förverk li ga 
e tt re la tivt mångfaset te rat mul tin ati o
ne llt äre nde. 

Den första tiden va r naturligtvis sär
sk il t spä nnande för e leverna , värdfa
milj e rna , Litorina och MOHS. Mina in
tervjuer av e leve rn a visar, att de vid 
kursstart hade e n mycket vag uppfatt
ning o m Sverige och ele n kommande ut
bildningen vid MOHS. Sverige hade för 
dem och gemene man i Baltikum, bara 
va rit ett av fl era länder kring Östersjö n. 
Vårt land hade dock , i elen sovj etiska " in
formationen ", framstä ll ts som ett vä nligt 
sin nat socialistiskt la nd . på väg mo t kom
munism. De tycktes inte hell er ha var it 
medvetna om några historiskt sta rka 
band mell an vå ra länder. Ja, jag hade 
haft e n i många avsee nele n fe lak tig bi ld 

av hur Sverige, unde r sovjetticle n hade 
upp fa tta ts av gemene ma n i Baltikum. 
Utb ildningen vid MOHS förväntades bli 
hård, frä mst på grund av stränga di sci
plinä ra och fysiska krav . Några elever 
hade trott att det sk ulle bli något likna n
de de n amerikanska ma rin kårens utbild 
ning. 

Den korta rekryte rin gstiden och fö re
stående sommarsemeste r medförd e pro
ble m att rekrytera e n värdfamilj till varje 
elev . P roblemet löstes genom att någon 
familj åtog sig värdskapet för två e lever. 
Lösninge n var, preci s som vi antog, del
vis ti ll nack del fö r dessa e levers träning i 
svenska. Det sammantagna resulta te t av 
inacko rde ringen i värdfam ilj erna bl ev 
ändå mycket positivt för all a parter. Föl
jande är bämtat från värdfamilj ern as 
skriftliga utlåtanden e fter språkutbilcl 
ningspe rioclen: "de t var mycket positivt 
a tt lä ra känna människor från andra län
de r och kulturer; det var mycket positivt 
att få hj ä lpa dessa lä nder till självhjälp 
och att få delge e le ve rn a vår världssyn" . 
D e smärre proble m man noterade var: 
"att familjen varit uppbunden sju daga r i 
vecka n; att e levern a va r tystl å tna och ini
tiativfattiga" . Ett utlå tande var sä rskilt 
ta nk eväckande: "Man skall ha in sikte n 
att dessa yngl ingar ha r vuxit upp och ut
bi ldats i sovjetsyste met och inte som 
många tro r i något idea li serat gamm a l
ba lti sk t sa mhälle". Flera familjer å tog sig 
se na re at t å ter bli värdfami lj för en bli
vande kadett från de ba lti ska länd e rn a. 
Det bör i sammanhanget note ras att 
värdfamiljerna e nd as t i undantagsfa ll 
hade någon fami lj e med le m i el en sve nska 

ma rin e n. 
LitOI·ina folkhögskola lade till sa m

mans med värdfamilje rn a en fa ntast iskt 
fin grund i form av att e leverna lärde sig 
svenska , lä rde sig vå rt samhällssyste m 
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och grunddragen för vårt demokra ti ska 

samt socia la system. Förhållandet be

sk revs i decembe r 1994 av Litorina folk

högsko la på följande sätt i e n PM till För

sva rsdeparteme ntet: " Ni o unga mä n ut

va lda av respek ti ve land, kom till oss i 

början av maj 1994 med abso lut inga 

svc nsk kunskape r. Målsättningen var att 

göra dem sve nsk talande till avslutningen 

elen 15 decembe r, i elen grad att de obe

hindrat skall kunna följa utbildnin gen för 

värnpliktiga. Samtidigt sk ulle de ha in

hämta t goda kun ska pe r om sve nskt sa m

hällsli v, både hur man leve r som enskild 

person i varelag och fest och hur vårt ge

me nsamma sa mhällsliv fungerar , för att 

så långt möjli gt komm a ikapp sin a svens

ka studie kamrater. 
Innan dc lämnade oss, hade alla varit 

ute och hållit minst ti o briljanta e ntim 

mes[öreclrag var i olika skolor om sin a 

respek tive he mländer. Hos värdfamiljer

na har de fått lä ra sig hur svenska r lever 

och vilka krav och skyldigheter man har 

som medborga re i Sverige. De ha r b li vit 

introd ucerade i svenskt boende, vardags

liv, personlig hygien , fritidsaktiviteter 

etc. De har fått delta i fam ilj ens he la liv 

sa mt även de ltagit i släkt- och vänkret

sens sä tt att umgås . Familj e rna har unel e r 

he la period en stått i nära samarbete med 

MOHS och skolan. Det har skett på re

ge lbundna kvällsmöten och sponta na 

kontakter då prob lem uppstått. MOHS 

har på e tt mycket engagera t sätt tagit an

sva r för sin uppgift och ska pat e tt stort 

förtroende hos såvä l e leverna so m hos 

oss . De har inte bara varit goda represen

tanter för en demokratisk militär utan 

äve n för andra s jöfarande yrken ." 

Förutom svenskunde rvisning fick 

e leverna unele rvisning i Öste rs jöhistoria , 

FN-kunskap, miljöfrågor, arbetspsykolo-
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gi, demokrati , ekonomi, kommunika

tions-. presentations- , informations-. 

sammanträdes- , förh a ndlings- och argu

me ntationstekn ik. Demokratiunde rvi s

nin gen uppfattades av Litorina som sär

sk ilt intressa nt , eftersom dessa e lever i 

mycket högre utsträck nin g än sko lans 

and ra elever hade åsikte r som var främ

mande för sve nskt demokratiskt tänkan

de. '"Vad är detförfel på maffian? De gör 

ju ert bra jobb." Ett annat område som 

Litorina fann sä rskilt viktigt att tala om 

va r "respel<len för m änniskovärdet" . 
Kurschcfen, örlogskapten Jens Lind 

gren, besök te unel e r se nsommaren de tre 

län derna. Behovet av detta besök had e 

framförts redan vid C MOHS rundresa 

unele r vå re n. Kurschefens resa syftad e 

till a tt lära me r om e levernas ma rin er, för 

att bättre kunna avgöra allehanda frågor 

som sä ke rli gen sk ull e uppstå. Lindgren 

besökte även elevernas familj e r. Han 

kunde även bevittna elen rysk a marinens 

öde läggelse av sina fo rna baso mråden i 

Lett land. Den osäkra situatio ne n i de 

baltiska länd erna had e bland ann at kom

mit till uttryck , när officerare ber~ittacle 

om sin räds la för att ryssen skulle komma 

tillbaka och kräva deras te rrito rium till 

baka. 
Eleverna påbörj ade re kryt- och 

yrkeskursen efter at t ha ti llbri ngat jul

och nyårs led igheten i sina he ml änder. 

De utgj o rde a ntal smäss igt näs ta n halva 

elen PB/Svep-kurs som dc var integrera

de i. Preparandkursen innehöll bl and an

nat en fö rsta utbildning i ledarskap. D e 

mö tte då begrepp och tankar so m de ald

ri g tidigare kommit i kontakt med. För

hå llandet att det fanns e n mängel böcker i 

ämnet var ä n mer förvånande för dem . 

Resultatet fr ån preparanclutbilclningen 

var överlag gott. men det fann s vissa 

språkprobl e m varför stödund e rvisnin g 

Foto .fi'ån den 2 juni 1995. l .fdimre raden .fi·ån vänster: captain Zeibots, caprain Leir, 

vicea111iral Non/beck, commodore Baltuska , kommendör Hamilwn. 

sa ttes in. Eleverna började nu också inse 

att utbildningen inte primä rt handlade 

om att klara hårda disciplin ä ra och fysis

ka krav. Det skull e främ st handla om in

tell ek tue lla utm a ninga r och prov. 

Den svenska kaelettuniformen påtogs 

redan några dagar före starten av kadett

utbildnin gen. Skälet var att kadetterna 2 

juni skulle träffa sina marin che fe r vilka 

under et t par dagar besökte Karlskro na, 

inbjudna av sin sve nske koll ega, vicea mi

ra l Peter Nord beck. 
Kaelettutbildningen inl eddes med , a tt 

de tillsammans med sina svenska kurs

kamrater genomförde e tt ha lvå rs teoristu

die r i Karlskrona. MOHS betonade he la 

ticlen att e leverna från dc baltiska lände r

na sk ull e be ha ndl as på sa mma sätt som de 

svenska kadette rna. Betyg, utveck lings

omdömen och tjänstgöringsomdömen 

sattes unele r såvä l preparancl- som kadett

utbildningen. De bedömdes efter sa mma 

refere nsnivå som gäller för svenska värn 

pliktiga och kadetter. Konsekvensen vid 

misslyckande/unde rkända prov, ha r dock 

varit stödunde rvisning. MOHS lade ned 

stor möda för a tt kaelettutbildnin gen även 

sk ull e ge bästa möjliga utbyte för de ut

ländska kade tte rna. Vi insåg redan fö re 

kursstart, att dc svenska kade tte rn a kan

ske skulle fråga sig om de deltog i en bal

tisk kurs och inte tvärtom. Farhågorna vi-
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sade sig till del vara berättigade, men 
integrationspro blemen löstes tack vare 

den observanta kursledningen och kadet

te rn as öppe nh et. 
Res ultate t från den inl edand e be fäls

kursen blev både utbildningsmässigt och 

socia lt mycke t gott. D e utl ändska kadet

te rnas uppträdande blev a lltmer likt de 

sve nska kadette rnas . Språkpro ble men 

bl ev succesivt mindre och frånsett e n ka

dett , uppvisade de hög kapacite t och kla

rade proven bra . Några veckor innan 

start av nä sta utbildnin gsmome nt , lång

resa n med H MS Carlskro na, hedrades de 

lita ui ska kade tte rna och he la MOHS av 

el en litauiske presidenten Agirdas Bra

za uskas besök. Besöket vid MOH S 23 
november 1995 var en de l av presiden

te ns statsbesök i Sveri ge . Programpunk

ten hade lagts in med anl edning av presi

de nte ns önske mål om att få se och lära 

om utbildnin gen av blivande lita uiska 

marin officera re . Utbilclningsresul ta ten 

unel e r långresa n var med ett undantag 
mycke t goda. Det kunde dock note ras att 

de t ge nere llt tog relativt lång tid fö r de m 

att anpassa sig till live t ombord . Det skall 

då betänkas att det var fö rsta gånge n de 

ingick i e n svensk fartygsbesättning. Ka

de tte n som avve k frå n det goda res ulta
te t, gjorde sitt bästa men hade sto ra pro

blem med såvä l de teo retiska stud ie rna 

som praktisk till ämpning. E leven hade 

unde r befä lskursen miss lyckats i [] era 

ämn e n trots omfattand e stödunde rvis

ning. Kort tid efter lå ngresan bes lutade 

la nde ts ÖB a tt e leve n skull e avbryta ut

bild nin gen och åka hem. T ill grun d för 

detta låg de regelbundna resulta trappo r
ter MOHS sä nde till respe kti ve ma rin

eheL 
De n and ra befäl skursen innehöll 

bl a nd ann at de n mycket uppskattade 

troppche fspe ri oden vid örl ogssko lo rna. 
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D e genomfö rde då till sammans med sina 

kurskamrate r, utbildnin g av nyinryckta 

svenska vä rnplikti ga . Kursledninge n 
kunde då bl and ann at ko nstate ra a tt ka

de tterna an ammat svensk utbildnings
me todik och svenska leclarskapsprinci

pe r. 
E fter be fä lskurse n följde så yrkes kur

sen bl anclad med bland annat fyra veckor 

på skon e rte rn a . D et va r naturligtvis inte 

slumpen som avgjo rde a tt sko ne rte rna 

unel er periode n besökte såväl Li epaj a, 

Kl a ipecla so m Tallinn. Sverige genom
fö rde vid denna tidpunkt en ann a n marin 

ve rksamhe t till stöd fö r de ba lti ska län

de rna. Minkri gsavdelningen genomförde 

i farvattn en vid Dagö och Öse l minröj

ningsope rationen MCOPEST (Mine

clearance Operati o n Estonia) . Operatio

ne n genomförel es i samverkan med den 

estniska ma rin en och syftad e bl a nd an

na t till utbildning av estniska marinens 

pe rsonal. Kade ttern a från de baltiska 

lä nderna lämnade sko ne rterna unel er nio 
dagar för a tt de lta i o pe ratione n. 

Den avslutande s jö kurse n ha r inne

hållit en ko rtare stueli e tj änstgö ring på is

bryta re sa mt tjänstgö ring på minkrigsav

de lninge ns sta ber och fartyg. De har 
dessutom få tt ko mpl etterande sta bs

tj änstutbildnin g och de ltagit i minkrigs

avdelninge ns minrö jningsoperati on 

Lettl and . 
Samm a nfa ttningsvis kan ko nstateras 

a tt de åtta fl aggkad ette r som 29 maj 1997 

utn ä mns till officera re av chefern a för de 
tre balti ska marin e rn a har full gjo rt sin 

sve nska o ffi cersutbildning med ett myck

et gott res ulta t. Fö ruto m goda studiere

sulta t ka n ko nstate ras, a tt de tre åre n i 

Sveri ge äve n har med fö rt att de kulture l

Ja skillnade rn a, vilk a inl ednin gsvis var 

kl a rt märkba ra, nu ha r suddats ut. Jag 
å te rvänel e r till e n av värdfa milj ernas 

komme nta rer: " Man skall ha insikte n att 

dessa yn glingar har vuxit upp och utbil 
dats i sovjetsyste me t" . De skillnad er vi 

särskilt hade no te rat vid jämföre lse med 

sve nska un gel oma r var: sä mre initi a ti v

förmåga , vana vid e tt ann o rlunda ledar
skap (ho t-kontro ll -bestraffnin g) , liten 

förståelse för e ko nomiska rea lite te r, 

sämre social fö rm åga och a nnorlund a 

etik och moral. Dessa nybli vna officerare 

komme r förh oppningsvis a tt ges nöd vä n
digt stöd i de ras iver a tt bidra vid upp

byggnade n av de tre nya ma rinern a. De 
ger dock själva uttryck för viss oro över, 

att inte fullt ut kunna till ämpa vad de lä rt 

hos oss. En o ro som tyvärr verkar berä t
tigad , när man i Högkvarte rets beskriv

ning av dagens fö rhålland en kan läsa : 

"Utbildningsme todiken präglas av e n 

aukto rit är lecl a rstil , välk änd från sovj e

tisk tid men som också ha r vissa likhe te r 

med vad som fö rordas av några väster

ländska natione r. De n me r ö ppna sve ns

ka a ttityd en och det ansvar som läggs på 
den värnplikti ge väcker fö rundran och 

viss mi sstro. De ba lti ska be fäl som be

kantat sig närma re med de n sve nska sti 

le n ä r positiva, men tve ksa mma till a tt 

unga balti ska vä rnplikti ga ä nnu skull e 
visa sig mogna fö rtroende t. " 

Hur ser marinerna ut som de 
nyutnämnda officerarna 
återvänder till? 
Uppbyggnaden av marin e rn a är alltj ä mt 

i inl edningsfasen. D e komme r trots allt 
a tt finn a sina marin er i en något bättre 

mate ri e ll status än de va r i när de fö r tre 

år sedan åkte till Sverige. Marinern a ha r 

nog också gene re llt nå tt e n något högre 

grad av profess io nali sm. Mycket tack 
vare o lika form e r av inte rn ation e llt stöd 

och sa marbe te , främst ino m rame n för 

PFP. Några fa rtyg tillfö rs i närtid och e tt 

anta l givarlände r öve rväge r a tt ge nomfö
ra projekt BALTRON (BALTTC NA

V AL SQ UA D RON). E tt proje kt sy ft an

de till a tt av mestadels befintliga e ll er i 

närtid tillförda res urser , skapa en gemen
sa m sjöstyrk a för fred sbe främj a nd e in

satser. U rsprunget är de å rliga sa möv
nin ga r, som de tre ma rin e rn a bedri vit un

der många år. T yskl and har påtagit sig 

leda rro lle n fö r proje ktet. 
Stöcl i fo rm av grundl äggande offi

cersutbildning jämförbar med den sve ns

ka , lämnas mig veterli ge n bara av Dan

mark ocb Finla nd. Båda ländern a del

gavs tidigt vå ra planer. De n danska ut

bildningen är fe måri g inklusive ett års 

språ kutbildning och den e rbjuds all a län

dern a . De n fin ska är fyraå ri g me n inne

fatta r ej språkutbildnin g eftersom den 

endast erbjuds Estland. F lera andra väst
lä nder lämnar stöd i form av korta re ut

bildningar och till del även utbildningar 
fö r högre nivåer. D et ä r dock ä nnu så 

länge bara några få som genomgått dessa 

utbildningar. Marinerna har eme ll ertid 

lå ng väg kvar fö r a tt med rimlig sä ke rhe t 
å tminstone kunna hävd a de n territo ri ella 

integriteten på de lägs ta konfliktnivåer

na. Ländernas e konomi e r medge r för

modligen inte a tt försv aret kan tilld elas 

sä rskilt myck et mera pengar. D e t ko m
mer med andra ord att krävas fortsatt 

stöd i form av utbildning ocb mate rie l. 
Den lita uiska marinen har idag e n to

ta l personalstyrk a om cirka 850 ma n. Cir

ka hälften av officerarn a komme r från 

f.d. sovjetma rin en. Ma rine n har sedan 
sin tillkomst 1993 tillfö rts: e n sjö bevak

ningscentral och bättre radarsta ti o ne r i 

kustbevaknings ko mpanie t, e tt mindre 

unde rh ållsfö rband samt en kustartille ri

ko mpo nent i fo rm av ele n kustfö rsvars
bata lj on vilk en 1995 öve rfördes från ar-
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meb rigade n. Kustflotta n har tillförts en 

av Norge skänkt obeväpnad patrullbåt 

typ Storm. Sto rbritanni e n komm e r even

tue llt att skänka en 40 mm -kanon till Li 

ta ue n för att å terbeväpn a DZUKAS så 

att ho n kan full göra de uppgifter hon är 

avsedd för. Alla sjögåe nde enhete r är ba

serade i Klaipecla. Sjöbeva knin gsce ntra

le n ä r en de l av Sveriges bistånd till Li

taue n och e tt ko mplett s jöbevaknin gssys

te m ska ll e nli gt plane rna formellt över

lämnas sommaren 1997. Ansvaret för 

gränsbevakning till sjöss delas me llan 

grän spolise n, som har ansva ret för st ran

de n och några kilom ete r ut i have t, och 

ma rin e n som sva rar för resten av s jö ter

ritOI·iet. 
De n nya le ttiska marin en orga nisera

des redan uneler s jälvständighe tsåre t 

1991. Den består idag av: två ma rincli

strikt, en kustförsvarsbataljon och en 

ma rin skola. Det södra marindistriktet 

(västkusten) har sin bas i Liepaja och det 

ce ntrala marindistriktet (Rigabukten) 

har bas i Ri ga . Kustförsvarsbata ljonen 

bestå r idag av bland annat några mark

stridsutrustade förband och rada rstatio

ne r. Marinens främsta uppgift är att för

hindra kränkningar av let tiskt te rritorial

vat te n. Den a nsvarar dessutom fö r mot

svarigheten till svensk kustbe va knings 

uppgifter fr ånsett miljöskyddsinsa tse r. I 

båda marindistrikten ingå r e n sjöbevak

ningscentral och en kustbevakningsdivi

sion. De vikti gas te de larn a av havso mrå

de t kommer unele r 1997 att kunn a över

vakas med e tt s jöbeva kningssys te m be

stående av repa rerad kvarlämnad rys k 

utru stning och diverse tillskott genom 

svensk försorg. Flottan ä r sammanförd 

till e n ylattackdivision ingående i de t 

södra marindi strikte t och baserad i Lie

pa ja. Divisione n bestå r av sammanlagt 

sju fartyg. Tre patrullbåta r av typ OSA, 
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e n avbeväpnad f.d. norsk pat rullbå t av 

typ Storm samt två minsvepare av typ 

Ko ndor (f.d. östtyska , skänkta av Tysk

la nd ). D e båda minsve pa rna komme r un

de r å ret a tt re nove ras i Tyskl a nd. D e 

kommer däre fter enli gt pre liminär pla

ne ring att från mitt e n av 1998 utgöra 

Lettlanels bidrag till BAL TRON. Perso

nal styrkan i marin e n ä r idag cirka 1000 
ma n och ele n skall enli gt planerna utökas 

till ca J 600 man. Hälft e n av dagens offi

cerare har e tt förflut e t i Sovjetmarinen. 

Till skillnadmot förh ållande t i de and

ra baltiska staterna organiserades elen est

niska flotta n (marinen) först några år ef

te r självstä ndighe ten. Det var ända fram 

till 1994 tveksamt om man skulle sätta 

upp en flott a (marin). Skälet till tveksam

he ten bedöm er jag var förh å ll ande t att 

man året före självständigheten hade or

ga niserat en gräns- och kustbevakning vil

ken efter självständighe ten växte rejält. 

G ränsbevakningen är under inrikesminis

te rn ansva rig för gräns- och kustbevak 

ning och disponerar bland ann at en pa

trullbåtsdivision. Gränsbevakningen har 

idag totalt e tt sextiotal båtar och fartyg 

medan flottan licler brist på nästan allt. 

Pe rsonalbriste n är kanske det största pro

blemet. Nästan all flottans personal , värn

pliktiga och office rare, tjänstgör ombord. 

Dc är totalt cirka 120 man. Samtliga offi

ccra re i scniora befa ttningar sa knar 

egentlig örlogsmarin erfarenhet. De kom

me r från den f.d . sovjetiska fisk e- och han 

delsflottan. Flottan består idag av tre pa

trullbåtar, två ex-DDR minsvepa re av typ 

Ko ndor och ytterliga re mindre e nhe ter. 

De n kommer se nare i å r att tillföras ytter

liga re två minsvepare från Tyskland. 

Dessa minsvepare ko mmer att vara fullt 

utrustade och de estniska besä ttningarna 

ge nomgår unde r hösten särskild utbild

ning i Tyskland. 

l, 
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Ytterligare två elevomgångar 
har påbörjat utbildning vid 
MOHS 
Samtliga persone r vi trä ffade unde r re

sorna i de baltiska länderna under mars/ 

april J 994, framfö rde önske mål om fort

satt utbildnin g i Sverige. Behovet be

dömdes då vara cirka fem årskurser. 

CKF lämnade e n positiv respons, men 

betonade att de t krävs fortsa tta rege r

ingsbeslut. MOHS framfö rde i skri ve lse 

de n 18 augusti 1994, att de n hittills fram

gångsrika starten av utbildningen tyder 

på goda förutsä ttningar a tt genomfö ra 

fortsa tt kontinuerlig utbildning av min st 

fyra nya e levom gå ngar. Förändringen av 

utbildningen vid MOHS (Maroff 96) 
skull e dock medföra att e lever från de 

balti ska sta tern a måste bö rja språkut

bildning i januari 1995. Kon tinuite te n 

skull e i a nnat fa ll brytas och nästa om

gång skulle tidigas t starta i januari 1996. 
(Maroff 96 innebar bland a nnat att kurs

starten i juni skulle utgå.) Regeringsskif

te efter valet höste n 94 med fö rde att be

slut fördröjdes. CM skrev 1994- 11 -23 till 
regeringen: "Försvarsmakten föresl år a tt 

rege ringen besluta r att erbjuda de balti s

ka sta te rna å te rko mmande antagning av 

sex tillnio e leve r per år till utbildning vid 

marin e ns office rshögskol a . Principbeslut 

bör de lges unel er december 1994. '' l de

cember meclcle lacles att regeringen e j av

såg fatt a beslut i frågan om fortsatt suve

ränit e tss töd. Sk älet var att de först vilie 

se res ultatet av de n nyligen påbörj ade 

sa mm anställninge n och prio rite ringe n av 

suveränitetsstödet till de ba lti ska lände r-

n a. 

I unele rlaget som MOHS i de tta sa m

manh a ng lämn ade till Högkvarteret på

pekades att: "Felaktiga slutsa tser kan 

dras om elen grundläggande utbildningen 

av ma rinoffice ra re okritiskt åsä tts stäm

pe ln militär utbildning. Utbildningen är 

av både militä r och civil karaktär. Den 

civila utbildningen i språk och sa mh äll s

kun skap domin e rar he lt unele r de t första 

ha lvåre t. Den militära utbildninge n ä r av 

mycket allmän karaktä r. Tonvikten ä r 

lagd på att dc blivande office rarn a skall 

kunn a tjän stgö ra på beva knin gsfa rtyg. 

D e n militära utbildnin ge n inne hå ll e r 

även ett stort mått av civil utbildning typ 

leda rska p, naviga tion , sjukvå rd , brand

och skyddstjän st. " Rege ringen uppdrog 

el en 12 april 1995 å t Försva rsmakte n "a tt 

anordna marin utbildning för ytte rligare 

tre e lever från vardera Es tl a nd, Le ttl a nd 

och Litauen." Medledning av då dragna 

e rfa re nhete r kombinerat med förh å ll an

dev is lång tid till kurss ta rt , föreslogs att 

e leve rna skulle börja stuelera svenska i 

he ml ä ndern a. Förslaget och det ny a ut

bildningsinne hå ll e t (en! Maroff 96) för 

omgång 2, presenterades för marinche

ferna vid deras besök vid MOHS 1- 2juni 

1995. Försvarsmakten lämnade i juni 

1996 e tt försl ag till UD och Försva rsde

parte mente t o m utbildning unde r J 997-
99 av elen tredje omgången. Av förslaget 

fram gick återi ge n att Försvarsmakten 

önskade få i uppdrag att pl anera för å rli

gen å terkomm ande kursstarter. Reger

in gsbeslutet dröjde ända till mitt e n av 

december och inne höll in gen långsikti g 

inriktning. Beslutet inne fat tade även att 

ni o blivande a rmeoffice ra re skulle utbil

das med start i januari 1997. Litorina 

fo lkhögskola fick därmed ansvare t för 

språ kutbildning av 18 e lever från de bal

tiska lände rn a och två th a iländska e lev

er. Den thail änd ska marin en had e nämli 

gen köpt utbildning för två sjökadetter. 

Denn a utbildnin g skulle genomfö ras på 

motsvarande sä tt som utbildninge n av 

e leverna frå n de baltiska lände rna. 
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Inl eda nde problem kunde, trots det 
sena rege ringsbeslutet , un dvi kas tack 
vare a tt a ll a förbered e lser inklusive 
språkstudier i svenska hade vidtagits i de 
baltiska marin e rna. MOHS hade kon
trakterat Litorina samt värdfa milj er. 

Förslag till framtida 
utbildning 
Regeringen konstaterar i bakgrundsbe
skrivninge n till sitt rege ringshelut 1996-
11-21 angående Uppdrag avseende stöd 
inom Försvarsmaklens område till de bal
Iiska länderna att "det är e tt starkt 
svenskt intresse att de baltiska länd erna i 
alla avseende n förblir suveräna sta te r. 
Ett centralt o mråde är därvid stöde t till 
uppbyggnaden av försvarsmak ter under 
demokrat isk kontroll med utbildningsin -

TJG l RESP 

sa tser som en sä rskilt viktig komponent. " 
Be hovet av stöd är säkert sto rt äve n för 
lä ndernas övriga försva rsgre nar. Det 
vore eme ll ertid synnerligen ok lokt a tt nu 
begränsa de n grundläggande office rsut
bi ldningen fö r marinern a. Jag ha r vid 
kontakter med de baltiska ma rin chefer
na, konstate ra t ö nskemål om högre ut
bildning (KHS- e ll e r FHS-n ivå) sa mt al
le han da ko rta speciali stutbildningar. 
Min rekomme nd ation är att lä mpliga re
presentante r för givarlandet Sverige sna
ras t kall a r de balti ska lä nde rn as försvars
makter till överläggningar i syfte att läg
ga fas t en långsiktig plan för utbildnings
stödet. 

Nedan skisserade förslag, till fortsatt 
utbildningsgå ng för några av de nyexa
min erade office ra rna , kan tjäna som dis
kussionsunde rl ag vid överl äggningarna. 

FÖRSVARSMAKT 
(i Sverige) 

cirka 2 AR 
FHS:TakM 
2001/2002 
(i Sverige) 

SJÖTJÄNST 
1-2 AR 
(i egen marin) 

UTBILDNING 

SJÖTJÄNST 
MOTSV KHS 

1-2AR 
OFFICERSEXAMEN 

MAJ 1997 (i egen marin) 
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Komme n ta re r: 

- FHS:TakM (jfr tidigare Allmä n kurs 
vid Militärhögs ko lan) bör erbjudas 
fö r en elev pe r land fr o m å r 2001 
med årli g fort sättning 

- FHS:CK bör e rbjudas för en elev per 
land fr o m år 2004 och årligen därefter 

- O HS-utbildninge n bör fortsätta e nligt 
nuvarande modell under ytte rligare 
tio år för Litaue n och Le ttland. Est
la nd bedöms ha motsvarande be hov 
under ytterliga re 5 år och antale t elev
e r kan därefter eventue llt red uceras. 

Lita uen har framfört att de önskar sä nd a 
sex kad etter per år till Sverige och att de 
sjä lva önskar bestämm a om de skall sä n
da arme-, marin- e ll er fl ygkadette r. De 
vill även s jälva bestä mma om de ska ll ut
bildas till mek förb a nd , signa ltru pperna, 
kusta rtilleri , luftbevakning, bastj änst etc. 
Motsvarande önskemål bör äve n bea ktas 
fö r Lettl and och Estl and. 

- FHS:Ta kM bör föregås av e n 4-6 
veckor lång preparandkurs för 
e levern a från de baltiska state rn a . 
Be hovet motive ras av att be höva in 
hämta kunskape r som de svenska 
e levern a få tt genom förband stjänst
gö ring och Krigs högskolan (KHS). I 
framtid en komm e r det även att finnas 
be hov av FHS:Tak utb för blivande 
a rm e kadetter. 

E n a nn an viktig sa k at t ta ställning till , är 
i vi lke n o mfattnin g e levern a under de n
na kurs skall få ta del av vi ss sekretessbe
lagd in format ion. 

- Med den intern ati o ne ll a utbildningen 
mo tsva ra nde KHS avses att de t i 
BAL TRON-proje kte t bör skapas e n 
för ända målet anpassad kurs riktad 
mot f'artygsch efsnivå n. Svenska ma
rin officerare bö r medverka som lära
re i de nna utbildning. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn . 0455 - 102 98 
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Kompletta 
undervaHens-
system 

Erfare nhete n seelan sta rt e n 19 10 och fo rt sall inte nsiv sa tsning på 

forskning o<.:h ut vecklin g har gjort Bofors Underwater Systems till 

ett av de kdandc fö retagen i världen in om undc rv att en s t ~: knik. 

!\'lotalH: Fö re tags ledning. ut vec kling och til lve rk ning a v tunga 

oc h lätt a to rped syste m sa mt ledningssys tern fö r to rpede r och 

unde rvatte ns farko ste r. 

Linköping: Fjärrstyrda undervatte nsfarkos te r för civ il t 

och milit i.i rt bruk. 

Landskrona: Sjömi nor. minröj sys te m och sj unkho mbe r. 

r:::n::J BOFORS 
l:!!:] UNDERWATER SYSTEMS 

CELSIUS GROUP 

Bolors Underwater Systems, Box 910.591 29 MOTALA. Sweden 
Tel 0141-22 45 00 

lt' s all ab out effect 

Generallöjtnant 
PERCURT GREEN 

Cenerallöjtnmll Percurl Green ii r cheffor operations
ledningen i nol/l li ögkvarterel tillika stf Överbefällwvare 

Anförande vid /LIC 97 i Stockholm 1997-06-04 

Under värdskap av Kungl. O rlogsmannasällslwpel och AFCEA Slockholm Chapler 

sam! i samarbe/e m ed Försvarshögskolan , Försvarels malerielverk, Försvarels f orsk

ningsans fall och Försvarels krigsspelscen/rum genomfördes del andra inlernalionella 

seminariel om låginlensilelskonflikler 4-6 juni / 997. l anslulning till en 11v seminariets 

program punkler höll generallö jlna/11 Perutri G reen detta anfö rande. 

l have been askecl to share with you my views on som e of the issues, that you have on 

the agenda for the /LIC 97 seminar. l have ehosen to, ve1y briefly, talk a bo ut lo w 

iniensity con.flicts in the changing security policy environment, thai we see today in 

Europe. 

Throughout th e post-Cold War era t here 

has been an ongo ing discussio n bo th o n 
the nati o nal and the inte rn ational leve!. 

Early wa rnin g, preventive actions, a nd 

crisis management have become co n

ce pts wide ly used in milita ry and po liti ca l 
circles . In thi s co ntext, o nc of the key 

proble ms has been the conceptual confu 

sion in th e de bate conce rning low-inte n

sity co nflict. As in man y o th er dcba tes, 

th e rc has , for a Io ng lime, been a need to 
speak th e same language if th e vi ews of 

conte mpo rary events are to be unde r

stood. 
Today, we have daily ea rly warnings 

for potential c ri ses and conflicts. T he 

proble m is not to detect signals, bu\ to in -

te rpret, evaluate and react swiftl y and 

with adequa\e measures to such signals. 

To identi fy significal1! his!Orica/ events 

in retrospec/ is seldorn difficul!. To pre

die! a development ou/ o( a myriad ofpo
litica/ signals may prove muclz harr/er. 

A ndfinal/y m obilize a political willfor 
prevel1five actions is a/mos/ impossible. 

T he possibiliti cs to eva luate such sig

na ls are still mo rc difficult since curre nt 

co nfli cts a re more a nd more focused 
within, rath e r lh a n betwcen, co untri cs. 

Conflicts and chall enges of socie tal 

no rm s and th e fo rm ati o n of a code of 

laws within a socie ty can lead to socie tal 
di srLtption and may eve ntually produce 

low-intensity co nflict. 
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Low-intensity conflict can be orches
trateet by both interna! and externa! forc
es. The discussion of the eauses and ef
fects of such disruption and actions of 
these forces provides the basis for histor
ical reviews of selected examples show
ing the emergence of different forms of 
low-intensity conflict. Societal , political , 
economic, la w enforcement, military and 
other aspeels must be examined. Current 
and emerging mod e ls, techniq ues and 
tbeories must be analyzed. 

lt's necessary to evaluate a series of 
case studies in modelling and analyzing 
examples of low-intensity conflicts and 
applicate these models on on-going con
flicts and the conflict phenomena. 

A presently relevant question is how 
those earlier strongly centralized and so
cialized states in Europe can develop into 
that we in the west woulcl term democra
cies. The structure which they left behind 
from having been extremely effective and 
disregarclecl of the individual, also proved 
to be very vulnerable. In some cases this 
was replaced by negligence and corrup
tion, by strident wills and indecisiveness. 
To the same clegree that these effects ap
pear, t here is a growing neecl for powerful 
men and rapid decisions. 

Even if these reflect a fundamental 
purpose, that is to proteet the interest of 
the people against eventual exploiters, 
the strong-men soon find a seconclary 
mission in securing their own continued 
existence - also with the risk of ignoring 
the will of the people. The danger exists 
in the development of interna! conflicts 
in which groups of people are set against 
other groups and either the situation be
comes uncontrollable or the strong men 
turn the interna! conflict against an al
leged externa! threat from one or server
al of the surround i ng countries. 
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Therefore, i t isvitaltha t the innumer
able conflicts wihich have ensued and 
will continue to arise also become impor
tont to us. We cannot in silence observe 
what is now happening in the former Yu
goslavia or in other regions. 

Europe (and, for that matter, the 
world) must intervene much earlier so 
tbat hastiiities do not develop into civil 
wars or into antagonisms whicb give rise 
or lead to armed conflict between na
tions. Europe's historical stupidities 
must not repeat themselves. 

In the transformation which is now 
happening among the nations of Europe 
it is not primarily the externa/ threat 
against the emerging clemocracies which 
is greatest I t is the interna! menace. Th is 
takes the form of broken expectations 
regarding the development of genuine 
freedom for the people in a political 
demoeratic direction , their economy and 
prosperity no less than the increased 
criminality and Mafia configurations, 
which even branch off across the nation
al boundaries. 

lt is within this area that the greatest 
risks are found for a setback in the peace
ful development process. On the other 
hand, this puts entirely different demands 
on the actions of the international com
munity. l t is no longer a question of rela
tions between nations. It is just as much a 
question of how difficult it is for a nation 
to con tro! develoments in the own society. 
If this goes wrong at the same time as 
those groups that have put themselves 
outside the demoeratic process begin to 
cooperate across national boundaries, 
haret to control, conflicts can arise. 

Consequently, this is not only about 
preventing conflicts between states in the 
manner stated in th e UN Charter. To an 
even greater extent this concerns the abil-

ity to recognize and understand the need 
for international support which serves the 
on going path toward democracy. 

In historie perspective, the major pur
pose of military units has been to act in 
conflicts between nations. Until recently 
the existing military organizations and 
units have, through an implicit doctrine , 
been able to exhaust their energies 
against a comparative enemy. This state 
of affairs has successively begun to disin
tegrate. There are many examples of sit
uations that have occurred since the Sec
ond World War in which organized mili
tary u nits ( despite tbeir size) have been 
defeated by unconventional, not always 
easily iclentifiable, forces. 

The development of the military re
source is in the midst of a vigorons trans
formation. The Chief of Staff of the Unit
ed States Army asserted recently that he 
could have never conceived that the army 
would be used in its own country to sate
guard the Olympic Games. Toachieve the 
secUl·ity that we are all striving for 
whitout, for that sake, surrending a mil
limeter of our individual freedoms, de
mands cooperation across a wide cross
seetian of society. This erosses the divid
ing Line between the civil and the military 
as weil as across national borders. 

Several keywords in this con text: 

• Flexibility and selective engagement 

• The ability to offer one's services at 
times of great strains on the commu
nity and on all levels of conflict 

• Cooperation on alll evels 

• Small li ght units which can operate 
autonomously with a high degree of 
perseverance, agility and firepower 
over longer periods. 
Sweden has taken a substantial step 

111 this direction through our participa-

tion in the conflict in the former Yogo
slavia using our knowledge from earlier 
UN peace keeping acitivities. In a 
tangible way this has shown the need for 
other capacities than the more traditio
nal military capabilities. This was clearly 
shown in th e new Swedish Defence Deci
sion , which came in to effect Dec -96. The 
parliament hammered out four distincti
ve goa ls for the armed Forces: 

• Detend the nation against an armecl 
attack 

• Maintain our territorial integrity 

• Be able to carry out international 
peace promoting operations 

• Be used during severe national strains 
and stress on ou r society peacetime 
In the present situation our main et

fort should be towards the last three mis
sions, thereby securing the a bility should 
an attack occur, how unlikely it may be 
seen. So it is in a way low intensity con
flicts , for example defined as PSOs, tbat 
should be, according to our political 
masters the major issues to prepm·e for. 

But again this concentration on low 
intensity conflicts of different sorts must 
not obscure the long-term vision/objecti
ve - a total defence with a capability that 
guarantee the surviva l of Sweden as ana
tion state . Today you've heard speecl1es 
about and disenssed how to understand 
the characteristics of emerging conflicts 
in order to direct appropriate ap
proaches to Future Low-Intensity Con
flicts . I hope that you have had a reward
ing day. On the following days you will 
discuss th e process of integrating civil 
and military capabilities in Response to 
Low Intensity Conflicts and the ways to 
co-ordinate and implement different or
ganisations in a cost-effective manner. l 
wish You all another two great days. 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 

Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under ti

den då mässen hålles stängd Gul- och nyårshelgerna samt sommar

semester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter 

överenskommelse med bibliotekarien. Bibliotekarie är korresponderande 

ledamoten Gunnar Nordanfors. 

Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/105 62 

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

Biblioteket i STOCKHOLM 

Biblioteket finns på Jungfrugatan 51 . Bibliotekarie är ledamoten Bo Gra

nath, bostadsadress Wallmar Yxkullsgatan 40, 1 tr, 118 50 Stockholm, tel 

08-84 98 58. Biblioteket är tillgängligt under tiden september - april efter 

kontakt med bibliotekarien. 

Specialområden som biblioteket innehåller: 

1. strategi med inriktning på doktrinutveckling 

2. Internationell rätt, speciellt havsrätt 

3. Arktisk forskning 

4. Navigation och sjömanskap 

5. Hydraakustik 

6. Telemotmedel 

7. Navalmedicin med dykeri 

8. Marinkalendrar av olika slag och årgångar 

9. Lexikon och uppslagsböcker 

l övrigt finns litteratur inom områdena Historia {K) och Krigsväsen {S). 

På Jungfrugatan finns även ett bildarkiv med ca 36 000 kartonger innehål

lande över 1 00 000 bilder på örlogsfartyg från hela världen samt även bil

der på handelsfartyg, personer och marin verksamhet. Bildarkivet hand

has av Richard Areschaug med adress Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57 

Stockholm, tel 08-782 98 37. Den som vill låna bilder kan vända sig till 

Richard Areschoug. 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Kolllill endör fl eriiiall Fällsfröiii iir Ch effor 

Förs varsiiWIUeiiS krigsspelce!lln!nl 

Styrning och redovisning 

De under försommaren 1997 lämnade redovisningarna av Operativ studie 7 och 

utredningen kring Hägkvarterets organisation gav mig anledning att fundera kring 

Försvarsmaktens utveckling och de svårighete1; som uppstå1; då "middle-manage

ment" medverkar. Inte minst då man försäker finna nya lösningar. Det sades ju 

nästan rent ut. Ju fler som blir inblandade och aktivt deltar i arbetet, ju snabbare 

slipas hörn och kanter av och snart är man tillbaka på ruta noll. Det blir konventio

nella lösningar och breda penseldrag för att alla - eller åtminstone en majoritet -

skall kunna acceptera slutsatserna. Inte minst för att säkra sin "egen roll" och 

"verksamhet inom ramen för det nya". Vwje krav på detaljreglering föds nere i 

organisationen; inteför alt det är nödvändigt, utan för att bevara det bestående. 

Operativ studi e 7 ha r i sitt a rbete täckt 

hela de n bredel som kan vara nödv 2i ndig. 

D et konstaterades också att om Operativ 

studie 7 hade genomförts på norm alt sätt 

s~t hade man bara studerat kriget samt i 

övrigt dragit slutsatse n alt då kl ara r För

svarsma kte n också av fredstid a krise r 

och inte rn ation ella in sa tse r. 

Min slutsats av det ta blir att vi över

lag har fö r må nga office ra re som i sto r 

utsträckning ha r gamm<ilclags värde ring

ar, tank a r om möjli ga (krigs)sce narie r 

och därm ed inaktue ll a strukturer. Det är 

de tta so m utgö r de n ram man referera r 

till. Inte undra på att förnye lsen till stora 

de la r lyser med sin frånvaro. Delta sena

re är typis kt för elen ledning, styrnin g och 

redo visnin g som nu byggs upp. D et tal as 

om ledning i krig. J ag har många gånge r 

frågat hur det kommer sig att de tta , som 

vi inte har någon som helst praktik från, 

ska ll vara styra nde. Är det inte så a tt det 

vi nu gör skall göras så effek tivt som möj 

ligt? Är det inte så att ledning vid "svåra 

påfrestningar på samh älle t" kommer a tt 

led as på det sät t som vi nu är vana vid 

och som vi kan ? 

Förre ÖB, Bengt G ustafsson , ko nsta

terctde a tt elen svåraste ledningssituatio

ne n var övergå ngen från fredstida verk

sa mh et till krig. Det är då vi måste kunna 

omprioritera från långsiktigt till nä rali g

ga nde. Det är då som vi måste se till att 

ele n förrådsställda organisationen a ktive-
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ras. Det är då som de mest vitala besluten 
fa ttas . Och de tta ska ll vi gö ra med en led

ningsorganisa tion som vi a ldrig prövat! 
Jag delar fullt ut a tt, så lå ngt de t är 

mö jligt, bör ledningsorgani sation e n vara 

de nsa mm a oberoe nd e av situatio nen. 

U tgå ngspunkte n bör då va ra a tt de t so m 

sk ilj e r endast ä r uth å lli gbet samt det a n

tal enh eter so m skall ledas. Det inne bär 

att vi sa mtidigt skall kunn a 

* rekrytera och utbilda officerare, 

··· utveckl a och anskaffa ny materi e l, 

utbilda och omsätta förba nd i kri gso r

ga ni sa tio ne n, 

ge nomföra internati onella insatse r, 

* vidmakthåll a förrådsställd orga ni sa

ti o n, upprätth ålla anbefalld be red

ska p och mobilisera , 

* lämna stöd till samhäll e t och hävda 
vå r territorie lla integri tet, 

* fö rsvara landet samt 

* driva MAL och övrig infrast ruktur 

som är e n förutsättning för att utbil 

da , omsätta och förrådshålla förband , 

för att kunna upprätth ålla a nbe falld 

be redsk ap och mobilisera, för att 
kunna läm na stöd till samh äll e t och 

hävda vå r territorie lla integrite t sa mt 

för att kunn a försvara landet. 

På detta sä tt skapas e nh etliga områ

de n med i förväg defini e rade resultata n

svar. Därmed kan också interakti one n 

dem e mellan beskrivas och den, för varje 
o mråde unika , interna processen beskri

vas. Då kan också ledningen för respe kti

ve o mråde orga niseras. 
l det nu genomförd a arbetet med 

H ögkvartere ts o rganisa ti o n har man ti 

digt lås t e n grundläggande förutsä ttning 

- en myndighet, ett högkvarter och en 
stab. Därmed ba r ma n skapat synonymi
ter me llan resulta tansva re t för Fö rsvars-
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makten och Högkva rt e ret. Processerna 

få r styra och det inte rn a resultata nsvaret 

blir otydligt. 
E n matriso rganisa tion skapas. Ingen 

få r fullt ut tydligt res ulta tansvar. De t blir 

Högkvarterschefe n som är resulta tan 

sva rig för he la Försva rsmakten inför ÖB. 

Hur det bli r inom Fö rsvarsm a kte n är 

svå rt att säga. Jag to lkar eme ll e rtid ÖB 

krav att Högkvarte ret skall teckna "av

ta l" om uppdrag med förband schefern a 

som at t ha n s jälv inse r svå righe terna i 

de tta avseende. Me n varför bara för

ba ndschefe rn a? Här finns de n fe la kti ga 

ko pplinge n till led ning i kri g. Ma n talar 

då e j om allt det övriga som också måste 

ledas. 
Krigsförba ndschefern a kan inte an

svara för den lå ngsiktiga utvecklingen el

le r infrastru kturen . Ve m gör det? Är det 

Pe rsonall edningen och Materie ll edning

e n? Vad ansvarar Gene ralinspe ktörern a 

för? Vem vill bli anstä lld som o fficer i 
Försvarsm akten? Blir man inte först yr

kesman (pansarofficer , s jöma n e lle r flyg

fö ra re)? Vem företräd e r denn a kompe

te ns i ledninge n? 
Frågorna blir många . Komm er inte 

a ll a försla g till förändringar och strävan 

e fter dynamik i orga nisa tione n att mot

a rbetas? Varj e förä ndring innebär ett 

fö rändrat infl ytande sa mtidigt som infl y

ta ndet är mycket diffust och utan defi
ni era t resulta tansvar. 

Visst går de t att leda Försva rsmakten 

på detta sä tt . Det förut sätter dock att alla 

ha r total integrite t och att ingen bar per

so nli ga ambitioner. Vi skall så ledes kun

na rekryte ra dessa sjä lvutplånande ideal

ister som e nba rt arbe tar för sa ke ns bästa 

utan egen vinning. Jag har bittill s kastat 
ut e tt anta l frågo r och påstå tt vissa sa ker. 

Jag ska ll nu försöka att form ul era det 

he la till en hållbar helhet. Sjä lvk lart 

komme r mina egna prefe re nser att sk ina 

igenom även om jag försöker vara så ob
je kti v so m möjligt. 

LEDNING, STYRNING 
OCH REDOVISNING 
Inledning 
Försva rsmakten ha r unele r de se naste 30 

åren geno mgå tt och står in för stora för

ändringa r. Unele r 60-ta le t utvecklades 

krigsmakte n mot bakgrund av briste rn a 

vid andra världskrigets utbrott , de po li 

tiska fö rä ndrin ga rn a i östra E uro pa , elen 

uteblivn a noreli ska försva rsalliansen, 

NATO tillkomst, Berlinblockaelen och 

Kubakrisen. Kri gsorganisa tionen var 

fortfarande av stor omfattning. l slute t av 

60-tale t kom fredsrörelen och proteste r
na mot Vietnamkriget att bli domin eran

de . De t tidigare sa mförstå nd et om för

sva re ts utveck ling mellan de demokrat is

ka parti e rna bröts. Benämningen Kri gs

makte n ersattes av Försvarsmakten. 
Försva rets e konomi karaktäriserad es 

unde r 70-talet av e n successivt sjunkande 
ande l av statsutgifterna. T idigare pris

kompensationssystem ersattes av netto

prisindex. Genom att minska utbild 

ningsticle n i det nyss infö rda utbildn ings

syste met, VU -60, strävade Försvarsm ak

ten att ås tadkomma materie ll förn yelse. 

Detta misslyckades då de på detta sä tt 

uppk omna "bespa ringarna" ej fick ut
nyttj as. Försvaret halkade efter övriga 

samhä llssektore r. E n reduktion av krigs

organisa tione n påbörjades i förs ta hand 

geno m att mode rn materi e l e j kunde an

skaffas. Operativt rörliga förba nd mins

kade. De lokalt bundna stridskrafte rn a 

bibe hö ll s och tillföreles såvä l organisa to
riska som materie ll a rester från de ope

rativt rörliga. " Devalve ringseffekt e n" 

gjorde sig gäll ande. 

Inför 1982 å rs försv arsbeslut gjordes 
e tt försök att komma till rätta med de nna 

ogynnsa mm a ut veck ling. Samtidigt öka

de spänninga rn a me lla n superm a kte rna 

och en omfattand e förn ye lse påbörjades 

inte rn at ione llt. Den med spänning e mot

seelda gradvi sa fö rnyelsen och ratio nali

serin ge n in o m Fö rsvarsmakten mi sslyck

ades. Ånyo hade devalve ringseffek te rn a 

tagit sin tribut. Försvarsbes lutet havere

rade reda n 1984. Nästa , 1987 års för

sva rsbeslut var överkört redan vid sta r

te n. D ras tiska å tgärde r tillgreps i pl a ne

rin gen för a tt ås tadkomma de förä nd

ringa r som a nsågs vara nödvändiga för 

att skapa en ny Försvarsmakt för 90-ta

lets och sekelsk ifte ts behov. De n goda 

viljan att se nya strukturer, förä ndrad 

led nin g och e ffe ktivise rin g av Försvars

makten höll fram till upploppet inför 

1992 års försvars beslut Så have rerade 

östra E uropa. Muren föll. Den re lativt 

starka bipolära värlclsbilcle n rämn ade . 
En ny, splittrad och mångfacetterad 

värld uppstod. Detta var politikerna inte 

sena att utnyttj a . 
Den väl ge nomarbetade strategin för 

anpassning av Försvarsmakten till den 

nya situatione n kunde a ldrig sjösättas. 
Resursern a till Försvarsmakten reduce

rad es två gånge r i börj an av 90-tale t. På 

sa mm a sätt som uneler 80-talet fick elen 

nya o rganisationen inte e n chans a tt ut

veck las . Granskning beordrades omede l

bart e fter riksdagsbeslute t och omorga

ni sat ionens ikra ftträd a nd e. På dessa 
grunder gav sta tsmaktern a e n inriktning 

om ytte rligare reduktion e r och ändrin ga r 

i ele n nya ledningsorganisation (som ej 

få tt e n enda cha ns att verka). Under tre 

års tid har kaos rå tt. En o rga ni sation som 

redan från börj an unele rkänts utsätts av 
natur liga skä l av stark a konservat iva 

krafte r som e j vi ll ha någon förändrin g. 
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Sta tsmaktern as förnye lseprocess med 
ökad frihet och ö kad to nvikt vid resultat

ansvar har sa kta men säkert glömts bort. 

Krav på anslagsavräkning, likformighet i 

a ll a deta lj er , bokstavstolkning av anvis

ningar , svå ri ghete r att förstå skillnaden 

mell a n vad som ska ll göras och hur detta 

skall göras. Fö rståelse för att förnye lse 
kräver förändrat, ja till stor omfattning 

nyskrivna regelverk är begrän sad. De tta 

medför att styrninge n ske r på samma sätt 

som förr. D et so m förändras är utanpå

verk, organisatorisk inde lning och be

nä mningar. Byråkrat in förb li r dock vid 

det ga mla. 
Det som kunde blivit en ny sta rt för 

Försvarsmakten inför de t nya århundra

det blir inte av. Resulta ta nsvaret gä ll er 

bara för ÖB. Ino m Försvarsmakten cen

tral styrs som i gå ngna tider. De nya ide

erna ti ll åts ej a tt få genomslag på "verk

stadsgolvet". Här står vi i dag. Vad jag 

skall försöka beskriva är på vilket sätt 

de nn a nya ledning skulle ha kunn at ut

formats . 

Ledning, styrning och 
redovisning i historisk 
belysning' 
Efter andra världskriget permanentades 

ÖB-institutionen. ÖB (med stöd av för
sva rssta ben) a nsvarade för ledningen av 

krigsmakten i krig2 och yttrade sig över 

respe ktive försvarsgrenschefs anslags

framställan. U nder ÖB utövade chefer 

för a rmetörde lningar, marinkomm a ndon 

och flygeskadrar den taktiska/regionala 

led ningen av stridskrafte rna. Försvars
grenschefern a ledde förb andsproduktio

nen och var tillika chefer för respek tive 

materielförvaltningar. Fö rsvarsgrensche

fernas anslags framställ a n utgjordes dels 
av e n framstä ll a n om anslag för de n årli-
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ga driften , de ls en fr amställan o m an

ska ffnin g av ny mate rie l. 
Unde r 60-tale t geno mfördes e tt an tal 

ledningsutred ningar som resulte rade i 

de n ledningsstruktur som varit gä ll ande 

under de senaste 30 å re n. De n högre re

gio nala ("operativa ") ledninge n' tillkom. 

Sex militä ro mråden ska pades, vardera 

med en Mi li tärbefä lhava re (MB) som 

chef. MB utövade de nna för fö rsva rs

makten geme nsamma lednin ge n. Under 

MB utövad e Försvarso mrådesbefä lhava

ren , Fördelningschef, Örlogsbasche f", 

KA- försvarschef sa mt sektorche f5 den 

lägre regio nala ("taktiska") led ningen6 

Fö rsvarets materi elverk organiserades 

med respektive mate ri e lförvaltning so m 

grund. Därvid upphö rde Försvarsgre ns

cheferna a tt också vara chefe r för res

pektive materielförvaltning. Försvars

gre nsche fe rna ledde fö rbandsproduktio
nen, gav anvisningar till Försvarets mate

ri e lverk avseende mate ri elanskaffningen 

och hade det samlade resultata nsvaret 

för respe ktive försvarsgren. 
Unde r 70-talet stärktes ÖB ställning 

successivt. Försvarets planerings- och 

e konomisystem (FPE) tillkom. Huvud

program , de lprogram och avvägnings
program tillsa mmans med huvudproduk

ti o nsområde n7 utgjorde grunde n i FPE

systemet. Anslagen till Försvarsmakten 

fördelades huvudprogramvis och per hu

vudprodukti o nsområde . Försvarsgrens
cheferna e rh ö ll h pol- och hpo3-a nslagen 

medan Försvarets materi elverk e rhöll de 

övriga. Programvärde ring infördes . Per

spektivplane ringen påbö rjades, utgjorde 

underlag ti ll samt avslutades med en av 

ÖB utform ad och för fö rsvarsmakte n ge
me nsam programplans som inl ä mnades 

som underlag inför "1 977 års försvarsbe

slut". Under 80- och 90-ta len reduce rades 

a nta let militä rområde n från sex till tre 

och sek torerna från fyra till tre samt ö r

logsbaser och kustartille ri försvar slogs 

sa mm a n till Marinkommandon. Från 
mitten av 80-talet ut vecklades progra m

värde rin gen. Krigsförbands- och kri gsor
ganisat ionsvärderin gsmetodik utveck la

des. 
Krigsförbandschefer , taktiska chefer 

och militärbefä lhava rna gjorde taktiska 

och opera tiva prioriteringar. Dessa re

sulte rade i uppdragsförs lag från de loka

la prod uktionsleda rna so m efter avväg

nin g och behandling i militärl edning fast 
ställdes. Operativ prövning av förba nd IC I 

påbörj ades och ha r successivt ge nom

förts för typförband. Målsättningen med 
denn a prövning var att få en "ka libre

ring" av förbandens förm ågo r under så 

fältm ässiga förh åll a nden so m möjligt. 
ÖB inflytande l'örstärktes ytterligare 

genom o morga ni sationen av Försvars

makten till e n myndigh et '' och att För

svarsmakten tillde lades e tt a nslag. Strä

van var att skapa ett tydli gt resulta tan

svar me ll an statsmakterna och ÖB res
pektive inom Försvarsmakten. De ga ml a 

huvudprogramme n avskaffades meda n 

de lprogramme n i princip bibehölls och 

benämndes program. D e centrala pro
dukti o nsledarn a 12 i högkva rteret fick he l

hetsansvar för ett antal program. Kri gs

förb andschefe rna (lokal a produktions
ledare) ansvarade för förba ndens utbild

ning och beredskap. Regio na la produk 

tionsledare samordnade produktionen 

på uppdrag av centrala produktionsled

are. 
statsmakternas strävan att varj e 

verksamhet så lå ngt möjli gt skall bära 

sina egna kostnader resulte rade i viss 

förändrin g av anslags- och redovisnings

systemen. Lånefinansiering (utom vad 
avser krigsmateriel) av anläggningst ill

gå nga r infördes. Resultatredovisning pri -

orite rad es före anslagsavrä knin g. Pro

gramplanerna har ersatts med Försvars
maktsplane r och sträva n ä r att res ulta t

redovisninge n ska ll utgö ra grund fö r 

kommande års uppdrag och anslagstill

de lnin g. 
U tvecklingen kan övergripande ka

raktä ri se ras so m en successiv övergång 

från e n (ÖB) i krigstid ge me nsam högsta 

militär lednin g med tre försvarsgrensche

fer med för var och en ett sa mlat resultat

ansvar för den egna försvarsgrenen till 

en myndighet med ett sam la t militärt an

sva r för såvä l led ning i krig som ett sa m

lat resultatansvar för Försvarsmakte n. 

T idigare uppde lade anslag har omvand

lats ti ll e tt anslag som ges till Försvars

mak te n (ÖB). T ill skillnad från tidigare 

har utvecklings-, proj ekte rings- och in

köpsfunktion e rn a" lagts utanför För

sva rsma kten utan att det reellt har kun

nat skapas ko nkurrens med alternativa 

möjli gheter fö r upphandling av dessa 
tj änster. l stället för a tt funger a som 

"ko mmissionä re r" uppträder dessa funk

tion e r i praktike n som egna myndighe ter 

med res ultatansvar även för de n del av 

verksamheten som utgö rs av rena upp

handlingar av kompete ns och ma te ri e l. 
Den gemensamma ope rativa ledning

e n (MB med milostab) har efter infö ran

det und er 60-ta le t bibe hållits samtidi gt 

som ledningen av förba ndsproduktio
nen 14 i praktiken sammanhållits och ge

nomförts på sa mma sätt und er he la peri

oden. Sättet a tt personellt dimensione ra 
organisationen och, framför allt vad gäl

le r militär personal, som grund för till

de lning av e konomiska resurser i prakti

ken "betala grundlönern a centralt " för
svå rar en sun d lednin g av verksa mhe

ten 15
• I många fall leder detta till a tt sa m

ma verksamhet genom förs med e n stor 

spä nnvidd i res urstillde lningen då denna 
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inte bara består av ekonomiska resurse r 

utan även av pe rsone ll kompe te ns (samt 

mark, anläggningar, övningsområden 

ocb mate riel). Ingen förbandschef är be

redd a tt hävd a att förbandet har (ö r 

många yrkesofficerare. Detta skulle ju 

bara leda till att de t å rliga a nslaget mins

kades ( = färre o fficer are). 

Grundläggande krav 
E n ledares uppgift är att formul era stra

tegin , skapa en struktur och utform a e tt 

kontroll system. Med hj älp av dessa in 

strument skall ledare n kunna förmå or

ga nisa ti one n att verka mot e tt geme n

samt framtida mål som hela tid e n är ut

sa tt för förändrin gar. Vad tillmäter jag 

för skillnad m e ll an ledning och adminis

tration (byråkrati)? Det är mycket en

kelt. Administration handlar om hur be

fintliga resurse r används på bäs ta möjli

ga sätt. Ledning handl a r om att föra en 

organisation mot en framtid som är 

okänd. Ledning handl ar o m att övertyga 

o rgani sationen om målen m ed nya visi o

ner och få ändring till stånd. D et gäller 

a tt skapa incita me nt så a tt administrati o

nen kan lämna sitt invanda beteende för 

a tt förve rkliga de nya ideerna. 

Det administrativa styrsyste met ha r 

bara två syften. Det ska ll öka förmågan 

a tt förutse när och förko rta reaktion sti

den att rätta till då det har gå tt snett. 

Detta ä r den viktigaste uppgifte n för ge

nomföra rna, dvs för de resultata nsvariga 

inom orga nisa tionen. Genom a tt ha en 

mycke t hård finansie ll kontroll kan de n 

ad ministra tiva kontroll e n dece ntralise

ras. D et ger de resu ltata nsvari ga stor fri

he t och självständighe t samtidi gt som 

lednin gen kan följa upp verksa mhete n 

och ange de stra tegiska målen och med

le n. 
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E n känd före tagsledare, Alfred P. 

Sloa n (GM)'", har defini era t några nyck

elkriterier för framgång: 

• Förtröstan och tro, 

• A ldri g s lå sig till ro med uppn ådda re

sultat , 

• Delegerat res ulta tan sva r och decen

tral icera t genomförande sa mt 

• Förmåga attmöta förändringar. 

Sloan va r en leda re so m kanske var 

före sin tid. Han kan också i dag uppfat

tas som ga mmalmodig. Han tal ade inte 

så mycket o m det många i dag ta la r om ; 

tillit och förtroende, mjukh et, att fram

häva lyssnande! i organisationen e tc. 

Som ledare fokuse rade han manage ment 

och a tt finn a nya möjligheter som kunde 

fö ra organisationen mot, för administra

tionen nya, fram gå ngsrika mål. E n orga

nisation kan aldrig utöva ansvar. E tt an 

svar kan aldrig vara kollektivt. D et måste 

utkrävas av en person. Alla stora organi

sationer (företag e tc) m åste ledas genom 

de legering och dece ntralisering. Det går 

inte att både vara ledare och administra

tö r. Ingen ledare kan ensam vara resul

tata nsvarig. För att kunna delegera mås

te makte n vara kl a r och tydlig. För att 

kunna decentra li sera e n verksamhet 

m ås te makten va ra centraliserad . D e 

som genomför verksamheten , de res ul

tatansva ri ga, kan bara ta a nsvar för de t 

de själva kan (får ) fatta beslut om. Där

för mås te redovisnings- och kontrollsys

teme t utfo rmas så a tt stö rsta möjliga fri 

he l och självständighel skapas samtidigt 

som ledningen ("centralmakten " ) kan 

ko ntrollera utvecklingen och ange färd

riktningen . 
Detta är den grund jag utgick från i 

min del av arbe tet med Försvarsmaktens 

nya orga nisa tion under åren 1990 - 1994. 
De t är fortfarande de n grund , som jag ut-

gå r från, när jag ana lyserar lednin g, styr

ning och redovisning i e n organisation 

och det ansvar detta för med sig. 

Försvarsmakten 
All re la tion formas mellan individe r. 

Man ka n aldrig ha e n re la tion med e n in 

di vi el via e n ann an. Det sa mm a gäller 

me ll a n o rga nisa ti one r. Det är hela tide n 

e n fråga om sa mspe let me ll an direk t 

övero rdn acl/uncle rorcln acl e lle r sicloorcl

nacle orga ni sa ti o ner (enhe ter). En orga

ni sa ti o n (enhe t) kan ald rig va ra ansva ri g. 

Det är chefen fö r organisationen ( enhe

te n) som ä r ansvarig. När man anal ysera r 

ro llspe let me ll an (Riksdag) Rege rin g 

och Försvarsmakt samt inom Försvars

makte n mås te man var mycket tydlig. 

Detta leeler till två tydli ga, m en från var

andra skilda re lat ione r. Den första re la

tionen ä r me ll a n Riksdag/R egering (C 

Fö) och Försvarsmakten (ÖB). 

Riksdag l Regering och 
Överbefälhavaren 
Utgångspunkte n vid e n gransknin g bö r i 

stä llet vara följ ande fråga: 

"Fal/nr Riksdagen heslut på samma 
säll som den genomför den finans iella 
slymingen?" 
Det ä r en sjä lvklarhet att de n krigsor

ga nisa tion Försvarsmakte n (och motsva

rande för övriga " försv a rsmyndi ghete r") 

producerar och det krigsorga nisa tione n 

kan ås tad komma i skilda situa ti o ner ge r 

Riksdag och Regering större e ll e r min 

dre handlingsfrihe t att agera elvs utgö r 

ett mått på elen säkerhetspolitiska ri sk

tagningen. A tt i dag ha en mobili serande 

Försva rsmakt ä r en ri sktagning. A tt 

dessutom inte utbilda och utrusta organi

sation e n (fö r öv ri ga försvarsmyndighete r 

inte anskaffa cl e förnöd e nh ete r mm som 

bedöms e rfo rde rliga) ökar risktagningen 

ytte rligare. 
Utgångspunkterna i bes lutsprocessen 

bör vara (i tur och o rdning): 

-.- Sä kerh e tspoliti sk situat ion sett över 

ticlen (ej i el ag), 

Politisk förv a rning och beslu tsfatt

ning (konsekvenser om beslut ej fat 

tas i rä tt tid) , 

Behov av res urse r för a tt möjli ga (ut

ta lade) ho t mo l landets sä kerh e t skall 

kunna mo tve rk as om cl e sä tts i kraft , 

Säkerhetspolitisk situation i dag (be

redskap) samt 

* strukture ll a krav i ele n svenska sam

hällsutvecklinge n (var skall Försvars

makten vara e tabl erad , vad skall vi 

(stöcl)köpa i Sverige e tc me n ej hur 

produktionen genomförs). 

Den naturliga konsekve nsen av detta 

blir en statsfinan siell kostnad för cle för

svarsmyndigheter so m skall genomföra 

ele n beslutade ut vecklingen. Självklart, 

precis som vid en fö rhandling om ett kon

tra kt , får i slutändan en marginalkostnad 

( +1-) vägas mot el et som man kan avstå 

från, en prio rite ring genom att vä lj a bort 

ur elen "äldre organisationen" e ll e r att 

vä lj a bort "ny orga ni sation " . Valt a lte rna

tiv beror i hög grad på elen sä kerhetspoli

tiska och militärst rategiska situationen. 

Detta va l måste tydliggöras (riksdagens 

ansvar) clå de t påverkar den risktagnin g 

som accepteras av statsmakterna. 

Därmed har jag också sagt att e n från 

börj an fastl åst ekonomi omöjliggör en fri 

disk ussion om ovan angivna fakto rer på 

en sa klig grund. Den som vi ll kan bara 

hänvisa att "de t är uneler utredning" . 

Ä nnu värre är fredsorga nisa tionsbeslut 

med utbrutn a frågeställningar och o full

ständiga stä llningstagand en som, när cl e 

väl beslutas, påve rkar inne hålle t inom 
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de n givna rame n. Detta (utan tvekan) 

minska r successivt den förväntade förmå
ga n som förutsa ttes vid beslutet om de n 

e konomiska ramen och till denna hö ran

de krigsorganisation. l dessa fall är de t än 

viktiga re att riksdagsbeslutet är tydligt. 

D et är Rikselage n som bär a nsvaret, inte 

rege ring och ännu mindre ÖB m fl. 
"Man bör .fi-ån början bestämma sig 

för om man vill ha en personbil effer 

häst och vagn ". 
Det kan aldrig vara myndigh ete rnas 

sak att välja de tta . Myndi ghetern a ska ll 
ta hänsyn till t illdelad e konomi men 

Rik selagen mås te ta sitt a nsvar för de 

konse kvenser som uppstår då man vill ha 

infl yta nd e på produktio nens ge nomför

ande. Slutsa tsen är tyd lig. Riksdagen vill 

trots allt , vilket framgå r med önskvärd 

tydlighet , bestämma om: 

Ekonomisk ram, 

Krigsorgani sa tion , 

Var Försvarsmakten skall vara e ta

bl e rad samt 

Vad som ska ll anskaffas (materie l och 
personal) 

D et är Rikselagens skyldighet att tyd

liggö ra sitt beslut och ansvar. Rikselagen 
får inte föra öve r detta på Rege ringen, 

Försvarsdeparte mentet e ller Försva rs

makten. 
De t är här som mö jlighe ter mås te sö

kas att på ett bra sätt förde la res ult a tan

svaret. En kl ar ansvarsgräns mås te ska
pas. De nn a kan bara vara bilatera l. Det 

är så ledes vikti gt att komma ihåg att re

ge rin g och riksdag ej skall "fin gra på" 

hur ÖB (Försva rsmak ten) genomför sitt 

uppdrag. statsmakte rna ska ll därför ge 

uppdrag omfattande operativa uppgifter 

och förmågor , e konomisk ram samt an
visningar om var Försvarsmakten skall 

bedriva verksa mhet. Detta inne bär at t 
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ÖB skall utveckla och vidmakthå lla en 

krigsorganisation till angive n ope rativ 
förmåga med elen ri sktagning som detta 

medför. 
Ö B redovisar varj e år förm åga och 

risktagning, krigsorga ni sationens ut

veck ling samt, för Försva rsmakte n totalt , 

fö rbrukade resurser. D etta är ÖB resul 

tatredovisnin g. För att därutöve r beskri

va hur Fö rsva rsmakten har genomfört 

produktione n gör ÖB en "sjä lvdeklara

ti o n". D e nn a beskrive r det sätt som pro

duktionen leds och samtidigt skaff den 

kunna jämfö ras år från år17 (Det är som 

med testcykel. Ja gjämför med mi g själv.) 

De tta ansvar kan ÖB e j frånsäga sig. Det 

är e tt uppdrag som ÖB fått och som föl
je r av en Fö rsvarsmakt med en a nsvarig 

che f och ett a nslag. De n a ndra re lat ionen 

är hur ÖB fö rd elar res ulta tansvaret inom 

försvarsmakte n. Denna fö rd elning (dele

gering av resultatansva r) måste bygga på 

ele n realisti ska synen att de t ej gå r a tt för

ena infrastruktur och förrådsställning 
med grunclutbilclning e ll er med långsik

tig förnyelse. 

Överbefälhavaren och 
Försvarsmakten 
ÖB kan inte delege ra och fördel a e tt an

sva r på fl era nivåer. D e t går bara att göra 

frå n e n ni vå till nästa . ÖB kan däremot 

ge handlingsregler so m vägled ning när 
ele n ansvarige bestämmer hur han skall 

genomföra uppdraget e ll er t.o.m. " för

bjuda" decentralisering inom vissa områ

de n om han så önska r. 
l den första H-PROD fanns et t av

snitt som tal ade om inde lning i o li ka ske
elen uneler e tt förba nels li vstid. Detta av

snitt togs bort. Jag har a ll tid undrat var

för. Den e nd a anl edninge n jag kan tänka 

mi g är att ma n inte vill accepte ra a tt det 

går a tt dra gränse r mell an dessa dela r 
och därmed skapa tydli ga ansvar. Det 

har jag hört frå n såväl Försva rsgren sche

fer som Militärbefä lhava re och även från 

byråkrate rna i huset. Om man acceptera r 

att det gå r att de la upp ansvaret i det här 

avseendet (och de t a nser jag) så fa ll e r 

tank e n på totalt sammanh åll en prod uk

tion vare sig elen grundas på fö rsvarsgre

narn a e ll er på militärbefä lhava rna. 
Det ä r nonsens att säga " likartacl lecl

nin g fred-kris-krig". Vad inne bär detta? 

Är det led ning vid: 

·· Fredstida grundutbildning, 

* U tn yttj and e av befintliga förband , 

mobilisering, 

Vidmakthå ll ande av infrastruktur 

och förrådsställda förba nd e ller 

Nyutveckling, anskaffn in g uppsätt

ning och avveckling av förband (såväl 

yrk es- och reservofficerare som ma te 
ri e l och taktik )? 

Därmed återkommer jag till att det 
hela ticlen handl ar om relationer me ll an 

två nivåer. Det ä r emelle rtid också hell 

uppenbart att bara för att en brigadchef 

har ansvar för brigadens grundutbildning 

och krigsdugligh et behöve r han inte ut
veckla e n egen byrå krati e ll er enbart rap

porte ra till en chef. Han kan faktiskt 

"abonne ra" på såväl byråkrati som gruncl

utbilclningsstöcl hos ex FoBef samt rap

portera grundu tbildningsresultat till fö r

delnin gschef och krigsdugligh et till mili
tärbe fälhavaren. Han kan betala ett fast 

pris för grundläggande tj ä nster samt en 

rö rlig kostnad som beror på t.ex. anta le t 

matpo rti oner, te lefonsamtal och körmil ". 

E n genomgående trend i de t man få r 
höra när man trä ffar che fe r in om För

svarsm akten ä r bekymret om för krång

lig administration , för mycket köp och 
sälj sa mt fl era signa ler frå n ÖB. Samti -

cligt så talar politiker om att kopplin gen 

me ll an resurse r, krigso rga nisati o n och 
operativ (taktisk) förm åga är dålig, det 

finns ett glapp i styrningen. E nligt min 

menin g kan de tta förh ållande förklaras 

om man delar upp de t i e tt a ntal grupper 

som va r för sig möjliggör att dessa in 

vändningar mot nyordnin ge n kan över

bryggas . Det ad ministrat iva krånglet , by

rå kratin , skapades ej av oss som drev för

ändringsarbete t. Byrå kra tin s utveck ling 

är i mycket stor utsträckning ett beställ

ningsverk inifrån organisationen. Det 

framfö rdes många krav på kompl ette

rin ga r av rege lve rken och tyvärr föll 

dessa beslutsfattarna i smaken. (I grun

den hade de enskild a beslutsfattarna 

övertygats av sin organisa tion att de tta 
var nödvändigt.) Beställningarna tillkom 

enbart lör att skyelda elen egna , befintli ga 
organisa tion e n. Det gä llde a tt beva ra det 

gaml a organisa ti onsmönstre t i el e n nya 

Fö rsva rsmakten. 
Det vi försökte åstadkomma var en 

långt gående förenkling där helhe ten 
hade fö rsteg gente mot detaljer. Det man 

ka ll ar för "köp och sälj " ha r byråk ratise

rats av redovisare och centralbyråkra ter. 

Ursprungstanke n som inne bar e tt hel
hetsa bonnema ng, e n hyra, till fa st pri s i 

kombination med e n rörlig kostn ad för

fe lades. Redov isning måste ske i de ta lj , 

per kostn aclsslag, av de t som förbruka s. 

D ess utom kund e det bli billigare ä n vad 

man kommit överens om. Då skull e man 

ha å te rbä ring (det är min a pengar). Man 
ta lade aldrig o m vem so m skull e be tala 

om det bl ev elyrare (det gjo rde vä l staten , 

elvs ÖB). 
Eli delegerar resultatansvar måste fö l

jas av frihet att avgöra hur man på bästa 
sät t utnyttj ar tillgängli ga resurse r me n 

också rätt att decen tra lisera genomför

ande t. D etta ökar krea ti vi te te n och 
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framför allt tron på möjligheterna att ut

veckla den verksamhe t man är satt att 

leda . Sedan ä r det e n etisk fråga att öppet 
och ä rligt i de n egna organisationen de

kl a rera resultatet och de förbrukade re

surse r detta har medfört . 
Huvudde le n av de som uttalar sig om 

Försvarsmaktens lednin g utgå r frå n den 

egna situatione n och dä rm ed också från 

utbildning av vä rnpliktiga i grundo rga ni 

sa ti o ne n. De n besvärliga frågestä llning

en "hur ser mitt förband ut om lO ti ll15 

år" be rörs inte. Skälen ti ll detta, e nli gt 

min me ning, utgörs av fundam e nta la tan

kefe l. 
För det första; jag får alltid för li te re

surser i dag för att lösa mitt uppdrag. 

D ärm ed har jag svå rt att nå de uppsatta 
måle n. Hade styrnin ge n skett via de n 

"förrådsställda, virtuell a" krigsorga nisa
tion e n 19 så hade detta inte varit något 

problem. 
För det andra; Del långsiktiga målet 

för mitt förb and ä r inte min sak. De t le
ver i a ll oändlighet. Detta måste vara min 

instä llning a nn a rs är jag ingen god leda

re . Det gäller att blunda för behove n om 

förn yelse . Förbandet ka nske mås te läg

gas ne r. Det kan jag inte säga ti llmin pe r
sonal.20 Om e n nedläggnin g blir ak tue ll 

har jag förmodli ge n en ny tjänst. 
Vi står infö r ett vägval. Antingen 

byggs led ningen upp utgående frå n den 

kri gsorganisation som till sin övervägan

de de l är förrådsstä ll d e ll er utgående 
från de n grund organi sation som produ

cerar persona l, materi e l och förb a nd till 

krigso rga nisatione n. 
Det förs ta alternativet utgörs till stora 

de la r av en virtue ll organisation. Det är 

svårt (omöjli gt) att påverka prod uktio

ne n då produktivitet och effe ktivite t en
dast kan mätas i en ree ll organisation. 

De t ä r a llde les för många förutsättningar 
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som måste antas, dvs hypotese r som vi 

a ll a vet förändras om ett år. Därmed blir 

det lä tt att leva i e n fiktiv vär ld . 
Det andra alternativet ansluter till en 

ree ll , producerande o rga nisati o n. Här 

kan dagligt ansvar och res ultat tydli ggö
ras. Däremot mås te, som nu , ana lyser gö

ras för att tyd liggöra kr igsorga ni sa tion
e ns utvecklin g. Vi ska ll ju inte i ve rklig

heten pröva de produkter som leve reras 

till krigsorga nisa tione n. E nligt min me

nin g ansluter det andra alternativet bäst 

till ett mobiliserande värnpliktsförsvar. 

Samtidigt så finns de t förutsättningar att 

reellt mäta prod uktivitet och effekt ivitet. 

Kostnad ern a för infrastruktur och bered

ska p, förbands- (värnplikts-) utbildnin g 
sa mt utveckling av yrk es- och rese rvoffi

cerare och materi e l kan vägas mot 

varandra. Konsekvense rna i kri gso rgani

sa tionen av skilda sats ningarn a kan tyd

liggöras. 
Försvarsmakten har kontinue rli gt ge

nomgå tt ekonomiska kriser. Kostnads

ök ningar och budgetmässiga anpassn ing
a r har varit legio. För a tt kl ara av den 

uppkomna situation e n har Försvarsmak

le n successivt förändrat sin pl anering på 

sådant säll a tt de t i viss mening kan lik
nas vid en deva lvering. Med detta me nar 

jag att Försvarsmakten i den dagliga 
ve rksamh e ten utnyttj at mer ekon o miska 

res urser än vad som stått till buds. Detta 

ha r åte rspeglats i år liga omplaneringar 

och redukti o ne r av de n önskv~ird a förny

e lsen. D e nna "deva lveringseffe kt " har 

fö rstärkts ge nom po liti ska krav på 

grundorgani sa tion och verksamhet på ut
pekade platser eft er det a tt kostnadsram 

och krigsorga nisation fastställts. När svå

righeter har uppstått ha r Försvarsmak

ten reage rat och först då " löst den upp
komna situationen". Även delta leder till 

deva lveringseffekter. 

Försvarets chefe r har fått passera ge

nom svä ngdörra r på Försvarsdeparte
me ntet och tala för s in organisation. Där

med har ÖB so m ansva rig chef bli vit 

överkörd av de polit ike r som samtidigt 

har gett honom det full a ansvaret för 

Försvarsmaktens verksa mhe t. Vidmakt

hållande ha r fåll framsteg före förnye lse. 

För att råda bo l på dessa devalveringsef

fekter mås te de tyd liggöras. ÖB kan göra 

delta ge nom a tt i sin styrning av För

svarsmakte n de legera till sin a operativa21 

chefer ett tydligt ansvar som speglar del

ta förh åll ande. O m dessa var för sig a n

svara r för infras truktur och beredskap, 

gr undutbildnin g samt de n långsikti ga 

(personalrekrytering och materielan

skaffnin g) förnyelsen kan avvägningen 

mellan dessa tre om råden icke förändras 

utan att ÖB fattar ett nytt beslut. Detta 
skapar också naturliga förutsättningar 

för e tt positi vt agerande. C he fern a som 

fått e tt delegerat resultatansvar kan då 

kraftsa ml a på att söka möj li gheter till 

förn yelse inom sitt a nsvarsområde. Där

med kan ÖB också för Regering och 
Riksdag redovisa konsekvenser av oba

lanser me llan dessa områden. 

Ledning, styrning och 
redovisning inom 
Försvarsmakten 
Jag kan fortfarande inte finna något bätt

re sätt att styra försvarsmakten än att re

ellt stä ll a upp bakom ideern a om e tt tyd

ligt del egerat resu ltatansvar och decen
traliserat ge nomförandea nsvaL Ansva

ret för p roduktionen delegeras till ett an

ta l resultatansva ri ga chefer som rappor

terar direkt till ÖB. D essa har sedan 

skyldighet att i a llt väsentligt decentrali
sera geno mföra ndet . Samtidigt innebär 

de tta e tt förbud att deta lj styra. 

l e n sådan organisation skulle dessa 
chefer kunn a utgöras av: 
• C Fst, ÖB stä llföreträda re och stabs

chef för "ÖB stab", 
• C O p staben - ledning av operativ 

ve rk samhet samt sa mo rdnare av re

petit ions- och grundutbildning bi
träddn av: 

• FördC grundutbildnin g av arm eför

ba nd , 
• CKF grundutbildning av s jöstrids

krafter, 
• IKA grundutbildning av kustartill eri

förband , 
• C ESK grundutbildning av fl ygdivi

sio ner och be tjänin gsförband , 
• C Und staben underrä llelse och sä

ke rh e t 
• Försvarsgrenschefer personalrekryte

rin g, skolor och centra sa mt male ri e l
a nskaffningn samt 

• Territori e ll chef'4 grundo rgani sation 

(infrastruktur) som stöd för den 
fredst ida prod uktionen , upprätthål

lande av beredskap, fö rrådsstä llning 

och mobilisering sa mt grundutbild

ning av und erh ållsförband. 
Den centrala nivån kan därmed 

spli!lras upp. E u "samma nh åll e t" Hög

kvarter försvinner och ersätts med en 

Försvarsstab (ÖB stab), en Operativ 

stab, en U nd errä ttelsestab sa mt e n stab 
för respektive Försva rsgre nschef. Det 

var en ligt min mening fe l a tt skapa det 

nuva ran de högkvarteret so m en sam

manhåll en stab. Med tydliga ansvarsför

håll a nd en minime ras också det s.k. d ub

belarbe tet. Jag minns hur debatten2', 

bl.a. kring Ledn in gsstaben andades mot

sä ttningar. Därmed skapades en tyd lig

het i och ökades motsättningen me ll an 

stabern a som i sin tur "eldade upp" C he
fernct för Operationsledn ingen och För

svarsgrenarn a. Hade vi i stä lle t definiera t 
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ansvare t tydligt, för de che fe r till vilk a 
ÖB delege rade resultata nsvar, hade det 
varit lätt are att utveckl a och införa de n 
eftersträvade ledningsforme n. 

D et är inte sta berna som har ansva r. 
De tar fram bes lutsunde rlag26 De t mås te 
också li gga i va rje che fs ansvar a tt skapa 
de n stab ha n anser sig be höva . Driftkost
nad en fö r de nna stab utgö r ju dessutom 
e n del av de n "ove rh ead" som skall be
las ta hans ansva rsområde . Har ha n in gen 
e konomi sk "vinning" av att hå lla de n li 

ten och e ffe ktiv så utveckl as de n i ställ e t 
till en omättli g kravmaskin . Utveckling
en har ju också vi sat på detta . Vi har e n 
forme ll , likfo rmad struk tur och samtidigt 
har vi till de nn a knutit olika funktion er 
för specie ll a uppdrag. 

SAMMANFATTNING 
Mitt exe mpe l inne bär a tt Högkvart eret 
som "samlad organisati on" a vskaffas. 
Högkvarte re t blir ett begrepp som om
sluter ÖB och " Försvarsm akte ns högsta 
ledning" . 

l försvarsbeslut, ÖB avvägning: 
en che f e tt a nslag, 

·•· en angive n kri gsorga nisa tion och 
operativ fö rm åga samt 

* en de kl a ration av e rh åll e t resultat och 
utnyttj ade resurse r 
inom Försvarsmakten, Ö B produk

tio nsavvägning: 
* tydligt ansva r i de lega tio n, 

infrastruktur och be redskap, grund
utbildnin g och långsiktig förnye lse 
samt 

* redovisnin g av erhå ll e t resultat och 
utn yttj ade res urser 
Min uppfattning kan ve rk a kontro

versie ll. Me n är elen sit ko nstig? Ju me r 
jag fund e ra r desto kl arare blir det. An
svare t in o m Fö rsvarsma kten b lir enty-
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digt. ÖB kan utkräva ansvar av sina när
maste chefe r. Ö B kan också de klarera 
hur produktio ne n har förlöpt. Samtidigt 
behåll er han lite av sin integrite t och kan 
fö r Försva rsma kte n samma ntage t redo
visa den total a utvecklingen. Av e rfaren
het kan jag ko nstate ra att möjlighetern a 
a tt förutse fö rändringar i omvärlden är 
nästan obefintli ga. Anledningen är att 
vå ra framtid splane r bygger på a ntagan
de n som vi hä mta r från egen e rfare nh et. 

Ä ven om signa le rna trots a llt är tydli 
ga reagerar vi inte. Det är so m om vi , 
som vissa djur, kryper in i vå r hå la för att 
skydela oss från omvärlden. Vi vill inte 
in se att vi som mä nniskor inte ka n påver
ka utvecklingen, a tt vi mås te a npassa oss 
till det mö jliga i e n föränd e rli g värld. Vi 
lyfter sällan fr am de möj lighete r somlig
ger i förändrin gsbegreppet l stä ll e t tar vi 
fram alla de svåri gheter som uppstår då 
vi tvingas till fö rändringar. E n tysk filo
sof frå n 1700-ta le ts slut har uttryckt det 
så här: 

"Människan ser inte världen som den 
är utan som hon vill att den skall 
vara. " 
Vårt pro ble m ä r inte bara a tt ändra 

marschriktning i tid så a tt vi s jälva har 
möjligheter a tt välja väg i stä ll e t för att 
påtvingas e tt va l. Vi har också svårt att ta 
till oss den info rmation som trots allt 
finns, inte minst o m vi därmed också 
måste omsätta de nna till prakti skt hand
la nde. U ta n in fo rm ation be hö ve r jag inte 
fatta beslut, med informati o n är jag 
tvungen all gö ra detta. J u snabbare för
ändringarn a ä r desto större blir kraven 
på korta väga r mellan bes lutsfa ttare n 
och genomfö ra re n. De svå righe te r som 
uppstå r nä r jag tvin gas fa tta beslut har 
mycket väl beskrivits av Machi ave lli: 

" .... den som inför nya ordningar har 
alla dem till .fiender, som drog fö rdel 

av den gamla ordningen och han har 
endast ljumma försvarare i dem som 
drar fördel av den nya. " 
Detta problem ka n a ldrig lösas i sa m

förstå nd. D et kan ba ra lösas ge no m 
che fsbeslut och strikt uppföljning a tt be
slute t verklige n nå r till de chefe r som 
pra kti skt skall ge no mföra verksamh ete n. 
E tt hi e rarkiskt a nsvarsförhållancle, so m 
inte innebär e tt "tvåpartsförh åll a nde" , 

blir dä rm ed mycke t svå rstyrt. 

Men strunt är strunt och snus är snus, 
om ock i gyllene dosor 
och rosor i ett sprucket krus 
är ändå alltid rosor. 

Noter 

(Idealism och realism, 
Gustaf Fröding) 

1 Avsnitte t har utfo rmats som en kort , översikt 

lig besk ri vning av utveckling för a tt dii rmed 
skapa en ba kgrundsbild till de förändringa r 

som nu sker. Då jag dessutom ej har några di 
rekta, egna erfare nheter från ledning, styrning 

och redovisning före 197 1 har beskrivningen av 

denna tidsperiod gjo rts mycket summ ari skt. 
2 CM och CFV bibehö lL under Ö B, de t direkta 

ope ra ti va ansvare t fö r respekti ve försvarsgrens 
stridsk rafte r fr am till den gemensamma opera

ti va ledningen (M B) tillkomst. 

-'ÖB ledning kom att beniimnas "öve rgripande 

opera ti v ledning" . 

·' C Ö riB utövade i praktike n MB ledning av 

samo rdnade strider till sjöss. 

' C Sekt utövade i prak tiken MB led ni ng av 

luftfö rsva ret. 

'' De t bör no teras a tt MB (och Milostaben) 
iiven ansvarade och fo rtfa rande ansva rar fö r 

ledning av samordnade ma rkstrider då mer ii n 

en fö rdelning skull e siittas in . 
7 Ledning och förbandsverksamhet (hpo l ), ma
te riela nska ffnin g (hpo2), mark , anläggninga r 

och befäs tningar (hpo3) sa mt forskning och ut

veckling (hpo4). 

' Försvarsgrenscheferna lämnade underl ag till 
perspekti vplanen (och programplanerna) . Pro
gramplane n behandlades i militärledningen. 

Försva rsgrensche fe rna yttrade sig öve r ÖB av
viigning och kunde lämna avv ikande me ning 

e lle r sä rskilt yttrande. Regeringen tog mig ve

te rli gt a ldrig hä nsyn till de avvikande me ninga r 

som inlämnats. 

" D et bö r dock noteras a tt Riksdag och Reger
ing a lltid tagit beslut på programplane unde rl a

get och anslagsfram stä ll an. Detta innebär att 

sta tsma kterna ha r besluta t o m hur ve rksamhe

te n ska ll bedri vas i Försva rsma kten. D ärmed 

har också ansva re t blivit o tyd ligt. 

'" D en ope rativa prövningen genomfördes med 

törband under krigs fö rbandsövning och/ell e r 

grundlägga nde fö rbandsutbildning. De situa
tione r som prövas ska ll va ra så verk lighetstrog

na som möjligt och motsva ra de förmågo r som 

anges i TOE M. Värde ringsmetode r utveckla

des inledningsv is av Försva rsstaben (Stud) i 
sama rbete med Försvarsgrenarna och FO A. 

E fte r fö rsöksomgäng erhö ll FOA huvudansva
re t [ö r metodutveckling och vä rdering. 
11 F.o .m. de n 1juli 1994. 

" Chefen fö r Opera tionsledningen, A rme-, 
M arin - resp F lygvapencheferna 

u Denn a typ av funkti one r betraktas som stra
tegiska funktioner och hå lls normalt samman i 

koncernledning och/elle r do tte rfö re tag fö re

tagsdi visione r. 

'·' A rmefördelningarnas fö rbandsproduktio ns
ansva r överlogs inledningsvis av respektive 
MB. l fö rändringen den l juli 1994 "~lterupp

stod de ga mla armefö rde lninga rn a" i och med 

a tt Förde lningsche fe rna övertog ansvare t fö r 

fö rbandsproduktionen av armeförbanden som 

ii r grundt illde lade till de geografi ska områden 
som fö rde lningen "'svarar fö r" . l nyspråk ka ll a

des de tta fö r '"ökat opera ti vt inflytande '' e ll e r 

"sa mma ledning i fred som i krig'' . Inom fl yg

vapnet bestå r '"den centra la ledningen av fl yg
tidsproduk tin nen· ' . Genomförandet leds av 

F lygfl ott ilj cheferna. Inom marinen är den e nda 

förändrin gen att örlogsbase rn a och kustartill e
rifö rsvaren slagits samma n och marinkomm an

don åte ru ppstå tt samtid igt som elen ti digare 
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''olönsamma decentraliserade personall ed
ningen" från att ha varit centraliserad åter har 
decentraliserats. (Detta senare i motsattsför
hållande till all grundlönerna för officerare i 
praktiken betal as centralt.) 

" l praktiken är det så ledes endast de "rörliga" 
kostnadern a som utgör grund för den årliga av
vägn ingen inom förbandproduktionen. De fas
ta kostnaderna har j u en gång för alla slagits 
fas t i organisationsutredningar och organisa
tionstabe ller. 
16 " My yea rs with General Motors." A lfred P. 
Sloan. Macfadden-Bartell 1964. 
17 E n produktivitetsmiitning är möjlig endast 
om resultatet kan mätas utan några analyser. 
Det skall vara grunddata. Anledningen till det
ta är att produktivitetsmätningen inte skall 
vara beroende av "objektivt subje ktiva värde
ringar". E tt exempel på detta är att utnyttja 
nyckeltaL 

"Det va r egentligen så här vi vill e ha det, me n 
det kom bort i hantering mycket tack vare att 
MIL förkastade begreppet ''rapport era till . " 
samt det motsägelsefulla i inrättandet av den 
regionale produktionsledaren vilket jag var 
motståndare till. 
1" Likhet fred - kris - krig, men vem tar ansvar? 
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"' Krisgrupp med stöd utifrån (Fl5) måste en
gageras då personal tvingas flytta. Skall vi en
gagera kri sgrupp när det blir krig? 
21 l betydelsen "att genomföra ". 
22 Enhetlig ledning är inget självändamål. Den 
för va rj e verksamhet nödvändiga dynamiken i 
utvecklingen försvå ras. Det var detta som hän
de när renässansen avlöstes av de byråkrati ska 
krafterna som bromsade utvecklingen i Europa 
på 1600-talet. 

" Dänned kan också behovet av de nuvarande 
försvarsgrensinr ik tade mate ri e lledningarn a på 
Försvarets Materielverk ifrågasä ttas. 

'"FoBef för "stor-fo" e ll er nuvarande Mi litär
befälhavare. 
25 l arbetet inför Försvarsmaktens omorganisa
tion 1994. 

"' Detta ii r en sak som jag försökte f~r först~re l se 

för uneler arbetet med LEMO och Försvars
maktens omorganisat ion 1994. Tyvärr blancla
de man ihop ansvarsfördelning mellan che fe r 
och arbetsformer inom ledningar och staber. 
Dessa organ isationsenheter bereder och tar 
fram unelerlag inom respektive chefs ansvars
område. Därefter är det ÖB som fattar bes lut 
och de resultatansvariga cheferna som genom
för det dc har åtagit sig. 

CMCf 
BRATIBERG 

SKILLNADEN MELLAN 
TILLBUD OCH KATASTROF! 
Kabelgenomföringar MCT Brattberg 2000 har 

- Brett referensnät över hela världen 
- Exakt passform mellan kabel och packbit 
- Inget behov av tilläggsisolering 
- Halogenfritt materiaL 

Välj originaltätningen frän Lycab. 

LYCABt 
L YCAB AB, 371 92 Karlskrona Tfn 0455/451 60, Fax 0455/451 28 

När det gäller 
fordons

skeppningar 

C h K 
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Transportbåt SRC 90 E 
byggd i vinylester och kolfiber 

SRC 90 E has been designed and developed by the Swedish Defense Material Admini~tration, in close 

cooperation with the Swedish Coast Artillery and AB Storebro Royal Cruaser. 
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AB STOREBRO ROYAL CRUISER • S-590 83 STOREBRO • SWEDEN • PHONE +46 (0)492-19500 • 
FAX +46 (0)492-30300 

Abrahamsons 
tryckeri 

Box 6017 • 371 06 Karlskrona 

Tel 0455- 229 90 • Fax 0455-243 84 

Pumpar som 1~ 
• Självsugande ~ 

centrifugalpumpar 

• Vertikala pumpar 
• Kugghjulspumpar 
• Kolvpumpar 
• Lobrotorpumpar 

• Tätningslösa pumpar 
• Excenterskruvpumpar 
• SAER centrifugalpumpar 

till marknadens bästa priser 

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

Tel. 0303-480 30 • Fax. 0303-486 56 





PosruDNING KK ENGEt·.tALL .· THot·iAs 

SKOLGATAN 7 
:3?.1 38 I<'ARLSf:::ROi-4,::.1 

Världspremiär för 
tysk-amerikanska 
dieselmotorer 

MTU/DDC 1000 (1.000- 3. 700 bk) 

DDC'/MTU 2000 (500 - 1.800 bk) 

Med renare avgaser, lägre 
bränsleförbrukning och 
högre tillgänglighet passar 
dessa moderna dieslar 
2000-talets höga krav. 

Under St-.·1M-mässan i Hamburg, 
oktober -96, presenterades två 
helt nya rnotorserier. Det är ett 
nära sarnarbete mellan Motoren 
und Turbinen Union - MTu• -
och Detroit Diesel Corporation 
- DDC -, som nu givit resultat. 
Det bästa av Lysk och ameri
kansk teknik i förening ligger 
bakom de nya motorsericrna 
MTU/DDC 4000 och 
DDC/MTU 2000. 

• lvrTU in;sår i lvfercedes-13enz
J;.~oncernen. 

Ring eller faxa om du önskar mer injom~alion 

MARINDIE SEL 
KajplaL<; 17, Söder Mälarstrand • 118 25 Stockholm • Tel 08-668 01 60, fax 08-668 30 12 
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