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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 3/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona fredagen
19mars 1999
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler i närvaro av 18
ledamöter.
Anmäldes att sedan föregående sammanträde ledamoten Gösta Sundberg
§2
avlidit.
Föredrogs och godkändes protokoll från föregående sammanträde.
§3
Höllledamoten Anders Svensson inträdesanförande under rubriken
§4
"Marinens ubåtsjaktförmåga - en förutsättning för ett stabilt Östersjöområde" .
Höllledamoten Anders O lovsson inträdesanförande under rubriken "Utbild§5
ning inom Marinen - mål och metoder" .
Vid protokollet
Gunnar Nordanfors
Tf sekreterare
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Ledamoten
HANS WlCKLANDER

Nr 4/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm torsdagen 29 april1999
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 31
ledamöter.
§2
Anmäldes att sedan föregående sammanträde ledamöterna Gunnar Norström
och Curt Borgenstam avlidit.
§3
Föredrogs och godkändes protokoll från föregående sammanträde.
§4
Redogjorde kassören för föregående verksamhetsårs räkenskape t samt föredrog styrelsens årsredovisning. 1998 års vinst föreslås balanseras i ny räkning.
I anslutning till redogörelsen ställdes ett antal frågor om biblioteksverksamheten.
sekreteraren anmälde att moderniseringen av biblioteket i Karlskrona nu är färdig. Katalogiseringen är datoriserad, vilket innebär väsentligt förbättrade möjligheter att söka efter önskad litteratur i biblioteket. Strävan är att på sikt öka tillgängligheten inte bara med hjälp av telefax utan även via Internet. I vilken form
detta skall ske, är ännu ej klart. Kostnaden för biblioteksverksamheten under det
gångna året har till sin huvuddel utgjorts av lön till en projektanställd bibliotekarie,
arvode till Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotekarie samt materielinvesteringar för att möjliggöra katalogiseringen. Kostnaden för flyttningen av biblioteksfilialens böcker från Stockholm till Karlskrona understeg 10.000 kronor.
Ledamoten Ca y Holmberg begärde särskilt att få följande antecknat till protokollet: "Enligt min mening var det ett dåligt beslut att koncentrera biblioteksverksamheten till Karlskrona i stället för till Stockholm."
§5
Föredrogs revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte styrelsens årsredovisning.
§6
Godkändes styrelsens årsredovisning.
§7
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998.
§8
Orienterade kassören om 1999 års budget.
§9
Anmälde ledamoten Bo Granathatt stadgarna och tillämpningsföreskrifterna
bör moderniseras och anpassas till den utveckling som skett, bl. a. genom nedläggning av biblioteket i Stockholm och förläggning av ordinarie sammanträden till september och oktober i stället för oktober och november. Styrelsens
tidigare arbete med stadgarna utgör härvid en bra grund att utgå från . Sammanträdet beslöt att hänskjuta ärendet till styrelsen.
§10
Höllledamoten Carl Fagergren inträdesanförande under rubriken "Teknikutvecklingen och våra framtida ytstridsfartyg".
§11
Höll korresponderande ledamoten Jan Glete inträdesanförande under rubriken "Östersjön som maritimt operationsområde- ett historiskt perspektiv".
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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Kommendörkaplen !-lans Wieklander tjänstgör vid
Försvarets materielverk och deltar i det nordiska
ubåtsprojektet Viking

Framtida ubåtar- nordiskt samarbete
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Göteborg 28 januari 1999.

I mitt anförande avser jag att placera in det nordiska ubåtsprojektet Viking i ett
större sammanhang. Konsekvenserna av den säkerhetspolitiska utvecklingen, det
svenska försvarets framtida roll, den försvarsindustriel/a basens utveckling och
nordiskt samarbete berörs med koppling till framtida nordiska ubåtar.

Framtida ubåtar ?
Ubåtens förtjänster är många. Den kan
bland annat uppträda dolt, spana, övervaka och anfalla överraskande med sänkande vapen. Den stora förmågan på
högsta konfliktnivå innebär ingen begränsning vid lägre konfliktnivåer.
En ny europeisk säkerhetsordning
Världen förändras och det svenska försvaret i sinom tid med denna. En ny europeisk säkerhetsordning håller på att
utvecklas. Sveriges roll kommer att bli
mer internationell än tidigare. Utan anspråk på fullständighet eller djupare analys kan ett antal trender beskrivas.
Internationella operationer är en huvuduppgift som kräver professionalitet,
hög insatsberedskap, strategisk rörlighet,
stor uthållighet och förmåga att effektivt

verka i alla konfliktnivåer. Förmågan att
effektivt verka torde kräva samordning
mellan såväl försvarsgrenar som nationer
inom områden som bland annat materielanskaffning och utbildning. In teroperabilitet i form av exempelvis standardiserade radiofrekvensband och bunkerkopplingar är bara små, nödvändiga men
ej tillräckliga , inledande steg.
Framtidens förband för internationella operationer skall alltså präglas av:
- Hög beredskap
- Stor uthållighet
- strategisk rörlighet
- Professionalitet
- Effektivitet i genomförande.
Dessa egenskaper låter sig naturligtvis förenas med försvare ts övriga uppgifter.
Effektivitet i genomförande är beroende av uppgiften , men några generella
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egenskaper kan beskrivas. Uppträdandet
bör vara proaktivt i stället för reaktivt.
Detta kan kallas offensivt, men behöver
ej betyda "trigger-happy". Snarare avses
en trygg förvissning om att varje eska lering leder till en relativt sett fördelaktigare situation. En sådan förv issning måste vila på en reell förmåga att vinna i duellsituationer. Om motståndaren känner
eller lär känna denna förmåga skapas
trovärdighet. Den lokala överl ägsenheten medför att uppgiften kan ges en oblodig lösning. I begreppet effektivitet ligger
nyttan i relation till kostnaden. l militära
sammanhang är förmågan att lösa uppgiften mest relevant. Effektivitetsmåttet
kan begränsas till rent ekonomiska termer och då ses som kostnaden för att
lösa en viss uppgift. Kan uppgiften lösas
med olika medel kan effektivitet jämföras. För de enheter som kan lösa en viss
uppgift kan driftkostnader utnyttjas som
effektivitetsmått
Internationella operationer torde med
svensk termjnologi medföra framskjutet
uppträdande. Förmåga till framskjutet
uppträdande medför krav på självständighet. De problem som föranleder internationella operationer befinner sig i många
fall på marken , men låter sig ofta inte åtgärdas på marken. Förmåga att projicera
militär makt över land från sjön är alltså
viktig, i synnerhet när insatser på marken
ej är möjliga. Militär maktutövning i andra situationer än krig ställer högre krav på
politisk ledning. Den politiska ledningen
måste kunna nå mycket närmare den
verkställande enheten än i krig. Ledningen bör kunna ske i realtid. Stora staber
och många nivåer kommer att kortslutas.
Effektivitet kräver också samverkan
och samordning. Samordning sker säkrast genom befäl. Effektiv samverkan
kräver samordnad utbildning, materiel,
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reglementen och samövningar. Medverkan inom NATO torde på kort sikt vara
det effektivaste. Effektivitet i genomförande kräver alltså:
- Förmåga att omedelbart kunna hantera förändrade konfliktnivåer
- Förmåga att vinna eller und vika duell
- Rimliga driftskostnader
Politisk ledning i realtid
- På kort sikt medverkan inom främst
NATO.
Förmåga till maktprojektion över
land är i många fall en fördel. För Sverige
gäller, som i många liknande länder, att
förlustacceptansen är mycket låg och att
förmåga att kunna dra ur en heter skattas
högt. "Defence Diplomacy" är ett område som är på frammarsch. Svenska exempel är försvarsattacheverksam het, militärt bistånd till baltstaterna och militär
utbildning.
Svenska tilläggskrav kan alltså vara:
- Låg förlustrisk
- Förmåga att dra sig ur
- "Defence Diplomacy" .
Dagens svenska ubåtar
Ubåtarna kan stoppa överskeppning och
därmed förhindra invasion. Javisst, men
de kan även lösa andra uppgifter. Ubåtens allmänna värde framgår av sjökrigshistorien. Ubåtskrigföring skapar osäkerhet, binder resurser och kan få motståndaren att tveka och förlora initiativet.
Våra ubåtar kännetecknas av:
- Förmåga till dold spaning och övervakning- kan vara framskjuten och i
av motståndaren behärskat område
- Förmåga att genomföra specialföretag - transporter och dold avlämning
av specialförband
- Förmåga att lösa uppgifter som ingen
annan kan utföra; i områden där motståndaren har sjö- eller luftherravälde

-

Stor uthållighet- många veckor
Flexibilitet för alla konfliktnivåer;
förberedd för omedelbar eskalering
- Förmåga att dra nytta av havsmiljön;
operationsområdet gynnar ubåten
- Professionellt förband; värnplikt är i
hu vudsak ett sätt att rekrytera
Autonomt uppträdande; kräver ej
skydd eller externa spaningsresurser
- Hög motståndsförmåga; liten förlustrisk
- strategisk rörlighet; kan sättas in el ler
dras ut utan hjälp från andra
- Låga driftkostnader.
Ubåtarna uppfyller alltså framtidens
krav med några undantag. Effektivitet i
genomförande kräver vissa förbättri ngar
för att uppnå politisk ledning i realtid
och för att säkerställa förmåga att vinna i
duellsituation. Önskas även maktutövning över land tillkommer denna förmåga. Genomförs dessa förbättringar kommer ubåtarna även i framtiden att vara
våra "Capita! Ships".
Sveriges försvar har traditionell t varit
inriktat på försvar mot invasion. De flesta förband har varit inriktade på detta.
De förband, som kan ges anfallsuppgifter, är i allmänhet beroende av element i
högre förband och den specifika svenska
infrastrukturen. Ubåtarna kan nyttjas för
såväl anfall som försvar. Försvarets framtida uppgifter kommer i grunden att
innehålla någon form av försvar av
Sverige. Sett ur en rent militär synvinkel
kan alltså ubåtar lösa såväl traditionella
uppgifter som viktiga framtida uppgifter.
Då de dessutom är kostnadseffektiva,
krävs andra motiv än försvarets ändrade
uppgifter och resurser för att avfärda
framtida svenska ubåtar. Möjligen överlåter Sverige på sikt uppgifterna åt andra
nationer.

Ubåtssystemet i Sveriges framtida försvar
Ubåtarna är de verkställande delarna i
ett större system bestående av materiel ,
personal och stödfunktioner. stödfunktionerna omfattar bland annat materielunderhåll samt utveckling och anskaffning av materiel. Effektivitet kräver vissa
stordriftsfördelar. Antalet ubåtar har de
senaste decennierna kraftigt reducerats
till dagens nio. Ytterligare minskningar
medför att produktion av personal för
lednings- och stödfunktioner försvåras.
Dessutom minskar kostnadseffektiviteten när omkostnaderna fördelas på färre
stridande enheter. Förbandsproduktionen försvåras och systemets känslighet
ökar genom ökat beroende av enskilda
personer och fartyg. Rekryteringsproblem och sjunkande kompetens blir följ den.
För att långsiktigt (i år räknat) kontinuerligt kunna hålla två ubåtar till sjöss
krävs sex enheter. Ökas antalet besättningar per ubåt, kan fler enheter hållas
till sjöss. Mindre antal än omkring nio förefaller ej effektivt och hotar möjligheten att bedriva verksamhet långt från
Sverige med någon bibehållen förmåga i
närområdet.
Bevarande och vidareutveckling av
kompetens kräver kontinuitet i utveckling, anskaffning och utbildning. Stora synergieffekter uppnås när industrin, FMV,
HKV och förband kan samverka. Kostnadseffektiv samverkan mellan industrin,
FMV, HKV och ubåtsförband kräver
långsiktig finansiering på viss nivå. Kontinuerlig utveckling med ett nytt projekt
var tionde år kräver med tre ubåtar i varje
serie ett antal av nio till tolv ubåtar. Görs
serierna kortare, ökar styckekostnaden
avsevärt. Görs tiden mellan projekten för
lång, går kompetensen förlorad.
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Att ubåtar kan köpas över disk framförs ibland i debatten. Detta är felaktigt
om kravet på ubåtarna för omedelbar leverans är mer än befintlighet. Naturligtvis kan överskottsmateriel inhandlas till
låg kostnad . Det är möjligt att beställa
ubåtar anpassade till svenska operationsområden och uppgifter, men ej till lägre
kostnad än tidigare svenska ubåtar. Genomförda kostnadsjämförelser visar entydigt att så är fallet. Leveranstiden kan
möjligen bli kortare än i det svenska systemet, men kommer ändå att vara många
år. Vid genomförandet av det första
svenska ubåtsprojektet utomlands bör
avsevärd tid avsättas för att förmedla
svenska krav och upprätta ömsesidig förståelse.
Om Sverige inte anser sig ha råd att
långsiktigt bevara en struktur med omkring nio ubåtar riskerar den svenska
modellen , som varit synnerligen framgångsrik, att slås sönder - Sverige avindustrialiseras på ännu ett område. Alternativen är således - betala , tyna bort eller samarbeta. Alternativet betala före faller knappast gångbart. Tyna bort eller
samarbeta återstår. Det senare förefaller
mest attraktivt. Att tyna bort innebär att
en irreversibel process inleds. Det tar cirka tio år att genomföra ett ubåtsprojekt
Det är lika långt som tiden mellan 1930
och 1940 eller mellan 1908 och 1918. Det
tar, om det lyckas, en generation att bygga upp en förlorad kompetens. Att bygga
upp ubåtskompetens vid behov är inte en
trovärdig lösning.
Valet står alltså mellan att fortsätta
som tidigare, samarbeta eller att på sikt
helt överlämna ubåtarnas uppgifter till
någon annan . Nordiskt samarbete är politiskt gångbart och bör därför bli det naturliga valet. Internationellt samarbete
kräver att man betraktas som en attrak-
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tiv part som kan tillföra något. Idag existerar ett militärt och industriellt förtroendekapital på ubåtsområdet Detta kapital förlorar snabbt i värde om det inte
underhålls. Försvarsindustrin bedöms
numera ej enbart av inköpsbyråkrater
och generalstabsofficerare, idag måste
även "flinande tjugoåringar" på marknaden beaktas. Det gäller att etablera samarbete grundat på största möjliga förtroendekapitaL
Nya krav på framtida svenska ubåtar
Dagens svenska ubåtar kan med smärre
modifieringar lösa de flesta av framtidens uppgifter. Aktuella områden är:
- Realtidskommunikation till alla beslutsnivåer; videolänk via satellit till
aktuell beslutsfattare
- Teknisk NATO-anpassning
- Förmåga att långsiktigt uppträda 1
varma hav.
Önskas en mer aktiv roll på det internationella planet bör våra framtida ubåtar ges ytterligare förmåga:
- Markmålskapacitet med exempelvis
kryssningsmissil Tomahawk (nu i billiga storserier)
- Luftvärnsmissiler mot maritimt patrullflyg och helikoptrar
- Fullständig NATO-anpassning.
Utökas ubåtarnas kapacitet på detta
sätt blir de helt kompatibla med framtidens krav och kan aktivt fylla en viktig
funktion inom den nya europeiska säkerhetsordningen .
Försvarsindustri i förändring
Den amerikanska försvarsindustrien
krymper och slår sig samman. l dag återstår endast ett par större företagsgrupper. Dessa pressas av minskande inhemska beställningar, men gynnas av liberalare exportbestämmelser. Den europeis-

ka industrin strukturomvandlar i högt
tempo för att möta den hårdnande konkurrensen. Celsius satsar på Norden och
Australien som sina hemmamarknader.
Det är tydligt att industrin behöver en
hemmamarknad, även om den kan definieras som Karlskrona, Sverige, Norden,
EU eller något annat. Fokus flyttas med
världens internationalisering.

Nordiskt samarbete
Historik
Det nordiska samarbetet torde kunna
spåras längre tillbaka i tiden än till de nuvarande nordiska nationerna . Kalmarunionen förenade de nordiska länderna
1397. Danmark och Sverige dominerade
senare det nordiska området. Norge och
Island tillhörde under lång tid Danmark.
Finland var en del av Sverige. Delar av
Danmark blev svenskt. Finland lades under Ryssland . Sverige och Norge förena des i union. Under 1900-talet har Island,
Norge och Finland blivit oberoende. De
nordiska länderna har all tså en gemensam historia. Samarbete har hela tiden
förekommit, även om motsättningar också funnits. Trots detta har försvarssamarbetet de senaste femtio åren varit begränsat, främst på grund av Sveriges alliansfrihet, Danmarks och Norges medlemskap i NATO samt Finlands vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen . Sedan Sovjetunionen och Warsawapakten upplöstes har stora förändringar
skett. Sverige och Finland är nu västländer. NATO växer österut och Finland
och Sverige deltar i PFP. Möj ligheterna
till nordiskt samarbete på försvarsområdet har alltså förbättrats. Framför allt har
Danmark, Norge och Sverige en unik
kulturell och språklig gemenskap som
bör kunna utnyttjas även på försvarsområdet.

Nordiskt försvarsmaterielsamarbete

Ett ramavtal mellan de nordiska länderna Danmark, Norge, Sverige och Finland
om försvarsmaterielsamarbete undertecknades i december 1994. Ett samarbetsavtal rörande försvarsmaterielområdet undertecknades i maj 1995. Genom
dessa avtal skapades förutsättningar för
praktiskt samarbete. Ett antal förundersökningsgrupper bildades för att utreda
potentiella samarbetsområden. En av
dessa grupper skulle undersöka förutsättningarna för gemensam anskaffning
av nya ubåtar.
De flesta samarbeten är ej gynnsamma och leder ej till framgångsrikt genomförda projekt, oftast inga projekt alls. Det
nordiska Vikingsamarbetet är det nordiska utvecklingsprojekt inom försvarsområdet som kommit längst.

Projekt Viking
Historik

Svensk ubåtsutveckling har pågått konti nuerligt sedan 1900-talets början. Marinen och Kockums har utvecklat ubåtar
tillsammans sedan 1914. Ett stort antal
ubåtstyper har levererats. Då antalet
ubåtar de senaste decennierna varit stadigt minskande, har utvecklingskostnader och minskade serieeffekter medfört
allt högre kostnad per enhet. Överläggningar med Norge fördes på tidigt 1970tal angående deltagande i Näcken projektet. Överläggningar med Danmark om
köp av Västergötland förekom under
1980-talet. Norge och Danmark avstod
från köp av svenska ubåtar, sannolikt på
grund av rådande världsläge. I båda fallen valdes samarbetspartners och leverantörer inom NATO-länderna.
I studiearbetet inför Ubåt 2000 ställdes stränga kostnadsreduktionskrav, vii-

115

ket medförde förnyat intresse för nordiskt ubåtssamarbete. Ledande företrädare för ubåtsvapnet i Marinstaben , på
förbandet och FMV:s ubåtsbyrå insåg i
slutet på 1980-talet att samarbete med
Norge och Danmark inför nästa ubåtstyp
kunde komma att visa sig fördelaktigt.
Då ubåt typ Gotland beställdes, framgick
än tydligare att samarbetspartners var av
värde inför nästa ubåtsprojekt Informella stabssamtal fördes under 1993 med
Norge och senare med Danmark. Det
konstaterades att anskaffningsplanerna
torde medge ett gemensamt ubåtsprojekt. När det nordiska samarbetsavtalet
undertecknats 1995, var ubåtsföreträdare
i Danmark, Norge och Sverige förberedda. En så kallad förundersökningsgrupp
etablerades inom ramen för det nordiska
förvarsmaterielsamarbetet
Gruppens
uppgift var att undersöka huruvida militära stabskrav kunde harmoniseras och
föreslå hur eventuellt vidare samarbete
borde organiseras. En ambulerande arbetsgrupp, AG Viking, producerade under 1995- 1997 ett första gemensamt
nordiskt kravdokument för nya ubåtar.
Gruppen genomförde även visst konceptarbete för att beskriva att kraven var
realiserbara och för att bedöma kostnaden för ett gemensamt projekt. Gruppen
redovisade sina resultat för marincheferna i april 1997 och föreslog då att en gemensam projektgrupp skulle bildas för
att utarbeta ett beslutsunderlag som skall
göra de tre länderna i stånd att avgöra
om projektet skall realiseras. Marincheferna uppdrog åt marinmaterielansvariga att genomföra uppdraget.
studie- och konceptfas
Projekt Viking startade i juli 1997, då
SMK i Danmark, SFK i Norge och FMV i
Sverige undertecknade ett samarbetsav-
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tal om genomförande av studie- och konceptfas. Finland medverkar som observatör. Fasen som pågår från juli 1997 till december 1999 skall leda till ett beslutsunderlag bestående av
- ett nordiskt kravdokument (motsvarande ITEM)
- ett ubåtskoncept som uppfyller kraven tilllägsta kostnad (en konceptuell
teknisk lösning)
- en plan för industriellt samarbete i
Norden
- en beskrivning av projektets ekonomiska konsekvenser
- en beskrivning av möjligheter till
kostnadsreducerande samarbete under ubåtarnas livstid
- övergripande systemspecifikationer
(ett tekniskt underlag för nästa fas).
En projektorganisation, PG Viking,
bestående av 17 personer på heltid, varav
14 placerade vid ett projektkontor hos
Kockums i Malmö har bildats för att lösa
de nämnda uppgifterna . Kockums har
anlitats som huvudleverantör av studiearbete. Kongsberg koordinerar, i sin roll
som underleverantör till Kockums i denna fas, de vapentekniska studierna.
Projektledaren rapporterar till en
styrgrupp bestående av uppdragsgivarna,
de tre marinmaterielamiralerna. Projektgruppen är under projektledaren indelad
i tre delprojekt skepp, vapen och integrert logistikkst0tte. FMV ger kommersiellt stöd till projektet och genomför upphandling på uppdrag av PG Viking. Projektgruppen är sammansatt av personal
från de tre länderna. En operativ referensgrupp, där ubåtsförbandscheferna
råder projektet i operativa frågor, bidrar
med användarsynpunkter och deltar i
kravutvecklingen. En teknisk koordineringsgrupp som företräder materielanskaffningsorganisationerna ingår i pro-

jektledningen. En referensgrupp för
forskning, där FOFT, FFI och FOA ingår,
råder projektet vad gäller försvarsforskning och utnyttjande av de nationella försvarsforskningsorganisationerna.
Resultat från studie- och konceptfas
Projekt Viking har levererat resultat enligt plan. Idag föreligger följande resultat.

Kravdokument
Ett nordiskt kravdokument levererades i
slutet av 1998. Kraven har harmoniserats
i mycket hög grad . Några norska särkrav
hänförbara till det mycket stora norska
operationsområdet har ej kunnat harmoniseras. Norge behöver större uthållighet
och fart.
Ubåtskoncept
Ett nordiskt ubåtskoncept som uppfyller
ställda krav har utvecklats. Ubåten är
luftoberoende, billigare och tystare än
ubåt typ Gotland samt har bättre spanings- och kommunikationsförmåga.
Ubåten är genom Danmarks och Norges
medverkan fullt NATO-kompatibel.
Konceptet uppfyller genom en modulär
uppbyggnad såväl norska särkrav som
danska önskemål om minusoptioner.
Minusoptioner innebär att viss utrustning exkluderas för att reducera kostnaden.
Industriellt samarbete
Det existerar en industriell bas som kan
realisera huvuddelen av ett ubåtsprojekt.
Industrin i Danmark , Norge och Sverige
har kompetens, kapacitet och vilja att genomföra projekt Viking. En Industrigrupp Viking har bildats av Kockums,
Kongsberg och några danska industrier
för att möta PG Vikings behov av en in-

dustriell motpart. Ett samriskbolag ägt
av Kockums, Kongsberg och en stor
dansk industrigrupp kommer att bildas
för genomförande av kommande faser i
projektet. Projektet medför sysselsättning, kompetensuppbyggnad och kunskapsspridning i och mellan Danmark,
Norge och Sverige. Projektet bedöms
också ge positiva samhällsekonomiska
spridningseffekter i samma storleksordning som kostnaden för genomförande.
Från de nordiska skattebetalarnas horisont kan projektet till och med ge en
ekonom isk vinst.
Ekonomiska konsekvenser vid genomförande
Projektet, omfattande tio ubåtar med
kringsystem, kan realiseras för cirka 12
miljarder kronor. Ubåtarna levereras år
2007-2014. Kostnaderna för tio ubåtar
reduceras genom samarbetet med upp
till 20 %. För Sveriges del bedöms kostnaden för två ubåtar blir cirka 2,5 miljarder. Ubåten är tekniskt och operativt
överlägsen ubåt typ Gotland, men kostar
mindre per enhet. Kostnaden per ubåt
torde ha blivit 30-40 % högre om motsvarande ubåtar utvecklats och anskaffats som ett svenskt tvåubåtsprojekt

Kostnadsreducerande samarbete under
livstiden
Kostnaden för att driva och vidmakthålla
de tio ubåtarna under trettio år bedöms
till knappt 10 miljarder kronor, om det
sker nationellt som idag. Med ett mer utvecklats samarbete kan kostnaden reduceras med upp till 10 %. Gemensam utbildning, reservmaterielhantering, materielsystemledning, specialunderhåll och
gemensamma modifieringar är exempel
på möjliga samarbetsområden. Dessutom kommer den tekniska och taktiska
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kompetensen att öka genom långsiktigt
samarbete. Systemsäkerhet och driftsäkerhet påverkas positivt av felrapportering, driftdatauppföljning och konfigurationsledning baserat på större antal enheter och drifttimmar än vad som varit
möjligt i en nation. Nära samarbete under livstiden medför alltså högre total effektivitet genom såväl minskade kostnader som ökat stridsvärde.
Förslag till avtal för nästa fas
Ett avtal för Viking projektdefinitionsfas
är under utarbetande. Avtalet avser utarbetande av en gemensam byggnadsspecifikation under tiden 2000-2002. Därefter
planeras en konstruktions- och produktionsfas under åren 2002- 2014.

Vikingparternas särdrag
Samarbetsparterna har, även om en unik
kulturell och språklig gemenskap föreligger, ett antal särdrag. Från norsk sida fo kuseras på frågor rörande vilka procedurer skall utnyttjas, formell spårbarhet och
i vilken grad samtliga krav uppfylls. I
SFK kretsar mycket kring Kongsberg
och FFI, projektmodellen PRINSIX och
nya fregatter. Svenskarna intresserar sig
för vilken ubåt som kommer att levereras och hur det militärindustriella komplexet påverkas. Inom FMV ägnas stor
kraft åt egen organisatorisk utveckling
och kommersiella processer. Den danska
sidan inleder i allmänhet med att fråga
hur mycket det kostar. Inom SMK är
grundsynen strikt kommersiell och att
utveckling bör undvikas eller bekostas av
leverantörerna.
D et uppstår naturligtvis viss friktion
när olikheterna möts. Detta medför att
arbetet framskrider långsammare än i ett
nationellt projekt, men samtidigt att en
större kunskaps- och erfarenhetsmassa
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utnyttjats i de resultat som produceras.
Kombinationen av örlogssjömän, ingenjörer, industria lister, handelsmän och
metodiker ger sammantaget en helhet
som annars skulle varit svår att uppnå .
Projektarbetet gynnas av de likheter som
föreligger mellan de tre ubåtssystemen.
Likheterna mellan dessa är ofta större än
likheterna mellan olika materielsystem
eller vapengrenar i respektive land. Referensramarna och frågeställningarna är
ofta gemensamma.

med cheferna och en med den egna
handläggaren. Samarbetsorganisationen
tillför alltså endast två personer, men
hela 19 nya relationer. Genom samarbetet har antalet personer ökat från sex till
20 personer och antalet inbördes relationer från nio till37. När ett beslut väl har
fattats, är det mycket svårt att ändra.
Ovan beskrivna förhållande leder till att
projektledaren och den gemensamma
projektorganisationen måste ges betydande ansvar och befogenheter.

Beslutsfattande i samprojekt
Den största nackdelen med samarbete
mellan tre länder är förmodligen det
komplicerade beslutsfattandet. Enighet
skall uppnås, tre processer skall samordnas. Att uppnå enighet kan försvåras av
enkla ting som språk, avstånd, traditioner
och förhållningssätt. Ett allvarligt problem är antalet parter. Ofta finns en nationell kedja stab-materielmyndighetförband med tre handläggare och tre
chefer. I detta enkla fall kan man anta att
en handläggare skall förhålla sig till två
andra handläggare och den egna chefen .
Cheferna torde på motsvarande sätt kunna förhålla sig till den egna handläggare
och de två andra cheferna. Vi har alltså i
en nation sex personer med totalt nio relationer.
Tänker man sig tre samverkande nationer med organisationen ovan tillkommer ett stort antal relationer. De nio relationerna per nation krävs förstås. Antar
vi att "opposite numbers " har en relation
tillkommer tre gånger tre relationer. Vi
är då uppe i 18 personer med 18 inbördes
relationer. Vi behöver dessutom en gemensam projektorganistation som utarbetar gemensamma förslag. Antag att
denna också består av en chef och en
handläggare. Chefen tillför nio relationer

Vikings kompetens- och erfarenhetsbas
Projekt Viking har genom marinerna,
materielmyndigheterna, försvarsforskningsorganisationerna, industrierna och
dessas samlade kontakter i länder utanför Vikingsamarbetet tillgång till ett
enormt kontaktnät. Detta kontaktnät
har genom åren genererat en aktningsvärd kunskapsmassa. Norge har traditionellt mycket goda relationer med USA
och Storbritannien. Danmark har en liten försvarsforskning och försvarsindustri , men deltar mycket aktivt i de flesta
av NATOs arbetsgrupper och kommitteer. Sverige har genom sin tidigare isolering skapat en omfattande egen kunskap
och kompetens, även om den i många fall
är under avveckling. Sverige har dessutom informationsutbytesavtal med ett
stort antal länder.
Kan existerande kunskap och kompetens nyttjas finns alla förutsättningar att
utföra ett bättre arbete och skapa ett
bättre ubåtssystem än någonsin tidigare.
Knappast något ubåtsprojekt har haft
tillgång till en så stor teknisk och taktisk
erfarenhetsbas. Genom den tekniska koordineringsgruppen ges tillgång till materielmyndigheternas kunskap och kompetens. På motsvarande sätt kan referensgrupp forskning och den operativa refe-

rensgruppen bidra med taktiska, tekniska och operativa kunskaper och erfarenheter från utveckling och utnyttjande av
olika tekniska lösningar med olika taktiskt utnyttjande i varierande scenarier i
flera operationsområden.
Dagsläget inför beslut om genomförande
Projekt Viking är det nordiska försvarsmaterielsamarbetets flaggskepp. Troligen
vill ingen sänka det. De militära och politiska systemen är ej utformade för beslutsfattande med internationella kopplingar. Risk för "Moment 22-situationer"
föreligger. Ingen vill säga ja eller nej innan de övriga sagt sitt. Med vilja och
flexibilitet går det dock alltid att finna en
lösning. Som i så många andra fall gäller
det att ta initiativ, förutse problemen och
dra nytta av problemformuleringsprivilegiet så länge det föreligger. Politiska beslut rörande projektets framtid förvän tas
under 1999.
För svensk del medför genomförande
av Viking ett antal fördelar:
- Ubåtarna kan effektivt lösa viktiga
uppgifter inom den nya säkerhetsordningen
- Ubåtsbeståndet förnyas med fullt interoperabla enheter
- Reducerade kostnader
- Kompetens för vidmakthållande och
utnyttjande utvecklas
- Den förSvarsindustriella kompetensen bevaras och utvecklas
- Eventuellt NATO-medlemskap förbereds.
Dessutom uppstår positiva spridningseffekter i ubåtssystemen , marinerna
och nordisk industri. N ackdelar eller
svagheter är att framgångsrikt samarbete
kräver gemensamt mål och vilja att uppnå detta. Bland nackdelarna förtjänar
också minskat nationellt oberoende,
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eventuella krav på motköp och risken för
dåliga kompromisslösningar att nämnas.
Flera nationer har uttryckt sitt intresse
för projekt Viking och kan tänkas ansluta
sig till projektet. Med tanke på fram-

Ledamoten

gångsrikt och effektivt genomförande
bör dock antalet parter inledningsvis ej
öka.
Viking är bra för Marinen , försvaret,
industrin, Sverige, det nordiska samarbetet och den europeiska säkerheten.

LARS GRYZELIUS

Kommendörkapten Lars Gryze/ius är systemofficer vid
Torpedbyrån inom FMV

Riktlinjer för användning av COTS i ombordplacerade
strids- och eldledningssystem
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm 25 februari 1999

Varje år tillverkar vi mer än l 000 helt nya kabeltyper, utöver de som
konstruerats tidigare år och som fortfarande tillverkas. Vår "standardkabel"
är alltid anpassad till den applikation där den skall ingå. Det ger våra
kunder både tekniska och ekonomiska fördelar. Vill Du också ha det? Slå
oss en signal.

11abia Cablcz
Tierpsvägen 8, SE-815 75 SÖDERFORS
Telefon 0293-220 00, Fax 0293-307 50
E-mail: info@habia.se, URL: www.habia.se
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En stor del av målsättningen för ett militärt system är relaterat till vilken funktionalitet (d. v. s. vilka uppgifter systemet skall lösa) och vilka prestanda (hur väl
och snabbt uppgifterna skall/ösas) det skall ha. Militära 'Command and Control'
system (av vilka strids- och eldledningssystem är att kvalificerat exempel) förväntas använda sig av 'state-of-the-art' kapacitet, eftersom det endast är med bättre
funktionalitet och prestanda än motsvarigheten på fiendesidan, som det löser sin
tänkta uppgift. Tidigare har detta behov, kombinerat med mycket långa utvecklingstider och idrifttider, inneburit traditionell systemutveckling för alla aspekter
av systemet och därmed mycket begränsad användning av såväl hardwarekomponenter (HW) som softwarekomponenter (SW) av Commercial Off The Shelf
(COTS). Delvis var det beroende på att få komponenter fanns som gick att använda. Nu är situationen annorlunda och det finns en stark vilja att använda kommersiella tekniker, komponenter och produkter för att bygga kritiska system som
strids- och eldledningssystem.
I funktionella och prestanda termer måste vi lära oss att förstå hur ett strids- och
eldledningssystems målsättningar samt
krav påverkar kraven på enskilda (potentiellt COTS) komponenter, och hur
karaktäristik och kapacitet på komponenterna som eventuellt skall användas
påverkar prestanda på det totala systemet. Det är vitalt att titta på båda aspekterna då:

Förståelsen för kraven kommer att
hjälpa oss att välja olika COTS produkter.
• Kostnadsprestandakrav och övriga
krav skall jämkas mellan vad COTS
produkter erbjuder och vad systemet
kräver.
För att kunna hantera COTS i ombordsystem , är det klart att många argument, och därmed riktlinjer, är lika gilti•
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ga för andra system med liknande karaktäristika, dvs övriga ledningssystem och
icke militära kontrollsystem.
Begrepp
Generellt gäller tre termer vid beskrivning av komponenter:
• Traditionella (bespoke)
• Military OffThe Shelf (MOTS)
• Commercial OffThe Shelf (COTS)
Beskrivningen gäller deras natur och
medger därför jämförelse typerna emellan. Jämförelserna gäller både HW och
SW. Traditionella system, som begrepp,
beskriver system som är framtagna och
direkt anpassade till kundens krav och
där kunden äger konstruktionen. Därför
är också dessa system helt anpassade för
den militära miljön.
MOTSär produkter, som trots att de
ägs av 'företag' är klart riktade mot den
militära marknaden. Nyckeln är att dessa
är utvecklade och därmed finns 'på hyllan' även om kunden inte har äganderätt
eller ens insyn i produkten.
COTS är produkter som är inriktade
mot civila marknaden. Marknaden driver
fram utvecklingen. I likhet med MOTS
har kunden liten inblick i produkten och
kommer inte att äga designen. Detta kan
komma att skapa nya möjligheter och
problem med produkterna.
Skillnaden mellan MOTS och COTS är
i vissa fall svår att fastställa. Det är karaktäristika som är viktigt, inte vilken etikett
som sitter på. I verkligheten är karaktäristika inte heltja eller nej. I stället kommer det
att vara en glidande skala i vilket produkten passar mer eller mindre bra.
Karaktäristik
Det finns ett antal karaktäristika som
skiljer traditionella system , MOTS och
COTS fr ån varandra. Ingen av dessa ka-
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raktäristika påverkar de funktionella
kraven, det handlar om icke funktionella
karaktäristika. Eftersom dessa karaktäristika gäller komponenterna själva, är
de inte direkt applicerbara på systemkaraktäristika, såsom livstidskostnader, tillgänglighet (availability), tillgänglighet
(relaibility) och underhållsmöjlighet
Komponentkaraktäristika är t.ex:
• Kostnad: Utvecklingskostnad och
kostnad för att duplicera varan. För
HW är dupliceringskostnaden tillverkarens kostnad. För SW är kostnaden
mjukvarulicenser.
• Tillgänglighet: När kommer HW /SW
vara fördigutvecklad och tillgänglig
på marknaden?
• Miljölämplighet/tålighet Endast HW.
Är HW lämplig för den miljö den
kommer att installeras i?
• Förändringar i design: Möjligheten
att se, att en design är ändrad och
möjligheten att få tidig förvarning om
en sådan ändring.
• Prestanda: Hur kraftfull varan är och
hur detta är definierat.
• Föråldrande (obsolescence): Under
hur lång tid kommer varan att finnas
för nytillverkning?

Påverkan av COTS
Påverkan på systemdesign vid användning av COTS är stor och grundläggande.
Den mest uttalade konsekvensen av ett
beslut att använda COTS, är hur detta kan
förändra kundens krav. Krav är oftast inte
absoluta. När kunden genererar krav för
ett traditionellt system måste leverantören uppfylla dem . Det är inte längre giltigt
då kapaciteten på en COTS-vara är fast.
Antingen finns klossen (eller finns mycket snart) eller så existerar den inte. Dessutom , om den finns i volymproduktion, är
det inte troligt att tillverkaren vill/kan

ändra den för att möta målsättningskrav
från en militär kund.
Kravdefinition
Kravställning är en grundförutsättning
för anskaffning. Processen startar med
krav på hög nivå och utvecklas successivt
mot allt mer detaljerade krav. När dessa
är nedbrutna tillräckligt, formuleras de
till en specifikation , som räcker för att
bygga systemet; normalt till fast pris. Specifikationen avspeglar både vad som anses vara uppnåeligt, tillgänglig ekonomi
och upphandlings- och underhållsprocesser. Även systemets livstid avspeglas.
Under denna process utvecklas specifikationen inte bara efter de militära kraven , utan även andra faktorer styr, såsom
funktion och prestanda. Om t.ex. ett system kommer att ta många år att driftsätta, måste systemet designas för kanske 20
år. Dessa 20 år måste avspegla sig i designen. Kraven kommer därmed att spegla
förväntad utveckling i större omfattning
än utbyggbarhet Detta yttrar sig vanligen i funktionella krav, som kanske inte
kommer att behövas; i alla fall inte tidigt.
Prestandakraven kommer att ligga på en
nivå kunden tror vara uppnåelig. Allt
detta innebär att utvecklingen tar längre
tid och blir dyrare.
Kravspecifikationer kommer därmed
att hanteras olika för traditionella och
COTS-system. Ett traditionellt system
kan per definition åstadkomma vad som
helst, givet att ekonomi och tid finns. Med
COTS är det ett "välja och vraka förfarande". Övergripligt är det samma jämförelse som skall genomföras, d.v.s. kostnad
kontra kapacitet, men vi är avsevärt mer
begränsade när det gäller COTS.
I COTS-modellen kommer kunden
att begära att leverantören använder
COTS i största möjliga utsträckning,

både för HW och SW. I stället för frågan
'Jag vill ha ett system som gör detta med
dessa prestanda, kan jag få det och hur
mycket kostar det? ', blir frågan 'Jag vill
ha ett system som gör allt det här men vill
inte betala vad det kostar och jag kan
inte vänta på en nyutveckling. Finns det
en lösning med tillgängliga produkter.
Vad kan ett sådant system då göra och
hur mycket kostar det? '
Andra viktiga skillnader blir:
• Kunden förväntar sig inte längre ett
system som löser alla hans krav. Han
letar efter en acceptabel kompromiss.
• Det måste till en djup dialog mellan
kund och leverantör för att klara ut
hur denna kompromiss ser ut.
• Kunden måste kunna prioritera sina
krav, för att förstå vilka som är viktiga, och vilka som är mindre viktiga.
• Leverantören måste ta hänsyn till ett
stort antal möjligheter och vara beredd
att ge kunden djup information om olika möjligheter och vad de innebär.
• Kunden måste vara aktiv och informerad. Det slutliga valet av system är
ju trots allt hans eget.
Formulerar kunden kraven i funktionella termer, värderas olika produkter
mot dessa krav. Antagligen kommer vi
att inse att ingen produkt helt stämmer
med kravbilden. Detta lämnar ett antal
handlingsvägar:
• Välj produkten som ligger närmast
dina krav.
• Använd t1era produkter som tillsammans löser dina krav, även om detta
kan ge integrationsproblem.
• Välj produkten som ligger närmast
kraven och modifiera den (Observera
att vi då lämnar COTS-konceptet).
Vilken väg som väljs är upp till kunden.
Hela denna diskussion bygger på att
kunden överspecificerar sina behov, bl.a.

123

för att systemet skall leva så länge. Med
COTS kommer systemet med bibehållen
arkitektur att kunna stötta många uppgraderingar. Dessa skall kunna ske till en
relativt låg kostnad, för att systemet skall
kunna möta krav på högre prestanda. Det
är i detta skede viktigt att systemintegralören kan välja en standard som kommer
att leva längre än enskilda produkter. En
risk i detta sammanhang är att välja en
standard som för lorar i konkurrensen på
marknaden. Det innebär att även standarder måste analyseras av systemintegratören. Om ingen standard existerar för en
viss produkt, måste den tas fram mot en
högre abstraktionsnivå. För kunden återstår då att avkräva integralören en beskrivning på hur integrationsproblemen
skall minimeras. T.ex. kan kunden kräva
att hans system skall kunna använda flera
standarder. Hur integrationen skalllösas
är dock leverantörens sak.
I praktiken innebär tillgången till
COTS produkter att ett visst krav kan
testas i en prototyp-miljö. På så vis är det
lättare att förstå vad en COTS-produkt
kan göra och därmed underlätta skrivningen av den slutliga specifikationen .
Det är särskilt viktigt på system- och delsystemnivå. Detta gäller t.ex. för konsoler och MMI, där mycket går att göra i en
'testa och köp ' filosofi.
Detaljerade krav
Strids- och eldledningssystem är mycket
komplexa och det är många krav som avspeglar sig i överlevnad. Detta inkluderar
ett predikterbart realtidsbeteende, sytemsäkerhetskrav och hantering av hemlig information . Därutöver kommer krav
på miljön som existerar i ett stridsfartyg,
som temperat ur, stöt, kraftmatning och
elektromagnetik.
Inget av dessa krav finns på normala
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COTS-system. De påverkar därför användandet av COTS och kräver speciell
hänsyn. Följande punkter kräver särskilda överväganden och måste hanteras så
tidigt som möjligt i utvecklingen:
• Realtidsprediktering
• !T-säkerhet
• Systemsäkerhet
• Miljöpåverkan
• Systemets livstidscykel
• Tillgänglighet
• Målsättningskrav
• Kostnad
Kontinuerlig utveckling
Målsättningen för ett strids- och eldledningssystem baseras på nuvarande och
kommande hotbild. Möjligheterna att
hantera denna hotbild utgör systemets
värde. Hoten kommer hela tiden att utvecklas och om systemet då inte kan anpassas kommer det snabbt att förlora sin
möjlighet att lösa sina uppgifter. De traditionella systemen har långa utvecklingstider, vilket gör det svårt och mycket kostsamt att genomföra regelbundna uppdateringar. Detta genomförs normalt endast
vid halvtidsmoderniseringar och innebär
utbyte av delar eller hela systemet.
I ena extremfallet kan man betrakta
ett COTS-system på samma sätt. Frys
systemdesign, köp tillräckligt med reservdelar och vänta på halvtidsmodifiering. Avsaknaden på tillgänglighetsdata
gör detta till ett riskfyllt arbetssätt.
Den lösningen bortser från möjligheterna att till ett överkomligt pris uppgradera COTS-produkter. Att ta tillvara
dessa möjligheter kommer inte bara att
resultera i ett bättre system funktionellt ,
med bättre möjligheter att hantera nya
hot, utan kommer även att medge ett helt
annat livstidsunderhålL Det bästa (och
förmodligen enda) sättet att genomföra

detta är att från början bygga systemet
för kontinuerlig utveckling. Det innebär
också att den nödvändiga infrastrukturen för detta måste tas fram.
Konceptet med kontinuerlig utveckling baseras på en konstant utveckling av
systemet med ständigt utvecklade och
nya COTS-produkter. Detta tillåter systemet att möta hårdare målsättningskrav
(framför allt prestandakrav) medan det
hela tiden möjliggör underhåll. Tiden
mellan införsel av nya COTS-produkter i
systemet kommer att variera mycket
mellan olika produktklasser. En monitor
t.ex. kan leva i tio år medan ett processorkort kanske lever i två år. Konceptet
med kontinuerlig utveckling tar tillvara
möjligheten att använda nyutvecklad
hyllvara och att vid jämna intervall ge en
kontrollerad design som löser förändrade (nya) målsättningskrav.
Motsvarande koncept på SW-sidan
innebär att hålla kontroll på nya versioner
av inbäddad och stöd-SW som t.ex. kompilatorer, operativsystem och databashanterare. Kontrollen måste göras på testbasis så att inte fulla kostnaden för en ny
grunddesign uppstår varje gång. Detta ger
huvudleverantören möjlighet att beräkna
kostnaderna för en ny systemrelease.
Ägaren har då möjligheten att bestämma om systemet skall uppgraderas och till
vilken nivå. Alternativet är att hålla systemet fruset för att genomföra ändringen
till en annan nivå senare. l detta läge värderas inte bara kostnaden för uppdateringen utan även kostnaden för livstidsunderhållet Systemet når kanske annars
föråldrande nivån. Det här innebär att
man får en ny kostnadsprofil för systemet.
Utgiften blir mer linjär än det traditionella systemet, även om det fortfarande uppstår små utgiftssteg när systemet uppdateras med nya produkter. Utgifterna är na-

turligtvis större än om inga åtgärder vidtas alls. Vissa uppdateringar kan bli extra
kostnadskrävande, t.ex. vid stora åtgärder.
Vid varje tillfälle måste kunden göra valet
om han vill ta kostnader nu, för att ge systemet bättre kapacitet, eller vänta. Livstidskostnaden påverkas i båda fallen. Detta ger kunden möjlighet att ta dessa beslut
på ett planerat och informerat sätt.
Konfigurationshantering
Enda möjligheten att genomföra reparationer är att ersätta en defekt del med en
annan identisk (ev med en del som är
100% form, passning och funktion) . Detta kräver en mycket noggrann konfigurationshantering på varje nivå av livstidssystemet. För traditionella system hanteras detta i kontraktet.
Erfarenhet från den kommersiella
marknaden visar att denna typ av konfigurationshantering inte alltid finns hos
COTS-tillverkare. Att beställa en reservdel
är inte enkelt, då en annan del med samma
märkning kan vara annorlunda, även om
kunden inte kan se det. Kommersiella produkter modifieras konstant för att lösa problem upptäckta under livstiden. Detta kan
avspegla sig i en förändring av produkten ,
men inte i märkningen. Dessa förändringar
kan ge oönskade och icke efterfrågade
kompabilitetsproblem hos kunden. Detta i
sin tur genererar stora problem i underhållssystemet Därför krävs en omfattande
testning av utbytesenheter.
Leverantörsval och kontraktskrivning
De viktigaste punkterna vid anskaffning
av strids- och eldledningssystem utifrån
inköparens sida är:
• Att anskaffa ett system som stämmer
med användarens målsättning.
• Skapa en konkurrens för potentiella
leverantörer.
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•
•

•

Behålla leverantörskonkurrens under
systemets hela livstid.
Försäkra systemets tillgänglighet genom hela livstiden genom följekontrakt.
Minimera kundens risk under upphandling.

Kund-leverantörs relationer
före anbudsinfordran
Skälet till att kunden vill ha COTS i sitt
system är att han tror sig få mer för sina
pengar, få tidigare leverans och kan genomföra kontinuerliga uppgraderingar
av systemet för att på så sätt hålla det aktuellt. På grund av denna övertygelse är
han beredd att reducera sina funktionella krav och prestandakrav till en nivå
som räcker för dagens hot, eller åtminstone den hotnivå som är överblickbar till
första uppgradering. Detta gäller även
kopplingen COTS HW och miljökraven.
Att blanda in COTS i strids- och eldledningssystem är inte något man löser
med en skriftlig önskan att vilja använda
COTS. Specifikationen måste avspegla
denna vilja på alla områden, som påverkas av COTS, t.ex. kontinuerliga uppgraderingar och livstidsunderhålL Utan
att till fullo acceptera inblandning av
COTS i systemet, är det en fara att definitionen av systemet kommer att uppvisa
inkansistens till problem för såväl kund
som leverantör.
När kunden gått igenom sina krav och

genomfört en funk tions-/prestandaanalys
mot kostnad/utvecklingstid, och skrivit
färdigt sina specifikationer skall han gå ut
med detta till möjliga leverantörer. För
COTS-systemet innebär det som sagts tidigare 'jag vill ha något liknande det här,
men jag är villig att diskutera kraven om
jag kan få mer för mina pengar, på kortare
tid och med ett system som är kontinuerligt uppgraderingsbart'. De tekniska kraven skall då ses mer som riktlinjer.
Kraven på systemet kommer därmed
att bli anpassningsbara.
Relationer under den tidiga kravanpassningen
För att nå en meningsfull anpassning av
kraven, måste HW och SW arkitektur
belysas ned till en nivå, som medger att
kraven kan granskas. Denna granskning
måste gå ned på delsystem och komponenter. För HW innebär det nivån ner till
utbytesenheter. Granskningen skall även
ske mot möjligheten att byta HW utan
att påverka SW och tvärt om. Interna
gränsytor och gränsytestandarder mellan
moduler och delar måste bestämmas eller åtminstone listas före anbudsinfordran. Det innebär att en stor del av designarbetet måste vara genomfört.
Kunden har möjligheten att välja vilka som skall delta i denna tidiga fas och
hur. Fyra olika möjligheter går att identifiera, som var och en ger olika fördelning
av ansvar för tre typaktiviteter inom
standarder och integration:

Systemindelning

Fall l
kund

Fall2
kund

Val av standarder

kund

kund

Produktval och
Integration

kund

huvudleverantör
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Fall3
huvudleverantör
huvudleverantör

Fall4
alla

huvudleverantör

alla

alla

Om kunden väljer fall l, behöver han
göra en stor insats tidigt vad avser tid,
pengar och personal. Han måste också
disponera personal med tillräcklig kunskap för att genomföra och analysera
marknadsundersökningar, inte bara för
första grundsystem utan för hela livstiden för systemet med dess behov av förändringar. Kunden måste i detta fall ansvara för standard förändringar och nya
standarders påverkan på COTS. Denna
påverkan kommer att drabba kompatibilitet, portering och prestandaförbättringaL
Om kunden väljer fall 2 kan han
handla upp livstidsfrågorna av huvudleverantören. Det innebär att hans tidiga
åtaganden inte blir riktigt lika stort som i
fall l. Kunden måste dock fortfarande ha
en djup kunskap om standarder och
gränsytor, för att slutsystemet skall kunna leva med COTS föråldrande och systemförbättringar. Kunden måste göra
huvudelen av den preliminära designen.
Kunden måste också ha möjligheten att
'styra' huvudleverantörer vid val av standarder och deras prestanda.
Fall 3 innebär att kunden kommer
närmast upphandling av traditionella
system . Kunden måste dock även i detta
fall ha en större kunskap om standarder
och COTS-produkter för att kunna se till
att systemen är enkla att uppgradera och
kan hantera föråldrande. Detta är utpräglat, när det gäller att jämföra olika
kandidater för systemarkitektur på en
marknad med flera anbud. Kunden måste även här kunna den kommersiella
marknaden och delfacto standarder,
gränsytor och produkter.
l vart och ett av de första tre fallen
måste kunden och till slut även huvudleverantören genomföra en process för att
anpassa kraven och skapa sig förståelse

för standardfrågorna. Detta är resonemanget bakom det fjärde alternativet.
Det är för att kunna dela riskerna med
att välja standarder och produkter.
Fall 4 är en kompromiss, när det gäller
att reducera riskerna med uppdelning av
systemet, val av standarder och produkter. För att ta fördelar från de bästa källorna, när det gäller planering av anskaffning bjuder kunden in möjliga huvudleverantörer och systemintegratörer för att
delta i definitionen för modularitet, funktionell uppdelning, val av standarder och
gräns ytor.
Påverkan av konkurrens
I många länder är det viktigt att det finns
konkurrens för att projekt skall utvecklas. Efter att anbudsförfrågan är utsänd
måste ett gemensamt projektteam skapas för varje potentiell huvudleverantör.
Varje projektteam måste bestå av kund ,
huvudleverantör och för vissa kritiska
delsystem delsystemleverantörer. Dessa
projektteam skall genomföra en kravjämkning och skriva en anbudsinfordran.
För att kunna genomföra en konkurrensupphandling är det viktigt att varje projektteam skriver en anbudsförfrågan. För
att kunden skall kunna jämföra och värdera arbetet måste kundens representanter vara samma individer i alla projektteamen. Det är upp till kunden att genomföra förhandlingar med de olika teamen på ett sådant sätt att alla har samma
information. Eventuella förändringar i
det tekniska underlaget måste alltså slussas mellan teamen utan att lösningar presenteras.
N är dessa förhandlingar är färdiga ,
måste kunden skriva en anbudsinfordran . Antingen genom att ta ett av projektteamens lösning, men den lösningen
kommer inte betecknas som neutral, el-
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ler måste kunden skriva ett underlag på
en blandning ur de olika lösningarna.
Risken i detta läge är dock att anbudsinfordran inte kan besvaras av någon av leverantörerna. Ä ven detta pekar entydigt
på att kunden måste ha samma bemanning i alla projektteamen, och dessutom
leda alla teamen själv. När anbudsinfordran är färdig kan den antingen användas direkt ell er för att välja ut några leverantörer för det fortsatta arbetet. Allt enligt upphandlingstradition.
En annan följd av detta sätt att arbeta
är att kostnaderna för att ta fram detta
underlag kommer att drabba möjliga leverantörer. Den som till slut får kontrakt
kommer att få en mindre egen produktion än tidigare. Det är möjligt att endast
de största företagen kommer att genomföra denna typ av arbete. Mindre företag
kommer inte att ha kraft att göra det. När
väl processen är igång kan kostnaderna
möjligen komma att bli lägre. Under tiden måste detta göras med kontrakt för
företagens deltagande.

Val av huvudleverantör
Först måste alla anbudsgivare kontrolleras så att det är troligt att de kan tillverka
det krävda systemet.
Nedan följer ett antal punkter på vilket utvärdering kan ske:
• Hur ser de tilltänkta leverantörernas
historia ut när det gäller öppna system och COTS utnyttjande?
• Finns en kvalitetsprocess som kan
hantera COTS såväl som traditionella
delar?
• Kan leverantören hantera COTS mot
givna standarder och traditionella
delsystem?
• Har leverantörerna tillräckliga metoder för att spåra nya produkter och
designer?
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Kan leverantören testa delsystem och
produkter som finns på marknaden
och vilka skulle kunna passa systemet?
• Kan han hantera COTS-produkternas livstidsutveckling?
• Har han en plan för hur han skall hantera livstidsunderhållet för det tänkta
systemet?
• Kan han hantera interntestning i systemet och redundanskrav?
• Kan han hantera fler underleverantörer till sitt system?
• Kan han hantera tillgänglighetsbegrepp och insamling av tillgänglighetsdata för blandade system?
• Kan han hantera garantier mot kund
och garantier mot underleverantörer?
• Har han en process som hanterar licensproblem för utnyttjande av
COTS SW kopplat till militära tillämpningar?
• Kan han hantera kopplingen mellan
SW och HW utveckling?
Därefter måste en tilltänkt leverantör
acceptera de tekniska kraven. Det gäller
i alla fall, men i denna typ av upphandling är flexibilitet runt kraven en av hörnpelarna.
COTS-världen förändras snabbt. Det
är därför möjligt att marknaden förändras under upphandlingsförloppet standardförändringar kan komma. Det kan
komma ut nya produkter, som ersättning
för gamla/traditionellt utvecklade delar.
Av dessa skäl måste specifikationerna
kunna utvecklas och förändras under
upphandlingen. Detta blir då en förlängning av processen med systemdefinitionen, även om den pågår under upphandlingen. Av det här skälet är det viktigt att
projektteamen arbetar vidare för att inte
ett för kunden oacceptabelt system skall

•

ingå i budgivningen. Ä ven i detta fall ingår en eventuel l huvudleverantörs reaktioner som ett av kriterierna för kundens
val.
Huvudleverantören måste givetvis
acceptera kundens krav vid upphandling.
Både de som är förankrade i lagar och
förordningar runt upphandlingen och
vanliga upphandlingskrav, såsom garantier och viten för försening eller icke
uppnådda prestanda. Det är dock svårare
att definiera flera av dessa punkter vid en
ny typ av upphandling. Systemet kommer att fortsätta att förändras under tiden mellan kontrakt och färdigt grundsystem. Därför kommer avvikelser från
de tekniska kraven att mätas mot färdigt
grundsystem. Ä ven här har projektteamen sina uppgifter. Här finns också några punkter som inte påverkas av COTS.
Det är manegement och rapportering,
kostnadsuppföljning och leveranskontrolL Ä ven eventuella motköpskrav fa ller inom denna kategori.
Ett an nat beslut kunden måste fatta
är om kontraktet skall omfatta produktion eller vara begränsat till utveckling.
Vissa föredrar att hantera utveckling separat från tillverkning. Det senare blir
svårare för ett COTS system. De tekniska kraven ligger redan inom 'state-ofth e-art' och kräver därför inte utveckling
på ett traditionellt sätt. Utvecklingen på
marknaden kan också innebära att systemet kan bli föråldrat under kontrakteringen av tillverkningen. Samma skäl styr
också kundens val om livstidsunderhåll ,
konfigurationshantering, uppgraderingar
och upphandling av reservdelar.
Kostnaden är naturligtvis relaterad
till kontraktet. För systemutvecklingen
och produktionen vill kunden oftast ha
ett fastpriskon trakt. Det har att göra med
hur anslag hanteras av respektive myn-

digheter. Ett strids och eldledningssystem är inte något som upphandlas i stora
mängder varje dag. Det kan därför inte
anses ha ett marknadspris. Priset sätts av
leverantören naturligtvis under viss konkurrens. Kontraktförhandlingarna mellan kund och leverantör kommer naturligtvis också att innefatta ekonomi. Leverantören måste dock gardera sig för de
risker, i vid bemärkelse, som kan uppträda under kontraktstiden. Leverantören
kommer att räkna med marginaler på sin
sida, för att skydda företaget mot förluster. Vid ett fastpriskontrakt kommer
kunden att få betala för alla olika risker
vare sig de uppstår eller inte. I ett löpande räkningskontrakt kommer kunden
visserligen också att få betala när någon
risk faller ut, men inte för de risker som
inte faller ut. Om kunden därför kan
hantera kostnaderna hos leverantören
kan det vara en besparing att genomföra
kontraktet på löpande räkning, om nödvändigt med ett tak. Typen av kontrakt
beror i verkligheten på hur lagstiftningen
ser ut och vad kunden vill.
innehåller
Produktionskontraktet
normalt utbildning, både för operatörer
och tekniker, en teknisk beskrivning av
systemet (för COTS system endast övergripande för konfigurationshantering,
men för ett traditionellt system ritningar,
underlag för seeond som-cing för reservdelar och underhålldokumentation ),
FAT-STW-HAT-SAT (Factory Acceptance Test-Setting To Work-Harbour Acceptance Test-Sea Acceptance Test) föreskrifter och dokoment. Specialverktyg
och underhållsutrustningar för systemet
kan också inkluderas i kontraktet.
Val av underleverantörs leverantörer och
COTS-tillverkare
Delsystemleverantörer och COTS till-
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verkare kontrakteras normalt av huvudleverantören . Ibland kan delsystemleverantörer utse underleverantörer. Kunden
kan vilja deltaga i valet, men då tar han
samtidigt på sig ett delat ansvar för prestanda och föråldringsprocessen . Av
dessa skäl vill kunden normalt inte delta i
denna process. Kunden kommer redan
att ha ett visst ansvar och påverkansmöjligheter via projektteamen. Representanter för leverantörer av kritiska delsystem kan ju redan vara med i dessa grupper. Huvudleverantören kommer att utse
sina underleverantörer efter samma riktlinjer som kunden väljer huvudleverantör.
Ägarskapsfrågor
Vem systemdesignen tillhör regleras i
kontraktet. För utvecklingsdelarna av
HW regleras detta normalt som vid traditionell upphandling. Att anskaffa designrättigheterna till COTS-produkter
kommer troligen bli alldeles för dyrt.
Kundens behov är antagligen endast data
som behövs för underhåll och konfigurationsstyrning. En annan möjlighet är att
få tillgång till tillverkarens underlag om
denne går i konkurs.
För mjukvara är ägarrätten en komplex fråga . För COTS SW kan kunden
normalt endast få tillgång till an vändarlicenser till programmen. Om licentieringen av program hanteras i pappersform är
detta enkelt och billigt för kunden . Om
det finns inbyggda kontroller i mjukvaran , såsom kontroll av vilken hårdvara
som används eller användartidsregistrering i mjukvaran , skapar detta problem.
Problemen dyker i huvudsak upp vid underhåll, men kan också yttra sig under
drift. Kunden eller huvudleverantören
måste då skaffa sig verktyg, tillsammans
med tillverkaren, för att gå runt denna
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typ av problem , eller undvika att använda denna typ av SW.
Underhåll av SW skapar problem om
tillverkaren upphör. standardlösningen
att någon tredje part har tillgång till kod
och övriga tekniska data kan vara kostsam.

Livstidskontraktsfrågor
COTS-system kommer att vara levande.
Systemet utvecklas hela tiden och kräver
därför kontinuerlig verksamhet från
upphandlaren . Det gäller under systemets hela livstid från det att målsättningen skrivs.
Inget försök görs att förlänga livet på
en COTS-del, när tillverkaren har slutat
att sälja den till rimliga priser. Istället
kvalificeras en ersättningsdel som del av
den kontinuerliga utvecklingen. Resultatet, att ständigt ha kvalificerade, sista generationens ersättningsdelar ger flexibilitet i systemunderhållet
Reservdelar till en delserie system i
en viss konfiguration anskaffas för en
mycket kortare livstid i detta underhållssystem, ansättningsvis tre år. Under denna period kommer tillverkaren ha små
problem att reparera ickefungerande delar. Han kommer att kunna leverera reservdelar, fortfarande ha en tillräcklig
produktion och erfaren personal, för att
kunna utföra fellokalisering. Tider från
fel till reparerad del på mindre än fyra
veckor är normalt i den kommersiella
världen . Detta begränsar avsevärt behovet av reservdelar i underhållssystemet
Vid något tillfälle kommer en ny serie
system , av en uppdaterad konfiguration ,
byggas. Reservdelar och underhåll för
denna serie kommer att hanteras på samma sätt, fast det kommer då innebära att
det nu finns två olika konfigurationer av
systemet ute. Vid detta tillfälle kan man

fatta ett beslut om man skall uppgradera
första serien till den nya konfigurationen,
som senare kommer att vara mycket lättare att underhålla. Alternativet är att
låta systemet åldras tills det blir dyrt att
underhålla och ersätta det med den nya
konfigurationen. Hela processen kan då
upprepas till en tredje generation.
Som tidigare genomför delsystemleverantören , eller den som köper COTSdelarna, testning tilllOO% på varje reparerad del, för att garantera kompatibilitet. Han kan också genomföra tillverkarens tester, om han inte gör det (vilket
han normalt inte gör).
Livstidskostnadsjämförelser
Det är svårt att genomföra en kvantitativ
analys av de relativa kostnaderna för två
helt skilda upplägg på livstidsunderhållet I många fallmåste COTS HW ersättas med senaste versionen för att kunna
hantera ny COTS SW. Den nyaste SW
kanske måste användas för att COTStillverkaren inte längre vill underhålla/
stödja gamla utgåvor när nyare har nått
marknaden. Det här kommer att tvinga
fram en förändring av andra delserier
också, om inte systemintegralören beslutar sig för att han kan klara sig utan
COTS SW stöd. Kunden kan alltså tvingas att följa COTS-vägen.
Ä ven om han inte tvingas att ändra
systemet nu, kommer han att bli det den
dagen systemet inte stödjs till något pris.
Den enda frågan är när detta inträffar, är
det efter tre år, fem år eller kanske tolv
år? Att anskaffa reservdelar för att klara
driften under tolv år kommer att vara
mycket dyrt. Det kommer även vara
mycket svårt att hitta en leverantör som
kan, och ännu svårare, som vill underhålla sina produkter under så lång tid . Kostnaden för att kvalificera motsvarande

produkter är inte heller låg. Att installera
nya produkter i gamla system kan generera sina alldeles egna problem. Någon
sorts medelväg skulle kunna vara att
peka ut ett antal beslutstidpunkter, när
beslut om uppdateringar/uppgraderingar
och reservdelsanskaffningar kan tas. Beslutet om att byta till en ny konfiguration
för nästa delserie, och isåfall beslut om
att uppgradera äldre delserier, måste vila
på antaganden om gällande konfiguration , och kostnaden att driftsätta en ny.
Det här är ingen enkel analys. Vid ett studerat fall fanns en omslagspunkt efter ca
sex år, då kostnaderna för att underhålla
originalsystemet började stiga exponentiellt.
Underhållskontrakt
Traditionella system underhålls normalt
på tre nivåer. För COTS-system gäller att
grundnivån är ombordunderhålL Det
tekniska underlaget kan dock komma att
vara mycket begränsat. Verksamheten
ombord kommer i huvusak att inskränka
sig till att byta utbytesenheter. Något underhåll på övriga nivåer kommer kunden
inte kunna genomföra.
Reparation av utbytesenheter genomförs på kommersiella marknaden.
Behovet att skapa eller behålla egna reparationsresurser för en ständigt föränderlig COTS-värld finns inte eller blir
mycket kostsamt. Reserv och utbytesenheter på kortnivå förvaras ombord. Det
ersätter behovet att genomföra reparationer ombord.
Konfigurationshanteringskontrakt
Systemkonfiguration är ett annat område som kunden traditionellt har hanterat.
Även innan nya generationer COTS introduceras i systemet, kan det förekomma att design och konfigurationsändring-
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ar genomförs, utan att detta framgår av
märkning. Det sker helt utan kundens
kontroll och normalt utan att han kan se
det.
Om det är önskvärt att kunna byta
COTS-produkter i systemet, behöver
inte alla versioner användas. Om för
många releaser lämnas finns det en fara
att systemet blir beroende av föråldrade
delar som inte längre stödjs av tillverkaren. Någon måste därför följa upp marknaden, för att kunna stödja processen att
anpassa systemet till en ny grundplatta
(base-line ). När detta beslut tas, måste
alla nya komponenter testas både avseende gränsytor och funktionalitet mot
det övriga systemet. En relativt kort tid
efter att kontrakt skrivits, kommer det
att finnas olika delserier av systemet med
olika konfigurerade grundplattor. Alla
delserier måste då testas separat när
uppgraderingar genomförs.
När det gäller konfigurationsstatus,
måste alla uppgraderingar koordineras
noggrant för att alla systemen skall vara
funktionellt operativa. Då räcker det inte
med att identifiera och följa konfigurationsförändrade delar, utan underhållspersonal måste veta exakt vilken konfiguration varje system har.
En konfigurationsliggare måste till, så
att konfigurationsdokumentation och
systemet stämmer och att ingen otillåten
omkonfigurering har genomförts.
Av föregående följer, att för att hålla
reda på konfigurationen av systemen, behövs hjälp av huvudleverantören. Huvudleverantören kanske i sin tur behöver
hjälp av delsystemleverantörer och tillverkare för att kunna följa upp och kontrollera vilka förändringar som påverkar
underhåll, reservdelsproduktion och systemuppgraderingar. Det görs bäst av ett
projektteam med uppgiften att fungera
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som ledning och koordinering av kundens, huvudleverantörens och tillverkarens arbete. Detta måste kontrakteras separat.
Anskaffning av reservdelar
Det finns olika vägar för kunden att anskaffa reservdelar. Några av dessa är:
• Av systemintegratören tillhandahållet underhållsstöd.
• Reservdelar upphandlas för en uppgraderingsperiod.
• COTS-tillverkaren förrådshåller och
distribuerar reservdelar.
• Utbytesenheter anskaffas när de behövs.
Den sista lösningen är naturligtvis billigast i anskaffning. Det är inte säkert att
det därmed ur livstidskostnaderaspekten
är det billigaste. Med de förändringar,
som hela tiden pågår på marknaden, kan
kunden aldrig vara helt säker på att kunna anskaffa de reservdelar han behöver.
Det första alternativet är troligen det dyraste, men då slipper kunden att fundera
över reservdelar och deras konfiguration, kvalitet och testning m.m. Om kunden vill att huvudleverantören skall sköta reservdelsanskaffningen, måste det
också av kontraktet framgå vad han skall
göra mer (t.ex. testa reservdelar och hantera risken med konfigurationsändringar).
Utbyte av föråldrade delar och uppgradering
Ett ytterligare viktigt område är systemets åldrande. En sak kunden vet eller
åtminstone hoppas är att när hans system
är föråldrat kan delar bytas mot ersättningsdelar med högre prestanda . Han
kan då välja att byta sina reservdelar mot
nya produkter samtidigt som han uppgraderar systemet. Det här sker dock inte

automatiskt. Någon som kan systemet
måste följa upp vad som händer på marknaden och hålla en kontinuerlig kontroll
på vilka produkter som kan användas i
systemet. Dessa produkter följs upp kontinuerligt och nya produkter listas. Även
produkter som kan ersätta traditionellt
utvecklade delar av systemet listas. Arbetet sker antingen i det projektteam som
hanterar konfigurationsändringar eller
kan det vara en separat upphandling.
Uppgraderingen av systemet kan an tingen genomföras av huvudleverantören eller så kan det handlas upp i en ny
upphandling. Om uppföljningen av nya
produkter fungerar är det enklare att gå
till en ny upphandling. I alla andra fall
kommer huvudleverantören alltid ha försteg före sina eventuella konkurrenter.
Vare sig kontraktet skrivs med huvudleverantören eller inte, är det en bra ide att
utvärdera livstidsunderhållet tillsammans med grundanskaffningen och under kontraktsförhandlingarna inkludera
underhållet av systemet fö r så många år
som möjligt.

Finansieringsprofil
För första försöket att utnyttja COTS,
kan det vara så att finansieringen måste
starta tidigare fastän på en låg nivå. Det
kommer att vara en ny uppgift att undersöka och analysera marknaden efter
kommersiella standarder och gränsytor
och välja komponenter som kan kommunicera med militära system. Här kommer
även projektteamen in . I detta led kommer även ett specifikationsarbete att genomföras och det kan möjligen gå att tala
om systemutveckling.
Under systemintegrationen, om utvecklingskostnaderna kan hållas nere,
kommer kostnaderna för att anskaffa
systemet bli avsevärt lägre än för ett tra-

ditionellt system. Då utveckling och integration kommer att gå mycket snabbare,
kan dock betalningsplanen komma närmare en traditionell anskaffning. Uppskattningen av kostnaden för COTS och
MOTS kommer också att bli noggrannare. För livstidsunderhållet kommer kostnaderna för reservdelar att reduceras,
möjligen kan ett 'just-in-time' koncept
vara användbart. Reservdelskostnaden
kan i vilket fall som helst beräknas noggrant med kostnaderna på marknaden
som riktvärde.
Underhållskostnaderna
förutsätts
också minska. Besparingar kan ske på
underhållsorganisationen
och
detta
kommer att uppväga kostnaderna för underhållskontrakt. Reservdelar från kommersiella marknaden kommer också kosta mindre än tidigare. Tillgängligheten på
COTS i ombordmiljö kan dock skapa vissa problem i att uppskatta de tidiga underhållskostnaderna, men även här bör
data hämtade från kommersiell drift, systemintegration, test och prov samt garantier ge en bra uppskattning på kostnaderna.
Kostnaderna för att hantera systemets åldrande och uppgradering kommer att uppträda som små periodiska
steg. Delar av uppgraderingskostnaderna
kommer att kunna hanteras tillsammans
med underhåll via uppgraderingsprocessen. Prisutvecklingen på marknaden och
projektteamsarbetet skall kunna utmynna i ett bra ekonomiskt underlag. Konfigurationshanteringen kommer att dra
extra kostnader som inte har någon motsvarighet i traditionella system. Detta på
grund av kundens bristande kontroll av
konfiguration av tillverkade produkter.
Denna kostnad måste betraktas som en
del av underhållskostnaden för systemet.
Kostnaden kommer att vara linjär.
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Resultatet blir en väl definierad kostnadskalkyl med lägre kostnader och en
mer linjär profil. Vissa omflyttningar av
kapital mellan olika områden kommer
dock att bli aktuell. Ett typiskt exempel
på detta är skiftet från egen underhållspersonal till underhållskontrakt

slutsatser
Det finns en strävan, både från militära
kunder/användare och industrin , att integrera COTS i strids- och eldledningssystem, både i ombordsystem och andra.
Det härrör sig i huvudsak från övertygelsen att det ger mer värde för pengarna.
Huvudargumenten är:
• Lägre anskaffningskostnad
• Minskade risker vid utveckling och
integration
• Kortare utvecklingstid
• Systemprestanda som är närmare
'state-of -the-art'
Dessa fördelar kommer inte att inkludera COTS produkter i systemet. Produkterna är framtagna mot en marknad
med stor volym och passar inte med nödvändighet för ett ombordsystem. Det
kommer emellertid en strid ström av
produkter som spänner över traditionella system via militära till kontorsprodukter. De har alla olika karaktäristika och
medför olika problem, när de skall integreras i ett strids och eldledningssystem .
Ett antal koncept har utvecklats för att
använda COTS produkter och samtidigt
reducera riskerna med att använda dem.
Kravjämkning
Det är viktigt att systemets karaktäristika möter kundens verkliga behov. Krav
är inte alltid absoluta. Vissa (alla?) är relativa, några är viktigare än andra. COTS
kan användas till att bygga en design som
möter de flesta krav i en målsättning, på
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ett kostnadseffektivt sätt. Det kanske
inte möter alla krav kunden önskar lösa i
sitt första utkast till målsättning. Därför
kan det behövas en flyttning av tyngdpunkt mot att iterativt uppskatta vad systemet verkligen behöver kunna av ett
tänkt systems kapacitet. Krav kan behöva jämkas under denna process.
Det är inte säkert att kundens kravnivå helt skall begränsas av tillgänglig
COTS. När den sanna kostnaden för att
möta en kravnivå är känd, har kunden
möjlighet att värdera om kostnaden svarar mot det problem som skall lösas.
Konceptet med att jämka krav skall användas på alla delar av systemet, vare sig
det gäller Mil-STD eller specifika språk.
Genomförs jämkningen kan COTS-komponenter användas och marknadens fördelar (tidslinjal, kostnader, systemutveckling mm) utnyttjas. Om viljan inte
finns, är det svårt att utnyttja COTS-fördelarna. I bästa fall erbjuder någon leverantör vad han anser vara ett bra system,
utan några riktlinjer från kunden.
Arbetsformer mellan kund och leverantör
För att kunna leda framåt måste diskussionerna om kravjämkning vara balanserade. Kund och leverantör måste prata
samma språk. Kunden skall naturligtvis
veta vad han vill ha. Leverantören måste
kunna marknaden , vad avser möjliga systemdesigner och kapacitet på COTSprodukter. Bara genom att arbeta nära
tillsammans, kan en lösning tas fram som
i huvudsak löser kundens verkliga problem och samtidigt utnyttjar COTS produkter i största möjliga omfattning.
Förändringen i arbetssätt gäller även i
det fortsatta arbetet för att införa förändringar och uppgradera systemet. Arbetssättet med ett (eller flera) projektteam

med kund , leverantör och tillverkare representerade ger möjlighet att klara ut
kravjämkning under systemets hela livstid. Konceptet med förhandlingsbara
krav, med i grunden ren konkurrens, är
betydligt mer komplex än traditionella
upphandlingar. Kunden måste förändra
sin upphandlingsstrategi för att möjliggöra detta. Kunden måste också vara beredd att avdela tillräckligt med kvalificerad personal för att genomföra denna
verksamhet.
Kontinuerlig utveckling
För att kunna använda fördelarna med
utvecklingen av COTS produkter, är det
viktigt att designen av systemet kan förändras över tiden. Det är därför inte säkert att systemförändringar införs direkt.
Utvecklingen bestäms av kunden, med
stöd av leverantören, beroende på hur
kunden vill ha det. Den verkliga drivkraften är kostnaderna.
Det gäller både HW och SW. För HW
utvecklas designen och uppgraderingar
genomförs när det är rimligt. För SW
måste nya utgåvor spåras och testas. Ny-

utvecklad SW kanske inte är möjlig att
använda utan vidareutveckling. Det
kommer 'alltid' att vara krav på en stor
del av traditionell SW inom ett stridsoch eldledningssystem, men det är möjligt att isolera dessa från förändringar i
COTS SW. Strategier för att åstadkomma detta måste tas fram och användas.
Kontinuerlig utveckling ställer krav på
andra finansieringsmodeller
mellan
kund och leverantör. Det kräver ett kontinuerligt flöde av medel under utveckling och design.
Livstidsunderhåll
Livstidsunderhållsfasen av ett COTS-system är styrt av de korta föråldrande tiderna. Reservdelar anskaffas för en kort tid .
Uppgradering och konfigurationsbyten
kommer att genomföras under denna tid.
Det möjliggörs av den kontinuerliga utvecklingen. Det här konceptet kommer
troligen att resultera i ett system som
kommer att vara lättare att underhålla,
kontinuerligt nära 'state-of-the-art' och
till lägre kostnader än traditionella system .
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Marina insatsstyrkor i ett strategiskt perspektiv
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets sammanträde i Slackholm 25 februari 1999
Trots att de flesta av Sveriges vitala intressen alltid haft en stark koppling till haven
och vår förmåga där har de marina frågorna nu som i historisk tid en tendens att
komma i skymundan i den säkerhetspolitiska debatten. Detta var även fallet under
det kalla krigets epok. Nordeuropas strategiska tyngdpunkt var Nordkalottenområdet. H o t et från ett storanfall som syftade till att invadera Sverige gjorde det oundvikligt att räkna med omfattande strider på svensk jord.. Djupförsvarsdoktrinen blev
den enda möjliga. V år säkerhetsdebatt är, liksom det mer konkret militära strategiska och operativa tänkandet, fortfarande starkt präglat av denna epok. Nu formas
Europa återigen av de djupa, långa traditionella politiska strömningar som kommer
ur folkens mångtusenåriga samlevnad på en tättbefolkad kontinent. Skillnaderna i
kultur och traditioner är stora. Ä ven om mediatrenden gör avstånden mellan folken
mindre, kommer skillnaderna att till delar bestå. Behovet av kollektiv säkerhet är
accentuerat. Problemen med att få ett sådant internationellt system hållbart är nu
liksom det alltid varit, stora. Gemensamt är att ingen frivilligt vill ta på sig mer ansvar än vad som upplevs krävas för den egna säkerheten och för att accepteras såsom
delaktig. Minsta möjliga resurser för mesta möjliga effekt, något av vår tids motto,
kan sägas gälla även för denna del av samhällets utveckling. För att vara med ställs
således krav. l ett sådant perspektiv ska man se de olika säkerhetsarrangemang som
successivt växer fram. Förutsättningarna för processen att långsiktigt lyckas beror
på många faktorer.

Europa - förändringarnas
kontinent
Komplexiteten i det europeiska säkerhetsmönstret är stor. Utgångspunkten
för ett långsiktigt hållbart system behö-
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ver därför fångas upp i de tunga, bakomliggande skeenden som påverkat och påverkar de europeiska folkens samlevnad
och dess relationer med varandra och
med närliggande och mer fjärran regioner.

Den europeiska historien är omvälvande och våldsam. Etniska grupper och
politiska system eller bildningar har växlat om att ha överhöghet över olika områden. statsbildningar har kommit och
gått och har endast i undantagsfall följt
etniska gränser. De problem vi i dag upplever är, historiskt sett, mer en europeisk
normalbild än ett undantag. Den långsiktiga säkerheten påverkas även av tunga,
svårpåverkbara globala trender såsom
fattigdom, överbefolkning och miljöförstöring, problem av närmast existentiell
natur. Sådana problem följer inte nations- eller statsgränser och utgör, speciellt i kombination med etniska intressemotsättningar, en svårhanterlig riskfaktor i europeiskt och globalt säkerhetsarbete.
För de som lever i problemområden
är lockelsen från mer utvecklade områden stor. Det århundrade som snart är
slut visar hur makthavare och farliga politiska system snabbt kan växa ur hopplöshet och armod. De tunga, globala megatrenderna lägger därmed tillsammans
med etniskt historiska kopplingar grunden till ett ökat tryck mot de rikare, bättre lottade delarna av världen. Utvecklingen på kommunikationssidan ökar,
liksom ekonomins intern atio nalisering,
snabbheten i alla intern ationella processer och strömningar. Trycket mot E uropa
riskerar därför att i allt större omfattning
påverka den långsiktiga säkerhetspolitiken. Detta innebär att Europas olika regioner tvingas fokusera mot de problem
som ligger dem närmast. Vi kan se detta
hända i dag ~ södra Italien, Spanien och
Frankrike riktar sina blickar mot syd
medan länder i centrala Europa i huvudsak blickar mot Balkan och mot öster.
Det är självklart att de nordiska länderna
har mycket att vinna på att stabilitet ska-

pas och bibehålles i Europa. Lika självklart är att dessa länder har ett speciellt
ansvar för Nordeuropa . De problem, som
måste hanteras, hänger till största delen
samman med de konflikter och den instabilitet, som Sovjetunionen lämnade
efter sig, ökar. Våra blickar söker sig därför naturligt mot de mest närliggande av
dessa områden.
Bland de institutionella säkerhetsarrangemangen i Europa anses NATO allmänt fortfarande vara det viktigaste forumet. De formella kopplingarna mellan EU och NATO är fortfarande svaga,
men det faktum att båda institutionerna
innehåller flera tunga gemensamma aktörer och att USA dominerar NATO
gör betydelsen av de transatlantiska förbindelserna fortsatt stora. Europa har
dessutom under historisk och modern
tid gång efter gång misslyckats att agera
tillräckligt samfällt för att klara sin egen
säkerhet. Ökande globala problem till
följd av megatrenderna ger allt större
uppgifter för denna enda världspolis
och supermakt. Eftersom NATO inte
har egna förband , utan är beroende av
medlemstaternas offervilja, är det därför långtifrån säkert att konflikter i Europas periferi , där inte USA har möjlighet eller vill agera, kommer att kunna
hanteras. Ett exempel kan vara konflikter och problem som uppträder samtidigt i Medelhavsområdet och i norra/
östra Europa. Det är i ett sådant perspektiv inte säkert att vare sig USA eller Europas sta rka aktörer kan enas om
vikten av att hjälpa till att hantera problem i vårt närområde. Resonemanget
ger upphov till en europeisk flankdoktrin som utifrån ett svenskt perspektiv
kan bli fa rlig ~ kriser i en region kan utnyttjas i en annan region och det även
av svaga aktörer.
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Föränderliga medel konstanta behov
Alliansfrihetens och neutralitetens tidevarv utgör en kort tid av svensk historia.
Under lång tid i den tidigare historien
byggde vår trygghet på resurser för att
mer konkret delta i det europeiska maktspelet. I en tid, då landet var fattigt och
hade svårt att utveckla ekonomi och inflytande för att skapa en utveckling som
stämde med rikets eller makthavarnas
ambitioner var detta en viktig möjlighet
att bli uppmärksammad. Den europeiska
kartan förändrades ständigt. Det bästa
sättet att få inflytande var att agera där
förändringarna genererades- på det europeiska fastlandet, ofta med katastrofala resultat för befolkning och utveckling
Under långa tider var aktiv krigföring på
det europeiska kontinentala fastlandet
medlet för att befrämja olika nationella
intressen. Den krigsmakt som byggdes
upp, var balanserad för att vara ett instrument för en expansiv maktpolitik
med flera syften än att endast skydda det
egna landet. Att dagens försvarsmakt ska
ha en helt annan tyngdpunkt än då, borde vara självklart.
I dag krävs återigen att vi aktivt deltar- men nu för att ta vårt ansvar för en
gemensam positiv utveckling av stabilitet
och säkerhet. En del är att ta ansvar för
vårt eget territorium, en annan att kunna
vara med och ingripa där problem uppstår. Att ha möjligheter att sätta in tillräckliga resurser i de områden , där
Sverige gränsar direkt till i vid bemärkelse instabila områden torde därmed vara
utomordentligt viktigt. Våra omgivande
maritima områden ger oss, nu som i historisk tid, bra möjligheter både att avgränsa och att hjälpa till. Detta förhållande bör, tillsammans med behovet att
kunna deltaga i internationella säker-
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hetsarrangemang, tillåtas påverka våra
militära resursers utformning.

Sverige- en randhavsstat
Sverige har genom sin långa kust och den
stora kölbundna utrikeshandeln varit en
maritim nation sedan vikingatiden. Under denna tusenåriga period har haven
givit oss möjligheter som vi flexibelt utnyttjat på ett eller annat sätt för att tillvarata nationens aktuella vitala intressen.
De senaste årens förändringar på den säkerhetspolitiska kartan har medfört att
våra omgivande havsområdens strategiska betydelse förändrats. Deras funktion
som förbindelselänk och vallgrav har
ändrat karaktär. Handeln har ökat markant, liksom fartygsrörelserna.
Östersjöns betydelse har växlat med
de skeenden som timat i de tättbefolkade
områden som omger detta hav. Som hav
betraktat är Östersjön stor nog att vara
svårkontrollerad men det är, jämfört de
stora haven, aldrig långt till land. Den
täta trafiken, det stora antalet aktörer,
stora geografiska skillnaderna mellan
olika delar och känsligheten för miljöpåverkan vid eventuella olyckor ställer
krav på internationellt samarbete och
anpassade resurser för såväl övervakning
som insatser.
Västerhavet har, liksom Östersjöutloppen, såsom port mot de stora oceanerna och världen alltid haft en speciell betydelse både för handel och säkerhet.
Området ligger i dag långt från de egentliga militärstrategiska knutpunkterna,
framförallt beroende på intressegemenskapen och den låga ryska förmågan.

strategisk
tyngdpunktsförskjutning
De militära resurserna i Europa har minskat kraftigt. Förändringarna är så genom-

gripande att det inte längre är relevant att
tala om hotet som försvann, osäkerheten i
sig som ett hot, eller om ett i framtiden
återuppståndet hot av traditionell typ.
Trots detta har inte riskerna för en väpnad
konflikt i vårt närområde minskat, men är
fortsatt viktigt såsom öppen handelsled.
Norra Europas strategiska tyngdpunkt har, i takt med minskande konventionella och kärnvapenbärande ryska resurser i Kola-området och det kalla krigets slut förflyttats från den absoluta
nordflanken till centrala Östersjön. Här
möts numera 9 nationers strategiska intressen. För svensk säkerhet har någon
form av stabilitet i denna region i alla tider varit avgörande, vilket präglat svenska ansträngningar i århundraden.
Sedan historisk tid har det ryska intresset av förbindelser med världshaven
och skydd mot kärnlandet i olika omfattning påverkat de strategiska dispositionerna i regionen. Detta ryska intresse
finns alltjämt, men möjligheterna för
Ryssland att upprätthålla en dominerande förmåga har kraftigt reducerats. För
en långsiktigt positiv utveckling är det
därför väsentligt att en stabilitet kan utvecklas som, även med ryska ögon, ses
som pålitlig.
Grundläggande för sådan stabilitet är
att undvika militärt maritimt vacuum.
Lika grundläggande är att de resurser
som fyller tomrummet inte av Ryssland
upplevs hota det egna landets vitala intressen.
Även Finlands och Norges vilja och
militära satsningar torde härvid vara av
betydelse. Norge behåller resurser dimensionerade i huvudsak för invasionsförsvar, åtminstone i de norra områdena.
Finland bibehåller en stor arme för försvar av hela sitt territorium . Den marina
förmågan är dimensionerad i huvudsak

för att verka på och från det egna territoriet. Ovan belysta strategiska tyngdpunktsförskjutning ger, tillsammans med
de inom överskådlig tid kraftigt minskade möjligheterna för någon angripande
aktör att föra krig på svensk jord, unika
möjligheter. Det konstateras att Sverige i
dag har unika möjligheter att bidra till
stabilitet och positiv utveckling i regionen och därmed även ta aktivt ansvar för
egen säkerhet och vitala intressen. Det
faktum att vi är största strandägare i Östersjön ger oss tillsammans med Gotlands
geografiska läge även speciella förutsättningar härtill. Sammantaget innebär förhållandena att Sverige rimligen borde
kunna prioritera resurser så att ett maritimt instrument för en aktiv säkerhetspolitik i Östersjöregionen kan skapas.
I en tid med minskande resurser
krävs att dessa prioriteras mot de viktigaste säkerhetspolitiska och strategiska
målen. Analysen visar att vi har mycket
att vinna på att ta ett- relativt sett- större ansvar för stabiliteten i Östersjöregionen. Härför krävs att vi visar konkret politisk vilja. Ett militärt instrument för att
ta ett sådant ansvar beskrivs nedan.

Insatsmiljöer och kravHattlespace Dominance
Den främsta strategiska rollen för militära resurser är att utgöra ett instrument
för bedrivandet av säkerhetspolitik. De
fyra försvarsmaktsuppgifterna indikerar
i större utsträckning än tidigare att Sveriges militära resurser framgent i större utsträckning än tidigare ska kunna utnyttjas för att befrämja stabilitet och tillvarata rikets vitala intressen. De insatsmiljöer
och konfliktscenarion som kan bli aktuella spänner över hela spektrat från högteknologi i vår hemmiljö tilllåg teknisk
nivå i konfliktdrabbade områden som
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starkt påverkats av de globala megatrenderna1. Dessa, och konsekvenserna
av dem, följer i ringa grad statsgränser.
De flesta tänkbara konfliktscenarion berör därför med stor sannolikhet många
länder. Få konflikter i vårt område torde
beröra endast oss och en motpart. I dagsläget synes dessutom sådana konflikter
osannolika.
Konflikternas karaktär och krigföringens utveckling innebär allt större
krav på snabb beslutscykeL Att kontrollera ett område innebär krav på informationsöverlägsenhet och att kunna behärska de operativa beslutscyklerna , så att insatser kan göras innanför motståndarens
beslutscykeL Detta innebär även krav på
att disponera system för insats i alla dimensioner. Förhållandet ger krigföringens karaktär en operativ dimension även
på lägre förbandsnivåer, men innebär
även krav på sammanhållna taktiska system som kan verka på och under havsytan samt i luften och på marken. Lednings- och underrättelsesystemen måste
medge goda operativa förbindelser, eftersom såväl gemensamma underrättelse- som vapensystem med lång räckvidd
och god täckningsförmåga behöver utnyttjas över försvarsgrens- eller andra
gränser. I debatten brukar förhållandet
kallas "battlespace dominace" , bra beskrivet i b.la. British Maritme Doctrine2
Högteknologiska hot och hot mot högteknologiska system - "hackers-hot" etc.
- är numera en realitet att räkna med.
Liksom andra operativa insatser torde
dock även en sådan insats i de flesta fall
kräva olika former av uppföljning för att
syftet med angreppet ska innehållas vad syftet än kan vara.
Kraven på och från möjligheter till
" battlespace dominance" och "battle
space control" kräver sannolikt omdis-
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positiOner inom Försvarsmakten. Oavsett vilka tekniska system som krävs torde människans omdöme alltfort komma
att krävas för att kunna utöva kontroll i
aktuellt område. Detta gäller kanske
framförallt i låga konfliktnivåer och i
konflikter, som inte innebär fullskalekrig, men ändå berör människor i begränsade eller större geografiska områden. I konflikter i det större perspektivet
- eller terroraktioner - där syftet är att
påtvinga en maktstruktur sin vilja, kan
sannolikt rena teknologiska insatser få
avgörande betydelse utan att de följs upp
av traditionell kontroll över område eller
hot om oacceptabel förstörelse. Sammantaget har krigföringen således fått
ytterligare en parameter att ta hänsyn till
och att utnyttja. Marina förband äger i
sin karaktär en stor del autonomitet. Sådan blir mot beskriven bakgrund viktig.

Randhavskrigföring eller
tittoral warfare - en svensk
option att räkna med
Randhav är speciella. Det är aldrig långt
till land, men områdena är tillräckligt
stora för att vara svårt att behärska. Från
land kan man nå stora delar av havsytan.
Från havet kan handlingsfriheten till
lands allvarligt påverkas. Randhavskrigföring (littoral warfare) är ett räv- och
rackarspel med stora möjligheter för den
som behärskar randhavens speciella maritima förhållanden. Den som kan kontrollera skeenden i kustzonen och i de
trånga haven skapar sig förmåga att flexibelt utnyttja sin kontroll till initiativ. En
aktör med sådana resurser och därtill hörande taktiska och operativa doktriner
ökar sina möjligheter att nå framgång.
Denna bakgrund visar att randhavskrigföring till sin karaktär har en stark

operativ dimension. Insatser krävs i alla
slagfältets taktiska områden. Traditionellt har det yttersta syftet med sjökrigföring alltid fokuserats kring sjötransporter. I en vid mening är det fortfarande så.
Men system, räckvidder och utnyttjande
av "nygamla" krigföringsprinciper (manöverkrig) ger nya möjligheter att från
havet direkt påverka skeenden långt in
över land. På så sätt kan den operativa
eller till och med strategiska tyngdpunkten i krigföringen påverkas direkt. Det
förefaller därmed mer relevant att tala
om kontroll över område som ett egensyfte för sjökrigföring omfattande såväl
transporter som insatser och powerprojection eller för att förhindra detta. Bakgrunden till resonemanget kan hämtas ur
tidigare arbeten om sjökrig och dess natur. Några exempel ges nedan.
Sir Julian S Corbettl, beskrev syftet
med sjökrigföringen så här:
"Syftet med all sjökrigföring är alltid
att - direkt eller indirekt - säkra kontrollen till sjöss eller hindra fienden att säkra
den"
en annan definition av sjökriget återfinns i boken "Om sjökriget" 4 :
"Utnyttjande av alla olika maktmedel,
på havet, från land, under havet och från
luften som syftar till att nå ett övergripande maritimt mål" Ett sådant mål torde
alltid ligga inom en strategisk eller operativ ram, varför målet lika gärna kan uttryckas som strategiskt eller operativt istället för endast maritimt.
Den tekniska utvecklingen har stor
betydelse. Den marintekniska utvecklingens viktigaste faktorer definierades
väl av förre marinchefen och hedersledamoten Peter Nordbeck 5 ;
"De viktigaste faktorerna i nittonhundratalets marintekniska utveckling har varit
vapnens allt längre räckvidder, ökade möj-

tigheter att uppträda dolt och informationsteknikens allt större betydelse"
Mot bakgrund av resonemanget ovan
kan därför definitionen av sjökrig, när det
gäller randhavskrigföring (littoral- eller
"brown water warfare"), utsträckas till att
även omfatta utnyttjande av maritima
maktmedel eller maritima resurser 6 från
havet mot land. I studien marintaktik
2000 7 definierade vi begreppet kontroll
såsom komplement och i vissa fall ersättning till det gam la, och med nutidens system och i randhav/kustnära förlegade begreppet herravälde till sjöss, hts. Den marintekniska utvecklingen gör att det inte
längre är relevant att tala om herravälde
till sjöss, vare sig det är bestritt eller i annan form. Kontroll är bättre- olika grader
av kontroll kan innebära bevakning, att
följa vad som händer, vapeninsatser eller
andra former av insatser med lägre eller
högre inslag av vapenmakt. l studier och
spel har således konstaterats att förmågan
till kontroll är av väsentlig betydelse för
striden till sjöss och i kustzonen. Att inneha egen eller bestrida någon annan kontroll8 över ett område eller över viss verksamhet kan således beskriva ett sätt att
uppnå ett syfte med en verksamhet, men
även utgöra ett syfte i sig.
Randhavskrigföring som ett modernt
koncept för manöverkrig innebär stort
ömsesidigt beroende "mutual dependence" mellan olika förband. Kraven på
snabbhet från upptäckt till insatser är
stort, liksom kraven på att kunna hänga
med eller bromsa en okontrollerad eskalation. Endast genom bra sådan förmåga
kan okontrollerade förlopp undvikas aktörerna vet att vi har förmågan varför
de undviker att eskalera situationen, ren
självbevarelsedrift. Vet man att man drar
långsammare försöker man undvika duell
på öppen gata.
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Vapenräckvidderna och möjligheten
till rörelse i alla dimensioner gör det viktigt att samtidigt kunna kontrollera såväl
öppet hav som skärgårds- eller kustområden. Detta kräver koordinering av resurser över stora ytor. Eftersom resurserna i dag och framdeles torde vara begränsade till antal men tekniskt avancerade måste de snabbt och flexibelt kunna
koncentreras mot de områden eller delar
i helheten som är mest väsentliga. Denna
krigföringsprincip brukar i operativa
sammanhang kallas manöverkrig.
Att finna och verka mot tyngdpunkter och själv undvika att den egna tyngdpunkten upptäcks och bekämpas är rnanäverkrigföringens grundprinciper. Upptäcka, lokalisera, identifiera, bekämpa
och verifiera verkan är, nu som alltid, vad
det handlar om . Till sjöss har detta alltid
varit en kamp om initiativ medan det traditionellt i kustzonen under detta århundrade mer varit en kamp för att överleva i väntan på att en angripare ska
komma inom porte. Den tak tiska princip
som styrde var långt från manöverkrigets
grundprincip om rörelse och förflyttning
av tyngdpunkter men var en förutsättning för att med tillräcklig säkerhet kunna utnyttja de operativt rörliga förbanden.
Förhållandena kräver snabba beslutsystem och möjligheter att flexibelt utnyttja alla komponenter- utan hinder av
försvarsgrensgränser, operativa definitioner och ledningsnivåer. Att skapa reell
förmåga till operativa insatser ledda på
taktisk eller stridsteknisk nivå för strategisk effekt, så kallad TOSI-förmåga 9 , är
viktigt. Förmåga under ytan, på ytan och
i luften måste kunna koordineras genom
befäl, där närvaro direkt på eller i anslutning till stridsområdet är viktigt.
Att över ytan samutnyttja de olika
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komponenternas rörlighet och eldkraft
för taktiska och operativa tyngdpunktsförskjutningar är varom det handlar.
Ömsesidigt skydd av handlingsfrihet och
initiativkraft ger styrka och handlingskraft samt hög flexibilitet och oförutsägbarhet Med sådana egenskaper blir de
marina förbanden ett reellt säkerhetspolitiskt instrument och en operativ komponent av strategisk dimension. När det
gäller randhavskrigföring är, liksom i annan krigskonst, Sun Tzu tänkvärd. Citatet nedan beskriver väl den taktik en god
förmåga att utnyttja principer för randhavskrigföring ger möjlighet till:
Den som avser kämpa rycker fram
och går till angrepp. Den som inte kan
kämpa bör gå på defensiven. Den segrar
som vet när han ska gå till angrepp och
när det är bättre att gå på defensiven. Den
segrar som vet att rätt utnyttja krigskonsten. Och den som vet kan besegra en stor
styrka med en mindre. Det gäller att ha
ögon för läge och möjligheter. Med en
överlägsen styrka är det en fördel att operera på jämn mark. Är man underlägsen
gäller det att söka upp oländig terräng.

Taktiken - alltmer av operativ
karaktär
Doktrin är en norm som styr praktiskt
handlande" står det i boken Om sjökriget10. En taktisk doktrin har utvecklats
för utveckling av amfibieförbandens taktik och struktur 11 . Syftet har varit att definiera mål för stridsteknisk och taktisk utveckling samt utgöra grund för utveckling av system, förband och reglementen .
Doktrinen bygger på M-tak 2000, FMI
2020 12 och det inledande arbetet med en
mer sammansatt operativt rörlig marin grunden för marina insatsstyrkor. Doktrinen är skriven på taktisk nivå, mentor-

de, med vissa justeringar och mot ovan
belysta bakgrund, kunna utnyttjas som
doktrinär grund för fortsatt utveckling av
en marin insatsorganisation. Nedan redovisas med utgångspunkt från amfibiedoktrinen, en sådan översiktlig doktrinär
grund.
"Marinen utgör en del av rikets maritima förmåga. Det främsta syftet med den
maritima förmågan är att i alla konfliktnivåer tillvarata svenska intressen inom de
ramar som säkerhetspolitiken ger och, om
vi blir angripna, tillsammans med övriga
delar av totalförsvaret säkra nationens
överlevnad"
Marinen skall i alla konfliktnivåer ha
förmåga att kunna 13 :
• TA, BIBEHÅLLA, BESTRIDA
KONTROLL över MARITIMT OMRÅDE,
• GENOMFÖRA INSATS i maritimt
område där kontroll inte erfordras,
• VERKA tillsammans med övriga
svenska stridskrafter och totalförsvarets övriga resurser,
• VERKA tillsammans med andra nationers förband inom ramen för internationella OPERATIONER, INSATSER, ÖVNINGAR eller annan form
av försvarssamarbete.
Doktrinen ger följande övergripande
krav på förbandens förmåga 14 (redovisningen nedan har ingen ambition att vara
fullständig- för det krävs en separat och
omfattande analys):
• De svenska marina förbanden ska bestå av komponenter för strid i kustzon
och fritt till sjöss. Förbanden ska kunna uppträda i sammanhållna styrkor
balanserade efter uppgift och insatsområde. Dimensionerande bör vara
väpnad strid i alla dimensioner. Förbanden bör dessutom främst dimensioneras för de geografiska förhållan-

den som råder i vårt närområde.
Komponenter för strid på ytan, under
ytan, över ytan samt på marken i kustzon och skärgårdsområden måste
ingå.
• Våra förband skall på stora avstånd
kunna upptäcka, följa , och med precision bekämpa mål på och under vattnet, på land och i luften. Förbanden
behöver ha egen förmåga till understöd, transport, skydd och underhåll.
• Vår förmåga tillledning måste medge
snabba beslut så att förband kan
komma till verkan innanför motståndarens beslutscykeL Organisationen måste vara flexibel och medge
ledning av svenska eller utländska
maritima resurser.
• Systemen måste utvecklas mot full interoperabilitet. Förbanden skall på
korta och medellånga avstånd kunna
genomföra graderad insats med hög
precision. Bekämpningsförmågan på
stora avstånd mot mål på land och till
sjöss behöver vidareutvecklas.
Innebär då pågående utveckling att
beskrivna krav kan innehållas? Svaret på
frågan är inte så klart som man skulle
kunna önska. Diskussionerna kring 2000talets svenska marina koncept har, då det
gäller samordningen mellan förband avsedda för verkan i kustzonen och förband avsedda att kunna uppträda fritt till
sjöss, hittills mest rört sig om samordning
av bekämpning av sjömål samt förhållanden i basområden och olika taktiska möjligheter i och i anslutning till operationsbaser. Utveckling av taktiska tankar och
principer är en i högsta grad iterativ process och sker successivt. Successivt som
vi provar de nya taktiska möjligheter
som rörliga, moderna marina förband
tillsammans med nya uppgifter och taktiskt/stridstekniskt nytänkande ger lär vi
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oss mer. De möjligheter som ett utnyttjande av olika förbandsdelar i stridsgrupper sammansatta efter läge och uppgift
ger är i ett randhav närmast oöverskådliga.
Goda taktiska erfarenheter finns från
internationella- och nationella övningar.
Ett bra exempel är Nordie Peace, där jag
hade förmånen att ha befälet över den
marina komponenten, Maritime Component Commander. Förbandet var sammansatt efter "smörgåsbordsprincipen",
det vill säga förband och ledning utformade efter uppgiften och tillgången på resurser. Enheter från fem länder deltog och
indelades i tre förband: en Sea Traffic
Contro l Task Uni t, en Mine Counter Measure Task Unit och en Amphibious Task
Unit. Uppgiften var peace support och
innebar såväl att upprätthålla embargo
som minröjning, att säkra hamnar och
upprätta den kustnära delen av "zone of
separation". Ledningen utövades orobordbaserad och byggdes upp med ett
stort inslag av uppdragstaktik. De olika
förbandscheferna fick frihet att lösa uppgifterna inom en övergripande taktisk
ram och FN-mandatets rules of engagement.
Amfibieförbanden transporterades
på BELOS, som tog sju stridsbåtar och
250 soldater, en icke föraktlig högrörlig
stridsgrupp. Den goda tillgången på helikopterförband var av avgörande betydelse. De underställdes eller löd under Maritime Component Commander för uppgifter som spaning, radarövervakning,
identifiering, trupptransport och ledning
(chefsbesök) under olika tider, vilket var
ett mycket bra sätt att utnyttja dem på.
Att leda från ett stort fartyg (BELOS)
med väderoberoende förmåga gav flexibilitet och uthållighet. Styrkan hade eget
underhåll, i huvudsak ombordbaserat
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men med en rörlig landdel som gav extra
styrka. Erfarenheterna var totalt sett
mycket goda 15• De nordiska förbanden
passade väl ihop. Sammantaget ger erfarenheterna från övningen grund för att
utveckla en samlad nordisk Marin Insatsstyrka.

Förbanden
Allmänt
Kraven från det diversifierade uppgiftsspektrat, de strategiska behoven av förmåga och de olika insatsmiljöerna pekar
mot att den princip för sammansättning
av förband efter uppgift och tillgänglighet, som under en tid tillämpats för både
de rörliga kustartilleribrigaderna och olika sjöstyrkor, sannolikt är den mest tillämpbara.
De taktiska- och därmed även strukturella - förändringarna är störst i kustzonen, vilket återspeglas i utfasningen av
fasta förband och införandet av ett nytt
taktiskt koncept - det amfibiska . Men
även fartygsförbanden förändras. Att
flexibelt kunna ta och utnyttja initiativ i
alla konfliktsituationer, att kunna hantera eskalerande förlopp och att kunna bedriva uthållig övervakning och nödvändig powerprojection, kräver kvalificerade fartyg med god uthållighet.
Eftersom Försvarsmakten i överskådlig tid även behöver dimensioneras för
att klara ett väpnat angrepp riktat mot
vårt land, behöver förbanden vara anpassade för att uppträda i de farvatten vi har
oss närmast. För god effekt är det förutom kravet på väderberoende uthållighet
vettigt att de kan dra nytta av de fördelar
det innebär att behärska kustzonen eller
visa styrka nära en kust där vår kontroll
inte är fullständig. Att kunna uppträda
dolt, till exempel under vattnet och därigenom dra nytta av det enda media som

tekniken inte verkar ha förutsättningar
att inom överskådlig tid se igenom, torde
vara en fördel av icke föraktlig betydelse.
Vid de flesta maritima operationer i
randhav är god kontroll av lufthavet väsentlig. Detta förutsätter bra motmedel
(t.ex. LV) och goda möjligheter att samverk a med flyg. Vid en internationell insats krävs luftherravälde. Sverige kan
bidra och, om operationen är i närområdet, antagligen i dagens läge med de relativt omvärlden mycket starka svenska
flygstridskrafter, själva upprätthålla någon form av kontroll över lufthavet.
Våra marina förband måste ges god förmåga att leda ( "tactical contro l") flygoch helikopterförband. Den marina insatsorganisation vi bygger upp behöver
bestå av funktioner som kan sättas samman till uppgiftsanpassade insatsstyrkor
(task forces) efter uppgiftens art och aktuell insatsmiljö. För att kunna utnyttja
denna "smörgåsbordsprincip" fullt ut
behöver alla förbandstyper vara tillgängliga och kunna öva i grundorganisationen. Den marina ledningen bör
sammanhållas av en marin chef som
övergripande leder rikets maritima resurser i fred och krig med möjligheter
att avknoppa operativa och taktiska ledningsresurser optimerade efter aktuell
insatsstyrkas behov. Ledningsorganisationen kan utformas som ett samman hållet marint rikskommando, med två
rörliga marintaktiska kommandoledningar byggda av flotti ljledningsresurser och amfibiebrigadledningsresurser.
Den territoriella ledn ingsnivån kan
utgöras av del i totalförsvarssta ber, av typen marindistrikt Dessa måste ges ansvar och resurser för löpande territoriell
övervakning och integritetsskydd. En
bättre samverkan med kustbevakning,
tull och polis måste utvecklas. Vid större

kränkningar, där den territoriella strukturens resurser inte räcker till kan delar
av insatsorganisationens förband rekvireras el ler ta över uppgiften. Förbandsstrukturen i insatsorganisationen behöver utgöras av en välavvägd balans mellan olika förbandstyper. Alla på kort och
lång sikt nödvändiga funktioner behöver
finnas representerade. Vissa funktioner,
som behövs för kompetensutveckling
mot framtida behov men som inte nödvändigtvis behöver ingå i dagens insatsorganisation , kan återfinnas i en kompetensbärande organisation där vidareutveckling av system kan genomföras och
med vilken insatsförbanden kan öva.
Ledningen måste kunna genomföras orobordbaserat eller från landgrupperade
rörliga ledningsresurser. Att framskju tet
kunna utöva gemensam taktisk ledning
är avgörande.
Det moderna Kustartilleriets (kustförbandens) roll är amfibisk vilket innebär att förbanden har en unik och mångsidig förmåga i övergången mellan land
och hav. Att tala om en amfibiekår är därför i dag mer relevant än kustartilleri.
Förbanden har hög rörlighet och de moderna snabbgående båtarna kan ta sig
fram med små begränsningar av djupförhållanden eller navigatoriska svårigheter. Ingen annan nation har resurser med
sådan kvalite och flexibilitet och samtidigt förm åga till närvaro under lång tid.
Transport av livsmedel, diesel, vatten ,
sjukvård och personal samt tillverkning
av dricksvatten är bara några av de möjligheter som erbjuds. Samtidigt kan resurserna utnyttjas för internationella insatser vid kriser och katastrofer i kustområden världen över och i mer kustnära scenarion av den typ vi ser på land i
Bosnien. Detta innebär en mångsidighet
som få andra militära förband har.
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Fokus har för kustförbanden ändrats
från sjömålsbekämpning till att ta, bibehålla och bestrida kontroll över område.
Detta innebär stora krav på förmåga att i
maritima områden upptäcka och med
hög precision bekämpa mål (sjömål , luftmål och markmål) samt genomföra insatser i för och efterhand på och under vattnet samt på land och i luften. Striden förs
med eld som det främsta medlet för hot
och verkan. Detta innebär att behovet av
eget, förbandsanknutet understöd är
grundläggande, liksom av jägarförband
speciellt utvecklade för att dolt ta sig in i
ett maritimt område och där spana, leda
eld och verifiera verkan på djupet av en
motståndares dispositioner. Sådan förmåga utvecklas för närvarande inom dagens kustj ägarförband . Ett system där attackdykare utbildade för pop-up warfare
(innebär att förband "dyker upp" och
från dolda positioner leder bekämpning
av viktiga mål) och TOSJ1 6-insatser kan
sättas in med dykfarkoster, kommer att
provas i närtid. Dykfarkosterna har förutsättning att bli ytterligare ett lyckat
båtprojekt inom amfibieförbanden. De
utvecklas i Sverige och gör uppemot 30
knop på ytan för att på tio sekunder kunna dyka och fortsätta förflyttningen un der vattnet. Farkosterna och dykarna behöver även på sikt kunna transporteras
med ubåt till operationsområdet.
Internationellt är tillgången på stora
fartyg för blue-water operations god
medan däremot fartyg för operationer i
randhav, konstruerade och utrustade för
samverkan i kustzon och med kustzon
från positioner fritt till havs är en bristvara. Här kommer Visbykorvetterna att
passa utomordentligt väl. Ubåtssystem
tillfullo taktiskt integrerade i maritima
insatsstyrkor är även det en nisch där
Sverige håller på att utveckla unik för-
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måga, både för underrättelse-inhämtning, övervakning, power projection, vapeninsatser och specialföretag, förutsatt
att förmågan att transportera och slussa
ut specialförband kan vidmakthållas och
vidareutvecklas.
Betydelsen av minröjning kan, när
man opererar i randhav, inte överskattas.
Dagens och framtidens marina insatsstyrkor behöver därför innehålla väl utvecklade minröjningsförband. Marinen
har god kompetens inom detta område.
Fartygen är moderna och har en förmåga
som håller väl och blir ännu bättre med
Visbykonceptet Insikten om minröjningens betydelse verkar vara väl spridd,
varför denna nisch väl är den som hittills
klarat sig bäst från större reduceringar,
åtminstone avseende de kvalificerade
förbanden . Att utnyttja okontrollerbara
minor fritt till sjöss är däremot mindre
intressant ~ den "o-precision" dessa vapen innebär håller inte för ett initiativrikt krigföringskoncept som ska kunna
utveckla full kraft i olika konfliktnivåer. I
likhet med andra utreade invasionsförsvarssystem platsar det därför sämre i en
insatsstruktur.
I randhav är ofta avstånden och tiderna korta. Möjligheten att disponera och
ombordbasera tunga och lätta helikoptrar är en förutsättning för effektivitet i
de flesta uppgifter och insatsmiljöer.
Dessa behöver utnyttjas för underrättelseinhämtning, ubåtsjakt, luftlandsättningar, punktinsatser, sjöräddning, och
transporter. Underhåll och ledning behöver i grunden vara sjörörlig, med möjligheter att landbasera. Dagens ledningsresurser (brigadledningarna och ledningsfartygen) har bra förmåga långt in i framtiden. Underhållsresurserna behöver ges
bättre uthållighet till sjöss för att underlätta uppbyggnaden av nödvändig infra-

struktur vid operationer långt från egen
landbaserad sådan.
Kombinationen av ovan beskrivna
förband ger en marin insatsstruktur med
mycket god handlingsfrihet att kunna
möta olika utvecklingsvägar. Möjligheterna att lösa uppgifter där väpnad strid
utgör ett av grundkraven blir god, vilket
ger mångsidighet och därmed goda möjligheter till olika strategiska eller operativa roller inom ramen för modern manöverkrigföring.
Förmågan till interoperabilitet sätts
främst av kvalitet hos personal och materiel. Våra nuvarande fartygs- och amfibieförband tillhör Europas modernaste.
Kunskapen i befälskåren ökar snabbt i
de avgörande interoperabilitetsområdena ~engelska och NATO~ eller internationella ~ "proceedures", rutiner. Även
de stora NATO-länderna har sina egna
kommandostrukturer, orderterminolgier
etc och måste öva interoperabilitet (till
exempel utnyttjande av orderstrukturer
som ap -tasks; opgen's) . Vi har således
ingenting att skämmas för, vi är på god
väg och är i många stycken redan i klass
med eller bättre än en del NATO-länder.
Vi har vid åtskilliga internationella övningar visat att vi har förmågan.
Den marina insatsorganisationen
kan, mot beskriven bakgrund och med
utnyttjande av mestadels befintliga eller
planerade marina förband innehålla följande förbands typer/funktioner:

•

•

•
•
•

•
•

U oderrättelseförband
• Spaningsförband (truppspaning,
undervattensspaning, tekniks spaning och analysförmåga)
• Bevakningsbåtsförband

•

Ledningsförband
• Rörlig brigadledning

•

säkerhetsförband
• Bassäkförband

Fartygsförband
• Ytstridsförband
• Korvettförband (Korvetter typ
Stockholm/Göteborg, Visbykorvetter i olika roller
• Uthålliga fartyg (fregattförband)
• Patrullbåtar
•

•

Marina insatsförband
Amfibieförband
• Kustjägarförband för spaning, anfall
och bekämpning~ "pop-up-warfare"
• Kustjägare och Attackdykare
•

Bekämpningsförband för sjö- och
markmål

Artilleriförband för precisionsbekämpning av sjö- och markmål på
medellånga avstånd, eldledning
Semiartilleri, förbandsknutet lättare understöd, typ ombordbaserad
AMOS
Amfibierobotförband
Luftvärmförband
Undervattensstridsenheter (kontrollerbara rörliga minsystem, hydrofonsystem, bevakningsbåtar)
Robotförband för bekämpning av
sjö- och markmål på långa avstånd

Minröjningsförband
• Kvalificerad rmnröjning, typ Landsortklassen och Styrsö-klassen
U-båtar
• Vidmakthålla våra kvalificerade
ubåtar, på sikt VIKING. Förmåga
till utslussning av trupp och transport av Uv-farkost behöver vidmakthållas/utvecklas.

• Amfibietransportfartyg
• För egen transport av amfibiekår-
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stridsgrupp, underhåll och viss ledning. Erfarenheterna från tex NP
av detta är goda, även således med
förhållandevis enkla resurser.
•
•

Ledningsfartyg typ Trossö/Carlskrona (se nedan)
Underhållsfartyg (se nedan)

H elikopterförband
• Dessa måste ingå i den taktiska
strukturen och ständigt öva med
fartygs- och amfibiekårsförba nden
Underhållsförband
Underhållsförba nden fokuseras mot att
kunna stödja marina insatsstyrkor. Fartyg typ BELOS och UTÖ kan utnyttjas.
Huvuddelen av underhållsförban den
knyts till den marina insatsorganisatio nen. Det bakre underh ållet balanseras
mot insatsorganisatio nens grundläggande behov.
Ledningsförband
Ledningsresurse rna optimeras efter förbandens behov. Möjligheter att leda sammansatta marina insatsstyrkor i två riktningar eller områden är ett minimikrav.
De taktiska ledningsresurser na bör därför byggas upp i två separata ledningsförband som vardera består av ett ledningsfartyg och ledningsdelarna ur nuvarande
rörliga brigad ledningar. Till dessa kan sedan kopplas förband till en task force
byggd efter aktuell uppgift. Kompetens
ska finnas för att leda alla ingående enheter. r ledningförbande n byggs därför
även kompetens att taktiskt leda flyg och
helikoptrar. På typförbandsnivå (bataljon/division) är det självklart typförbandschef som leder. För närvarande torde, förutom resurser ur de två rörliga bri-
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gadledningar som är under leverans, fartygen Trossö och Carlskrona ha störst
förmåga att ge långsiktig effekt.

Marina nationella totalförsvarseller skyddstyrkor
För att möjliggöra den dagliga övervakningen av territoriet och normala insatser för att hävda vår integritet samt för
att möjliggöra ett strategiskt/opera tivt
utnyttjande av insatsstyrkorna krävs resurser för övervakning och kontro ll av
de maritima omgivningarna. För detta
krävs, liksom för att underlätta övningsverksamhet och underhåll, en marin infrastruktur med marina territoriella förband.
För att möjliggöra kostnadseffektiv
övervakning och kontroll av de för riket
mest väsentli ga delarna av våra vid sträckta kuster och skärgårdsområd en
krävs stationära, moderna förband i de
viktigaste områdena. I dessa områden
har svensk militär funnits och utnyttjats
vid i stort sett samtliga fredskriser och
krig från Gustav Vasas dagar till senare
tiders ubåtsjakter. Härifrån behöver
daglig övervakning (beredskap, närvaro) över och under vattnet kunna genomföras. Vid behov behöver förbanden även kunna utnyttjas för begränsade, graderade vapeninsatser. Områdesförbanden behöver väljas, så att de med
små ansträngningar kan drivas under
lång tid även i fredstid. De ska ses som
en riksresurs, där ett samutnyttj ande
mellan militär, kustbevakn ing, Sjöfartsverket, polis, och tull med flera behöver
kunn a ske.
För att tydliggöra behoven i viktiga
områden är Söderarms skärgård, invid
det tättrafikerade Ålands hav, ett bra exempel. Där har försvaret funnits sedan
1400-talet och genom åren gjort omfat-

tande investeringar. Tillsammans med
Sjöfartsverkets och Kustbevakningens
resurser har en adekvat övervakning och
beredskap mot såväl olyckor som säkerhetshotande ell er kriminell verksamhet
varit tillgänglig dygnet runt året runt. Nu
har Sjöfartsverket dragit in lotsutkiken.
Kustbevakningen finns inte kvar i området. Om även samtliga militära resurser
försvinn er skapas en orimlig situation
där Sverige inte ens kan påstås leva upp
till grundläggande generella krav på en
kuststat. Exempel på sådana krav är förmåga till övervakning och insats, att hävda territoriell integritet och civil säkerhet
såsom beredskap mot olyckor och katastrofer. Förmågan har byggts upp under
decennier. Tillåts den försvinna tar den
mycket lång tid att återskapa.
Mot denna bakgrund behöver
Sverige således även framgent resurser, i
väntan på att totalförsvarsledn ingarna
får sin struktur avsedda att verka i fred ,
kris och krig specifikt knutna till våra
viktigaste kust- och skärgårdsområde n.
Speciellt viktiga områden torde vara
bland annat Stockholms norra och södra
skärgård , huvudinloppet till huvudstaden , Ålandsförträngn ingen, Marinbasen
i Karlskrona, Gotland , Öresund och Göteborg. Resurserna kan samlas under nationella totalförsvarsledn ingar, vilket
sannolikt skulle öka synergieffekter och
därmed kostnadseffektivi tet. Det torde i
detta sammanhang knappast behöva påpekas att även de militära marina delarna av dessa rikets resurser ska kunna
utnyttjas i ett brett spektra uppgifter, där
sjöräddning, gränsövervaknin g m.m.
kommer att höra till normalbilden.
Förband som kan ingå i de marina delarna av sådana nation ella totalförsvarsstyrkor är:
• Ubåtsskyddsförb and i basområden

Vissa förband för skydd av viktiga
områden och riksledning (till exempel min- och artilleriförband i Oxdjupet, Söderarm, Södertörn och Karlskrona)
• Patrullbåtsförban d och bojbåtsförband (motsv) i samverkan med bl.a.
Kustbevakningen
• Basskyddsförban d och markstridsförband för bevakning och försvar
• Hemvärn
• Resurser (ink! system) för övervakning, underrättelser och ledning
• Underhåll och resurser för basering
av rörliga förband, till exempel under
ett uppladdningsske de för operationer i Östersjön.
Under en övergångsperiod torde ledningsformer liknande dagens marindistrikt vara relevanta. Dagens marinkommandoorganisati on kan således utgöra
grunden i Stockholm, Karlskrona och
Göteborg om än i reducerad form.
Gotland behöver även fortsättningsvis en försvarsmaktsgem ensam lösning,
där baseringsresurse r bibehålles. För att
tillfullo utnyttja Gotlands strategiska
läge bör kustrobotförband et tilldelas ön
- det får där en närmast strategisk effekt
och visar vår vilja att ta ansvar för vad
som än händer i detta strategiskt viktiga
område. Att där även kunna utnyttja förbandet för vidareutveckling av robotfunktion mot markmål torde vara genomförbart.
Även för Göteborg måste sannolikt
någon form av försvarsmaktsgem ensam
lösning sökas, för att tillfullo tillfredställa
regionens behov av resurser. Att en sådan behöver ges en marin prägel torde
ligga utom allt tvivel, speciellt sett i ett
strategiskt perspektiv utan kopplingar
till det vi plägar kalla produktion och
fredsorganisation.

•
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Förbandsverksamheten
("produktion")
Försvarsmaktens aminriktning innebär
reduceringar i alla förbandsvolymer.
Mindre volym kräver en annan typ av rationalitet. För närvarande diskuteras förhållandet mellan en organisation byggd
för att vidmakthålla och utveckla kompetens och en avsedd för produktion av
förband för en krigsorganisation och för
insatsstyrkor. I en marin insatsorganisation kan kopplingen mellan förband för
insatser, krigsförband och organisation
för vidmakthållande av kompetens
(kompetensbärare 17 ) göras mycket stark.
Uttrycket "produktion" blir i en sådan
organisation oegentligt. Förbandsverksamheten får mer karaktären av att utbilda, träna och operera förband efter ett
mönster lagt över flera år för bästa möjliga kompetensutveckling. De förband
som utbildas och övas kan sättas in , med
hög kompetens och kvalite.
Under normala omständigheter kan
verksamheten genomföras i tre faser. En
del av insatsorganisationen ska kunna
vara organiserad i en insatsstyrka som
genomför eller har genomfört någon
form av insats (fas l) medan den andra
delen utbildar och tränar förband (fas 2).
I en treårscykel kan man tänka sig en
tredje fas där förbanden förbereder utbildning/övning eller avrustar efter insats. Insatsstyrkans förband ska utbildas
och tränas tillsammans, från en och samma plats som med fördel kan benämnas
marin operationsbas. Med en sådan verksamhetsinriktning blir kompetensutveckling och förbandverksamhet samma
sak . För en fullständig bild kan dessutom
vissa kompetensbärande funktioner inför framtidens behov behöva bibehållas
eller utvecklas utöver förbandsverksamheten.
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Övningsverksamheten kan ges en inriktning, som innebär operations- och övningsplanering mot olika operativa mål
över åren, genomförd av de taktiska och
operativa chefer som ska leda förbanden.
Personal i förband under övning och i insatta förband torde därmed utveckla sin
kompetens mer än i den dagliga utbildnings- eller övningsverksamhet vi ser i
dag. Alla som var med under ubåtsjaktåren vet vad verklig verksamhet gör med
kvalite och insikt - och därmed vad jag
talar om. Rådande strategiska förhållande gör, tillsammans med geografin och
nuvarande produktionsförutsättningar
(infrastruktur mm) det nödvändigt att
utnyttja två operationsbaser, en per insatsstyrkedel. På respektive plats skall
alla funktioner som krävs i en insatsstyrka finnas representerade och utbildas.
Med den nära koppling mellan kompetensorganisation och förbandsverksamhet som blir möjlig är det relevant att
tala om två marina operationsbaser förlagda till Karlskrona och Stockholm. Vissa rationaliseringar är sannolikt möjliga
(tex torde bassäkförbanden kunna produceras närmare amfiebieförbanden) i
respektive region, men i det stora hela
torde nuvarande resurser behövas. I Göteborg krävs någon form av militär verksamhet och möjlighet till direktaccess avseende territoriella marina resurser.
Möjlighet att basera insatsorganisationens förband torde i rikets största hamn
vara goda. Underhållsorganisationen behöver ses över mot de nya kraven.
Grundutbildning av insatsförband är
dock inte lämp ligt att bedriva där.

Slutord
Sverige behöver ett allsidigt sammansatt
försvar som kan utnyttjas i ett brett
spektra av uppgifter. Vårt strategiska

läge och aktuell säkerhetspolitisk situation innebär att betydelsen av en bred
förmåga i våra omgivande havsområden
är stor. Om vi tar ansvar för vår del av
Europas maritima säkerhet kommer Europas olika aktörer att behandla oss med
den respekt som krävs för att få tillgång
till de multilaterala säkerhetsarrangemangen då sådana behövs för krishantering i vår del av världen. Den strategiska
tyngdpunktsförskjutning som ger Östersjön dess historiska betydelse åter, ger
oss unika möjligheter att bidra till internationell stabilitet och säkerhet. Låt oss
genom en genomtänkt maritim strategi
gripa den möjligheten !
De marina förband som redan i dag
och den närmaste framtiden kan ingå i en
insatsorganisation svarar utomordentligt
väl mot framtidens krav och rikets behov.
De har en hög kvalite, de är få och relativt sett billiga att utnyttja.
De marina insatsstyrkorna, som skissats ovan har god förmåga i de flesta uppgifter som kan bli aktuella i vårt närområde. Men de kan även utnyttjas globalt i ett
mycket brett spektra av militära och humanitära uppgifter vid internationell problemhantering i områden med trånga hav,
skärgårdar och floddeltan - populärt uttryckt brown water capability. Sverige behöver sådan brown water förmåga, som
säkerhetspolitiskt instrument och som
samhälls resurs, nu och i framtiden.
Det viktigaste för att nå framgång i
arbetet är att förändra den mentala inställningen och sättet att tänka . Att tänka
i maritima helhetslösningar, att se rikets
alla maritima resurser 18 i ett samlat perspektiv för säkerhet på lång sikt blir nu
viktigare än någonsin. Här krävs politisk
och militär vilja till aktivt handlande och
förändringar. Det räcker inte med att
studera och planera. Vi måste vara med,

visa i övningar och aktiva insatser att vi
vill och kan ta ansvar för vår egen säkerhet genom att bidra till stabilitet i vårt
närområde och därmed den gemensamma säkerhet som är nödvändig för att
Europa ska stå emot trycket från en instabil och problemfylld värld. Med adekvata marina insatsstyrkor får vi reella
möjligheter därtilL
I pågående aminriktning riskeras omfattande reduceringar av en del av de
från början mycket begränsade moderna
marina resurserna. Eftersom volymen
förband redan är liten , får redan små reduceringar stora konsekvenser. Är reduceringsförslagen verkligen medvetna?
Risken är att processen är självgenererande och nu , liksom flera gånger i historisk tid, inte lämnar utrymme för maritima frågor- med ödesdigra konsekvenser
som följd.

Definitioner
Definitionerna är hämtade ur olika studier och publikationer.
KONTROLL
" Kontroll: att övervaka och behärska ...
för att vid behov gripa in och reglera ... " 19
Innebär i militär mening att kunna (marintaktik 2000 och KA framtidsstudie
Mål Medel Metoder, 1997/98:
-

-

-

Indikera ochfölja all verksamhet inom
området, till lands, till sjöss och i luften
-P Å, UNDER, och ÖVER ytan.
Ingripa för att stödja önskad verksamhet inom området
Förneka annans utnyttjande av området
A vbryta oönskad verksamhet i området
Säkerställa fri passage genom och i
området.
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--

- "11
-

Besluta om och leda enheter vid insatser inom området

MARITIMT OMRÅDE
Ett geografiskt område innefattande
både land och hav och den därtill hörande mediaövergången. Maritima områden
utgörs av fritt hav, skärgårdar, öppna
kuster, floder och deltaområden.
KUSTZONEN
Med kustzonen menas de områden som
till havs och på land präglas av närheten
till havet resp. land . Dessa är bl.a. skärgårdsområden, öppna kuststräckor, floddeltan och hamnar. Kustzonen är en del
av det maritima området.
MARITIM FÖRMÅGA
Förmåga att verka i fred, kris och krig
inom/utom landet på fritt hav, längs med
kuster och vattenvägar. Härvid skall marina stridskrafter kunna leda/Jedas av andra totalförsvarsmyndigheter l utländska
förband eller dess motsvarigheter.
AMFIBISK FÖRMÅGA
Förmåga att ta, utöva och bestrida kontroll inom maritimt område. För att inneha förmågan måste förbandet kunna behärska mediaövergången land - hav,
kunna röra sig inom och mellan område
(på land och vatten) samt ha sensorer
och vapensystem som kan verka i alla tre
medierna. Förbandet skall kunna leda/ledas av svenska och/eller utländska förband20.
STRIDSGRUPP OCH INSATSSTYRKA
Tillfälligt organiserade förband som un der viss tid sammansätts mot en definierad uppgift i ett visst geografiskt område.
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KOMPETENSBÄRARE/KOMPETENSORGANISATION
Minsta möjliga nivå för att vidmakthålla
och utveckla ett kompetensområde (till
exempel u-båtsjakt, luftvärn , artiUeri,
min motsv). Begreppet kopplas ofta felaktigt till volymer förband, vilket inte är
meningen i detta arbete.

Utnyttjade begrepp , till exempel "maritimt
område" finns definierad e i kapitl et "defini-

TOSI är Taktiska- Operativa och Strategiska
Insatser

tioner" .

17

Se definitioner

18

se definition

19

Svensk Ordbok. 1986.ISBN 91-24-35307-8

13

Förmågorna är redovisade utan koppling till
de försvarsmaktsförmågor som är definierade
i senaste försvarspropositionen

16

14

15

20Vid internationella insatser

jfr tex artikel i Marin-nytt

Noter:
1
Se ovan; ekonomin med fattigdomsutbredningen , befolkningsökningen, miljöproblemen
och den generell a internationaliseringen (ökningen av kommunikationsnivån).
2
British Maritme Doctrine, s. 69, concepts of
using th e Maritime Power
3

Sir Julian Corbett, 1854 - 1022, brittisk strateg som bland annat formade Royal Navy's
Maritime Doctrinefor the 20.th century.
4
"Om Sjökriget" av Marco Smedberg, Page
One förlag, 1995
5
Citat ur "Om Sjökriget", sid 24.
' Maritima resurser definieras i till exempel
British Maritime Doctrin e , intruduction, page
13, som resurser vilka kan ha inverkan på operationerna till sjöss och i anslutning till havet.
De kan komma från alla försvarsgrenar eller
från andra delar av samhället. Exempel på sådana svenska resurser kan vara stridsflyg och
kustbevakning.
7
Marintaktik 2000, studie bedriven i Högkvarteret och Marinen 1996 - 1997, fastställd att
gälla som ett av flera underlag för Marinens
vidare taktiska utveckling.
8
Kontroll är idag inte en uppgift enligt något
marint reglemente, men begreppet har definierats i Marintaktik 2000.
9
TOSI = taktisk-operativ-strategisk insats
10
"Om Sjökriget", se tidigare fotnot
"PM "Doktrin inför 2000-talet", kustartillericentrum, 980630.
12
Försvarsmaktsinriktning 2020, "Årsrapport
perspektivplanering 96- 97-"Försvarsmaktside 2020" FM 1997- 06- 30. Hkv 23 210:68553.
Rapport från perspektivplaneringen 1998,
högkvarterets strategiavdeJning.
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Försvarsindustriseminarium 1999-03-09
Inom ramen för det pågående projektet "Försvaret inför 2l:a århundradet" genomfördes ett seminarium på temat försvarsindustri i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 48 ledamöter och 12 inbjudna gäster inklusive de särskilt inbjudna
deltagarna i paneldebatten departementsrådet Ann-Sofie Löth från Försvarsdepartementet och chefen för planeringsstaben i Högkvarteret, generalmajor Bo Waldemarsson . Programmet upptog ett kort inledningsanförande av Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, hedersledamoten Claes Tornberg, inträdesanförande av korresponderande ledamoten Lars G. Josefsson samt ett anförande av ledamoten Björn Ljunggren. Seminariet avslutades med en debatt, vilken här refereras av ledamoten Thomas
Engevall.
Hedersledamoten
ClAES TORNBERG

Inledningsanförande
Kungl. Örlogsmannasällskap ets projekt "Försvaret inför 21:a århundradet" har hittills resulterat i ett antal uppsatser, en delrapportering vid 1998 års högtidssammanträde samt en debattskrift "Svenskt sjöförsvar i det nya Europa". Med detta seminarium vill vi säkerställa att de förSvarsindustriella frågorna får en tydlig plats i arbetet, så att helheten inom projektet blir säkerställd.
från havet utgör förutsättningen för
att förebygga internationella kriser i
Det är bråttom att få försvarets och däri
vårt närområde.
sjöförsvarets bärande roll i svensk utriUSA:s maritima strategi "from the
kes- och säkerhetspolitik klarlagd . I den
sea" sätter randhaven och kustzonen i foblå skriften har vi sammanfattningsvis
kus. Detta gör vår position alltmer intertryckt på fyra punkter, som är styrande
nationellt intressant och viktig. Vår säför utvecklingen av svenskt sjöförsvar i
kerhetspolitiska roll i Nordeuropa och
det nya Europa:
de krav detta ställer inte minst på sjöför- strategiska brännpunkten har flyttats
svaret måste lyftas fram inn an det är för
från Österjöutloppen till det baltiska
sent. Det är för mig obegripligt
området.
- att vår minröjning i baltiska farvatten
Sverige är nyckeln till en gemensam
tonas ned och inte klassificeras som
övervakning på, över och under Ösen internationell insats
tersjön .
- att våra marina lyckosamma, högt
Våra nationella intressen ställer krav
värdesatta och omfattande PfP-övpå en maritim strategi avseende säningar inte får genomslag i förståelkerhet, miljö, kommunikation, enersen för de marina möjligheterna och
giutbyte samt räddning.
vår in teroperativa kompetens
- Kontinuerlig närvaro och förmåga till
- att våra mest lyckosamma exportflexibelt agerande på, över, under och
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framgångar inom försvarsområdet
ligger inom det marina området ej
bättre uppmärksammas
- att ett decenniums bittra erfarenheter
från ubåtskrisen inte gett bestående
erfarenhet av hur beroende vi är av
att kunna hävda våra intressen och integritet i vårt omgivande randhav.
Det kan enligt min uppfattning inte
vara förenligt med långsiktig god "business" att låta Vikingprojektet dö undan i
en bisats, att ej fortsätta utvecklingen av
ett världsledande Visbykoncept eller inte
dra växlar på fortsatt utveckling av ledningssystem t. ex. brigadledningssystemet för amfibiebrigaden m.fl. andra
lyckosamma vapenprojekt Utan svensk
operativ tillämpning och fortsatt utveckling är vi snart "out of business".
Det finns en uppenbar risk att FMV,
genom den i och för sig befogade reduk-

tionen , slår blint mot för utvecklingen
centrala områden. Hur säkerställs systemsammanhållningsansvaret? Är det verkligen nu befogat att bryta den svenska profilen med rollspelet mellan förvaltning
och industri? Har flygindustrin en sådan
framtid att den bör vara ledande? Är det
inte i stället så att den lyckosamma och
kostnadseffektiva marina systemutvecklingen borde utgöra ledstjärnan?
Vi är inte här för att vara artiga och
utbyta ömsesidiga hedersbetygelser. Vi
är här för att etablera en gemensam
handlingslinje hur vi även framöver skall
säkerställa att vi systemmässigt ligger på
framkant av utvecklingen. Jag är övertygad om att våra två talare kommer att
belysa dessa och andra frågeställningar
och jag uppmanar till en diskussion som
ger tydlig vägledning.
Det är bråttom att etablera denna
samsyn!
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Korresponderande ledamoten
LARS G. JOSEFSSON

Direktör Lars G. Josefsson är verkställande direktör och
koncernchef för Celsius AB

Försvarets framtida utveckling och
materielanskaffning sett ur industrins synvinkel
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets försvarsindustriseminarium i Stockholm 9 mars 1999.
Svenskaförsvarets uppbyggnad har traditionellt grundats på övergripande politiska
beslut om "Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig". För att framstå som
trovärdigt, både inom landet och utåt, krävde detta en hög egen förmåga beträffande
beredskap, slagkraft och uthållighet. Det krävde också en hög egenförsörjningsgrad
av försvarsmateriel och därför en inhemskförsvarsindus tri med såväl bred och djup
teknisk kompetens som betydande produktionsförmåga. Detfannsföre Berlinmurens
fall en definierbar hotbild, vilket innebar att det var möjligt att "specificera" förvarets materie/behov, både beträffande egenskaper (prestanda) och kvantitet. Traditionellt lutade sig Sverige mycket mot USA, bådefrånförsvarets ochförsvarsindustrins
sida för tillgång till den mest kvalificerade tekniken.

Den svenska försvarsindustrin utvecklade i huvudsak produkter direkt för den
svenske kunden med specifika svenska
krav. Produkterna anpassades i efterhand för exportmarknaden. Produkterna
togs fram i fruktbar samverkan mellan
de berörda parterna, både på kundens
och industrins sida, den s. k "Svenska modellen ". Detta gav bevisligen svenska försvaret internationellt konkurrenskraftiga
produkter till jämförelsevis mycket låga
kostnader. I praktiken var det mer eller
mindre automatik i att utveckling ledde
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fram till serieanskaffning. Anskaffningsvolymerna var tillräckligt stora för att
medge att en rationell tillverkningsresurs
kunde upprätthållas. Industrin tjänade
pengar på serietillverkningen och det var
inte ovanligt att man "bjöd på " åtminstone delar av utvecklingskostnadern a.

Dagens situation allmänt
Alliansfriheten är fortfarande den gällande politiska viljan, men den är inte
lika tydligt och självklart uttalad som tidigare. NATO-anslutning antyds av och
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till som en möjlig utveckling. Sveriges
deltagande i internationella militära insatsstyrkor bidrar också till att alliansfriheten inte längre blir lika tydlig. Kravet
på återtagningsfönnåga, som introducerades i försvarsbeslut -96 gäller fortfarande. Detta medför specifika krav på inhemsk försvarsindustriförmåga. Någon
seriös analys av hur dessa krav ser ut har
ännu inte gjorts.
Den definierbara hotbilden finns inte
längre kvar. En del av de gamla väsentliga hoten (speciellt invasionshotet) anses
inte längre finnas kvar men nya hot har
tillkommit, särskilt på !T-området. De
rent militära hoten har tonats ner betydligt. I regleringsbrevet för budgetåret
1999 står följande: "I nuvarande omvärldsläge är de militära hoten starkt begränsade". Kopplingarna mellan militära
och civila hot har blivit betydligt mer uppenbara som en följd av den tekniska utvecklingen, främst inom !T-området. Allt
detta sammantaget gör att försvarets
uppgifter redan har omdefinierats i viss
utsträckning och att behovet av produkter för svenska försvaret har förändrats.
En aminriktning är dessutom på väg
att initieras till ett försvar som är "smalt
men vasst", vilket kommer att innebära
behov av betydande kompetensstrukturering inom industrin.
De successivt minskande ekonomiska
ramarna för försvaret, både i Sverige och
på exportmarknaden , och de därmed
minskade anskaffningsvolymerna har
medfört att den svenska försvarsindustrin har tvingats genomföra en hel del
rationaliseringar men trots detta inte förmått upprätthålla en tillräcklig lönsamhetsnivå. Ä ven regelrätta struktureringar
har börjat genomföras (ex NAMMO,
NEXPLO). Det är nödvändigt för industrins överlevnad på sikt att lyckosamma

struktureringar kan forsätta att genomföras. För att detta skall vara möjligt
krävs stöttning från de svenska myndigheterna. Industrin måste kunna erbjuda
både en attraktiv teknisk kompetens och
en tillräckligt attraktiv marknad för att
komma ifråga som strukturpartner. Detta kräver svenska beställningar.
Det förändrade arbetssättet som nu
råder på myndighetens sida, med en förändrad roll för FMV, har medfört att den
framgångsrika "svenska modellen" inte
längre finns. Den har, åtminstone inte
hittills, fullt ut ersatts av något som täcker hela behovet. Speciellt gäller detta den
ordnade studieverksamheten beträffande framtida behov/nya produktkoncept,
med brett deltagande från kunden och
industrin som inte längre finns. Industrin
ser detta som en stor brist. Det råder också numera ett betydligt striktare kund/leverantörsförhållande i flera led
HKV-FMV-Industrin vilket innebär att
industrin har kommit längre ifrån slutkunden. Detta är inte fördelaktigt. Från industrins sida innebär bortfallet av den "svenska modellen" att de teknologiska och
marknadsmässiga fördelar som den gett
svensk försvarsindustri inte längre finns.
Svensk försvarsindustri, bl.a flera av
Celsius-bolagen, deltar sedan flera år i
internationella utvecklingssamarbeten
(ex BONUS, TAURUS). För industrin
skapar detta helt nya förhållanden med
både svårigheter och möjligheter. Det är
dock mycket uppenbart att dessa samarbeten är nödvändiga och ger dessutom
klara fördelar för den svenske kunden.
För att dessa internationella samarbeten
skall komma till stånd krävs att vi från
svensk sida kan tillföra marknad, i klartext svenska beställningar. Det krävs
dessutom att svensk industri har en tillräckligt attraktiv teknisk kompetens.
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Den dagsaktuella turbulensen
kring försvarsbudgeten
Följande tre citat är hämtade från skrivningar i anslutning till försvarsbeslut -96.
"Den svenska försvarsindustrins förmåga att leverera högteknologiska produkter till det svenska försvaret har ett
fortsatt stort försvars- och säkerhetspolitiskt värde"
"Med den utveckling mot större allmänekonomiskt och försvarsindustriellt
internationellt samarbete som pågår ter
sig en ökad fredstida samverkan också
från svensk försvarsindustri i internationella sammanhang inte bara naturlig och
önskvärd utan också nödvändig"
"Infö r den förestående internationella
omstruktureringen och de förändringar
som den svenska försvarsindustrin nu står
inför är det angeläget att företagens kunskapsresurser tillvaratas och utnyttjas för
att underlätta deras anpassning. Primärt
är det industrins uppgift att genomföra
anpassningen. Mot bakgrund av försvarsindustrins starka beroende av politiskt
grundade restriktioner är det emellertid
rimligt att staten söker underlätta industrins anpassningsmöjligheter under detta
skede. Detta bör ske genom att aktivt söka
underlätta industrins möjligheter till internationellt samarbete. Härutöver kan olika
generella politiska medel komma att aktualiseras".
Motsvarande skrivningar finns också
i den aktuella propositionen om totalförsvaret (kon trollstationspropositionen)
Den turbulens, som vid det här laget
har pågått i åtskilliga månader beträffande försvarsbudgeten, får en effekt i precis
motsatt riktning och den är ytterst allvarlig för Celsius, och säkerligen även för
flera andra försvarsindustriföretag. Den
har en starkt negativ påverkan på de
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möjligheter till struktureringar och internationella samarbeten som finns och som
nu intensivt bearbetas. Den riskerar dessutom att ge okontrollerbar kompetensflykt, särskilt för den kompetenskritiska
kategorin av högkvalificerade utvecklingsingenjörer. Tendenser i den riktningen finns redan nu. Detta kan ge skador
som inte är möjliga att reparera.
Dagens situation med i princip fullständig handlingsförlamning och målsättning att skjuta beslut om fortsatta beställningar så långt fram som möjligt
måste brytas snabbt. Om detta inte sker
finns uppenbar risk att kompetenser och
resurser måste avvecklas i en omfattning
som myndigheter och politiker varken
inser eller önskar. De kompetensavgörande utvecklingsuppdragen, som exempelvis BAMSE, måste beställas snarast
och rimligt stabila anskaffningsplaner
måste läggas fast.

nande deltagande i europeiska fora typ
WEAG, EDIG etc kommer också att
innebära förändringar, liksom även de
internationella samarbetena både på
kund- och industrisidan, som i framtiden
kommer att bli legio. Detta är i grunden
mycket positivt och ger förbättrade möjligheter för långsiktig överlevnad för industrin.
Teknikutvecklingen kommer att ge
möjligheter att realisera produkter med
andra egenskaper än tidigare. Civil teknik har redan blivit ledande inom ett antal områden vilket skapar nya möjligheter inom det militära området. Den militära världen och den civila världen utvecklas mot en högre grad av integration .
Sammantaget kommer alla dessa faktorer att innebära genomgripande förändringar, både inom försvaret och inom
försvarsindustrin. Dessa förändringar beskrivs lite mer detaljerat i det följande.

Framtida utveckling

En förändrad
anskaffningsprocess

I USA finns sedan några år tillbaka
"Joint Vision 2010" som anger den amerikanska uppfattningen om hur ett framtida försvar skall vara inriktat. l Sverige
finns FMI 2020 som på motsvarande sätt
anger den svenska synen på det framtida
försvarets inriktning på längre sikt. De
övergripande grundtankarna i Joint Vision 2010 och FMI 2020 har betydande
likheter. N å gr a nyckelord är ledningsöverläge, informationsdominans, flexibilitet, internationella uppdrag, anpassningsförmåga, långräckviddiga precisionsvapen. Den framtida inriktningen i
Sverige kommer sannolikt att vara baserad på grundtankarna i FMI 2020, vilket
kommer att få omfattande konsekvenser
för industrin och även för försvaret.
Sveriges medlemskap i EU, deltagande i sex-nationsinitiativet samt begyn-

I Sverige diskuteras nu en helt ny typ av
anskaffningsprocess som i grunden baseras på betydligt mindre anskaffningsstorlekar, den s.k "evolutionära anskaffningsprocessen". Den fokuserar starkt
på teknisk realiserbarhet genom framtagning av simulatorer, teknikdemonstratorer och prototyper. Det blir en tydlig förskjutning från produktion till utveckling. Betydelsen för industrin av att
få utvecklingskontrakt blir ännu större
än tidigare.
Anskaffningsvolymerna kommer att
bli ännu mindre och det kommer inte att
finnas någon som helst automatik i att utveckling åtföljs av serietillverkning. Industrin måste lära sig att tjäna pengar på
studie- och utvecklingsverksamhet, vilket man traditionellt inte har gjort. Ut-

över detta medför den ökade internationaliseringen att trenden i Sverige går
mot öppen upphandling med ökad internationell konkurrens. Detta är inte utan
vidare kompatibelt med den nya evolutionära anskaffningsprocessen som istället kräver en inriktning mot långsiktigt
"partnerskap" mellan kund och leverantör.

Internationella samarbeten
De internationella samarbetena kommer
att bli än vanligare i framtiden och det är
nödvändigt att de fortsätter, med ett
starkt aktivt deltagande från svensk industri. Troligtvis kommer alla större utvecklingsprojekt att bedrivas som internationella samarbeten med flera kunder
redan från tidiga stadier i utvecklingen.
På de flesta marknader ger stora företag
från stora länder både politiska och leveranssäkerhetsmässiga preferenser. Eftersom dessutom den svenska försvarsindustrin är liten jämfört med sina europeiska
och amerikanska kollegor innebär detta
sammantaget en betydande risk för
marginalisering. För att minska denna
risk är det nödvändigt att försvaret stöttar den svenska industrin. För att komma
med i de internationella samarbetena
krävs att industrin kan tillföra marknad,
d.v.s svenska beställningar och även tillräckligt attraktiv teknisk kompetens.
De internationella samarbetena kommer naturligtvis i hög grad att påverka
både industrin och försvaret. Industrin
kommer att tvingas att tydligare än idag
renodla satsningarna till de områden där
förutsättningar finns att vara internationellt konkurrenskraftig och helt släppa
andra områden. Industrins roll kommer
också oftare än idag att bli underleverantörens roll, vilket på sikt bl.a kommer att
försvaga kompetensen att vara system-
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sammanhållande på hög systemnivå. För
försvarets del kommer samarbetena bl.a
att innebära att de specifika svenska kraven på produkterna blir svåra att hävda.

Ett förändrat anskaffningsbehov och förändrade
produktegenskaper
I takt med att försvarets uppgifter omformuleras och grundtankarna i FMI 2020
börjar implementeras förändras materielbehovet Det moderna försvaret enligt
FMI 2020 kräver, i betydande grad, helt
andra produkter än vad invasionsförsvaret gjorde. Det svenska deltagandet i internationella insatsstyrkor ger också
konsekvenser för försvarets materielbehov, bl.a i form av ökade rörlighetskrav
p å produkterna samt harmonisering av
produkternas funktioner och prestanda
(in teropera bility ).
Teknikutveckling en kommer att medföra behov av produkter med nya egenskaper och även nya typer av produkter.
Man pratar nu om "Det digitala slagfältet" där behovet av produkter för ledning/kommunika tion/styrning/info
accentueras. Behovet ökar också av långräckviddiga precisionsvapen (och skydd
mot dessa) , telekrigprodukte r, ökad "intelligens" i både vapensystem och lednings-/infosystem. Teknikutvecklingen
ger dessutom möjligheter att skapa nya
produkter med egenskaper som tidigare
inte var möjliga. Möjligheter till teknikgenombrott tycks finnas in om några områden, exempelvis explosivämnesom rådet Vapen med helt nya verkansformer
växer fram, !T-tekniken implementeras
alltmer i produkterna, etc, etc. Ytterligare en faktor som får ökande betydelse är
teknikutveckling en inom den civil a världen, som redan nu är ledande inom ett
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antal områden. Detta ger ett antal nya
möjligheter. Det ger förbättrade möjligheter att realisera dual-use. Det ger också möjligheter att sänka produktionskostnaderna för militära produkter genom att köpa mera från en civil producent med stor volym och hög rationalitet.
De internationell a utvecklingssamarbetena kommer också att medföra förändrade produktegenskap er. Specifika
svenska produktegenskap er blir svåra att
hävda. Produkterna kommer å andra sidan att bli bättre anpassade för exportmarknadens krav redan från början.

Konsekvenser för
försvarsindustrin
Den svenska materielanskaffn ingen är
avgörande för vilken industriell kompetens som kan bibehållas inom landet.
Den har också stark påverkan på vilka
samarbeten och struktureringar som blir
möjliga för svenska företag. De minskade svenska beställningarna framtvingar
strukturering, vilket i sin tur försvåras av
den minskande svenska marknaden- en
moment 22-liknande situation. Detta
måste hanteras i samverkan myndigheter/industri för att undvika onödig kompetens- och resursförstöring. Dagens
handlingsförlama de situation måste brytas snabbt för att undvika skador som
inte är möjliga att reparera.
Fortsatta internationella samarbeten
och struktureringar är nödvändiga för industrins långsiktiga överlevnad. Svenska
företag måste kunna "erbjuda" både en
attraktiv teknisk kompetens och en tillräckligt intressant svensk- eller internationell marknad för att kunna komma i
fråga som samarbets- eller strukturpartner. Svenska beställningar är därför en
nödvändighet.
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FMI 2020 kommer att innebära att
kompetens och resurser inom flera av de
"traditi onella " teknik- och produktområdena inte längre behövs medan återigen kompetens och resurser in om andra
områden behöver byggas upp. Det uppstår så ledes ett kompetensstrukt ureringsbehov. Detta förstärks av det förändrade teknikinnehåll et i produkterna.
Det blir både en kraftig förskjutning fr ån
produktion till utveckling och en förskjutning inom utveckling, från traditionella teknikområden till nya typer av
teknikområden.
Internationella
samarbeten
och
struktureringar kommer att inn ebära att
den hittills stora teknikbredden inom
svenska företag måste minskas. Kompetensen inom en del teknikområden kommer att behöva avvecklas. Återigen andra områden kommer förhoppningsvis
att istället kunna stärkas. Sammantaget
kan man konstatera att en hel del förändringar redan har genomförts inom den
svenska försvarsindustrin , men det är säkerligen ingen överdrift att påstå att de

riktigt stora förändringarna har vi fortfarande framför oss.
För att dessa förändringar skall kunna genomföras utan onödig kompetensförstöring, och i slutändan ge ett utfall
som är fördelaktigt både för försvaret
och industrin krävs i grunden en aktiv
stöttning från försvarets och myndigheternas sida. Det är nödvändigt att det fattas kloka beslut på politisk nivå i den
riktning som tydligt uttalas i propositionsskrivningarn a beträffande betydelsen av inhemsk försvarsind ustrikompetens och stöttning till försvarsindustrin
när det gäller struktureringar och internationella samarbeten. Vi hoppas och
tror att det blir så.
De övergripande politiska besluten
måste resultera i både snabba kortsiktiga beslut om beställningar och långsiktiga, rimligt stabila anskaffningsplan er
med rimliga anskaffningsvoly mer. Det
krävs också att en effektiv form för samverkan industri/försvare t/myndigheter
återupprättas, en ny typ av "svensk modell "
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Kommendör Björn Ljunggren är chefför utiandsenheten
inom Marinmaterielledningen vid Försvarets materielverk

Framtidens materielförsörjning -problem och
möjlighete r
anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets försvarsindustriseminarium i
Stockho/m 9 mars 1999

"l en tid av osäkerheter ••."
De ekonomiska konsekvenserna, för såväl Försvarsmakten som försvarsindustrin,
till följd av förändringen av anslagsförordningen blir allt tydligare. På lite längre
sikt är konsekvenserna av en utebliven så kallad teknikfaktor möjligen än
allvarligare. Sammantaget innebär det senaste halvårets betydande förändringar i
det ekonomiska planeringsutrym met att Försvarsmakten står inför dramatiskt
förändrade villkor i sin strävan att leva upp till ställda uppgifter. Efter en period av
ökande osäkerheter kommer nu också försvarsindustrins larmsignaler. Dagens
Industri rapporterar25m ars om Celsius i krismöte med försvarsministern. I artikeln
antyds behov av att vidta drastiska åtgärder inom koncernen, om besked rörande
Försvarsmaktens redan liggande och framtida materielbeställn ingar inte ges senast i
början av april. Vad som kom ut av krismötet känner jag ännu inte till.
l orsakskedjan bakom larmsignalerna
ligger naturligtvis i grunden en befarad
och markant nedgång i Försvarsmaktens
materielförnyelse under en överblickbar
fram tid , men inte bara detta. Generellt
sett minskade medelstilldelning ar till i
stort sett samtliga västvärldens försvarsmakter, betingade av omfattande säkerhetspolitiska förändringar i Europa under 1990-talet, det kalla krigets slut, har
varit förutsägbara under en längre tid . Så
är också fa llet med det faktum att den
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samlade europeiska försvarsindustrin
skulle komma att bli alltför överdimensionerad för marknadens behov.
Den nu akuta krisen för vår försvarsindustri är mer att hänföra till den senaste tidens snabba budgetförändring ar och
brist på beslut rörande materiell förnyelse under de närmast kommande åren ,
samt också osäkerheter om hur en mer
samordnad europeisk försvarsindustriell
struktur skall kunna åstadkommas. Inom
Försvarsmakten arbetas nu intensivt

---
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med frågan om hur aminriktningen av
vårt försvar skall genomföras, och som en
följd härav bör följa besked om erforderlig materiell förnyelse. Vår försvarsindu stri, som har att rätta sig efter marknadens villkor, saknar just nu affärsmässigt
sunda planeringsförutsä ttningar.
Inom Europa pågår ett intensivt arbete,
inom fl era olika organisationer, med att
finna nya, mer samordnade och framtidsanpassade strukturer för såväl försvarsmyndigheterna som för försvarsindustrierna. Här kan helt kort pekas på EU:s ambitioner att skapa en gemensam utrikes- och
säkerhetspolitik, samt arbetet inom
WEAG och NATO/PFF med att harmonisera kravspecifikationer och öka förmågan
till interoperabilitet. Sverige deltar aktivt i
detta arbete. Ett viktigt steg togs i juli 1998
då försvarsministrarna i de sex länder
(Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien , Sverige och Tyskland) som innehar
mer än 90% av Europas samlade försv arsindustriella kapacitet, undertecknade ett
"Letter of In tent", i dagligt tal ofta benämnt "sexnationsöverenskommelsen".
Syftet med denna är att finna vägar för att
undanröja hinder av administrativ art för
en effektiv europeisk försvarsindustriell
samordning. Inom de sex nationernas försvarsdepartement och försvarsmyndigheter pågå r nu arbete med målsättningen att
en överenskommelse på regeringsnivå
skall kunna träffas under 1999.
Målsättningarna för svenskt deltagande kan sammanfattas sålunda:
• Försvarsekonom iskt genom län gre
materielserier och delade utveck lingskostnader.
• Operativt genom interoperabilitet,
standardisering och rationellare underhåll.
• Industriellt genom partnerskap istä llet för konkurrens.

De snabbt förändrade planeringsförutsättningar regeringen givit Försvarsmakten, kan resultera i att angelägna och
planerade utvecklingsobjek t utgår, alternativt att de förskjuts bortåt i tiden. Konsekvensen härav blir uteblivna e ll er senarelagda angelägna projekt. Med hänsyn till art och komplexitet är uppgiften
att a nalysera framtidens behov av materi ell förny else svår. Det är förståeligt att
processen tar tid, men kan innebära en
risk för en alltför tidig avveckling av för
oss, och omvärlden, attraktiva svenska
kompetensområd en. Detta innan en mer
samordnad och livskraftig e uropeisk
struktur hunnit bli verklighet. Inte minst
unika marina, unde r lång tid uppbyggda ,
kompetensområd en riskerar att alltför
ogenomtänkt försvinna. Områden, vilka
utvecklats och utvecklas för att kunna
möta de hot som har hög, såväl svensk
som internationell aktualitet idag, dvs i
regionala och kustnära områden med
grunda och svårkontrollerad e farvatten.

"med en förändrad
säkerhetspol itisk miljö, ..•"
Den säkerhetspolitisk a situationen har
såväl globalt som i Europa och dess
omedelbara närh et radikalt förändrats.
Sovjetstatens upplösning, det kalla krigets slut, ett utvidgat NATO och ett överraskande snabbt sönderfall av den ryska
militärapparaten , utgör alla väl synliga
förändringar.
De strategiska brännpunkter, som
traditionellt utgjort grund för svensk
operativ planering, har förflyttats eller
kommit att sakna aktualitet under en nu
överskådlig framtid. Östersjöutloppen s
betydelse har minskat, samtidigt med en
ökad fokusering österut mot det egentliga Östersjön. Som största strandägare i
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Östersjön, med en idag kvalificerad marin , förväntas vi även framgent ta vårt ansvar för regionen i ett alltmer säkerhetskoordinerat Europa.
Nordkalotten har enligt mitt synsätt
upphört att utgöra en strategisk brännpunkt. Det är svårt att föreställa sig några
militära operationer över norra Sverige
mot Norge i syfte att trygga sjöförbindelserna i Nordatlanten och vidare ut över
världshaven. Här förel igger en annan typ
av hotbild, nog så allvarlig, närmast bestående i att på ett något sånär betryggande
sätt omhänderta kärnavfall, och att hålla
levnadsstanMurmanskbefolkningens
dard på en acceptabel nivå.
Situationen i Centraleuropa har också i grunden förändrats. Helt nyligen har
tre forna WP-länder blivit medlemmar i
NATO. Den strategiska brännpunkten
ligger idag återigen i sydöstra Europa,
tragiskt och tydligt illustrerad av aktuella
händelser i Jugoslavien och dess mer eller mindre autonoma provinser.
I USA insåg man tidigare än i Europa , eller hade i alla händelser en bättre
handlings beredskap för att säkerhetspolitiskt hantera de nya förutsättningarna ,
Sovjetstatens och Warszawapaktens upplösning samt det kalla krigets slut. Man
började tidigt under 90-talet att omstrukturera sin försvarsmakt mot en förmåga
att kunna genomföra regional krigföring
av expeditionskaraktär. I grunden syftade omläggningen till att tidigt kunna ingripa vid uppblossande oroshärdar av
betydelse för en stabil och global säkerhetsordning, åtminstone som en sådan
ses med amerikanska ögon . I Europa e ller i dess närhet har vi under senare år
kunnat bevittna hur dessa ambitioner
omsatts i praktisk handling i Irak, Bosnien , samt nu senast med anledning av
Kosovokrisen. En tydlig amerikansk
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strävan har varit att genomföra militära
aktioner i samverkan med andra länder,
främst in om NATO, men också med
Ryssland och övriga PFF-länder. Västeuropeiska unionen, WEU, synes alltmer
hamna i skymundan för NATO som militärt verkställande organ inom eller i närheten av Europa.
Den amerikanska marinen , flottan
och marinkåren, vidtog också snabbt åtgärder för anpassning till nya uppgifter.
Man genomförde sin "Bottom-up-Review", vilken ledde till en successiv övergång från en "Blue water Navy" till en
flotta som i nära samverkan med främst
marinkåren kunde uppträda som expeditionsstyrka i regionala och kustnära farvatten. Uttryck som " ... From the Sea"
skapades som beskrivning av den nya
marina doktrinen. Ett stort antal fartyg,
som inte längre passade för de nya uppgifterna, utrangerades. Slagskepp försvann och beslut togs om reduktioner av
attackubåtsflottan. Infrastrukturen drogs
ned radikalt.
Trots aminriktningen kvarstår emellertid brister. Erfarenheter från Gultkriget har ännu inte medfört att förmågan
till uppträdande på grunda vatten är tillgodosedd i alla avseenden. Röjning av
moderna minor och ubåtsjakt på grunda
vatten med svåra ljudutbredningsförhållanden är alltjämt områden som måste
förbättras, för att med full trovärdighet
kunna uppträda i den kustnära hotbilden. En hotbild som svenska marinen har
mycket god kompetens att hantera ,
spetsteknologier, som en mer säkerhetskoordinerad omvärld också framöver
kommer att förvänta sig att vi bibehåller
och vidareutvecklar.
Amerikansk försvarsmaterielindustri
har också tidigt anpassat sig till nya förutsättningar. Ä ven i USA har budget-
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nedskärningarna varit markanta sedan
toppåren under mitten av 80-talet. Den
samlade försvarsindustriena kapaciteten
har genom fusioner, förvä rv och andra
typer av kommersiella verktyg kommit
att koncentreras till väsentligt färre, men
samtidigt tyngre och mer konkurrenskraftiga aktörer. l Europa har den alltmer nödvändiga processen mot ökad internationalisering av försvarsindustrin
gått långsammare. Vissa åtgärder i sådan
riktning har förvisso vidtagits. Exempel
härpå är British Aerospace förvärv av
delar av SAAB Aerospace, det brittiska
företaget Alvis förvä rv av Hägglunds
Vehicle och Kockums samarbete med
franska DCN-I om en ny generation
konventionella ubåtar.
Inom det nordiska området pågå r likaså ett omfattande samarbete inom
ubåtssektorn, projektet VIKING, och en
samnordisk anskaffning av en ny generation helikoptrar.
Svensk försvarspolitik har traditionellt vilat på fundamen t som alliansfrihet, allmän värnplikt och en inhemsk utvecklande försvars industri. Det senare är
en väsentlig orsak till att vi nu tillhör
gruppen av fem till sex länder i Europa
som tillsammans svarar för mer än 90%
av Europas samlade försvarsindustriel/a
kapacitet.
De nämnda fundamenten uppvisar
idag emellertid tydliga tecken på sprickbildningar.
Alliansfriheten ligger förvisso fast
ännu så länge och sannolikt under en
överblickbar framtid. Vår alliansfria
ställning i ett alltmer samordnat Europa
och med NATO i en helt ny roll , har
emellertid börjat att diskuteras även
bland våra politiker. Något vi knappast
kunnat tänka oss för blott några år sedan.
Svensk trupp har varit insatt i av FN

sanktionerade fredsbevarande insatser
under NATO-kommando. Våra minröjningsförband har separat, och nu sen ast i
år tillsammans med NATO-länder, gjort
omfattande och framgångsrika röjinsatser för att rensa den baltiska kusten från
minor och andra explosivämnen.
- Den allmänna värnplikten, denna
hörnsten i försvarets fo lkliga förankrin g
har kommit att drastiskt förändras genom att endast en mindre del av de värnpliktiga kan beredas plats i en krympande krigsorganisation.
- Försvarsmaktens materielbeställningar kommer, alldeles oavsett det nuvarande akuta kris- och osäkerhetsläget,
inte att i ett nu känt framtidsperspektiv
vara av sådan volym att vi kan bibehålla
en inhemskförsvarsindustri i den omfattning vi under många år vant oss vid.

"där mycken försvarsmateriell
samordning ännu erfordras..."
Europas samlade försvarsind ustriel/a kapacitet är överdimensionerad för framti dens marknad. Den är härutöver fragmenterad med alltför många systemsammanhållande aktörer. Som exempel kan
nämnas att inom Europa återfinns åtminstone cirka fem länder (beroende på
hur programkompetens definieras) med
industrier, som alla har komplett förmåga att genomföra ubåtsbyggnadsprogram. Överetablering gäller också europeisk flyg- och stridsfordonsindustri.
Konkurrenskraften gentemot den amerikanska har försämrats väsentligt, sett
över en 15-årsperiod. Importen av försvarsrelaterad materiel från USA har volymmässigt under denna tidrymd stigit
från fyra, till att idag vara omkring sju
gånger så stor som motsvarande europeisk export i motsatt riktning.
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Överdimensioneringen av den samlade försvarsindustrin har medfört att det
nu även globalt sett blivit allt tydligare
att det är "köparens marknad " som gäller, en oroande utveckling, särskilt för ett
litet land som Sverige. Omfång och kvalitet på så kallade motköpspake t har alltmer kommit att styra vilka försvarsprodukter ett köparland väljer. storleken på
dessa paket, nu senast exemplifierat i en
omfattande sydafrikansk upphandling,
måste rimligen innebära att det till slut
endast är multinationella jättar, som har
kraft nog att åstadkomma motköpspaket
av sådan storleksordning. Internationell
samordning av försvarsmaterielsektor n
är redan nu och kommer framöver att bli
en tvingande nödvändighet. D et är industrins eget ansvar att formulera sina
framtidsstrategier samt att finna fungerande strukturer och samarbetspartners.
De nationella myndigheterna har att skapa bästa tänkbara förutsättningar samt
undanröja administrativa hinder och andra friktionsanl edningar länder emellan.
Vår regering har i gällande regleringsbrev också mycket tydligt uttalat att
försvarsmyndighetern a skall söka internationell samordning vid alla större materielbestä llningar, liksom att ett fördjupat samarbe te och underlätta nde för
svensk försvarsindustris deltaga nde i internationella samarbetsprojekt är av särskild betydelse.
Från försvarsindustrins perspektiv
gäller emellertid at t även inte rnationell
samordning måste ske på marknadens
villkor. Svagare sektorer måste vika sig
för att ge utrymme åt mer livskraftiga .
Med ett visst undantag för Frankrike,
ehuru där nu en trend kan skönjas mot
ökad privatisering, är den europeiska försvarsindustrin numera till sin huvuddel i
privat ägo. Marknadens villkor måste
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rimlige n innebära att möjligheterna till
fusioner, samverkan eller andra typer av
samordning endast föreligger för inn ehavare av attraktiva och/eller unika och efterfrågade kompetenser.
Vidare inn ebär marknadens villkor
att ett " kund - leverantörsförhållande ",
måste uppfattas som attraktivt för båda
parter. Industrin har att ta hänsyn till
ägarintressen, ägarstrukturer och lönsamhet. Kunden å sin sida har att kräva
leverans av beställd materi el i rätt tid och
till avtalat pris, samt - mycket viktigt vara garanterad en leve ranstrygghet,
även i situationer då det säkerhetspo li tiska läget försämrats i sådan grad att materielleveranser åt olika håll har kommit
att bli e n trång sektor. Försvarsmateriel
är normalt inte " hyllvaror". Avancerade
system har leveranstider på tiotals år eller mer. Under denna tid är samverkan
mellan kund och leverantör ett naturligt
inslag, inte minst gäller detta implementering av kontinuerligt framväxande resultat från forskning och utveckling.
Svensk försvarsindustri är, även sett
ur ett internationellt perspektiv, mycket
kvalificerad. Den har tillsammans med
försvarsmyndigheterna flera systemsammanhållande förmågor. Den så kallade
"svenska modellen ", innebärande ett
nära samarbete mellan kund och leverantör under ett systems olika projektfaser, alltifrån inledande studier, över
forskning och utveckling, tillverkning
och till systemkontroller och kvalitetssäkring, har lett till hög kostnadseffektivitet. E n sammantagen militär högteknologisk forskning vid FOA, samt flera industriella system- och nischkompeten ser
av världsklass, i vissa fall världs unika, bör
innebära att vi änn u av omvärlden betraktas som en attra ktiv samarbetspartner inom flera områden , i hög grad mari-
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na sådana. I Sverige utvecklade marina
system har med stor bredd varit, och är,
framgångsrika på den internationella
marknaden.
En väl fung era nde inhemsk försvarsindustri har under en lång följd av år utgjort en strategisk resurs för vårt land.
En ny doktrin med en minskande krigsorganisation , men samtidigt med krav på
en tillväxtförmåga i händelse detta skulle
erfordras, ställer än mer uttalade krav på
att värna en sådan strategisk resurs. Svårigheten ligger i att vi i fra mtiden inte
kan behålla nuvarande relativt höga
självförsörjningsgrad , utan den strategiska resursen måste delas med andra i en
försvarsindustriell
internationell
ny
struktur. Nödvändigheten av intern ationell samordning, och ett samtidigt uppehållande av erforderlig leveranstrygghet
måste innebära strukturer med inbyggda
ömsesidiga beroenden. Sådana kan rimligen endast åstadkommas inom Europa. I
förhållande till USA torde vi vara alltför
små. D etta får inte förväxlas med ett förringande av värdet i ett samarbete med
USA. Den transatlantiska länken kommer alltfort att vara av mycket stor betydelse, inte minst för vår tek nologiförsörjning och tillgång till NATO-standardiserad materiel. Det senare är helt nödvändigt för en fullt utbyggd interoperabilitet
i fredsframtvingande respektive fredsbevarande militära insatser.

"med optimalt nyttjande av ledande och unik kompetens, ..."
Hur en framtida , väl fungerande och
samordnad europeisk försvarsindustriell
struktur kommer att se ut vet ingen änn u.
Inte heller hur den i praktiken kommer
att verka gentemot nationella försvarsmyndigheter, framföra llt materielverk. I

nul äget kan dock inte ses något annat än
att strukturen med nödvändighet kommer att innehålla väsentligt färre leverantörer av hela system, och ett utnyttjande av underleverantörer i skilda länder med högteknologiska nischkompetenser.
Mot bakgrund av det ovan sagda inställer sig ett antal frågor. Hur kommer
och
försvarsmyndigheters
svenska
svensk försvarsindustri s förmågor in i det
tecknade scenariet? Inom vilka områden
äger vi en för omvärlden attraktiv syste msammanh ållande kompetens, respektive vilka svenska nischområden är värda
att bevara och vidareutveckla inom ramen för en europeisk helhet? Har vi några världsunika kompetensområden?
Likaså är det viktigt att ställa sig frågan. Hur måste vi agera för att garantera
att anpassningsdoktrinen inte endast blir
en "pappersprodukt "? Vilka specifika
svenska krav kan vi enbart tillgodose
inom vårt eget land? Sammanfattat kan
alla frågeställningar formuleras: Vad är vi
skyldiga oss själva, d.v.s. försvaret av vårt
land och vårt ansvar i Östersjö n? Vilka
unika , efterfrågade kompetenser är vi
skyldiga vår omvärld och våra sa marbetspartners att behålla, vidareutveckla
och dela med oss av i ett Europa , där vi
alla , även NATO, tillsammans och lojalt
har att ansvara för en säkerhetspolitiskt
trygg framtid?
l samband med att anpassnin gsdoktrinen tillkom utpekade regeringen i försvarsbeslutet 1996 ett antal särskilda
kompetensområden, vilk a av strategiska
skäl skulle bevaras inom landet. Dit hör
telekrig, undervattensteknologi er, signaturanpassning, avionik och aeroteknik
samt underhåll och vidmakthållande. Är
dessa kompetensområden giltiga även
2010 eller 2020? Frågan kan endast be-
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svaras efter en ingående analys av framtidens uppgifter för vårt eget försvar, parallellt med att hänsyn tas till vårt ansvar
inom kollektivet för ett garanterande av
europeisk säkerhetspolitisk stabilitet. Av
detta följer naturligen ett beaktande av
operativa och taktiska uppgifter, samt i
vilka hotmiljöer våra och andras förband
måste ges förmåga att uppträda.
Samtliga våra tre försvarsgrenar har
genom åren tillsammans med industrin
utvecklat materiel, vilken håller mycket
hög klass. Vi återfinns i flera fall i gruppen av världsledande länder. Vi har anpassat våra system till våra egna, i vissa
fall specifika miljökrav, såsom ett stort
land med liten befolkning, vinterförhållanden, skiftande militärgeografi, grunda
farvatten med svår bottentopografi och
ljudutbredning. Vårt värnpliktssystem
med dess relativt sett korta utbildningstider har ställt krav på robust och lätthanterlig materiel. Mången utländsk observatör har med förvåning noterat nivån på
de värnpliktigas ansvar och professionella arbete som till exempel vid klargöring
av stridsflygplan, eller den värnpliktige
teleteknikern på någon av våra korvetter
djupt försjunken i komplicerade tekniska
manualer.
Dessvärre är det i framtiden inte tillräckligt att tillhöra de världsledande
inom något område för att blott därigenom tryggt kunna konstatera att vi är
självskrivna för att bibehålla just det
kompetensområdet. Flera andra aktörer
är lika bra. Inom vissa områden får vi
nöja oss med att få ansvar för nog så viktiga delsystem, eller med andra ord, svara
för nischkompetenser. Härutöver måste
vi försöka finna de områden där vi äger
en världsunik kompetens, som starkt efterfrågas i dagens och morgondagens
krisområden och hotmiljöer.
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"inte minst marina
kompetensområden, ..."
Vi har en kompetent flygindustri liksom
även stridsfordonsindustri. Det har också
många andra länder. Trots att det i Europa finns flera kompetenta ubåtstillverkare, så är vi i Sverige först med att ha en
ännu världsunik operativ luftoberoende
konventionell ubåt av hög internationell
klass. Ändå räckte inte detta för en
exportframgång i Sydafrika. Andra faktorer än kvaliteten på den av Kockums
offererade ubåten kom att fälla utslaget.
Av detta följer att industrin måste nyttj a
alla tillgängliga kommersiella instrument
för att bli attraktiva partner till de som
har bäst förutsättningar att vara systemsammanhållande i vid bemärkelse med
hänsyn till marknaden, inte blott tekniskt
utan även utifrån rent kommersiella förmågor. Härmed inte sagt att vårt land ,
dess industri och myndigheter är uteslutna som systemsammanhållande inom något av våra högteknologiska områden,
som till exempel de ovan nämnda flygoch stridsfordonsområdena. I fallet översnöfordon kan så vara fa llet. Tydlig sammanhållande svensk förmåga föreligger
också inom marina nischområden som
torpeder, sjöminor, högt automatiserade
ledningssystem, ombordbaserade luftförsvarssystem och system för strid i skärgårdsmiljöer.
Utöver ovannämnda kompetensområden, så uppvisar den marina materielsektorn ytterligare två tydliga kompetensområden, inom vilka vi äger världsunik kompetens. Båda dessa passar också
mycket väl in i regionala och kustnära
krisområden med dess specifika hotbild.
En hotbild som kan innehålla minor,
konventionella ubåtar med förmåga att
uppträda mycket tysta och svårupptäckta
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på grunda vatten, långräckviddiga avancerade sjömålsrobotar avfyrade från
kustrobotbatterier, och då i en sådan
mängd att en mättnadssituation uppstår.
Svensk undervattensteknologi är i den
beskrivna hotmiljön i väsentliga delar
världsunik. Under 1980-talets ubåtsjakt
återskapades inte bara det taktiska kunnandet, utan också vår förmåga att analysera svåra ljudmönster, samt att samordna olika typer av sensorer och vapensystem till en väl fungerande materiell helhet. Sonartillverkning förekommer inte i
vårt land, men vi äger mycket goda kunskaper i hur att sätta samman och nyttja
sådana i ett helhetskoncept, som till exempel på våra kommande korvetter av
typ VISBY.
Det andra exemplet på unikt svenskt
marint kunnande är signaturreduktion
för ytfartyg. Genom ett mycket framsynt
och sedermera omfattande och skickligt
genomfört utvecklingsarbete via en testrigg, en så kallad demonstrator, utvecklades konceptet YS 2000. Jag använder här
medvetet inte det svenska projektnamnet VISBY, eftersom detta binder tanken
till ett fartyg i korvettstorlek.
Konceptet YS 2000 är unikt i flera avseenden. Tydligast gäller detta ett mycket
avancerat utnyttjande av smygteknologi
(stealth), inte bara vad gäller radarmålyta, utan också alla andra röjande signaturer som infraröd strålning, magnetik,
tryck, akustik, egen utstrålad teleenergi
samt även optik. Till alla dessa delområden kommer också den ytterligt komplicerade teknologi, vilken erfordras för att
integrera alla i fartyget sammanhängande system, inklusive signaturreduktioner,
samt att tekniskt anpassa dem till de aktiva vapensystemen, motmedel och till fartygets taktiska uppträdande. Genom att
ha ett lastutrymme inombords för olika

vapen för olika uppgiftsprofiler är YS
2000 ett så kallat "multi-role ship", men
inte nog med detta. Anpassningsmöjligheterna till nya hotbilder och nya uppgifter är mycket goda, även sett över ett
längre tidsperspektiv. Konceptet är höggradigt flexibelt både kort- och långsiktigt.
YS 2000 har rönt en omfattande internationell uppmärksamhet, en högst berättigad sådan, eftersom YS 2000 idag är
det enda existerande örlogsfartyg, som
från början är specialkonstruerat att
möta den regionala och kustnära hotbilden på grunda farvatten. Konstruktionen
representerar en helt ny generation av
örlogsfartyg, för vilket egentligen inget
av de traditionella benämningarna, som
jagare, fregatt eller korvett, längre är helt
adekvat. YS 2000 är ännu unik, men flera
länder går nu i samma riktning. Konstruktioner mycket nära rena kopieringar börjar återfinnas i facktidskrifterna.
Bedömningsvis äger vi ännu några års
försprång, framförallt vad avser integrationen av samtliga delsystem till en optimal helhet.
Problemet med YS 2000 och dess internationella attraktionskraft är storleken. Korvetten VISBY är drygt 70 meter
lång, förvisso det största ytstridsfartyg
svenska flottan haft sedan den sista jagaren utrangerades under 80-talets första år.
storleken väcker ändå tvivel på den internationella marknaden. Har en korvett av
VISBY-storlek en tillräckligt god oceangående förmåga? Finns utrymme inombords för valda vapensystem och hangarställning av önskad helikoptertyp, och har
fartyget ti llräcklig aktionsradie och uthållighet? Konceptet YS 2000 går emellertid
att konstruera och bygga i fregattstorlek
om 100 till120 meters längd. Samma material och tillverkningsteknik är möjlig att
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tillämpa med bibehållande av de smygteknologiska egenskaperna. YS 2000 som
koncept kan komma bli av stort intresse
för en internationell marknad.
Flera av våra unika marina system är
attraktiva på den europeiska marknaden,
liksom också på en mer perifer globa l
marknad. I fallet YS 2000 möjligen också
på en amerikansk marknad , där militär
fackpress under den allra senaste tiden
kunnat rapportera om funderingar kring
en mindre fartygstyp anpassad för den
region ala hotbilden.

"gäller det främst att se möjligheterna och vara offensiv!"
Skall vi hänga med i utvecklingen mot en
betydligt ökad internationell industriell
samordning och en kostnadseffektiv
upphandling av försvarsmateriel, gäller
det för såväl försvarsmyndigheter som
för industrin att agera offensivt och nu.
Vår internationella attraktionskraft kan
snabbt försvinna på grund av brist på beslut av betydelse för den svenska försvarsindustrins långsiktiga inriktning.
Detta skulle inte bara vara ett gigantiskt
slöseri med många års hårt arbete inom
avancerade högteknologiområden , och
samtidigt nationalekonomiskt kortsiktigt, utan också ett sätt att avhända oss
vårt ansvar för Europas framtida säkerhetspolitiska stabilitet. Omvärlden, vars
demokratiska värderingar ligger i linj e

med våra egna, behöver tillgång till delar
av vårt teknologiska kunnande och vår
medverkan.
Den ställning vi idag har inom gruppen av de sex nationerna får inte tillåtas
att uteslutande vara en konsekvens av
det vi en gång var, utan vad vi alltfort
kommer att vara, nämligen försvarsmateriellt attraktiva.
Marinen har utvecklats framsynt och
väl anpassats till såväl våra egna behov i
omgivande havsområden och längs kusterna, som till den nya tidens regionala
hotmiljöer. Säkerheten i vårt närområde,
numera främst i det egentliga Östersjön,
kräver en marin, som fortsätter att utvecklas för våra specifika förhållanden.
Svensk marin teknologi, sprungen ur
många års gediget utvecklingsarbete för
att med bibehåll en hög effekt kunna bemästra svåra hotmiljöer på grunda farvatten, är en internationellt efterfrågad
teknologi. Vi är skyldiga oss själva och
omvärlden att den bevaras och utvecklas.
Konklusionen av mitt inlägg ser jag i
anförandets delrubriker sammanskrivna
i en mening:
I en tid av osäkerheter med en förändrad säkerhetspolitisk miljö, där
mycken försvarsmateriell samordning
ännu erfordras med optimalt nyttjande
av ledande och unik kompetens, inte
minst inom marina kompetensområden,
gäller det främst att se möjligheterna
och vara offensiv!
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Ledamoten
THOMAS ENGEVALL

Referat från seminariedeb att- "Materielanskaffning,
försvarsindustrin och framtiden"
Nedanstående rader utgör en sammanfattning av de intryckjagfick som deltagare i
debatten som avslutade Kungl. Örlogsmannasällskap tes seminarium "Materielanskaffning, försvarsindustrin och framtiden". Jag gör således inga anspråk på att här
presentera ett ordagrant referat av diskussionen. Snarare har jag sökt sammanfatta
de mest intressanta frågorna och inläggen i debatten. Utöver de fem namngivna deltagarna upptagna i programmet för seminariet (Claes Tornberg, Lars G. Josefsson,
Björn Ljunggren, Ann-Sofie Löth och Bo Waldemarsson) har jag valt att ej koppla
samman personer med de yttranden och åsikter som framfördes.
Seminariets avslutande diskussion innehöll ett antal intressanta och tänkvärda
påståenden, vilka dessvärre alltför sällan
hörs i den pågående försvarsdebatten.
Debatte n inleddes med att de två inbjudna gästerna, departementsrådet Ann-Sofie Löth, Försvarsdepartemente t och generalmajor Bo Waldemarsson, Högkvarteret, framlade ett antal frågor och påståenden som grund för diskussionen.
Dessa frågo r och påståenden knöt på ett
mycket bra sätt an till såväl Lars G Josefssons och Björn Ljunggrens anföranden som till den inledning som sällskapets ordförande Claes Tornberg tidigare
hållit.
Ann-Sofie Löth* inledde med att
ställa ett antal tillspetsade frågor, där
hon för att sporra debatten , valde att inta
en delvis opponerande ställning till Josefssons, Ljunggrens och Tornbergs anfö-

randen Här följer några framlagda exempel på frågor från hennes sida:
- Är försvarets beroende av den svenska försvarsindustrin så stort som det
ibland framtonas?
- Får försvaret verkligen de produkter
de behöver, eller får försva ret de produkter svensk försvarsindustri kan
(och vill) leverera?
- Om den svenska försvarsindustrin är
så bra och effektiv som det ofta framhålls, varför räcker inte exportmöj ligheterna till ?
- Är det verkligen omöjligt att "shoppa " försvarsmateriel allteftersom behov finns på den internationella
marknaden? Det kan faktiskt bli billigare för försvaret!
- Var finns visionen kring en "ny
svensk modell ", om den gamla samverkansmodellen nu är död?

* Löth poängterade särskilt att hennes uttalanden und er diskussione n gjordes so m privatperson
och inte i egenskap av officiell företrädare för Försvarsdepartementet.
170

171

Försvaret inför 21 :a århundradet
Efter Ann-Sofie Löths inledning fortsatte Bo Waldemarsson med att dekl arera att det ur ett stabilitetsperspektiv på
försvaret och industrin "var bättre förr eftersom läget var stabilt". Han fortsatte
dock med att säga att läget nu är ett annat och att genomgripande strukturförändringar kommer att krävas såväl inom
försv arsindustrin som inom själva försvaret. Waldemarssons slutsats av detta var,
att en ny tid ställer nya krav och att dessa
krav kommer att inn ebära behov av nya
produkter. Bo Waldemarsson framlade
även den filosofiska synpunkten att det i
dagsläget alltid synes finnas gott om
pengar år 2010 för materiell förnyelse.
Utmaningen är enligt honom dock att ta
oss från dagens situation fram till den
målbild vi idag ser 2010 (2020) och kunna
göra det, så att det faktiskt inte blir lika
ont om pengar 2010 som vi uppfattar att
vi har idag. I denna omställning kommer
den svenska marknaden att vara otillräcklig för den nationella försvarsindustrins behov.
Waldemarsson tydliggjorde att en
konsekvens av detta är att vi bl. a. måste
ta ställning till kompetensfrågorna i industrin . Är det bredd eller djup som skall
prioriteras? En annan fråga, som väcktes
av Waldemarsson, var huruvida ett internationellt samarbete kan innebära att industrin kan vara en viktig del i anpassningsdoktrinen och ge motsvarande effekter som en mer "inhemsk" industri "
skull e kunna göra. Under sitt inledningsanförande framförde Bo Waldemarsson
att det vore önskvärt med mindre pekpinnar från högre ort avseende vilka förband, som har förutsättningar att verka i
internationella insatser. Detta inlägg,
som ju har ett mycket tydligt materiellt
inslag, väckte många debattörer bland
seminariedeltagarna.
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Efter de båda inledande inläggen fö lj de en livlig debatt. I syfte att samla de inlägg som hörde samman har jag valt att
redogöra för dessa ämnesvis och inte
nödvändigtvis i den ordning, som de
väcktes under debatten . En stor del av
debatten gällde Marinens roll och de internation ella insatserna. Kopplingen till
seminariets tema var tydlig då de materiella frågorna ofta i den offentliga debatten anges som en av de avgörande faktorerna för möjligheterna att verka internationellt.
Ett flertal debattörer poängterade
att de marina förbanden idag är de enda
förband, som har förm åga att lösa internationella uppgifter med tillgängliga resurser och utan direkta/o mfattande tillskott av materiel. Marinen har således
möjlighet att med befintliga fartyg på
mycket kort varsel, delta i internationella
insatser. En talande jämförelse gjordes
med den svensk-finska bataljon , som planeras att sändas till Balkan. Här krävs en
förberedelsetid på ett halvår. Det poängterades också betydelsen av att tala om
vad vi inom Marinen är bra på, så att sådana kunskaper och färdigheter även
skall kunna efterfrågas internationellt.
Detta gäller i hög grad i det politiska spelet, som alltid föregår mer formella förfrågningar. I detta sammanhang påpekades även att Marinen måste ha ett mera
tydligt säljande budskap såväl internationellt som nationellt. I debatten framkom
även att den förmåga och den materiel ,
som vi idag disponerar inom Marinen är
vällämpad för "littoral warfare" och att
kompetens i ett sådant operationsområde är mycket efterfrågad internationellt.
Ledamoten Björn Ljunggren betonade att arg umentationen kring det marina
intern ationella engagema nget ej kan
"vinnas" om det förutsätts ske på bekost-
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nad av Armen eller någon annan. Bo
Waldemarsson instämde i detta med eftertryck och sade att Försvarsmaktens
olika delar måste arbeta mot ett gemensamt mål. En trovärdig argumentation
mås te enligt Waldemarsson föras för i
egen sak. Björn Ljunggrens inlägg avslutades med att han beskrev en kompetensmodell för materiel utveckling. Enligt
denna modell leder den samverkan, som
finns mellan FMY, FOA och försvarsindustrin bl. a. till att vi erhåller mycket
kompetenta kravställare vid upphandling av försvarsmaterieL Detta inlägg kan
tjän a som en övergång till en annan del
av debatten, som mer direkt handlade
om kompetens- och utvecklingsrelaterade fr ågor.
En ledamot ifrågasatte FMY:s roll
som en kompetent inköpsorganisation
samt behovet av någon speciell "svensk
profil" i materielanskaffningsprocessen . I
sitt ifrågasättande av FMV vann denna
ledamot inget större gehör. Den svenska
modellens liv eller död var dock omtvistad mellan deltagarna. Helt klart stod
dock att den svenska modellen - om den
nu fortfarande existerar - utvecklas mot
någo t nytt och att den i så fall mås te utvecklas mot att rymma betydande internationella inslag. I kompetenshänseende
debatterades även anpassningsdoktrinen
och dess reella värde. Som ett talande exempel på svårigheterna med anpassning i
verk ligheten framlades den bittra erfarenhet och långa tid (12 år), som det tog
att bygga upp ubåtsj aktförmågan i Marinen . l detta läge var det omöjligt att köpa
varor från hyllan av flera skäl. För det
första fanns ingen materiel tillgänglig
som passade de svenska fartygen och den
aktuella miljön (Östersjön). För det andra fanns det ingen kompetens, vare sig
inom Marinen , FMV eller industrin , som

snabbt kunde bestämma vilken utrustning och materiel, som egentligen behövdes. För det tredje fanns ingen tillgänglig
taktik med tillhörande taktikutveckling,
som snabbt kunde leda processen på rätt
spår. En (av många) erfarenheter från
1980- och 1990-talens ubåtskris är att det
krävs hög kompetens såväl taktiskt, materiellt som industriellt för att kunna
möta och hantera säkerhetspolitiska utmaningar.
Ett debattinlägg med likartat principiellt innehåll, men som gavs från en annan synvinkel, utvecklade svaret på varför det är olämpligt att köpa försvarsmaterial som "hyllvara " vid behov, ja kanske
t. o. m. från utlandet. Debattören, som är
projektl edare för ett av dagens större
marina försvarsprojekt, menade att "direktupphandling" innebär att vi tvingas
betala " fullt pris för gårdagens materiel ".
Vidare exemplifierades även det faktum
att ett resultat av den tekniska och taktiska nivå som den svenska samverkansmodellen - mellan Försvarsmakten, FMV
och försvarsindustrin - skapat, är att
Sverige idag betraktas som en mycket intressant samarbetsnation i skilda projekt.
Internationellt har vi anseendet att kunna specificera och utveckla kvalificerad
materiel till låga kostn ader. Detta innebär att vi kan få tillgång till teknik och information , som annars hade varit förbehållna väsentligt större nationer.
Det samnordiska ubåtsprojektet VIKING togs upp som ett bra exempel på
hur man har möjlighet att bredda såväl
den industriella basen som marknade n
för framtida försvarsmaterieL Vikingprojektet har enligt den mycket initierade
debattöre n visat att en harmonisering av
tekniska , taktiska, operativa och ekonomiska krav är möjlig.
Lars G. Josefsson poängterade att in-
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dustrin vill gå mot framtiden. Enligt Josefsson är det enbart i den som industrin
kan göra nya vinster och utveckla sin konkurrenskraft och sitt kunnande. l sina inlägg poängterade Josefsson att det gäller
att slå vakt om det svenska kunnandet
samt att bibehålla och utveckla den idag
friska försvarsindustrin trots de ekonomiska bekymmer vi nu står inför. En förutsättning för att detta skall lyckas, är enligt Josefsson att nödvändiga beslut tas
om framtida inriktning av försvaret och
dess materiella innehåll. Dessa beslut
måste tas i omedelbar närtid så att försvarsindustrin ej tappar kompetent personal. Hans inlägg tjänar även som övergång
till avslutningen av seminariet. Utöver Josefssons inlägg gav även Ann-Sofie Löth

och Bo Waldemarsson uttryck för liknande åsikter. Det gäller att utnyttja det "window of opportunity", som omdaningen av
svenskt försvar och försvarsindustri innebär, till att tala om vad vi kan och vad vi
vill. Detta måste göras såväl internt som
externt för att utvecklingen skall gå åt ett
för nationen rätt håll.
Efter detta avslutade sällskapets ordförande, hedersledamoten Claes Tornberg, seminariet med att konstatera att
seminariet präglats av en god "Goanda". En sådan anda kommer att krävas
på bred front tillsammans med väl avvägda prioriteringar och beslut för att
Sverige skall kunna bibehålla sin framträdande position på det försvarsmateriella området även i framtiden.

Ledamoten
ANDERS SVENSSON

Major Anders Svensson är chefför ubåtsskyddskompaniet
vid Vaxholms kustartilleriregemente

Marinens ubåtsjaktförmåga - en förutsättning för ett
stabilt Östersjöområde
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Karlskrona19mars 1999

Förändringens vindar sveper över Försvarsmakten. De beslut som fattas idag
kommer att påverka Marinens utformning långt in i nästa sekel. Ekonomiska
argument snarare än säkerhetspolitiska mål förefaller ibland vara styrande för de
förändringar som genomförs. I min avhandling för jag ett resonemang kring ett
framtida marint samarbete mellan i första hand de nordiska länderna och belyser
där särskilt de förmågor som Sverige enligt min mening bör kunna bidra med. En
förutsättning för att Sverige skall vara en attraktiv samarbetspartner i ett sådant
sammanhang, är att vi har relevanta och kompetenta förband att erbjuda. Jag
kommer inledningsvis att diskutera utformningen av det förband som bör utgöra
stommen i en operationsbas. I debattenfinns det en tendens attförkasta allaförband
som är vad vi traditionellt, och idag lite felaktigt, kallar för fasta. Min uppfattning
är att det måste finnas någon form av infrastruktur kopplat till dessa basområden.

ETT SHELL·FÖRETAG ~,

BUNKEROLJOR &
MARINSMÖRJMEDEL
Sannes AB, Box 53240, 400 16 Göteborg
Tfx 031-708 17 39
Tfn 031-708 17 20
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Operationsbaser
Allmänt
Vid sitt inträdesanförande 99-02-26 skisserade ledamoten Stefan Gustafsson på
en marin organiserad i insatsstyrkor.
styrkorna skulle innehålla fartygsförband och amfibiekårsförband. För varje
uppgift sätts sedan enligt "smörgåsbordsprincipen" en styrka samman efter de
specifika krav som föreligger för uppgiftens lösande. Ledningen bör enligt Gustafsson utövas av en marin chef som av-

delar ledningsresurser anpassade efter
de t uppdrag som skall genomföras. En
förutsättning för att kunna genomföra en
militär operation med framgång, är att
insatsförbanden ges möjligheter att genomföra förberedelser, underhåll samt
reorganisation, utan krav på egen stridsberedskap.
I ett framtida scenario kan vi endast
spekulera i vilken typ av uppgifter en insatsstyrka skall genomföra. Att tyngdpunkten i uppgiftsspektrat kommer att
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förskjutas från de traditionella invasionsförsvarsuppgifterna till hävdande av vår
territoriella integritet och krishantering i
samverkan med andra nationer är jag
övertygad om. Kännetecknande för militära krishanteringsoperationer är att toleransen för förluster är minimala, vilket
ställer krav på att de tillfälligt samman satta förbanden ges möjlighet att föröva
och samträna. En operationsbas med befintlig infrastruktur kan vara en förutsättning för detta.
De förband som ska ll ansvara för
skyddet av basområdet bör ha en sådan
sammansättning och sådan materiel att
de även ges en förmåga att uppträda utanför riket. De unika kunskaper och erfarenheter som vi besitter inom detta
område, bör vi enligt min mening slå vakt
om . In teroperabilitet såväl avseende materiel som personal måste implementeras
i förbanden redan idag. De framtida operationer som kan komma att genomföras
kommer troligtvis att ställa krav på stor
uthållighet på fartygsförbanden . Övervakningsuppgifter och kontroll av sjötrafik snarare än snabba sjökrigsföretag
kommer att vara karaktäriserande för de
framtida uppgifterna. Detta faktum understryker enligt min mening behovet av
en operationsbas med en befintlig infrastruktur och med en hög skyddsnivå.
Hotbilden
Dagens förband är, eller snarare har varit, dimensionerade för att kunna möta
ett traditionellt militärt angrepp. Ett storskaligt anfall i alla dimensioner. Den
framtida hotbilden kommer att se annorlunda ut. Även om vi inte kan förkasta
eller förbise det faktum att en invasion
kan komma att genomföras, är det inte
mot detta scenario som våra förband
skall vara dimensionerade. Väpnat an-
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grepp i syfte att ta kontroll över svenskt
territorium sku ll e enligt min mening endast vara aktue llt vid ett omfattande
"storkrig". Sannolikheten för en sådan
utveckling inom ett 10-15-års perspektiv
får anses vara i det närmaste obefintlig.
De som kan ha intresse av att påverka
vårt land, kommer i framtiden även att
inkludera ickestatliga aktörer vars syfte
kan var andra än rent politiska eller militära. Denna typ av hot kan kräva ett annat agerande än traditionellt militärt. En
gemensam nämnare för de framtida militära hoten är att de, åtminstone inledningsvis, kommer att genomföras dolt.
Toleransen för militära operationer hos
världssamfundet minskar. Möjligheterna
till massmediabevakning, och därmed
negativ opinionsbildning, är stor. En angripare har inget intresse av att synas i ett
sådant sammanhang. Vilka angreppsformer eller hot faller då inom ramen för
denna beskrivning?
De hot som nedan redovisas har, förutom det faktum att det är svårt att bestämma dess ursprung, det gemensamt
att de får anses vara relativt "kostnadseffektiva". Små enheter kan ställa till förhållandevis stor skada och skapa stor
osäkerhet. Osäkerheten kan sedan utnyttjas för att bedriva utpressning i syfte
att nå de för operationen ställda målen.
Kopplat till marina operationsbaser är
det framförallt följande hot som jag anser bör vara dimensionerande för utformningen av de förmågor eller förband
som skall verka inom basområdet:
Ubåtar
Det mest dolda av alla hot? Svårigheterna att lokalisera, identifiera och bekämpa u-båtar är för oss i Sverige allom bekant. Skulle man lyckas med ovanstående, kvarstår dock frågan om och osäker-

heten kring vad syftet med u-båtsverksamheten är. Denna osäkerhet utgör ett
hot i sig. Utöver att ubåtarna bara genom
sin blotta närvaro kraftigt begränsar vår
handlingsfrihet, utgör de även ett konkret hot mot den verksamhet som bedrivs inom operationsbasen. Vi har i den
fredstida incidentverksamhet inte behövt ta någon större hänsyn till risken för
bekämpning. Att bedriva ubåtsjakt i en
kris eller krigssituation ställer helt andra
krav än de som har förevarit i fred. Den
ökade förmågan till övervakning i form
av flyg- och satellitburna span ingssystem ,
talar även det för att ubåtar kan komma
att spela en mer framträdande roll i
framtiden.
Specialförband
Vikten av, och viljan att, använda specialförband har om inte annat de större konflikter som utspelats i närtid visat på.
Den utveckling som för närvarande pågår av denna förbandstyp understryker
dess framträdande ro ll i framtiden.
USA:s Low Intensity Conflict Concept
baseras på specialförband. Konceptet
bygger på att specialförband tidigt involveras i konflikter i syfte att minimera den
öppna militära insatsen. Bland annat
Storbritannien och Tyskland satsar även
de på denna typ av förband inom ramen
för USA:s koncept.
Ryssland vidareutvecklar sina Spetsnazförband. Den förändring som har genomförts i närtid är att de har övergått
från att bemanna förbanden med värnpliktiga till anställda officerare. Även när
det gäller specialförband är det förmågan till dolt uppträdande som gör förbanden så intressanta. Vikten av att inte
skylta med eventuella våldshandlingar
kan inte nog understrykas. Behovet av
öppna våldshandlingar kan reduceras om

en operation genomförs parallellt med
insatser av specialförband. Genom att
undvika ett öppet agerande, minskar
även risken för förluster. Toleransen för
mänskliga offer på det framtida "stridsfältet" kommer att minska.
Långräckviddiga vapensystem
Dessa vapensystem kännetecknas av
mycket hög precision , vilket möjliggör
insatser med reducerat antal civila offer.
Genom att dessa vapen avfyras på långa
avstånd innebär det att möjligheterna att
bestämma insatsens ursprung begränsas.
Det som ytterligare talar för att långräckviddiga vapensystem kommer att ha en
framträdande roll i framtiden, är främst
de minskade möjligheterna för traditionellt flyg att undgå upptäckt. Som tidigare nämnts utvecklas spanings- och övervakningssystemen. Genom bl a satellitövervakning kan en mycket hög "övervakningsgrad" erhållas.
Kriminalitet och terrorism
I dagarna har det framkommit att Storbritannien har varit utsatt för ett utpressningsförsök. Någon har vid upprepade
tillfällen dirigerat om en kommunikationssatellit. I utbyte mot pengar har de
skyldiga lovat att upphöra med sin verksamhet. Exemplet visar att hoten av kriminell karaktär idag är en realitet. I en
mer konfliktfylld omvärld kan vapenoch människasmuggling vara exempel på
verksamhet som direkt påverkar vårt
agerande inom basområdet. Att större
kriminella grupper genom hot skulle utsätta nationen för utpressning får inte
heller ses som osannolikt. Utöver hot
vars syften är rent kriminella, kan även
religiösa och politiska motiv föranleda
denna typ av hot. Metoderna för att nå
sina målsättningar är de samma.
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Förband och materiel
Vilka förbandstyper och vilken materiel
krävs då för att möta de framtida hot och
krav som jag tidigare redogjort för? Huvuduppgiften för basförbanden bör även
i fortsättningen vara SKYDDA , per definition innebärande att en "angripare "
skall förnekas möjlighet att påverka den
skyddade (den marina insatsstyrkan).
Med en motståndare som till huvuddelen
uppträder dolt, är detta en svår uppgift
som ställer specifika krav på de ingående
förbanden.
Jag anser att den så kallade smörgåsbordsprincipen även bör användas i detta sammanhang. Det är däremot så att
den beskrivna potentiella hotbilden , där
ett av de dimensionerande hoten är ubåtar, ställer krav på en infrastruktur baserad på fasta förband och sensorer. Ubåtsskydd är på många sätt en speciell uppgift. Svårigheterna är många, särskilt i de
vattenförhållande som råder längs Sveriges kuster. För att övervaka ett större
geografiskt område krävs passiva sensorer. De sensorer som används idag är
akustiska och magnetiska. Teknikutvecklingen på sensorsidan går fort. Utöver
dessa sensortyper kommer bl a ELFEsensorer att tillkomma i framtiden.
En förutsättning för att nå framgång
då passiva sensorer används, är kunskap
om den så kallade normalbilden. Med
normalbild menas att operatören har
kunskap om de störningar som förekommer inom ett specifikt område. Exempel
på störningar i ett akustiskt system kan
vara ljud från ankarkedjor till sjömärken ,
animaliska ljud eller effekter från kontinuerligt förekommande sjötrafik. De
magnetiska sensorerna måste ha en så
hög känslighet för att detektera undervattensverksamhet att de även blir påverkade av andra yttre faktorer.
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För att bygga upp en normalbild
krävs dock kontinuerlig närvaro. Hur
lång tid det tar för att etablera sig i ett
område, är naturligtvis mycket individuellt. Vi talar dock med säkerhet om veckor, snarare än om dygn. Många av de idag
befintliga förbandstyperna är väl lämpade för basskydd även i framtiden. Nedan
följer en genomgång av de förbandstyper
samt den materiel som enligt min uppfattning bör ingå ett framtida koncept för
skydd av en operationsbas.
Ubåtsskyddskompani
De idag befintliga fasta ubåtsskyddskompanierna är enligt min mening ett
lyckat koncept för ubåtsskydd inom ett
basområde. I detta sammanhang avses
med ubåtsskyddskompani en sammanställningsplats för de i området ingående
sensorerna. Rent organisatoriskt innehåller förbandet idag en del övriga enheter. Det som enligt min mening bör finnas kvar är just s-platsen med dess möjlighet till kontinuerlig övervakning av ett
relativt stort område.
På sensorsidan utnyttjas idag akustiska samt magnetiska sensorer. För att förbandet skall vara "slagkraftigt" även i
framtiden, måste en utveckling ske. Moderna u-båtar har en mycket, eller rent
av obefintlig, magnetisk och akustisk signatur. ELFE-sensorer samt slingspolar
(högkänsliga magnetiksensorer) bör tillföras förbandet. Sensorproblematiken
utvecklas vidare under rubriken fasta
minspärrtroppar. Genom att tillföra rörliga min- och sonarsystem , utökas förbandens förmåga väsentligt. Möjlighet
ges då att kraftsamla resurser till ett område där någon indikation har förelegat.
Fasta minspärrtroppar
Det vapensystem som idag är kopplat till

ubåtsskyddskompanierna, är fasta minspärrtroppar. Minsystemen har för närvarande något föråldrade sensorer. Efter
en genomförd modifiering, där minorna
förses med ett multisensorsystem, bör de
även fortsättningsvis finnas kvar i de
operationsbasområden jag här talar om.
Varför kan vi då inte enbart utnyttja de
rörliga minsystemen? Här är det flera
faktorer som spelar in. Den faktiska tillgången på minor är en gränssättande
faktor. Skall en tillfredställande skyddsnivå erhållas, bör i princip samtliga inlopp till basområdet vara minerade. Den
mängd minor som krävs för detta finns
redan idag i de fasta systemen. Behovet
av närvaro för att dokumentera och bygga upp en normalbild i området, talar
även det för ett bibehållande av de fasta
minsystem en.
Minsystem utlagda i fred ger även en
tydlig signaleffekt gentemot omvärlden.
Som en komponent i vår strävan att hävda rikets territoriella integritet, har de
fasta minsystemen en självklar roll. Minans förmåga att skapa osäkerhet hos en
angripare är historiskt sett väldokumenterad. Att i en i övrigt krympande organisation bibehålla ett system som tydligt visar vår vilja och ambition anser jag vara
av vikt. Minsystemen behöver även de
modifieras. De idag befintliga sensorerna
bör kompletteras eller ersättas. En modifiering av de fasta minsystemen i Kustartilleriet är projekterad , med leverans av
ett prototypsystem under -99. Jag anser
att de minspärrtroppar som finns inom
de framtida operationsbaserna, bör förses med detta modifierade minsystem.
Bevakningsbåtar och bojbåtar
Det finns idag tolv bevakningsbåtar typ
80 i kustartilleriet. Båtarna har en betydande kapacitet. Såväl avseende ubåts-

jakt samt som ledningsfartyg. Genom att
organisera båtarna i kompani eller divisionsförband om fyra till sex båtar ökar
effekten av systemet. Ett bevakningsbåtskompani kompletterat med bojbåtar
kan ta huvudansvaret för den aktiva
ubåtsjakten inom operationsbasområdet
Ett fartygsförband bestående av bevakningsbåtar och bojbåtar får anses vara ett
mycket kostnadseffektivt sätt att lösa
denna del av basskyddet Fartygen är
moderna och har en liten besättning.
Bassäkerhetsförband
Bassäkkompanier har till huvuduppgift
att verka mot specialförband och annan
säkerhetshotande verksamhet. Mot bakgrund av den beskrivna hotbilden har
förbandet en självklar roll i försvaret av
en operationsbas.
Amfibieförband
Även om jag ser amfibieförbanden som
en enhet ingående i en marin insatsstyrka, har de en framträdande roll i skyddet
av basområdet. Amfibiekompaniets robot- och minsystem skall ses som ett
komplement till de ovan redovisade förbanden. Minsystemen kan användas för
att kraftsamla och komplettera de fasta
systemen.
Robotförbanden kan vid en eskalerande konflikt genom sin närvaro markera vår vilja och ambition att agera. Robotsystemet kan vid avsaknad eller otillräcklig tillgång på sjömålsbekämpande
förband, utgöra en avgörande komponent i detta avseende. Kustjägarkompanierna utgör idag i huvudsak en anfallsresurs. Genom att till del ominrikta sin
verksamhet till att utgöra en resurs för
skydd mot sabotage, närförsvar samt
bordning och fartygsvisitation, har de en
roll i basskyddet
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Luftvärnsförband
Ä ven om det traditionella lufthotet i

form av flyg i framtiden kommer att tonas ned, är det sannolikt att t ex kryssningsmissiler och obemannade farkoster
kommer att utgöra ett reellt hot. Inom
operationsbasen måste ett relevant luftförsvar finnas. KA brigadernas och amfibiebataljonernas LV-förband bör enligt
min mening utgöra grunden för luftförsvaret inom basområdet. De bör inte organiseras inom ramen för en basskyddsstyrka utan ledas centralt och samordnas
med övriga LV-resurser inom området
för maximal effekt.

Övrigt
På materielsidan har det genomförts en
studie och projektering av ett nytt rörligt
minsystem baserat på en självgående
mina med målsökare, MlO. Systemet har
även ett avancerat sensorsystem som till
del minskar behovet av en känd normalbild för full effekt. Systemet är väl anpassat för framtidens behov. Genom att tillföra ett sådant system skulle det förband
jag nedan redovisar kunna operera utanför ordinarie område. Då systemet täcker stora ytor får det anses vara relativt
kostnadseffektivt, vilket i dessa tider brukar vara ett gångbart argument. Höga
anskaffningskostnader är en aspekt som i
dessa tider inte kan förbises.

Basskyddsstyrka
Indelning
Den s k "smörgåsbordprincipen" bör
även tillämpas då det gäller uppgifter
inom en operationsbas. Jag anser däremot att det finns ett behov av en infrastruktur inom det aktuella området. Ett
förband som utgör stommen och med
kort insatstid kan säkerställa att opera-
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tionsbasen fyller ställda krav på skydd
för insatsförban den. Som framgår av min
tidigare genomgång av de förband och
förmågor som krävs för uppgiften, finns
alla komponenter redan idag. För att nå
full effekt bör dock förbanden samöva i
större omfattning. Genom att redan i
grundorganisationen sammanföra dessa
enheter kommer vi att på ett trovärdigt
sätt kunna lösa de uppgifter som ställs.
Den basskyddsstyrka som föreslås innehåller enheter från både Kustartilleriet
och Flottan. Förbandsproduktionen bör
genomföras på samma ställe, i anslutning
till de aktuella operationsbaserna. Genom att genomföra utbildning i de "skarpa" områdena markeras vår närvaro och
ambition.
Jag antar att vi i framtiden utgår från
två operationsbaser. Jag antar även att de
geografiskt kommer att vara MKO samt
Karlskrona som är de aktuella områdena. Genom att använda de befintliga splatserna i de fasta Ubåtsskyddskompanierna, skapas förutsättningar för god
ledning av de förband som tillhör Basskyddsstyrkan. Som tidigare nämnts terminerar redan idag de fasta UV-sensorerna i dessa s-platser.
Som sjögående lag och ledningsförband för de två fartygsförbanden, bör enheter utnyttjas som även har kapacitet
att utföra reparationsarbeten i de ingående UV-sensorerna. Till exempel kan
minutläggare efter kompletteringar avseende ledningskapacitet utgöra en sådan resurs. Behovet av en sjögående ledningsresurs är i detta sammanhang underordnad lag och underhållsbehovet
Internationella insatser
Jag har tidigare försökt att understryka
behovet av att bibehålla en del av de fasta förbanden inom ramen för basskydds-

l
r

l
l

Underrättelsekompani
(Ubåtsskyddskompani)

l
Fast minspärrtropp

l
~

Basskyddsstyrka

l

l

l

Bevakningsbåtskompani

Bassäk

l

l

l

r--

lL

Bevakningsbåtar

l
Bojbåtar

L

--..,

LV-fOr band

l

_ _ _ _ _ .J

--..,

r-l Amfibiebataljon
l -Min pluton
- Kj

l

l
l
l

L _ _ _ _ _ ...J

1
Lag- och ledningsftg

UV-repkapacitet
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styrkans uppgifter. Att i framtiden ha förband som inte går att använda till mer än
en uppgift inom ett område, ser jag som
mindre realistiskt. I den ovan skisserade
organisationen är det utan tvekan så att
de fasta komponenterna inte medger något större merutnyttjande. Jag anser att
jag i det tidigare resonemanget har motiverat dess existens.
Övriga enheter i basskyddsstyrkan
bör däremot inriktas mot att även kunna
utnyttjas för internationella insatser. Genom att ersätta de fasta minkomponenterna med amfibiekompaniets minsystem kan den unika kompetens och förmåga som finns samlad i denna organisation vara en eftertraktad enhet i ett internationellt perspektiv.
De i förbandet ingående fartygen är
av sådan storlek att de kan transporteras
på ett större transportfartyg. Tillförs
Minsystem 10 ökar styrkans effektivitet
avsevärt.

Östersj ösamarbete
Allmänt
Hur är då basskyddsstyrkor kopplade till
ett utvidgat Östersjösamarbete och hur
kan Marinens ubåtsskyddsförmåga vara
en förutsättning för ett stabilt Östersjöområde? Frågan om NATO-medlemskap lämnar jag utanför denna diskussion. Det är min uppfattning att kommande resonemang har bärighet även
om Sverige skulle välja en sådan väg. Att
Sverige är på väg mot NATO är däremot
ett faktum . Den något krokiga väg vi har
valt, kan på sikt försämra våra förutsättningar att vara den tongivande aktören i
vårt närområde, som borde vara vår ambition .
Att Sverige bör ta ett mer aktivt ansvar för stabiliteten i Östersjöområdet,
ser jag som naturligt. Den politiska viljan
är en förutsättning för att en sådan ambition skall bli realitet. Det borde vara en
självklarhet att Sverige som den i sär-
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klass största strandägaren runt Östersjön
tog det övergripande ansvaret. Problemet som återstår är att frammana en politisk vilja att ta de kostnader ett sådant
ansvar skulle medföra. Jag är inte heller
övertygad om att det finns en ambition
att ta detta ansvar. Det finns några övergripande frågor som är intressanta i detta
sammanhang. I framförallt den interna
debatten (inom Försvarsmakten) tas det
för givet att Sverige skulle vara tongivande i ett framtida försvarssamarbete kring
Östersjön. Sverige har idag de förutsättningarna. Men det är kanske så att om
Marinen inte utvecklas i rätt riktning, så
finns det andra intressenter. För att ta
Finland som exempel. Till skillnad från
Sverige bibehåller Finland sina anslag till
sin försvarsmakt. Man är på väg att bygga upp en kompetent marin där man åter
har sammanfört Kustartilleriet och Flottan. Man bibehåller även en stark arme
bestående av 28 brigader.
I "Svenskt sjöförsvar i det nya Europa" förespråkas en nordisk sjöstyrka.
Syftet skulle vara att "ge en tydlig signal
om nordisk vilja att ta gemensamt ansvar." Frågan handlar inte enbart om gemensamt ansvar. Det ligger även i den
säkerhetspolitiska tendens som för tillfället råder. Genom ett finmaskigt nätverk av olika allianser och samarbetsformer, skapas ett gemensamt förtroende
och beroende. På så sätt undanröjs alla
potentiella hot och krishärdar i vårt närområde.
Låt oss fortsätta resonemanget kring
en gemensam nordisk sjöstyrka.
Sveriges roll i ett nordiskt samarbete
De förändringar som skall genomföras i
genomföras
skall
Försvarsmakten
snabbt. Om inte ambitionen att ta ett utökat maritimt ansvar för Östersjön , bl a i
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form av ett nordiskt samarbete, återspeglas i de beslut som fattas redan idag, finns
det en risk att förutsättningarna försämras. Det är många faktorer som i detta
sammanhang påverkar vår framtida inriktning. Låt mig ge ett exempel. De reducerade värnpliktsramarna är en sådan
faktor. Vår organisation måste anpassas
efter dessa ramar. Behåller vi för många
förband, kommer inte de värnpliktiga att
räcka till för att vidmakthålla officerarnas kompetens. Att utbilda förband, eller
delar av, vart tredje år räcker inte för att
bibehålla kompetensen på en tillfredsställande nivå.
Om vår ambition är att utveckla ett
framtida marint samarbete med de övriga nordiska länderna, bör vi redan nu definiera vilka förmågor som Sverige bör
bidra med. Ett urvalskriterie bör naturligtvis vara att förmågan är efterfrågad.
Den ubåtsjaktförmåga som vi under de
senare decennierna har byggt upp är enligt min mening en sådan. Inget annat
nordiskt land har den materiel och erfarenhet som Sverige inom detta område.
Skall denna förmåga bibehållas krävs
prioriteringar och en tydlig inriktning redan nu.
Ä ven amfibieförbanden får anses
vara såväl unika som efterfrågade. Om vi
utgår ifrån dagens situation kan flera potentiella konfliktområden definieras där
denna förbandstyp borde vara väl lämpad. Det som ligger närmast till hands är
Baltikum. Med de tidigare redovisade
kriterierna som grund har ubåtar och
korvettförband en naturlig och given roll
i den framtida marina strukturen. Jag ger
här långt ifrån en komplett bild av vilka
förband som bör ingå i ett nordiskt marint samarbete och därmed utgöra grunden för den marina organisationen. Min
avsikt är att understryka behovet av en

tydlig inriktning för framtiden. Väl medveten om att avsaknaden av en långsiktig
säkerhetspolitisk målsättning gör detta
svårt.

Marinens ubåtsjaktförmågaen förutsättning för ett stabilt
Östersjöområde!
Avslutningsvis skall jag försöka förklara
vad jag menar med detta påstående. Att
Sverige bör spela en mer aktiv roll i Östersjön anser jag vara ställt utom allt tvivel. I ett sådant samarbete bör Sverige
kunna erbjuda en operationsbas för denna samnordiska styrka. Om inte annat talar vårt geografiska läge för detta påstående.
Analogt med den hotbild jag har beskrivit, borde en förutsättning för att genomföra en lyckad operation vara att vi
kan garantera säkerheten i basområdet.
Sverige är idag det enda nordiska land
som har både förmåga och erfarenhet
inom ubåtsjakt-/skyddsområdet. Följaktligen kan ett bibehållande och en utveckling av vår ubåtsjaktförmåga vara en förutsättning för ett stabilt Östersjöområde.

Sammanfattning och
slutsatser
Försvarsmaktens omstrukturering har
påbörjats. Utan en tydlig säkerhetspolitisk målsättning och en diffus målbild för
det militära försvaret, präglas ibland debatten av ett "famlande i blindo" . De beslut som fattas idag påverkar Försvarsmaktens utformning långt in på nästa sekel. Avsaknaden av en konkret fiende
gör inte situationen lättare. Att utforma
framtidens förband utan en tydlig hotbild ställer krav på noggrann analys.
En grundsten för varje stats suveränitet och självständighet är dess möjlighet

att värna om sin territoriella integritet.
Utöver denna uppgift bör internationella
insatser och krishantering i vårt närområde vara dimensionerande för de marina förbanden. En marin organiserad i insatsstyrkor ligger väl i linje med denna
inriktning. För att kunna operera med insatsstyrkor i vårt närområde, krävs operationsbaser. Basområdena skall ge insatsförbanden möjlighet till övning, underhåll och reorganisation, utan krav på
egen stridsberedskap.
Med bl a ubåtar som ett av de dimensionerande hoten mot basområdet, förutsätts att en del fasta förband bibehålls i
denna organisation. En i fredstid organiserad skyddstyrka bör ges huvudansvaret
för skyddet av dessa basområde. Grundstommen i styrkan bör utgöras av de fasta ubåtsskyddskompaniernas sammanställningsplatser samt bevaknings- och
bojbåtar. Fasta minsystem har även i
framtiden en viktig roll i basskyddet
Minorna utgör en tydlig markering av
Sveriges vilja och ambition att värna om
vår integritet. Basskyddsstyrkan bör inriktas mot att kunna delta i internationella operationer. De förmågor som
finns i förbandet är såväl efterfrågade
som unika.
Internationella insatser och internationellt sammansatta förband borde vara
en naturlig utveckling för de marina förbanden. Sverige bör ta ett större ansvar
för stabiliteten i vårt närområde. Genom
en gemensam nordisk sjöstyrka tas detta
ansvar. Om en sådan ambition föreligger,
måste de förband vi bibehåller och utvecklar ha en naturlig roll i detta sammanhang. Den förmåga som Sverige
skall behålla måste vara efterfrågad. Ett
kriterium för att vara efterfrågad är att
den är unik . Ubåtsskydd/jakt är ett exempel på en sådan förmåga. Amfibieför-
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band , korvetter, ubåtar och minjakt är
andra. En gemensam nordisk sjöstyrka
kommer till huvuddelen att operera i
Östersjön. Sverige bör då kunna erbjuda
styrkan ett basområde dimensionerat för
den hotbild som är relevant i framtiden.
Baserat på en hotbild där ubåtshotet är

dominerande, måste Sverige bibehålla
och utveckla sin förmåga i detta avseende för att sjöstyrkan skall kunna verka
med framgång. I en krissituation kan detta vara en förutsättning för ett fortsatt
stabilt Österjöområde.
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Marinens skolor mitt i stormen
Försvarsmakten genomgår i dagsläget stora förändringar. Det är som bekant inte
bara en fråga om ekonomiska åtstramningar, utan även ett sökande efter nya mål
och syften. Detta leder inte bara till nedskärningar utan även till en oöverskådlig
omorganisation, en ny officersutbildning och en mängd ifrågasatta gamla sanningar. Den marina utbildningen och de marina skolorna har hamnat mitt i stormen. Jag
menar att detta läge innebär både risker och möjligheter. Jag avser att belysa utbildningsfrågorna ur nya synvinklar med någon form av helhetssyn i bakgrunden.
Jag väljer att peka på vissa ämnen och
frågor. Två saker kan då uppn ås- dels att
exemplifiera vissa frågor i ett större sammanhang, dels att vissa frågor i sig är helt
avgörande. De kan betecknas som nyckelfrågor.
Följande ämnen inom den marina utbildningsvärlden behandlas: Teknikutveckling, lärarkåren , funktionssyn kontra
förbandssyn, utveckling/forskning och
avslutningsvis helhetssyn på skolorganisationen. studien innehåller rubriker
som tillsammans kan ses som en kronologi, eller i alla fall en önskvärd händelseutveckling. Efter denna inledande del
följer en skiss över hur det är idag. Avsnittet därefter handlar om knutarna
som måste lösas upp. Vidare kommer en
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skiss över hur det skulle kunna bli. studien utmynnar i en avslutning.

En skiss över hur det är idag
Bakgrund
Antag att Marinen inte hade några skolor alls och att det blev aktuellt att bygga
en utbildningsstruktur från ingenting.
Det är inte självklart hur denna organisation skulle se ut. Men den skulle inte se
ut som den gör idag. Det vi har är en utveckling av arvet, mer eller mindre väl
anpassat efter nya krav och uppgifter.
Det är inte endast av ekonomiska skäl
som skolstrukturen ser ut som den gör,
utan även på grund av ovilja till förändring - man vet vad man har, men inte vad
man får.
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Det finns fler faktorer som bidrar till
utvecklingen. En är att de marina skolorna är spridda på flera platser. En annan
är de skilda skolstrukturerna i flottan
respektive Kustartilleriet. Örlogsskolornas struktur och elevkategorier är något
helt annat än vad kustartilleriets stridsskola representerar. Förvisso är det viktigt i detta sammanhang att grundutbildningsförbandens struktur och verksamhet skiljer sig åt mellan de två delarna av
marinen. Det kan även uttryckas som att
rollspelet vad gäller utbildning - vem
som gör vad -ser annorlunda ut mellan
örlogsskolorna och sjöstridskrafterna
jämfört med kustartilleristridskrafterna,
regementena och stridsskolan.
Örlogsskolorna
Örlogsskolornas struktur är en produkt
av en lång utveckling. Denna har fördelen
i att den vilar på erfarenhet, men nackdelen av oklara principer för fördelning av
verksamhet och ansvar. Vissa skolor som
Ytstridsskolan är knuten till en viss förbandstyp i detta fall ytstridsförbanden.
Andra skolor som Ledningssystemskolan
är snarare knuten till en viss funktion i
detta fall ledningssystemen. Bilden blir
komplicerad när hänsyn tas till att Ledningssystemskolan inte har ett helhetsgrepp över utbildningen inom nämnd
funktion . Flera andra skolor utbildar på
ledningssystem - på olika sätt, med olika
metodik och utan koppling till gemensam
utveckling. Motsvarande oklarheter är
vanliga . Det gäller allt från sambandstjänst till systemteknik och vissa vapensystem. Utöver utbildningen vid skolorna
bedrivs idag utbildning vid förbanden
utan koppling till verksamheten iland.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns skolor med antingen
förbands- eller funktionsprofil och ytter-
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ligare några med en blandad inriktning.
Detta mönster kan vara nödvändigt, men
det som i så fall saknas är en övergripande styrning över vem som gör vad vid förband eller skolor. Idag är risken alltför
stor för att viktiga frågor lämnas obehandlade eller att de utan koppling behandlas parallellt på flera ställen.
Personalen
Det avslutande ämnet för denna skiss
över problemen inom dagens marina
skolor är personalfrågan. När utbildningsfrågor diskuteras betraktas utbildningen vanligen ur elevperspektivet. 1
Alltför sällan betraktas utbildningsfrågorna från instruktörens synvinkel. Frågor som skulle kunna ställas i detta sammanhang är till exempel: Vad behöver
marinens skolor för typ av instruktörer?
Vilken utbildning och erfarenhet måste
de ha med sig till skolan? Hur länge skall
instruktören stanna i befattningen för att
kunna bidra till god utbildningskvalitet
eller rent av till utveckling inte bara av
utbildningen , utan även av själva ämnet?
Idag är de allra flesta instruktörer officerare som tjänstgör i sin befattning under
en relativt kort tid. Systemet med bemanningsuppdrag försäkrar visserligen
att instruktörerna i stort har färska erfarenheter från förbandens verksamhet.
Men alltför få stannar kvar länge nog för
att på ett bra sätt svara upp mot de tidigare ställda frågorna . situationen leder
inte bara till negativa konsekvenser för
skolorna , utan även för individen.
Mål

Marinens skolor vilar på lång erfarenhet
och representerar en stor mängd kunskap. Det finns dock ett antal faktorer
som gör att skolorganisationen inte är utformad så att morgondagens utmaningar

vad gäller ekonomi och uppgifter kan
mötas på ett effektivt sätt. Det är nu, mitt
i stormen som tillfället finns att skapa en
skolorganisation med det innehåll som är
vuxet att utvecklas med Försvarsmaktens förändringar. Målet måste vara att
finna den form för skolorna som krävs
för att skapa rätt förutsättningar för de
marina förbanden inför framtidens uppgifter.

finns olika former av utbildning. Högkvarteret delar in officersutbildningen i
följande delar:

Knutarna som måste lösas
upp

Om den krympande marinen även i
framtiden ska kunna utbilda med god
kvalitet, torde en av de första åtgärderna
vara att tolka av ovan nämnda begrepp
på samma sätt i både flottan och kustartilleriet. Dagens strukturskilln ader gör
det svårt att skapa en effektiv gemensam
organisation. l detta ligger inte minst behovet av att analysera vad som ska göras
på förbanden och vad som ska göras på
skolorna. Väl på skolorna handlar det om
att finna vilka delar i utbildningen som
hamnar på vilken skola. Ett tydligt exempel är taktikutbildning. Nu bedrivs marintaktisk utbildning på en mängd olika
skolor i olika sammanhang, men utan en
övergripande helhetssyn.

struktur
Det är alltså inte helt lätt att se en tydlig
och enkel struktur i den marina skolvärlden av idag. Beroende på synvinkel
framträder olika bilder. Det som saknas
är en helhetssyn. För att få en bättre skolstruktur krävs konsekvent följda principer för vilken verksamhet som ska bedrivas var, av vem och för vem. På en högre
nivå , vid införandet av Försvarsmaktens
nya officersutbildningssystem, finns redan denna ambition uttalad av Högkvarteret:
Det nya utbildningssystemet innebär en
stor omvälvning av Försvarsmaktens utbildningsverksamhet. D et skall inte ses
som en omstrukturering av det gamla systemet utan som en uppbyggnad av ett helt
nytt system. 2

Detta uttalande är en konsekvens av
skolutredningens slutbetänkande3 och av
ÖB beslut i stort vad avser införandet av
nytt utbildningssystem. 4 Problemet för
de marina skolorna är att dels har de arvet att ta hänsyn till, dels har de har en
knapp ekonomi. Dessutom finns i skolorna en organisation där det i vissa frågor
saknas tillräckligt hård styrning. För att
finna de områden som kan förändras
inom den marina skolorganisationen ,
måste vissa begrepp först redas ut. Det

Yrkesofficersprogrammet, Taktiska programmet, stabsprogrammet och Chefsprogrammet leder till en examen som ger
grundläggande kunskap och förmåga
inom officersyrket på respektive nivå. Den
kunskap och förmåga som erfordras i befattning inhämtas genom befattningsutbildning och befattningsträning efter respektive examen 5

Funktion eller förband
Ska skolorna vara funktions- eller förbandsindelade? Det är en avgörande fråga i detta sammanhang. Det är möjligt att
tänka sig en huvudprincip för skolorna
enligt det senare- att skolorna i huvudsak är knutna mot en viss typ eller grupp
av förband. Det finns många fördelar
med denna tanke. Förbandet får då en
naturlig motpart i utvecklingsarbete och
utbildning. Personalförsörjningen blir
överblickbar genom att naturliga kopplingar uppstår mellan befattningar ombord och instruktörstjänster iland. Nackdelen med detta alternativ torde främst
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vara en risk för suboptimerade utbildningsresurser och ett snävare utbyte av
kunskap mellan närliggande verksamhetsområden.
En annan fara är att vissa ämnen riskerar att falla mellan stolarna. Vilken
skola ska bedriva räddningstjänstutbildning, om alla skolor är förbandsanknutna? Motsatsen till detta är att skolorganisationen indelas efter funktioner. I exemplet med räddningstjänst får utsedd skola
huvudansvaret för all marin räddningstjänstutbildning. Elever och instruktörer
kan därmed komma från alla förbands typer. Fördelarna med detta alternativ är
att kunskap och ideer lättare kan spridas
över samtliga förbandstyper och att utvecklingen inom funktionen kan ske på
ett vidare plan.
Nackdelen med funktionsanknutna
skolor är att avståndet mellan skola och
förband riskerar att bli större än i det förra fallet. Skolorna tvingas förlita sig till
sin egen styrka, utan förbandens personal- och stabsresurser. Skolorna riskerar
också att bli så generella till karaktären
att förbanden tvingas bedriva kompletterande utbildning på tid som egentligen
var avsedd till annat. Oavsett vilken väg
som väljs är det nödvändigt att valet görs
och att ideerna bakom det valda alternativet tydliggörs.
Simulatorer
De marina förbanden är tekniktäta. Utvecklingen går mot en alltmer avancerad
teknik. Självklart påverkar detta skolornas verksamhet. På flera olika skolor och
förband runt om i Marinen tillförs nya simulatorer, DSU-salar och andra anläggningar. Ambitionen är vanligtvis mycket
hög för att utveckla den egna verksamheten . Detta är en positiv utveckling,
men frågan är om den genomförs på ett
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effektivt och på sikt hållbart sätt. Problemet med alltför många olika anläggningar är att den enskilda anläggningen riskerar att bli underbemannad. Den situationen står vi inför redan idag. Underbemanning leder till att instruktörerna endast hinner med den löpande utbildningen. Utveckling av system och pedagogik
hinns inte med och anläggningen har
hamnat i en ond cirkel. Eleverna upplever att tiden vid anläggningen inte ger
förväntat resultat och därmed kommer
förbanden att sluta utnyttja simulatorresursen. K var står dyrbar utrustning lämnad åt sitt öde.
Det finns goda exempel utomlands på
hur simulatorer och andra datorstödda utbildningsanläggningar kan organiseras.
Lösningarna ser olika ut, men har det gemensamt att anläggningarna är uppbyggda efter en genomtänkt och sammanhållen ide. Vid Action Information School i
Fredrikshamn finns en stor mängd simulatorer och andra övningsresurser samlade
under ett tak. 6 Allt från ledningsträning
via besättningsträning till ARPA-utbildning genomförs. Förutsättningarna finns
att samla en stor mängd instruktörsresurser och kompetens på ett och samma ställe. Kreativa lösningar och systemutveckling gagnar flera funktioner samtidigt.
I Kanada har flottan byggt upp sina
anläggningar kring grundprincipen att all
yrkesutbildning ska ske iland. Med höga
pedagogiska och fackmässiga krav på instruktörerna och med ett avancerat system för utvärdering av elevernas arbete
uppnås målet. En officer godkänns eller
underkänns för en viss tjänst redan innan
han mönstrat ombord. 7 Poängen är alltså
inte att alla alltid ska ha den modernaste
utrustningen, utan att bygga upp rätt antal skolor med vettig bemanning samt efter långsiktiga och genomtänkta ideer.

Först då kan utbildning och utveckling
bli riktigt bra.
Instruktörer
Den avslutande knuten som måste lösas
upp är bemanningen av Marinens skolor.
Idag är det med få undantag officerare
som tjänstgör som instruktörer. Givetvis
är färsk förbandserfarenhet värdefull,
men alla på skolorna behöver inte vara
officerare. Det finns en mängd instruktörstjänster som troligen skulle skötas
bättre av andra. Om de marina skolorna
anställde personalen efter behov skulle
det troligen anställas ingenjörer för utvecklingsarbete och civila för tjänster där
lång tid i samma tjänst är en fördel, bara
för att peka på några sidor. Redan idag
sker detta inom Försvarsmakten. IT-skolan i Halmstad är på god väg att utforska
nya spännande och kreativa vägar mot
bättre utbildning.

En skiss över hur det skulle
kunna bli
Koncentration och funktion
Hur skulle då en klok skolorganisation
kunna se ut? Det viktigaste inför framtiden är att marinens skolor samlas till en
enad skolorganisation. Grundiden bör
vara att investeringar i tid, personal och
utrustning ska gagna hela organisationen. Marinen är inte stor nog för andra
lösningar.
Marinens skolor skulle tjäna på geografisk koncentrering. Flera positiva effekter uppstår om skolorna ligger samlade. Liksom vid AIS i Danmark kraftsamlas instruktörskompetens. Detta ger större förutsättningar för kreativa lösningar
över både förbands- och funktionsgränserna. Om simulatorer och andra anläggningar samlas under ett tak skapas ut-

rymme för att satsa på färre, men bättre
system som utnyttjas effektivt. Kanadensiska flottan har simulatorer som går
dygnet runt. 8 Marinens skolor skulle vinna på funktionsindelning. Respektive
skola skulle då kunna utbilda, utveckla
och forska inom sitt område med långsiktiga mål och god kvalitet. Förbandsanknutna skolor begränsar verksamheten
alltför hårt till de specifika system marinen har idag.
Bredare verksamhet
Med dessa geografiskt koncentrerade
och funktionsindelade skolor skulle den
svenska marina utbildningen ha förutsättningarna för att utveckla dagens utbildningsuppdrag till något större. Royal
Navy har under de senare åren genomgått stora neddragningar. Detta har självklart inte bara varit frågan om antal
skepp, utan även antalet skolor iland . Istället för blinda rationaliseringar har åtgärder vidtagits för att säkra god kvalitet
och utvecklingspotentiaL En av dessa åtgärder var sjösättningen av Flagship.
Flagship är en civil organisation som
fungerar som en slags utbildningsmäklare.
Royal Navy hyrs in för att genomföra de
kurser Flagship fått kontrakt på. Poängen
är att Flagship ägnar sig åt marknadsföring, kundkontakter och planering. De
marina skolorna gör vad de är bästpå-de
utbildar. Arrangemanget bygger på att
flottans skolor erbjuder omfattande utbildning, fina utbildningsanläggningar, en
god infrastruktur och har en kapacitet att
utbilda andra flottor. 9
Det är kanske inte sannolikt att Marinen kommer att utnyttja en konstruktion
som Flagship. Vad exemplet visar är dock
att marinens skolor kan finna vägar till ett
vitalt liv även i en krympande organisation. Skolorna ska inte bara producera ut-
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bildade sjömän och soldater till förbanden. De ska vara utformade så att de kan
verka utanför de ramar som den egna marinens rutinmässiga behov ställer upp.

Avslutning - bredare
perspektiv
Syftet med denna studie var att belysa utbildning och skolor ur nya perspektiv.
Dessa frågor måste hamna på dagordningen i ett bredare sammanhang - inte
bara för skolornas egen utvecklings skull,
utan även för den direkta nytta Marinens
skolor skulle kunna göra för fler elever
än idag.
Funktionsvisa marina skolor samlade
på en plats, organiserade till en samman-
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hållen enhet, bemannade av flera olika
yrkeskårer och med ett uppdrag som går
utanför förbandens omedelbara behov vad skulle de kunna göra bättre än dagens skolor? De skulle kunna spela en
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utgöra försäkringen mot att de marina
frågorna försvinner i den försvarsmaktsgemensamma utbildningen.
En samlad marin skolorganisation
skulle kunna utgöra en för andra flottor
attraktiv resurs. Utbildning skulle därmed kunna spela en säkerhetspolitisk
roll vid sidan av insatser av förbanden .
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Har minröjningsfunktionen en roll i den omdanade
Försvarsmakten?
Ledamoten Johan Fischerströms inträdesanförande har på grund av utlands- och därefter sjötjänstgöring inte kunnat planeras in i något av Kungl. Örlogsmannasällskapets
ordinarie sammanträden, varför publicering endast görs i skriftlig form.

l

l

Försvarsmakten genomgår- som bekant- för närvarande en genomgripande omdanings- och förändringsprocess. Avsevärda förestående reduceringar av bland annat
olika förband, olika förbandstyper såväl som olika förbandsfunktioner är att vänta.
Företrädare för olika försvarsgrenar, vapenslag, förband, skolor, funktioner m. m.
såväl som regionalpolitiker, vässar nu argumenten inför den kommande politiska
processen. Den offentliga debatten har på politisk nivå i sina huvudsakliga beståndsdelar handlat om eventuell fortsatt alliansfrihet, värnpliktsfrågan samt förestående försvarsindustriproblem. Inom Försvarsmakten har debatten i allt väsentligt- från olika angreppsvinklar-fokuserats på Flygvapnets JAS-flygplan samt på
storleken av Armen- främst i termer av antal brigader. Marinen har i denna process
haft..utomordentligt svårt att komma ut med ett marint budskap. Ett undantag utgörs
av Orlogsmannasällskapets skrift "Svenskt sjöförsvar i det nya Europa" som nyligen utgivits som ett inlägg i den nu aktuella försvarsdebatten. Skriften sätter på ett
alldeles utmärkt sätt in vårt sjöförsvar i ett utrikes- och säkerhetspolitiskt sammanhang samt lyfter fram olika slags förmåga, som innehavs av de marina förbanden
och som kan eller kommer att efteifrågas i morgondagens nationella och internationella verksamhet. Skriften har ett brett och övergripande anslag och avhandlar i allt
väsentligt Marinen och de marina stridskrafterna som en helhet.
Jag uppfattar att ambitionen aldrig har
varit att gå ner i detalj och redovisa olika
förbandstypers egenskaper. Följaktligen
kan det i vissa marina förband finnas
kompetens och förmåga, som inte i till-
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räckligt hög grad beaktats eller lyfts fram
i nämnda skrift, men som ändock är unik
för Marinen och som det borde finnas ett
stort marint intresse av att framhålla.
Marinens kompetens och förmåga inom

området sjöminröjning är ett exempel på
detta. Jag avser därför i det kommande
beskriva den förmåga och den kompetens som idag finns i fråga om svensk
minröjning samt hur detta utnyttjas i dagens verksamhet.
Försvarsmaktens huvuduppgift har i
flera decennier varit att möta militära hot
eller angrepp som varit direkt riktade mot
Sverige. Ett invasionsföretag syftande till
ockupation av Sverige har härvid varit dimensionerande inte bara för Försvarsmaktens materiella innehåll, utan även
vad avser dess organisation, ledning, doktrin, taktik, utbildning etc. Det ligger således i sakens natur att huvuddelen av Försvarsmaktens förband har haft inslag av
väpnad eller offensiv förmåga i större eller mindre utsträckning. Men det finns
även förbandstyper vars huvuduppgift
och vars huvudvapen är och har varit av
rent defensiv och "ofarlig" karaktär. Minröjningsförbanden tillhör denna kategori.
Enkelt uttryckt är huvuduppgiften för
dessa förband att leta upp föremål (minor) på botten och göra dessa ofarliga.
Det vill säga att vinna duellen mot minan.
Huvudvapnet i denna duellsituation utgörs av minjakthydrofonen samt den i vapensystemet ingående undervattensfarkosten (ROV) för identifiering och minförstöring.
Idag saknas en tydlig och övergripande doktrin för Försvarsmakten, vilket dels skapar osäkerhet hos stor del av
personalen, dels kan medföra svårigheter att utåt motivera Försvarsmaktens
existens. I avvaktan på en dylik doktrin,
bör - på förbandsnivå - en utgångspunkt för det fortsatta resonemanget
vara de uppgifter som statsmakterna
ålagt Försvarsmakten att lösa. Dessa
finns formulerade i Försvarsbeslutet
1996 (FB 96) . Beslutet innebär i prakti-

ken en genomgripande förändring av
Försvarsmaktens verksamhet. Invasionsförsvarsuppgiften som dittills varit
den allt överskuggande uppgiften, tonas
nu ner och andra uppgifter, för Försvarsmakten tidigare periferiera, har
tillkommit. Inte minst framhålls betydelsen av att Försvarmakten innehar en
förmåga att i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och säkerhet i
omvärlden bland annat genom att militärt bidra till fredsfrämjande och humanitära internationella insatser. Begreppet internationella insatser har härmed
fått en helt ny innebörd för Försvarsmakten.
I korthet innebär de fyra huvuduppgifterna i FB 96 att det numera ställs krav
på Försvarsmakten avseende förmågan att
- försvara Sverige mot väpnat angrepp
- hävda vår territoriella integritet
- ställa erforderliga resurser till förfogande för internationella insatser
- stödja det civila samhället
Dessa fyra uppgifter har Regeringen
sedemera även upprepat i samband med
vårens försvarspolitiska proposition
"Förändrad omvärld -omdanat försvar "
(1998/99:74). Hur passar då minröjningsfunktionen in i dessa- delvis nya uppgifter?

Försvara Sverige mot väpnat
angrepp
Sverige stod utanför såväl 1:a som 2:a
världskriget. Svenska stridskrafter var
inte involverade i stridigheter mot någon
fiende. Detta gäller som ett allmänt och
generellt påstående, men det gäller inte
alla stridskrafter. Det gäller inte våra
minröjningsresurser! Tvärtom! Dessa
var inte bara under 1:a resp 2:a världskriget utan dessutom många år efter krigs-
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sluten , djupt involverade och engagerade
med sina huvudvapen (minsvep på den
tiden) i väpnad strid med fienden - d.v.s.
minan. Trots att vi var neutrala och således stod utanför de två världskrigen, utnyttjades våra minröjningsresuser intensivt i sin huvudstridsuppgift duellen mot
minan och dess personal erhöll gedigen
och mångårig stridserfarenhet. Med erfarenheterna från VK Il som grund , har sedan minröjningsorganisationen utvecklats. De fartyg vi har idag, den materiel,
den taktik, den organisation , de stridsplaner, den utbildning vi bedriver m.m. är
allt dimensionerat mot det som sedan
länge varit minröjningsförbandens huvuduppgift, nämligen att under olika
konfliktnivåer (bl a väpnat angrepp) säkerställa sjöstridskrafternas rörelsefrihet
och medverka till skyddet av vår sjöfart
och vårt fiske.
Våra egna erfarenheter kan kompletteras med några generella och välkända
internationella synpunkter och erfarenheter. Sammanlagt har cirka 1,3 miljoner
stridsminor fällts i olika sjökrig världen
över under årens lopp. Sjöminan har
sänkt och skadat fler fartyg och mer tonnage än alla andra vapensystem tillsammans. Historien visar att även små insatser med relativt enkel minmateriel har
medfört stora och ibland avgörande konsekvenser för krigföringen (Korea, Gulfkrigen m fl).
Minan är idag tillgänglig på världsmarknaden i en helt annan utsträckning
än vad som var fallet för bara tio år sedan . Idag kan nationer, intresseorganisationer, kriminella, enskilda personer etc
införskaffa minor av olika slag och för
skiftande syften utan några större svårigheter. Producenter och leverantörer
finns det förhållandevis gott om , vilket
följaktligen också har medfört att minor
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numera ingår som vapen hos ett mycket
stort antal nationer.
Utifrån ett internationellt perspektiv,
har motmedel i form av minröjningsresurser däremot inte alls hängt med i denna utveckling. Minröjning till sjöss är
synnerligen tids- och resurskrävande.
Det tog exempelvis tio månader för ca 25
minröjningsenheter att minröja utanför
Kuwaits kust (ungefär sträckan Landsort
-Norrtälje) efter senaste Gulfkriget. Det
föreligger idag en skriande brist på kvalificerade minröjningsresurser totalt sett i
världen. Den internationella trenden är
dock att detta förhållande har uppmärksammats, varför många sjönationer nu
ägnar kvalificerade minröjningsresurser
ett stort intresse. Det finns följaktligen
inga tecken som tyder på att sjöminans
roll- och därmed minhotet - i framtiden
är på väg att minska på den internationella arenan. Tvärtom! Minan finns nu
spridd och tillgänglig i världen i en utsträckning som aldrig förr.
Förutom en direkt eller indirekt påverkan på stridsförlopp, kan minan
idag åsamka nationer eller civil sjöfart
betydande ekonomiska skador genom
t ex försäkringspremier, skadeståndanspråk o dyl. Sjöfartsverket dimensionerar exempelvis idag isbrytarkapaciteten från kraven på hög sjösäkerhet och
näringslivets behov av tidssäkra transporter för att därigenom säkerställa
landets import och export av varor.
Liknande argument kan utan svårighet
appliceras på marinens minröjningsorganisation.
Mot ovanstående bakgrund är slutsatsen given. Minröjningsförbanden har
en självklar fortsatt roll atl spela som en
del av vårt .1jöoperativa system för att
möta militära hot eller väpnade angrepp
riktade mot Sverige.

Hävda vår territoriella
integritet
Minröjningsenheter har under flera decennier varit engagerade i hävdandet av
vår territoriella integritet genom exempelvis övervaknings-, beredskaps- och
IKFN-uppdrag. Denna typ av uppgifter
har dock varit en verksamhet som främst
förknippats med våra ytstridsfartyg. I
samband med den intensiva ubåtskyddsverksamheten som bedrevs under hela
åttiotalet och stora delar av nittiotalet,
involverades mer och mer ett flertal typer av minröjningsresurser. Dessa visade
sig ha värdefulla egenskaper som var helt
nödvändiga för att göra ubåtsjaktstyrkan
till en komplett och effektiv insatsstyrka.
Det var främst två egenskaper som efterfrågades. Dels bottenundersökningar
med hjälp av röjdykare för att leta efter
avtryck från bottenliggande ubåt samt
utröna ev resultat av vapeninsatser, dels
sökning efter och ett stressande av tysta
bottenliggande ubåtar/miniubåtar med
hjälp av Landsortsystemets minjakthydrofon. Behovet av Landsortfartygens
medverkan i ubåtsskyddsverksamheten
blev i själva verket så betydelsefull att
den verksamheten blev överordnad och
prioriterades före fartygens utbildning i
huvudtjänsten - minröjning. Nyttjandebehovet var så stort att fartygen överskred sina specificerade gångtidsuttag
med mer än 100% . Landsortsystemets insatser och duglighet i hävdandet av den
territori ella integriteten blev till och med
så uppmärksammat att politikerna beslöt
- trots att inget dylikt ÖB-föreslag förelåg - att anskaffa ytterligare ett Landsortfartyg (det sjunde). När hände en sådan sak senast?
Det är för mig entydigt att våra minröjningsresurser - främst Landsortsystemet- även har en självklar roll att spela i

hävdandet av Sveriges territoriella integritet.

Ställa erforderliga resurser till
förfogande för internationella
insatser
Internationella insatser har tidigare
främst förknippats med armeförband
som ställt materiel, personal och trupp
till förfogande för olika FN -missioner.
För sjöstridskrafterna är detta emellertid
en ny uppgift. Under senare år har marina enheter i ökad utsträckning närmat
sig den internationella arenan och vi deltar nu regelbundet i olika Partnerskap
För Fred (PFF)-övningar. För våra minröjningsresurser har det internationella
perspektivet medfört en dramatisk injektion och förändring av verksamheten.
Sedan 1995 har genom 2.minkrigsavdelningens försorg bedrivits skarpa
minröjningsoperationer i Baltikum . Den
första operationen genomfördes i och i
anslutning till den före detta sovjetiska
ubåtsbasen i Paldiski i Estland. Som ett
konkret resultat av de bottenundersökningar och den min- och ammunitionsröjning som då genomfördes, har det nu
öppnats en etablerad färjeförbindelse
mellan Kappelskär och Paldiski. Nästa
operation (också den i Estland) genomfördes i samarbete med Sjöfartsverkets
sjömätare Jakob Hägg. Samarbetet resulterade i att en ny och djupare farled för
civil sjötrafik öster om öarna Dagö och
Ösel sjömättes och röjdes/rensades. Den
nya leden tillåter ett djupgående om ca 6
meter (tidigare endast 3 meters djupgående) och förkortar transporttiden för
sjötrafik mellan Riga och hamnar i Finska Viken med 6 - 8 timmar. Jag nämner
detta för att peka på att verksamheten
inte enbart resulterat i oskadliggörande
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av minor och andra ammunitionseffekter. Verksamheten har direkt medfört
positiva konsekvenser för den civila sjötrafiken och därmed således utgjort stöd
för det civila samhället. Minröjningsoperationerna har fortsatt årligen sedan
1995 och till dags dato har Marinen genomfört sju operationer. Vi har totalt sett
oskadliggjort mer än hundra minor samt
en mängd andra typer av ammunitionseffekter. Vi har gjort ca 1500 identifieringar
av olika typer av objekt. Operationerna
fortsätter i år.
Operationerna har fått stor uppmärksamhet internationellt. Jag känner till fler
än tio länder som på olika sätt anmält intresse att få vara med. Den senaste operationen genomfördes i höstas i Estland.
Det unika med den minröjningsoperationen var att flera nationer (Holland, England , Estland) deltog med enheter och
för första gången i modern tid ställdes utländska marina enheter under svenskt
militärt taktiskt befäl i en skarp operation. Dessutom utövades det taktiska befälet från estniskt territorium med ett utmärkt resultat. På en direkt fråga, sade
sig ingen av de utländska fartygscheferna
att de skulle tveka att ånyo tjänstgöra under svenskt befäl i samband med en
skarp minröjningsoperation om en sådan
situation skulle uppstå. Marinen har således redan genomfört ett antal internationella insatser med våra minröjningsförband och vi har dessutom visat att vi klarar en sådan uppgift. l själva verket är
våra minröjningsförband de enda förband i hela Försvarsmakten som genomför internationella insatser med grundutbildningsförband. Den verksamhet, som
bedrivs i Baltikum, är dock inte den enda
internationella verksamhet som bedrivs
av 2. minkrigsavdelningen. Under 1998
deltog avdelningen med enheter i hela

196

tio (1 O) olika typer av internationella aktiviteter (insatser, övningar, utbyten,
passex mm). Det är oerhört mycket för
ett förband som 2.minkrigsavdelningen.
Orsaken till det myckna deltagandet är
att vi är efterfrågade - inte att vi själva
"trängt oss på "e n rad olika aktiviteter. I
själva verket har vi tvingats säga nej till
ett flertal internationella aktiviteter.
Svensk minröjning till lands och till sjöss
är idag en av försvarets få spetsfunktioner vad avser internationella insatser.
Varför är våra minröjningsresurser så
efterfrågade? Vi har - i likhet med
många andra förbandstyper - utvecklat
vår minröjningsfi losofi, våra fartyg, vår
materiel, vår taktik , vårt reglemente, vår
utbildning etc enligt egna ideer och önskemål och då ofta isolerat från andra nationers utveckling inom snarlika områden. Detta har givit oss den "svenska
profilen" på vårt minvapen och denna
profil har nu testats internationellt och
visat sig fungera utomordentlig väl. Det
är därför naturligt med det stora intresse
och den nyfikenhet, som andra nationer
visar vår materiel och vår förmåga, för
att utröna vad de eventuellt kan "lära"
från den tidigare isolerade nationen
Sverige. Ett annat uttryck för att svensk
minröjning har ett gott renomme utomlands är det seminarium om svensk minröjning som avhölls ombord på HMS
Carlskrona i Antwerpen i början av april
i år. Ett 40-tal utländska officerare hörsammade kallelsen och totalt var tio olika nationer representerade på detta seminarium. I sanning ett tecken på ett
stort utländskt intresse för svensk minröjning. Som jag tidigare nämnt, så är
minröjning till sjöss precis som på land
en tidsödande verksamhet och kvalificerade minröjningsresurser en stor global
bristvara. Häri ligger troligen också en

starkt bidragande orsak till att det internationella samfundet har ett stort intresse av att få med våra enheter i ett internationellt sammanhang.
Det är inte bara utlänningar som uppmärksammat kompetensen och förmågan i svensk minröjning. Det har även
våra politiker gjort. Det finns en uttalad
viljeinriktning från politiskt håll att minröjningsoperationerna i Baltikum fortsätter. Dessutom har det framhållits att
det är ett svenskt intresse att vi behåller
" ledartröjan" i verksamheten i Baltikum
samt att operationerna om möjligt sker
multinationellt. Det är härvid av stor betydelse att framhålla att huvudsyftet med
Baltoperationerna vare sig är min- och
ammunitionsrensningsåtgärderna eller
bidragen till bättre och säkrare sjöfart.
Det väsentligaste är de utbildningssatsningar som genomförs parallellt med,
men inom ramen för operationerna. Utbildningen syftar till att de baltiska staterna så småningom själva skall kunna
genomföra denna typ av verksamhet.
Kombinationen av minröjning och utbildning gör det svenska minröjningsstödet till de baltiska länderna unikt.
I de diskussioner som pågår rörande
olika förbandstyper som försvarsmakten
skall kunna ställa upp med i samband
med en internationell insats, har minröjningsfartyg explicit nämnts från politiskt
håll. Den typ av minröjningsfartyg som i
så fall kan komma ifråga är Landsortsystemet av följande två skäl: 1- storleksmässigt, 2 - kraven på minimal risktagning medför att minjakt måste ske med
framåttittande sonar- ej sidtittande som
innebär att fartyget först måste passera
eventuella minor.
Sammanfattningsvis behövs egentligen inga slutsatser dras avseende minröjningförbandens roll i internationella in-

satser. Det räcker med att peka på den
verksamhet som pågått, pågår och kommer att fortsätta i Baltikum, samt den u/talade politiska viljeinriktningen att kunna
ställa minröjningsfartyg till förfogande
för internationella insatser om en dylik
framställan skulle framföras från. FN eller
annan. överstatlig organisation..

Stödja det civila samhället
Minröjningsförbanden har i många år
stöttat det civila samhället med framför
allt sökföretag och bottenundersökningar av olika slag och av skiftande anledningar. Inte minst har marinens röjdykare årligen hjälpt polisen med ett relativt
stort antal sökföretag. Men även våra
kvalificerade minröjningsfartyg har i stor
omfattning tagits i anspråk för efterforskning av föremål av olika slag samt
för sökning efter fartygs- och flygplansvrak, skatter m.m.
Nyligen har helt nya arbetsuppgifter
aktualiserats för minröjningsförbanden i
dessa avseenden. Brist på insikt och kunskap har medfört att försvaret under decenniers lopp gjort sig av med ansenliga
mängder av ammunitionsartiklar genom
att dumpa dessa i sjöar och på särskilt utvalda platser i havet. Utmed en rad platser runt kusten har havet dessutom utnyttjats som skjutområde. Härtill kommer att vårt omgivande havsområde under åratal utnyttjats som övnings- och
skjutområde för våra marina förband
och enheter. Sammantaget innebär detta
att det finns en mycket stor mängd ammunition av olika slag på havets botten ,
vilket nu har uppmärksammats av personer engagerade av miljöfrågor och av politiker. Det finns en osäkerhet och en oro
om vilka miljörisker som är förknippade
med kvarliggande ammunition. Därför
har Försvarsmakten och Försvarets
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forskningsanstalt startat ett projekt sedan något år i samarbete med Göteborgs
Universitet. Syftet med projektet är att
inhämta kunskap, information och prover i och omkring ammunitionsdumpningsplatser för riskanalys samt att noggrannare positionera de totalt ca 30
dumpnings- och skjutområden som finns
i våra omgivande farvatten . I detta arbete har marinens minröjningsresurser anlitats och givits en viktig roll. Dessa har
hittills genomfört fyra miljöoperationer i
Vänern i nära samarbete med Vänermuseet och F 7 i Såtenäs, samt en miljöinsats
utanför Stora Pölsan i samarbete med
Göteborgs Universitet. Det är min fasta
övertygelse att efterfrågan på minröjningsresurser för denna typ av verksamhet successivt kommer att öka. Det kan
inte heller helt uteslutas att Försvarsmakten kan tvingas bärga dumpad ammunition och återställa vissa områden. I
så fall behövs den typ av förmåga som
våra minröjningsfartyg besitter. Minröjningsresurserna utnyttjas redan idag och
kommer i ökad utsträckning att efterfrågas för att stödja det civila samhället med
sökfore/ag och bottenundersökningar av
olika slag. Även i denna försvarsmaktsuppgift har marinens minröjningsresurser
således en klar roll.
Det enastående med minröjningsresurserna är att det är systemets huvudstridsvapen (hydrofon och ROV) som utnyttjas för att genomföra den verksamhet som bedrivs inom ramen för samtliga
fyra försvarmaktsuppgifter. Dessa vapen
genererar minröjningsfartygens unika
förmåga som är att: söka!lokalisera/positionera/identijiera/oskadliggöra!bärga föremål på botten.
Det spelar i detta sammanhang i princip ingen roll om det är minor, tunnor
med farliga ämnen , vrak eller dylikt som
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fartygen letar efter. Genom att fartygen
ständigt utnyttjar sitt huvudvapen för
dessa uppgifter, utövar fartygen i prakti ken sin kärnverksamhet samtidigt som
förmågan att vinna duellsituationen mot
huvudfienden minan kontinuerligt tränas och utvecklas. I sanning ett unikt
merutnyttjande av Marinens resurser till
gagn för såväl de militära huvuduppgifterna som för det civila samhället. Det
bör vidare understrykas att ovanstående
förmåga - som i första hand är förknippat med Landsortsystemet - inte finns
någon annanstans i statsförvaltningen
och så vitt bekant inte heller i svenska
samhället i övrigt. Marinen torde således
vara utan konkurrens i landet om denna
förmåga som redan idag är en nationellt
och internationellt efterfrågad bristvara
och som det dessutom med säkerhet
kommer att finnas ett stort behov och efterfrågan av i framtiden.
Som tidigare nämnts har minröjningsfunktionen i allt väsentligt sedan 2:a
världskriget varit dimensionerad för och
fokuserad mot invasionsförsvarsuppgiften. Under senare tid har en ny minröjningsrelaterad uppgift tillförts - nämligen en beredskap att kunna ställa erforderliga minröjningsresurser till förfogan de för internationella fredsfrämjande insatser. Mot bakgrund av rådande omvärldssituation , förefaller det rimligt att
antaga att ett behov eller eventuell efterfrågan av svensk minröjningsförmåga
kommer att uppstå tidigare utomlands
än i svenska farvatten. Om resurser skall
avdelas för en internationell fredsfrämjande insats, måste en grundläggande utgångspunkt vara att enheterna skall kunna verka och lösa uppgifter i ett aktivt
minfält med moderna minor. Vi måste
därför behärska konsten att vinna duellsituationer mot moderna minor. Med an-

ledning av den fokusering vi tidigare ägnat invasionsförsvarsuppgiften, anser jag
att vi i Marinen nu istället måste ägna betydligt större uppmärksamhet åt att förbereda eventuellt deltagande i internationella fredsfrämjande operationer. Avdelade resurser kommer att möta en
ovan miljö, tvingas till betydande taktikanpassning, få arbeta med ett främmande
språk , få utnyttja ett annorlunda reglemente, få möta ovana ledningsförhållanden, konfronteras med nya typer av underhållsproblem mm . Allt detta medför
ökade svårigheter men också många intressant utmaningar. Den mest betydelsefulla skillnaden utgörs emellertid av de
förändrade riskhänsynen som måste tas.
Om Sverige skulle angripas, utnyttjas
självfallet alla de stridskrafter som står
till buds. Diskussioner om risktagning
torde härvidlag få en underordnad roll.
Däremot kan risktagning för personal
och materiel inte accepteras i fred i samband med en internationell insats. Minröjningspersonal som sänds på en skarp
internationell fredsfrämjande operation,
måste därför vara väldigt duktiga, ha utmärkt materiel samt ha en stor tilltro till
densamma och till sin egen utbildning.
Det förtjänar härvidlag att understryka
att personal för ett dylikt uppdrag måste
vara frivilliga och troligen kommer att
rekryteras särskilt (t ex värnpliktiga som
fullgjort grundutbildning). Materi elen
kommer att förstärkas och särskild utbildning i hemmafarvatten kommer att
genomföras i likhet med vad som gäller
för Bosnienbataljonerna. Det är viktigt
att förstå att en internationell fredsfrämjande insats inte kan jämställas med minröjningsoperation erna i Baltikum. I de
senare möter vi inga moderna minor eller aktiva avståndsminor. Vi kan därför
exempelvis tillåta oss att utnyttja frivilli-

ga värnpliktiga under grundutbildning i
de baltiska minröjningsoperationerna .
Minröjning i en internationell insats
kräver en annorlunda taktik, teknik och
inriktning än vad minröjning i svenska
farvatten gör. Att säkerställa rörelsefriheten för svenska marina stridskrafter är
en sak. Att röja minor utomlands för
tung civil sjötrafik är däremot en helt annan sak . Klarar vi att röja minor utomlands, klarar vi också av minröjning i våra
egna hemmafarvatten. Inom 2.minkrigsavdelningen har vi nu tagit konsekvenserna av detta förhållande. Vi har nu börjat ett arbete där vi i betydligt högre grad
än tidigare ägnar vår uppmärksamhet åt
dessa frågor i vår dagliga verksamhet.
Målet med vår kärnverksamhet (minröjning), är att i oss omgivande farvatten
kunna säkerställa rörelsefriheten för
våra marina stridskrafter, samt att kunna
bedriva skarp minröjning i ett område
med aktiva, moderna minor i samband
med en fredsfrämjande insats. Vi klarar
inte att med samma höga målsättning utbilda mot både och, men vi måste ha förutsättningar i form av förmåga och kompetens att på sikt kunna lösa båda uppgifterna. Dagens omvärldssituation medger att vi nu kan vidta åtgärder för att
förbereda minröjningsresursernas verksamhet för eventuellt deltagande i internationella insatser. Sådana förberedelser
har därför medfört en aminriktning av
2.minkrigsavdelningens verksamhet från
det som hittills varit styrande - krigsorganisationsuppgiften . Det första och viktigaste steget mot en anpassning till morgondagens uppgifte r blir att fastställa
den plattform varifrån den framtida
verksamheten skall utgå. Det vill säga
det taktiska minröjningsreglementet Sådan utveckling pågår för närvarande på
stor bredd inom avdelningen.
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I denna artikel har jag nöjt mig med
att framhålla det faktum att Marinens
minröjningsresurser redan idag efterfrågas och utnyttjas i stor omfattning såväl
vad avser territoriell integritet, internationella insatser som för att stödja det civila samhället. Jag har dessutom nämnt
att det finns en politisk vilja att kunna
avdela marina minröjningsresurser för
internationella insatser om sådana skulle
efterfrågas. Anledningen är att vi besitter
en materiell och personell kompetens i
världsklass i kombination med den unika
förmågan som är en nationell och internationell bristvara. Liksom andra förbandstyper, har även minröjningsförband andra kunskaper och färdigheter
som de kan bidraga med inom ramen för
de fyra försvarsmaktsuppgifterna. Jag
har dock undvikit att framhålla alla dessa
förmågor här. Den efterfrågade förmågan är i allt väsentligt kopplad till huvudvapensystemet på våra minröjningsfartyg av Landsortklass. Vi genomför idag
verksamhet med fyra sådana fartyg i
operativ drift (på linje) och jag kan bara
konstatera att dessa inte räcker för att
svara upp på dagens efterfrågan på just
Landsortsystemets förmåga. Vi tvingas
redan idag begränsa eller avstå från vår
medverkan i en rad aktiviteter där vårt
deltagande efterfrågas såsom
- genomförande av minröjningsoperationer i Baltikum
- deltagande i internationella övningar
- deltagande i nationella marina övnmgar
- medverkan i ubåtsskyddsverksamheten
- genomförande av miljöoperationer
- gen omförande av olika eftersökningsoperationer
Jag har stor fö rståelse för att omfattand e reduceringar är att vänta inom
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Försvarsmakten, inom Marinen och naturligtvis även minkrigsorganisationen .
Jag förstår också att man nagelfar alla
olika förbandstyper och funktioner i den
pågående omdaningsprocessen. Jag känner i skrivande stund inte till innehållet i
det slutliga förslag som ÖB avser presentera för regeringen den 19 maj avseende
Försvarsmaktens framtida utveckling.
För närvarande pågår diskussioner i såväl Högkvarteret som inom marinen som
tyder på att det finns seriösa planer att
reducera antalet Landsortfartyg till en
nivå som innebär att marinen inte kommer att klara av att lösa de internationella åtaganden som politikerna uttalat som
sin vilja. Detta gör mig djupt orolig som
minör, som marinofficer och som skattebetalare. Skall vi i Marinen avhända oss
den förmåga som idag utnyttjas i Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter, som
är en i Sverige unik förmåga, som är efterfrågad i en omfattning som vi inte ens
idag kan svara upp mot, som är en internationell bristvara och som med säkerhet
kommer att efterfrågas även i framtiden?
Om det finns stora ekonomiska vinster
att göra kan dylika tankar möjligen motiveras, men en reducering av antalet
Landsort genererar emellertid i stort sett
inga besparingar alls. Det kan finnas en
risk för att Marinen inte längre kommer
att kunna fullfölja minröjningsoperationerna i Baltikum, inte kommer att
kunna medverka i internationella insatser med minröjningsresurser eller fortsätta med miljöoperationer om vi inte
prioriterar det som vi i marinen tycker är
viktigt. E ller är det som ryktet gör gällande - "rättviseskäl " som styr Marinens
prioriteringar?
Jag vill avslutningsvis citera vad viceamiral D ick Börjesson skrev i sitt förord
till boken Minsvepare: "Sjökrigshistorien

innehåller många och dramatiska inslag.
Sjöslag har haft avgörande inverkan på
krigens utgång och många befälhavare till
sjöss har genom sitt ledarskap och sin initiativkraft kommit att framstå som föredömen för generationer av sjömilitärer.
Det finns många exempel på enskilda sjömän av alla grader som gjort insatser utöver det vanliga i örlogsflottornas tjänst
och fått vederbörlig uppskattning för detta. Men det stora flertalet av sjömännen
och de flesta av örlogsfartygen går till historien utan att bli uppmärksammade trots
att de genom lång och påfrestande tjänstgöring verkligen har bidragit till sitt lands
säkerhet och välgång.
De som i svenska marinen har ägnat
sina krafter åt att hålla våra sjövägar öppna och att skydda vår sjötrafik och vårt
fiske från minhoten hör till den senare
gruppen. Det finns således all anledning

att lyfta fram deras insatser och dra lärdom inför framtiden ."
Jag uppfattar att vi i Marinen nu är på
väg att göra precis tvärtom - d.v.s. att
medvetet glömma eller förtränga kunskaper och erfarenhet. Jag har i denna artikel försökt belysa de insatser som våra
minröjningsresurser tidigare har genomfö rt, som de genomför i dagens försvarsmakt men även pekat på ett framtida behov av Marinens unika förmåga att söka,
lokalisera,
positionera,
identifiera,
oskadliggöra eller bärga föremål på botten. För mig är detta en förmåga som har
en given plats i ett svenskt sjöförsvar i
det nya Europa och det är således min
fasta övertygelse att Marinens minröjningsfunktion har en självklar roll även i
den omdanade Försvarsmakten. Jag hoppas för marinens framtid att jag inte är
ensam om denna åsikt.
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Kommendörkapten Odd Werin tjänstgör vid NA TO-staben
i Mons, Belgien, där han är svensk represeman t i
Partnership Coordination Cell (PCC)

NATO - an Alliance with a new rig
På grund av utiandskommenderingen har ledamoten Odd Werin inte kunnat beredas
tillfälle att vid ordinarie sammanträde hålla sitt inträdesanförande, varför det i stället
publiceras i skriftlig form.
The intention of this article is to describe what is seen of NATO through the eyes of
an international Partner officer assigned to the Alliance. My former view of NATO,
its ro/e and organisation, resemblinga mono- block, ready with itsforces to deJend
member's territory and interests, has slightly changed. Focus is on how the Alliance
has adapted to the post C old war security environment.

Historical background - gale
warning
The security situation after the Second
World War Became rather frosty with
constantly reinforced military power
within the Soviet Union. In fact , the
threat became so strong and so obvious
that the politicians in Western European
countries, together with North American
allies had to take the first steps towards
an Alliance. The Alliance was created out
of the so called Brussels Trea ty of l 948Belgium , France, Luxembourg, The
Neth erlands and the United Kingdom after negotiations with the United States
and Canada i t was followed by Denmark ,
lcel and , ltaly, Norway and Portugal. The
North Atlantic Treaty Organisation
(NATO) of April 1949 was brought into
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being an Alliance of independent countri es with a common interest in maintaining peace and defending their freedom .
Created within the framework of Artide
51 of the United Nations Charter, which
reaffirms the inherent right of individual
or collective defence, the Alliance is an
association of free states, united in their
determination to preserve their security,
through mutual guaranti es andstable relations with other countries. In 1952,
Greece and Turkey acceded to the Trea ty.
The Federal Republic of Germany
joined the Alliance in 1955 and, in 1982
Spain also became a member of NATO.

Course change - calm water?
It is difficult and, possibly also wrong, to

point out one single factor as to why the

Cold war ended - one valuable factor
though - was the success of NATO demonstrating its power in both political
and the military dim ensions. In November 1989 the Berlin Wall fel! , soon afterwards Germany was unified and , it did
not take very Iong until the disintegration of the Soviet Union became a fact.
On e of the ma in reasons for the creation
of NATO in 1949 disappeared almost
with in a year- forty years after its birth .
The cond usion of this rapid evolution is
that the security environment shows on
the one hand a need fo r Iong term handling - at !east decades. On the other
hand, when changes occur - or maybe
more correct- are brought in to o ur consciousness- they seem to be rather rapid
and it can be difficult to adapt- history is
full of examples. Anyway, the Gal e warning was over for the time being, and th e
Alliance could steam on calm water- bu t
to where?

No threat- only risks
The old threat picture vanished, and
cal!ed for a revision of what could be put
in its place. The former picture, which simply divided the area of interest in two
pieces, was no longer an y good. Was it now
possible to draw the condusion that we
had reached a stable and balanced security environment in Europe? Disintegrated
powers showed that !arge scale- but low
probability conflicts were replaced , for
the time being by low scale-, high probability conflicts, e.g. in the Balkans. NATO
gave the answer to the new security environment at the 1991 Summit Meeting in
Rome, where the new overall strategy was
adapted. Attention was focused, in partieular, on the need to reinforce the political
ro le of the Alliance and the contribution it

can make, in ca-operation with other institutions, in providing the security and stability on which the future of Europe depends. At the same time as Artide 5, collective defence of NATO territory is kept
alive as the Alliance's cornerstone, other
areas of interest are established, 'NATO 's
new missions, and reaches outside of
NATO borders. The A lli ance established
Partnership for Peace (PfP) , special relations with Russia and Ukraine and the
Mediterranearr Dialogue to mention a
few. In an interview with La Republica,
NATO Secretary - General, Solana, discusses NATO's new strategic concept,
stressing he believes that "our region
must be the Euro-Atlantic area and that
we must be ready to guarantee peace and
stability even in countries far away, such
as Georgia or Kazakhstan". A conc!usion
is that NATO, despite its method of consensus in decision-making, has the ability
to make major changes when necessary and also does it. NATO has therefore to
be considered as a possibly reliable and
powerful player in the reinforcement of
European security in both short and Iong
terms.

Partnership for Peace
The Partnership for Peace initiative was
launched in 1994. All nations within the
North Atlantic Cooperation Council
(NACC), which was replaced in July 1997
by the Euro Atlantic Partnership Council
(EAPC), and other members of the Organisation for Security and Cooperation
in Europe (OSCE) were invited. Today
PfP consists of 24 Partner members and
recent] y Ireland dedared her intention to
join during the coming summer. Concrete
objectives of the Partnership inc!ude:
• facilitation of transparency in nation-
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al clefence planning and budgeting
process;
ensuring demoeratic control of clefence forces;
maintenance of the capability and reaeliness to contribute, subject to constitutional consiclerations, to operations under the authority of the UN and l or the
responsibility of the OSCE;
the clevelopment of cooperative military relations with NATO, for the purpose of jo in t planning, training and exercises in order to strengthen their
ability to unclertake missions in the
fields of peacekeeping, search and rescue, humanitarian operations, and others as may subsequently be agreed;
the development, over the longer
term , of forces that are better ab le to
opera te with those of the members of
the North Atlantic Alliance.

1995

Progress in each of theseareas occurs
at each Partner's own self-determined
pace and within each nation 's own desired scope. It didn 't take very Iong until
the PfP program, which filled the vacuum
left by the collapse of the Warsaw Pact,
showecl its success. Building on this early
success, NATO and Partners moved on
to the next leve!- 'Enhanced PfP,' which
was launched in mid 1997. One feature
was the opening of international NATO
posts to International Partner officers.
The PfP programme is now rnaving in
a direction of quality before quantity. In
the Partnership Work Programme (PWP)
all activities within PfP are presented. The
PWP can be described as a menu, for Partners, wh ich they can use to build their own
lndividual Partnership Programme (IPP) .
The content of the PWP comes from
NATO, NATO Nations and Partners and

is elivieled into 21 areas. In the diagram,
shown in figure l, the total number of
PWP activities is shown, over the years of
1997-99, tagether with two PWP areas
TEX (Military Exercises and Related
Training Activities) and TRD (Military
Education, Training and Doctrin e). A
slight decrease of numbers is noticed ,
possibly indicating that PfP reached a
peak and now are balancing out the PWP
on a leve! , which meet the demands of all
PfP Players. The same indication is given
if we look into the Exercise programme,
shown in figure 2. An interesting observation is that NATO Exercises open to
Partners are increasing- indicating how
NATO's own exercise programme is
turning towards Peace Support Operations (PSO). One could ask, how Iong
will it take before the balance is reversed? In practice, activities are becom-

ing more objectives driven - still there
are a Iot of things to do before the programme will be truly driven by objectives. However, progress is on its way,
meanwhile we are learning that achieving interoperability is a lengthy process,
in particular the development of a common understanding in thinking and acting. ln some cases we, most likely, are
talking about generations- and in others
- the delta is of no, or minor, importance.
A conclusion is that PfP, is a wide bridge,
between NATO and the Partners and,
with at !east as many lanes as there are
Partners. It allows all Partners to go, in
their own desirecl speed , towards interoperability with NATO. Altogether, a
successful construction meeting the initial security demands after the Cold war
- bu t for how Iong? Per h a ps, it is time for
a more solid solution?
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E niargement
During the spring of 1999, three Partner
nations, the Czech Republic, Hungary and
Poland joined NATO, in the first wave of
post cold war accession. The discussion of
a possible seeond wave has been going on
for some time. Different Nations are considered from different point of views,
mainly from their national ones. The issue
is weil covered in various studies and
there is no lack of material , therefore I
will not discuss specific countries, but instead put the spotlight on another area that is the relationship between the three
nations' success in their integration into
NATO and future enlargement. One
could assume that the first logical step is
to have the three new members integrated
in a safe way - working fully as NATO
members - not only contributing with interoperable military forces, but also in an
adequate way in NATO's decision making
process. The principle of consensus, which
so far has been successful at 16 members,
will remain, but now at 19, and it is probably necessary for NATO to show in reality
that it is still the vital alliance, as itused to
be, before any further enlargement will
occur. 1l1e conclusion is that the European security architecture hardly wants to
see NATO enlarged to instability - it is
more Iikely preferable, to have a step by
step process. During this probable consolidatian period, other mJtJatJves to
strengthen NATO's ca-operative areas,
e. g. PfP, can be expected.

NATO and Western
European Union (WEU)
Since the beginning of 1990, the ca-operation between NATO and the WEU has increased on the basis of complementarity
and transparency. Within a closer working
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relationship of NATO and WEU, the concept of Combined Joint Task Forces
(CJTF) has become a significant too!. The
CJTF concept aims at providing improved
operational flexibility and permitting the
more flexible and mobile deployment of
forces needed to respond to the new demands of the Alliance. CJTF is at the moment undergoing development, and until
now, two trial exercises have been executed, out of a total of three. In the latest,
Strong Resolve 98, HMS Carlskrona took
part. When CJTF capability will become
fully operational still remains to be answered, bu t it is expected in the early years
of 2000. There are three parent NATO
HQs for CJTF HQ nuclei, STRIKFLTLANT (Striking Fleet Atlantic), AFCENT 1
(Allied Forces Central Europe) and AFSOUTH1 (Allied Forces Southern Europe). In theory, they can form three CJTF
HQs, but the idea is to have a maximum of
two, operating at the same time and, if necessary, augmented by modules or individuals through the other CJTF nucleus, other
NATO HQs, NATO nations and, finally,
Partner nations. One could assume it is a
question of Partners also being force contributors within an operation. In addition
to its basic aim, CJTF could be requested
by WEU and be put under WEU political
control and strategic direction. Under
these conditions, the Deputy Supreme Allied Commander (DSACEUR) would
have a distinct role. One conclusion is that
NATO's E uropean Defence and Security
Identity (ESDT) , most likely, will be
strengthened by this action.

Preventative forces - the sail
for tomorrow?
Over NATO 's 50 years we can observe
how the security environment has
changed rather dramatically. Not only

has one Superpower disappeared - but
this happened almost within a year and
with little or no prior warning. One can
ask if we are better prepared today to
foresee thefuturet han we were ten years
ago? Most likely, the answer has to be no
- which leads to the concl usion that the
need for both short term and Iong term
handling of defence issues is imperative.
NATO's way of handling this problem is
shown by the Alliance's determined way
to manoeuvre in order to adapt to the
new security environment. A tendency is
noticed towards a handling of higher
prohability but lower scale conflicts
through PSO. This, at the same time as its
collective defence remains as a cornerstone, or, maybe better expressed - as a
Iong term insurance.
NATO 's partnership programme, PfP,
fills some of the security vacuum, in the
wake of the end of the Cold War - bu t not
all. It is the Alliance that has the lead and
major decisions are therefore taken in the
North Atlantic Council (NAC). Indeed,
this is the forum in which the decision will
be taken whether or not to initiate a PSO.
Furthermore, the guideline on how to
conduct the crisis management is given
there. And, if the crisis management is
successful, it will probably make the challenges of the PSO less demanding or even
make the whole operation unnecessary.
Meanwhile Partner Nations, although
they are willing to contribute with forces
to the PSO, have to wait, until they are
asked, normall y through the forum of the
EAPC. For that reason Partners, can be
considered as 'half' players, at least, if the y
are unable to come through by other
means. A limit has therefore to be realised
between , on the one-hand, efforts to become interoperable for PSO, and on the
other, carrying it out.

In short, the Alliance has, over the last
ten years, shown its ability to adopt to
1~ew security challenges - the Rome
Summit 1991 was on e occasion. During
the Washington Summit in April 1999,
when NATO celebrates its 50th anniversary, we will , presumably, see the enlarged Alliance take new initialives outlining its future course. Probably, it
will aim towards a focal point on how to
maintain stability, and how to establish
peace, using a full spectrum of political
and military means. lt is difficult to see
why the Alliance would not remain as the
keyplayerfor European stability and security, which it always has been during its
existence. And , if t here will be an y future
PSOs in the European region, NATO
will, most likely, be in the lead in one way
or another - either by NATO itself or by
WEU - operating through the CJTF concept.
Finally, due to
• a new security environment
• NATO's new missions and en largement
• the necessity for both a short and a
long-term handling of defence issues
• the need to prevent escalation of crisis by early military presence
I believe that we cannot go very
wrong if we intensify our work towards
the Alliance - using PfP as the too! it is,
but is PfP enough? To become a 'full'
player in the future European security
architecture it is, most Ii kel y, necessary to
influence decisions taken in the NAC,
which leads to the question- how can we
bring that a bo ut without joining NATO?
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Överstelöjtnant Bengt Nylander är bataljonschef vid
Älvsborgs kustartilleriregemente och ägnar däruläver stor
tid till den. militära idrotten. som ordförande i arbeTsutskottet inom Sveriges Militära ldrotlsförbund och som
ledamol av CJSM Executive Committee

Noter
l NATOwill implement a new command structure, that will apply from the summer of 1999.
Today's 65 HQs will be reduced Lo 20. AFCENT
will become REGIONAL COMMAND
NORTH (RCN) and AFSOUTH wiU become
REGIONAL COMMAND SOUTH (RCS)

Militäridrott- en viktig faktor i Försvarsmaktens
utveckling
Sedan invalet 1997 har det på grund av ledamoten Bengt Ny/anders tjänstgöringsförhållanden inte funnits möjlighet att vid något av de ordinarie sammanträdena inrymma
inträdesanförandet, varför det nu endast publiceras i skriftlig form

Artiklarna i Tidskrift i Sjöväsendet färgas av rådande försvarsdebatt och trender som
råder kring försvaret och dess utformning. Mest intensiva är nu funderingarna kring
internationaliseringen och den alltid aktuella materie/tillförseln. Jag vill dock ta den
möjlighet, som inträdesanförandet ger, att sprida information kring ett område som
har en stark koppling till Försvarsmaktens breda samhällsroll- militäridrotten. Försvarsmakten har i de senareförsvarsbesluten fåttförändrade och alltmer utökade uppgiftsställningar. De har utvecklats från uppgiften ''försvara landet från väpnat angrepp" till dagens mer omfattandefyra uppgifter. Två av dessa är "territoriell integritet" och "internationell verksamhet". Med dem som stöd kan Försvarsmakten vända
sig ut på den internationella marknaden med sin kunskap och sina förband för att skapa stabilitet och ta del i det internationella samfundets arbete.

Idrotten som redskap
Det internationella deltagandet sker
främst under termer som "förtroendeskapande", "delaktighet" och "fredsbevarande". Ett område som tydligt uppfyller dessa mål och som vi , utan att reflektera över det, varit aktiva inom under
lång tid är det internationella militära
idrottsutbytet Detta utbyte kan som få
andra skapa gemenskap och öppna dörrar med mycket enkla medel. Att disku-
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tera framtida försvarsmakt och utveckling utan att ta hänsyn till detta spelkort i
dagens internationella umgänge, är att
påvisa svag analys.
Idrott är ett instrument som rätt utnyttj ad skapar förutsättningar till vänskapligt umgänge. Utrikesminister Anna
Lind, uttryckte i februari 1999 att " Idrott
är i detta sammanhang ett lämpligt påtryckningsmedel " detta för att skapa god
atmosfär för förhandlingar. Ingen nyhet i
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sig men det visar på behov av finkänsliga
instrument. Militärbefälhavaren i Norra
militärområdet, generallöjtnant Mertil
Melin uttryckte nyligen i diskussioner
kring ett utökat militärt nordkalottsamarbete att "Idrott är en lämplig början
för utbyte" . Efter striderna mellan serber
och kroater uttrycker general Lucic'.
"Det finns ingenting som kan öppna
gränser och människor som idrott. Den
har varit ett bra medel att skapa en nationell identitet (se VM fotboll 1998). Den
höll mina soldater vid gott mod under
kriget och bidrog till okomplicerat utbyte med fiende och grannländer under och
efter kriget " . Det är bland annat detta
som utgör grund till att Kroatien och
CISM organiserar Military Word Games
(II MWG) i Zagreb 1999.
Jag har nyligen sett turkiska militärer
spela kvalmatch mot Cyperns försvarsmakt inför militära VM i fotboll, kvinnliga militära fallskärmshoppare från Iran,
simmare från N amibia och Svenska hemvärnsmän slå US-Seals i femkamp. Militäridrottsutbyte förekommer även under
krig som general Lucic ' antydde. Boxningstävlingar förekom mellan de stridande sidorna under skyttegravskriget i
1:a världskriget. Tyska armen mötte Dynamo Kiev (apropå cupvinnarcupen) i
fotboll mitt under operation "Barbarossa ". Idrotten kommer in överallt, i omklädningsrum och på nationalstadion , i
folkhemmet , i tanken och i förbandet.
Den finns där hela tiden och påverkar individer och grupper. Den sprider kunskap om gemensamma regler, acceptans
och sammanhållning. Detta kan ske därför att det " bara är idrott" . Jag tror att
detta är grunden till idrottens styrka, den
förbises. Egentligen är det endast under
det senaste decenni et som styrkan blivit
uppenbar. Organisatoriskt exemplifieras
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detta i IOC, som är en ideell organisation
som lyckas påverka nationer, attityder
och få FN att uppmana till "stridsuppehåll ". Det kan även ses i de löner som
sätter idrottsmännen i topp på löneligorna , högre än statsmän och företagsledare.

Sverige och militäridrott
Sverige har sedan tidigt 1900-tal haft en
livlig representation på den idrottsliga
arenan. Vår höga nationsrankning i OS
mm bygger på framg ångarna under det
första halvseklet. Nationellt har idrotten
letts av i huvudsak militärer fram till mitten av femtiotalet. Många är de kända
militärer som lyser över denna tid , Bertil
Uggla m.fl. Efter " Ådalen" tog staten i
samarbete med storföretagen över och
"arbetaridrotten" växte fram med full
kraft. Fotboll och bandy utgör exempel
på detta. Den tydliga delning som skedde
mellan militär och civil idrott i Sverige är
unik och kan inte återfinnas inom andra
nationer. I övriga nationer är det vanligt
att militären leder eller aktivt stödjer nationens idrott. Detta är särskilt uttalat i
utvecklingsländerna. God fysisk prestationsförmåga är kopplat till militära krav
och oftast är det militären som har den
"infrastruktur" som erfordras för att leda
idrotten.
Försvarsmakten har genom åren utmärkt sig som en aktiv och kompetent
"spelare " inom den internationella militäridrotten. Detta trots att militärt umgänge i övrigt varit relativt begränsat.
Deltagande på alla nivåer har varit viktigt. Vid sidan av framgå ngsrika landslag
som t.ex. den marina femkampen har vi
haft och har ett flertal framgångsrika ledare och då bl. a. Sven Thofelt och Viktor
Thornerhjelm. I dag deltar vi regelbundet inom de sporter som betecknas som
tjänsteidrotter, dvs de idrotter som har

en tydlig militär koppling. Marinens roll
inom idrottens utveckling är dokumenterad. Naturligtvis har de intryck som långresornas och örlogsbesökens upplevelser
gjort på våra sjömän överförts till hemmaplan. Kustflottans roll i införandet av
handbollen är bara ett exempel. Det förekommer en hel del rugby inom Marinen i dag, var kommer den ifrån?
Försvarsmaktens idrottande kan indelas i tre huvudgrupper. Först kommer
förbandets egen idrott som brukar betecknas som friskvård. Denna har som
målsättning att hålla nere sjukfrånvaron
på förbandet och att hjälpa de svagaste
till ett rikare friluftsliv. Denna form intresserar arbetsgivaren. Därefter har vi
motionsidrotten med målsättning på
krigsförbandproduktionen. Denna har
som målsättning att stimulera till prestationshöjande träning och möta "krigets
krav". Regional tävlingsidrott och ÖB:s
fysiska baskrav är hjälpmedel för stimulans. Denna form intresserar förbandschefen . slutligen har vi tävlingsidrotten
eller representationsidrotten. Denna
skall skapa stimulans till högsta kvalitet i
den fysiska och psykiska prestationen.
Den utgör grund för vår nationella och
internationella representation för både
tävlande och arrangörer. Militära världsmästerskap och ÖB-utmaning är medel
för detta idrottande. Denna form intresserar nationen eller Försvarsmakten.
Försvarsmakten omsätter årligen ca
25 miljoner på representativ idrott (löner
och MAL-kostnader inte inräknade). Av
dessa går ca 25 % till militär idrott (ex
SMI, FMLIC, tjänsteidrott mm) . För detta sänder SM! ut ett 50 tallandslag årligen med ca 500 officerare och vpl. Försvarsmakten arrangerar årligen nationella och regionala tävlingar. Dessutom arrangeras 3-5 internationella evenemang

årligen med de ltagande från ca 30 nationer. Övriga 75 % går till den civila idrotten. För dessa pengar stöder FM frivilliga
skytterörelsen och vissa specialförbund,
bedriver rekrytering bland Idrottssverige
och syns med namn vid olika arrangemang. Det är alltså en bred täckning och
omfattande verksamhet som erhålls av
tilldelade medel. Militäridrott är billigt
och ger mycket tillbaka för utövare och
arbetsgivare.

Militäridrott som
internationell aktör
Den internationella militära idrotten
leds av en medlemsorganisation under
acronym CISM (International Military
Sports Council). Organisationens arbetsprinciper motsvarar FN:s och den har
stöd från FN, EU, NATO, OSSE, ACFIS
och IOC. Dess motto är "Friendship
through Sport" vilket uppnås genom att
delta. Försvarsmakten är sedan 1949
medlem i denna organisation och är, som
tidigare påpekats, en av dess aktivare
medlemmar. Medlemskapet har på ett
enkelt och okomplicerat sätt möjliggjort
svensk militär närvaro i de flesta nationerna och deras militära etablissemang.
Den har också gett oss möjlighet att visa
vår militära förmåga för omvärlden vid
genomförandet av stora internationella
evenemang.
CISM förenar i dag ca 120 nationer
och organiserar militärt idrottsutbyte i ca
25 idrotter. Organisationen leder ca 20
MVM, 100 MKM och avhåller ett tiotal
kurser eller symposier årligen med ca
10 000 deltagande militärer. Inom tävlingsverksamheten ryms allt från golf för
generaler till marin femkamp. Enligt min
tidigare beskrivning så finns det i de flesta nationer en stark koppling mellan mi-

211

litären och nationens idrott. Detta gör att
kvaliten på representationen i militära
tävlingar är mycket hög. Att möta Alberto Tomba i militära VM i utförsåkning är
normalt. Likaså är den militära representationen vid stora idrottsevenemang
mycket hög. Vid ex OS i Atlanta 1996 var
43% av medaljpristagarna militärer.
CISM har en omfattande solidaritetsverksamhet. Den är framförallt riktad
mot Afrika och omfattar såväl materiellt
som kunskapsmässigt idrottsstöd. Ett exempel på detta är "Mount Cameroun
Race l Race of Hope" som TY-sänds
över Afrika och utgör en bas för idrottssponsring inom regionen. Ett annat exempel är de 13 ton idrottsutrustning som
skänktes till baltiska försvarsmakter under 1997. Några sponsorer använder också CISM för att nå fram med regionalt/
lokalt stöd eller bidrag.
Utbildning l kurser genomförs årligen
för ledare, tränare och aktiva inom olika
sporter. De avhandlar områden som regler, psykisk och fysik träning, kost och
idrottsmedicin. Symposier genomförs årligen inom olika aktuella områden. 1997
genomfördes ett symposium i Warszawa
under temat "framtidens internationella
soldat, fysik och prestationsförmåga".
Uppsättning av insatsstyrkor och behov
av enade fysiska krav för det internationella militära utbytet var motivet till
symposiet. Egna studier i ämnet visar att
låg prestation beroende på dålig fysik ger
kännbara effekter och blir svårare att acceptera i den framtida försvarsmaktsstrukturen (Jean but mean) . Jag har själv
haft möjlighet att genom CISM verka i
ett antalländer för uppbyggnad av deras
militäridrott Under början av 1990-talet
arbetade jag med Pakistans marin för utveckling av deras militäridrott och marina femkamp. Jag var "först på plats" i
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Sydafrika efter bildandet av den nya regimen för att implementera den internationella militäridrotten i landet.
Som höjdpunkt i organisationen arrangeras vart 4:e år en "militär olympiad " Military World Games ( II MWG ).
Denna organiseras i år i Kroatien och
lockar 10 000 aktiva från 90 länder och
engagerar 30 000 militärer ur arrangerande nation.
Sverige och Marinen har nästa år ett
stort ansvar i genomförandet av Sea
Week 2000; ett evenemang som beräknas
attrahera 25 nationer och 400 deltagare.
Arrangör är ÖSB och genomförandet är
24-29 augusti nästa år.

Idrotten och framtiden
Vid ett symposium i Prag 1998 fick jag
möjlighet att utveckla tankarna kring
vart idrotten är på väg. Min föreläsning
påvisade behovet av militäridrott som en
stabiliserande faktor bland en i övrigt
rastlös elitidrott. Idrottens framtid kan
skönjas i vissa trender. Internationaliseringen gör att idrotten blir mindre kopplad till nationer och landslag. Bolags eller
sponsorers intressen kommer att dominera utvecklingen. Detta kan exemplifieras i att det på presskonferenser kommer
mer journalister när t.ex. NIKE ställer
upp sitt lag än när England gör detsamma, eller att materialsporter har omfattande TV-tid trots att de knappast har
några utövare eller håller erforderlig
kvalitet.
Ungdom är allt mindre intresserad av
att bli inordnad enligt tidigare mönster.
Dagens sönderorganiserade idrott möter
protest från ungdomen som vägrar att
anpassa sig. Exempel på detta är den fantastiska skateboarden som har miljontals
utövare över hela världen. Det är en
spontanidrott som inte ens Riksidrotts-

förbundet kunnat sätta klorna i. Idrottandet utvecklas i riktning mot mer
"show" (visa det publiken betalar för).
Elitidrott skall ge spänning, osäkerhet,
kamp och rekord. Dagens elitidrott omfattar busar som är anställda för att slåss
och blöda näsblod. Rekorden skall slås
men bara lite, så att det går att slå många
gånger. Utövarnas privatliv skall in på
arenan så att publiken kan känna den
personliga kampen.
Hysterin kring doping kommer att
minska genom att kontrollerna i nuvarande form avvecklas. Marknadsföringen
av droger underlättas genom dagens system. Dessutom går det inte att upprätthålla trovärdighet i ett system där "publiken" är missbrukaren av droger och
idrottaren kontrolleras. Idrotten får ett
oskäligt ansvar för ett samhällsproblem.
Om delar av idrotten utvecklas mot
"show" bör den jämföras med liknande
företeelser. Vem bryr sig om att Pavarotti
har tagit hostmedicin bara han sjunger
bra. I denna utveckling kommer militäridrotten att ge stabilitet till idrottsvärlden . Detta sker genom krav på nationell
förankring, yrkeskunskaper, deltagande
före prestation och uteblivna sponsorkontrakt.

Militäridrott och framtid
Idrott och det militära hör ihop. Det är
inom det militära som kraven kommit på
högre prestationsförmåga. "Cicitus, Aktus, Fortus" (längre, högre, fortare) är militära krav. Grekerna visade att förutsättningarna till framgång ökade om soldaten hade en god fysisk prestationsförmåga och den därtill kopplade psykiska uthålligheten. Det är endast på senare tid
som marknadskrafter blivit en drivande
faktor. Grekerna gjorde den fysiska prestationen till en intellektuell konst. Vi

famlar dock fortfarande och undrar om
intelligens kan kombineras med god fysik. Vi bör utveckla utnyttjandet av detta
instrument så att vi kan använda hela
dess bredd. Låt mig ge några exempel.
I dag, vid förbandsnedläggningar och
organisatorisk reduktion, bör idrottens
anslag bibehållas. Det är ett enkelt och
billigt sätt att aktivera befäl, värnpliktiga
och anställda. Aktiviteten ger i sin tur utlopp för spänning och oro. Den ger med
naturlighet den gemenskap och samhörighet som behövs vid påfrestningar.
Idrottandet bygger också upp styrkan
mot framtida uppgifter. I dag kan vi inte
riktigt identifiera dem, men vi vet att det
är kvalitet som efterfrågas. Militäridrotten är en av Försvarsmaktens kontakter
mot Idrottssverige och den ungdom som
utgör basen för vår rekrytering. Det är
bland de aktiva som steget tas till den
framtida Försvarsmakten. I takt med att
antalet värnpliktiga minskar ökar Försvarsmaktens behov av alternativa sätt
att nå ungdomen och idrotten är en positiv sådan.
Militäridrott är en enkel plattform för
internationellt utbyte, som ger officerare
och vpl många möjligheter att vara närvarande i strukturer och på platser, vilka
annars är svåra att nå. Här kan vi prova
bärigheten i vår taktik, tolkning av demokrati, framtidsvision och utveckla vår
sociala kompetens. Här kan vi slå US
Seals i ärlig kamp med efterföljande förbrödring. Friendship through sport.
"Idrott och politik hör inte ihop" är en
dålig beskrivning av verkligheten. Militäridrott och Försvarsmaktens internationalisering hör ihop. Försvarsmakten bör planera med idrotten som ett redskap i lösandet av uppgiften "Internationella insatser" . Låt en naturlig del av vår vardag
vara en naturlig del i vårt militära utbyte.
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Örlogskapten
PETER FRISK

Oriogskapten Peter Frisk, som numera är verksam som
managmentkonsult, har förra året avlagt sjökaptensexamen

Samordningsmöjlighe ter av civil och militär
sjöbefälsutbildning
Denna artikel bygger på mitt examensarbete på ~jökaptenslinjen utfört vid Chalmers
våren 1998. Nedan redovisas resultatet av arbetet, komplellerat med några kommentarer
till främst två utredningar framlagda under 1998. H uv uddelen av noter och hänvisningar har uteslutits. För den intresserade går det all beställa hela uppsatsen ifrån Chalmers
Tekniska Högskola, Ingenjörs- och Sjöbefalsskolan.

För mig var det naturligt att jämföra de två huvudtyper av sjöbefälsutbildning som
bedrivs i Sverige. Jag har genomfört båda utbildningarna och har blivit alltmer intresserad av ämnet. Sjöbefälsutbildningen civilt och militärt har många beröringspunkter men är inte systematiskt samordnad vilket borde vara ett starkt svenskt intresse. Havet är gemensamt för alla och sjölivets villkor är i många avseenden desamma oavsett om man är handels- eller örlogssjöman. Förståelsen för internationella grundregler för sjöfarten är likaså väsentlig för allt sjöbefäl inom alla sjönationer.
Frågan om samordning av sjöbefälsutbildningen är inte på något sätt ny. Ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet,
kommendör Lars Norrsell, och förutvarande rektorn vid sjöbefälsskolan i Göteborg, korresponderande ledamoten Lars
Wigenius, har tidigare utrett och redovisat möjligheter till samordning av sjöbefälsutbildningen för handels- och örlogsflottorna. Utredningen publicerades som
årsberättelse 1977-78 i TiS.
Sjöfarten är en stor verksamhet i
Sverige sett i en internationell jämförel-
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se. Sverige var vid årsskiftet 1996/1997
världens åttonde sjöfartsnation. Från
svenska rederikontor drevs en flotta om
ca 21 miljoner ton. Vad avser tanktonnaget intog Sverige en fjärde plats. FOitfarande är en stor del av sjöfarten kontrollerad av svenska rederier även om flaggan inte är svensk. Flaggan under vi lken
ett handelsfartyg seglar avgör jurisdiktionen för fartyget och stipulerar därmed
vilka avtal som skall tillämpas och vilka
nationella bestämmelser som gäller för
tex besättningen. Hösten 1998 framlades

en utredning av Birger Bäckström om
Svensk Sjöfartsnäring (SOU 1998:129)
där bl a konsekvenser pga utilaggningen
beskrivs. Sjöfarten i Sverige har flera intressenter som har olika uppgifter inom
den maritima sfären. Liknande intressenter finns i de flesta sjönationer och är
både privata och utsedda av resp stat.
Havet är främst en transportväg som
på olika sätt utnyttjas för att tillgodose
de olika intressenternas intressen eller
uppgifter. Verksamheten till sjöss omfattar emellertid också andra intressen tex
fiske, utvinning av råvaror etc. De olika
myndigheter som har sjöorienterade
uppgifter kan oftast inordnas under intresset att stödja sjöfarten. Detta gäller i
högsta grad Marinen som har flera uppgifter både i krig och fred som direkt syftar till att stödja den svenska sjöfarten .
(Sjöräddning, övervakning, assistans, sjöfarts- och fiskeskydd etc).
Eftersom sjöfarten till sin natur är så
internationell har sedan lång tid säkerhetsfrågorna till sjöss reglerats i internationella överenskommelser. Alla sjöfarare, oavsett målet för sin verksamhet förutsätts respektera sjöfartens internationella regelsystem. Sjöfarten är också under stark utveckling inte minst avseende
regler och bestämmelser. Internationella
överenskommelser i form av konventioner tas in i olika länders rättssystem och
får ofta samma betydelse som en nationell lag. Det internationella regelsystemet förändras både genomgripande och
relativt snabbt. Arbetet drar stora resurser. Reglerna får ibland en utformning
som inte alltid är helt naturliga för
svensk rättstradition, tex har amerikanska regeringen sedan många år ställt
krav på betydande ekonomiska garantier inför ett hamnbesök av tankers i
USA. Man vill på så sätt skydda ameri -

kanska intressen mot skador på tex miljön. Ett annat exempel är att internationellt ställs ofta krav på drogtester av viss
sjöpersonaL Framtiden kommer att öka
kraven på sjöbefälets förmåga och vilja ,
att lära , förstå och til lämpa nya bestämmelser.
Det internationella regelsystem för
sjöfarten som växer fram behöver kunniga och utbildade människor för att bli
funktionellt. Syftet är att skapa förbättrade villkor i vid mening, vilket kräver att
såväl nationer som enskilda människor
får information , utbildning och kunskaper. EU har en alltmer betydande roll för
sjöfartens villkor och har stort inflytande
när nya regler skapas. Holland har nya
skatteregler och flera länder inom EU
överväger ändringar. l december 1998
beslöt riksdagen efter den tidigare nämnda Bäckströmska utredningen (SOU
98:129) om skattelättnader för rederierna från den l januari 1999. Vi får säkert
se ytterligare åtgärder framöver eftersom flera partier vill värna den svenska
handelsflottan. Kanske formuleras äntligen en tydlig svensk sjöfartspolitik.
Sjöfartsmarknaden upplever för närvarande en snabb kommersiell utveckling. En under flera år, av utbildningsansvariga myndigheter, eftersatt svensk rekryteringspolitik för civilt sjöbefäl har
kommit att innebära att befälsbehovet i
handelssjöfarten nu ökat drastiskt. Redarföreningen och personalorganisationerna har försökt fästa regeringens
uppmärksamhet på utbildningsbehovet,
men resultatet har varit magert. Svenska
sjöbefäl är mycket eftertraktade inom
främst den nordiska arbetsmarknaden.
Danska Maersk Line t.ex. har ett sjöbefälsbehov om ca 200 personer/år. De
svenska sjöbefälsskolorna examinerar
årligen ca 60 sjökaptener, och behovet
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torde vara minst det dubbla. Svenskt
manskap ombord är ofta för dyrt för rederierna. Rekryteringsbasen för sjöbefäl
minskar om svenskt manskap blir en alltför liten arbetsmarknad. En intressant
rekryteringsbas för sjöbefäl kan bli flottans värnpliktiga ifall denna grupp förses
med relevant information. Andra sjöfartsverksamheter tex befraktning, försäkring, tillsyn och kontroll hos sjöfartsmyndigheterna innebär också stora behov av utbildat sjöbefäl. En tumregel är
att en ombordanställd ger upphov till 5-6
arbetstillfällen iland.
På sikt kommer det ökade kontrollbehovet av bl a olika internationella regler att medföra ett ökat behov av egen
sjöfartsutbildad personal för svenska staten. Staten behöver tex sjöofficerare, sjöpolis, kustbevakning och sjöfartsinspektörer, lotsar mm. Numera har respektive
stat med hamnar skyldighet att genomföra sk hamnstatskontroll, dvs utländska
fartyg som anlöper svensk hamn kontrolleras med avseende på kvaliten på sitt
fartyg i många avseenden . Syftet är
mångfacetterat men miljö och sjösäkerhet kan sägas vara ett samlingsbegrepp
för kontrollerna. Ca 25 % av det utländska tonnaget kontrolleras årligen av
svenska myndigheter.
I denna redogörelse jämförs det civila och militära sjöbefälets utbildning.
studenterna på sjöbefälskolorna lever på
studiemedel, studiebidrag och lån. Idag
(1998) avlönar Marinen sina elever. De
ekonomiska resurserna för både elever
och skolorganisation kommer från staten
i form av utbildnings- eller försvarsanslag och det är naturligt att undersöka
om det inte också skulle vara ekonomiskt effektivt att försöka samordna sjöbefälsutbildningen oavsett om den är civil eller militär. Utbildning av sjöbefäl
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för såväl civil som militär sjöfart är också
naturlig att granska eftersom dessa båda
typer av sjöbefäl har ömsesidiga behov
och beröringspunkter med varandra
både i fred, kriser och under krig. Sverige
är i transportsammanhang att betrakta
som en ö. Långt över 90% av export och
import går över havet. Denna trafik måste fortgå oavsett det säkerhetspolitiska
läget. Örlogsflottan har också till uppgift
att tex stödja sjöfart och fiske. Allt detta
är mycket välkända fakta för alla som
har med landets försörjning att göra. En
förutsättning för att lösa uppgifter är att
förstå sammanhanget vilket är ett starkt
motiv för utbildningssamordning av sjöbefäl.
Att hushålla med resurser är alltid av
godo. Erfarenheter och kunskaper inhämtade inom civil eller militär utbildning och därpå följande tjänstgöring kan
sannolikt samutnyttjas. Inte minst torde
detta gälla om och när människor i framtiden vill göra ett byte av sin yrkesinriktning, sk karriärväxling. Detta innebär att
de gemensamt utbildade sjöbefälen bör
kunna tjänstgöra både inom handelssjöfarten och/eller Marinen. Flera exempel
på civila sjöbefäl som arbetar inom örlogsflottan finns, t.ex. isbrytare, trängfartyg och segelfartyg. Militära sjöbefäl
inom handelsflottan är ovanligt vilket bl
a har sin förklaring i Sjöfartsverkets tydliga ovilja att acceptera sjöofficerskårens
kompetens och kunnande. Utbytbarhet
mellan civila och militära sjöbefäl kan
åstadkommas genom en medveten samordning. För närvarande och inom överskådlig tid har den civila sjöfarten ett
starkt behov av utbildat sjöbefäl. Försvaret befinner sig nu i en reduceringsfas.
Sjöofficerare kan med mycket begränsade utbildningsinsatser fylla många befälsvakanser inom handelssjöfarten. Da-

gens vakanssituation stärker ytterligare
behovet av att undersöka samordningsmöjligheterna.

Problemdiskussion
Omfattningen och innehållet i resp sjöbefälsutbildning är den naturliga utgångspunkten för att identifiera samordningsvinster. För ett arbete som styrman
eller befälhavare krävs
~ kompetens och
~ behörighet
Kompetens ges i den civila sjöbefälsutbildningen genom styrmans- eller sjökaptensutbildning.
Behörighet erhålls av Sjöfartsverket
på grundval av redovisad sjöerfarenhet
för resp individ vilket innebär att antalet
sjömånader ombord i olika befattningar
ger viss behörighet.
Utöver krav på kompetens, d.v.s. viss
utbildning, och behörighet, dvs krav på
sjöpraktik, erfordras läkarintyg för att
kunna segla som civilt sjöbefäl. Nedan
avhandlas huvudsakligen utbildningen
dvs kompetensen. Behörighetsfrågan är
komplicerad eftersom kraven är något
abstrakta. Behörighetsfrågan har under
lång tid behövt överses för sjöofficerarnas räkning. Frågeställningen kommenteras närmare i det följande. Den civila
sjöbefälsutbildningen regleras numera
inte bara av nationella bestämmelser
utan är också sedan flera år reglerad med
relativt detaljerade internationella bestämmelser. Denna utveckling accelererar för närvarande. T.ex. innebär Sveriges ED-medlemskap bl a att sjöbefäl utbildade inom andra E U-länder kan få sin
utbildning överförd och gällande även i
Sverige. En ny behörighetsförordning
(SFS 1998:965) utgiven sommaren 1998
möjliggör detta. Man kan tänka sig att en
spanjor begär att få sin kompetens och

behörighet överförd och på så sätt blir
befälhavare på ett svenskflaggat fartyg.
Språkkunskaperna som givetvis krävs är
nautisk engelska enligt internationella
regler.
FN-organet IMO, International Maritime Organization, baserat i London,
med ca 140 medlemsnationer, utfärdar
bestämmelser omfattande den internationella sjöfarten. Sverige har under
många år varit styrelsemedlem och en
mycket betydelsefull aktör inom IMO.
En underavdelning inom IMO, Maritime
Safety Committee ger ut bestämmelser
om bland annat utbildning: Jnt'l Conventian on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,
(STCW) och därmed sammanhörande
frågor. STCW omfattar bestämmelser
som tar sikte på säkerheten för liv och
egendom till sjöss. STCW har funnits sedan 1978 men har nu moderniserats och
uppdaterats med ett utförligt tillägg,
"amendment 1995". STCW anger en miniminivå som medlemmarna i IMO sk all
uppfylla.
Marinens utbildning, dvs den sjömilitära, har en omfattning som bestäms
självständigt av svenska staten. Staten
väljer i den internationella regel-floran
och formulerar egna nationella krav för
att sätta samman en officersutbildning
som passar mot de uppgifter staten önskar eller har accepterat att sköta. Emellertid har STCW:s betydelse numera
ökat även för Marinens del och fått en
helt annan dignitet än tidigare eftersom
STCW sedan 1997-02-01 legaliserats i
Sverige. Marinen är formellt undantagen
från STCW:s regler men skall som det uttrycks "meet the requirements as far as is
reasonable and practicable". Detta innebär att även den sjömilitära utbildningen,
dvs Marinens utbildning, måste utfor-
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mas/förändras så att väsentligheterna i
STCW beaktas. Svenska staten kan inte
hävda olika regler för sjöbefälet inom
den civila resp militära sjöfarten utan
måste naturligtvis främja STCW:s anda
genom sina egna myndigheter tillse att
Marinen minst fyller STCW-konventionen, där så är möjligt.
Högskoleverket har under 1998 granskat den civila sjöbefälsutbildningen och
publicerat "Sjöbefälsutbildningar i högskolan " (Högskoleverkets rapportserie
1998:18R). Utvärderingen innehåller bl a
rekommendationer avseende samarbete
mellan olika svenska sjöfartsintressenter.
Marinen har inbjudit berörda parter till
ett första möte i januari 1999 för att diskutera samordning inom praktik och teori med bl a Sjöfartsverket och sjöbefälsskolorna. Högskoleverkets granskning
har sin grund i en begäran frå n lMO till
svenska regeringen där man vill få en
uppfattning hur resp lands sjöbefälsutbildning står sig i förhållande till de nya
STCW-kraven. Allmänt kan man konstatera att STCW föreskriver en miniminivå
och i den civila utbildningen anser man
sig redan idag ligga långt över STCW:s
krav. Det skulle vara uppseendeväckande om inte också den militära utbildningen väl uppfyllde STCW:s krav åtminstone vad avser alla bestämmelser som har
direkt betydelse för säkerheten för liv
och egendom till sjöss. Marinen har 1998
begärt att högskoleverket skall granska
också den militära sjöbefälsutbildningen
med målet att erhålla examensrättigheter för sjöbefäl.
I examensuppsatsen har den civila
och militära utbildningen indelats i likartade områden och jämförts sinsemellan
område för område i var sitt kapitel. I
denna artikel har den beskrivande och
den jämförande granskningen uteslutits.
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Istället har jag valt att redovisa slutresultatet av examensarbetet dvs vad som är
likartat resp särskiljande mellan den civila och den militära sjöbefälsutbildningen.
De närmaste åren kommer den militära
sjöbefälsutbildningen att omorganiseras.
Förslagen nedan bör då inarbetas i de
nya kursplanerna. På grund av STCW
gör de de civila sjöbefälsskolorna också
förändringar i sitt kursomfång och då bör
motsvarande förfarande tillämpas. Eftersom förändringarna är måttliga bör det
inte vara alltför komplicerat att få till
stånd en mycket nära samordnad civil
och militär sjöbefälsutbildning.

Sintsatser av jämförelsen
mellan civil och militär
sjöbefälsutbildning
Både den civila och militära utbildningen
har jämförts inom sju områden. Dessa är
- Navigation och sjömanskap
- Radiokommunikation
- Sjöpraktik
- Räddningstjänst ombord
- Maskin- och elektriska system ombord
- Lasthantering och stuvning
- Ovrigt.
Av dessa sju områden är tre redan nu
nära samordnade såtillvida att man inom
både civil och marin utbildning har nästan full överensstämmelse i omfattning
och innehåll. De i allt väsentligt redan
samordnade områdena är Navigation
och sjömanskap, Radiokommunikation
och Sjöpraktik.
Inom navigation skulle den civila utbildningen behöva kompletteras med en
utökad lärarledd praktik för att bli helt
jämförbar med den militära utbildningen. Idag används Marinens läroböcker
även på de civila skolorna. Fn pågår ar-

betet med att producera en gemensam
lärobok i sjömanskap för handels och örlogsflottorna.
Radiokommunikationen är helt samordnad sedan flera år och Marinen har
examensrättigheter för denna utbildning
som bedrivs i Karlskrona. Marinen ger
två kurser, ROC, restricted operatars
certificate, och GOC, general operatars
certificate. ROC är standardkursen till
alla, GOC ges idag sjöofficerare som
tjänstgör utanför Östersjön. Båda dessa
kurser ingår i den internationellt överenskomna utbildningen för radiokommunikation. (SOLAS kap 4). Allteftersom kommer alla sjöofficerare att genomföra GOC, därmed blir detta område också helt samordnat.
Sjöpraktiken har som nämnts tidigare
en dubbel betydelse eftersom den dels är
en del av utbildningen, dels är en nödvändig erfarenhet för att erhålla behörighet att arbeta i viss befattning. sjöpraktiken är tidsmässigt jämförbar mellan den
civila och militära utbildningen (ca 40
poäng), varav följer att Marinens sjöpraktik accepteras av de två civila sjöbefä lsskolorna. Det är således inga stora
skiljaktigheter utbildningsmässigt i civil
eller militär sjöpraktik. Inom både civil
och militär sjöpraktik utförs fartygsunderhåll, förtöjning och ankringsmanövrar, surrning av olika laster mm. Avsikten
med sjöpraktiken är givetvis att befästa
skolans teoretiska studier samt ge en god
uppfattning om sjölivet De väsentliga
förhållanden om vad ett arbete till sjöss
innebär erhålls i både den civila och militära sjöpraktiken. Området Sjöpraktik
kan därför bedömas som i allt väsentligt
samordnat utifrån kompetensaspekter.
Vad som återstår är att också värdera
Marinens sjöpraktik behörighetsaspekter. Värdering av sjöpraktik är ett utom-

ordentligt intressant område för ett samarbete mellan två olika delar av svenska
staten, nämligen Sjöfartsverket som är
den civilt behörighetsgivande myndigheten och Marinen som är den militärt behörighetsgivande myndigheten. Inom
detta fält behövs ett ökat informationsutbyte mellan Marinen och Sjöfartsverket
för att erhålla en samsyn. F.n. pågår Marinens behörighetsutredning vilket är ett
arbete som görs inom Marinen för att
klarlägga behörighetsfrågan för sjöofficerare dels i förhållande till STCW, dels
inför ett eventuellt arbete som sjöbefäl
på civila fartyg. Arrangemang av en bra
och värdefull sjöpraktik under utbildningen på den civila sjöbefälsskolan blir
alltmer komplicerad eftersom det finns
färre och färre handelsfartyg under
svensk flagg. Utländska fartyg och rederier är obenägna att ställa platser till förfogande för svenska elever. Möjligheten
att göra sjöpraktik inom Marinen är därför av stort intresse för den svenska handelssjöfarten.
Återstående fyra områden att studiemässigt samordna är:
- Räddningstjänst ombord
- Maskin- och elektriska system ombord
- Lasthantering och stuvning
- Ovrigt
Av dessa fyra områden är både Räddningstjänst ombord samt Maskin och
elektriska system ombord av flera principiella skäl mycket önskvärda att samordna. De principiella skälen är naturligtvis
att sjöräddningstjänst inte särskiljer civila eller militära personer. Den civila
överlevnadsutbildningen i räddningsfarkoster till sjöss skulle behöva utökas, Marinen utbildar och har stor erfarenhet i
detta område. Inom Maskin och elektriska system ombord behöver Marinen
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komplettera med ytterligare tid för att
erhålla samma omfattning som den civila
utbildningen. situationen idag är beträffande Sjöingenjörsutbildningen att en
betydande del av undervisningen genomförs i samarbete mellan Marinen och de
båda civila sjöbefälsskolorna . För nautikerna är en likartad samordning också
både möjlig och önskvärd . Det finns inte
någon stor skillnad mellan civila och militära maskiner eller elektriska system.
Ingen av utbildningarna försämras genom att samordna utbildningsomfattningen. Samordningen kan uppn ås genom mindre justeringar av tider och ämnesplaner. I båda ämnesområdena handlar det om enstaka poäng.
Återstår två ämnen: Lasthantering
och stuvning samt Övrigt.
Lasthantering och stuvning saknas
idag helt i Marinens utbildning. De fyra
grundläggande lasttyperna: Allmän lastteknik (Kyl och Vent), bulk, RoRo och
tank behöver tillföras den marina utbildningen.
Dessa ämnen omfattar endast 10-12
poäng, resten av Lasthantering och stuvning d.v.s. Farligt Gods och tanksäkerhet
har Marinen redan idag behov att studera.
Marinen behöver avsätta mer tid för Farligt Gods och tanksäkerhet eftersom
dessa laster i allra högsta grad är aktuella
för Marinens fartyg. Man behöver också
lägga in de fyra grundläggande lasttyperna i sin ordinarie utbildning. Marinen
åläggs idag uppgifter att utföra transporter av speciellt gods i både nationella och
internationella sammanhang. Transporter
till Baltikum är ofta förekommande, i november 1998 var trängfartyget Sleipner
nere i Agadir för att hämta FN-utrustning
etc. Därav följer att befälet ombord måste
ha kompetens för lastfrågorna. Marinens
fartygsinspektion har uppmärksammat
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denna frågeställning och redan vidtagit åtgärder för att möta detta krav genom att
kommendera ombord en sjöofficer med
civil kompetens. Bedömningen är därför
att sjöofficerarna numera behöver denna
kompetens i sin utbildning. Frågeställningarna kring lasten avgör handelssjöfartens villkor. Det är av stort värde att
känna till Lasthantering och stuvning, när
t.ex. Marinen skalllösa uppgifter att assistera och skydda handelsfartyg.
innehåller
Sj öofficersu tbildni ngen
också ett stort block stridstjänst ingående i sjöofficerens yrkesutbildning. För
den civila sjöbefälsutbildningen finns
inte behov av detta stora ämnesblock.
Emellertid saknas folkrätt, havsrätt och
viss författningskunskap i form av statskunskap i den civila utbildningen . Flaggstat, hamnstat och kuststat är folkrättsliga begrepp som är vanligt förekommande begrepp även för befälet i handelsflottan. För att utbildningen skall bli så likartad som möjligt bör utökningar och kompletteringar inom ovanstående områden
övervägas inom den civila sjöbefälsutbildningen. skiljaktigheterna inom området Övrigt finns huvudsakligen inom
ämnena sjöfartsadministration och ledarskap för den civila och militära utbildningen. Inom sjöfartsadministrationen
ligger den civila ledarskapsutbildningen.
Ledarskap bör lyftas ut, bli ett eget ämne
och ges en betydligt större omfattning
inom den civila utbildningen. Ledarskap
bör läsas under flera terminer och ca sex
poäng är en rimlig ambition. Begreppet
ledare/befäl har idag en alltför undanskymd roll i den civila utbildningen.
Inom sjöfartsadministrationen torde
befraktningsdelen om ca 8 poäng vara
den del som sjöofficerarna skulle kunna
klara sig utan. För sjöofficerarna vore det
emellertid av stort värde att också stude-

ra befraktningsdelen, eftersom de kommersiella frågorna tydligt anger ramarna
för den civila sjöfarten. Befraktning är
närbesläktat med företagsekonomi och
handelsrätt och är värdefullt att kunna i
ekonomisamman hang.
Området Övrigt verkar upplagt för en
bytesaffär i utbildningskompetens mellan civil och militär utbildning. Ämnesblocken, som är aktuella, är ungefär lika
stora och det skulle gagna förståelsen
mellan civila och militära sjöbefäl om
Marinens officerare också fick studera
sjöfartsadministration. Marinens ledarskapsträning och utbildning är allmänt
omvittnad; numera ställs också krav på
internationell ledarförmåga. Ledarskapsfrågorna både civilt och militärt
ökar således och lämpar sig för att samordnas. Behovet av ledarskap torde vara
uppenbart för alla i befälsställning och
efterfrågas alltmer i den civila utbildningen. Besättningen består numera ofta
av olika nationaliteter och detta ställer
ökade krav på gott ledarskap. En intressant utveckling som skett under senare
är det stora antalet internationella samövningar som sker inom ramen för PFF,
Partnership For Peace. Marinen har härigenom väsentligt höjt sin förmåga att
verka i internationella sjöfartsmiljöer.
Av de sju områden, som granskats,
finns större eller mindre utökningsbehov
inom både den civila och militära utbildningen. De aktuella ämnesområdena för
Marinen är lastdelen och sjöfartsadministrationen. För den civila utbildningen
behövs mer praktik för att befästa kunskaperna inom några ämnen samt en utökning i ledarskap. Det är inte meningsfullt att här ange en exa kt poängsiffra
över hur stor utökning som kan behövas.
En veckas studier kan läggas upp antingen med mycket lektionsbunden tid eller

med en stor självstudiedel och detta får
avgöras vid detaljutformningen av kursplanen. Många avsnitt lämpar sig också
för inlämningsuppgifter och tillgänglig
tid får avgöra vilken form som är lämplig
i varje enskilt ämne.
Ett överslag ger vid handen att ytterligare ca 20 poäng behövs, vilket utgör en
termin. En termin torde väl inrymma de
kompletteringsbehov som föreligger. Ytterligare studietid ger möjlighet för både
den civila och militära utbildningen att
göra både reduceringar och kompletteringar inom olika ämnesområden och på
så sätt få ännu bättre balans inom de olika ämnesområdena. Det är med andra
ord både rimligt och möjligt att gå vidare
med en samordning av civil och militär
sjöbefälsutbildning.

Mina slutsatser
Uppenbart är att det finns starka skäl
från både handelsflottan och örlogsflottan att försöka identifiera och gemensamt arbeta fram lämpliga samordningsområden. Trots den besvärliga sjöfartskonjunkturen under de senaste tjugo
åren har Sverige hela tiden haft en relativt stor handelsflotta. Detta förhållande
har bl a medfört att nationen Sverige i internationella sjöfartssammanhang haft
en stark stämma och man har lyssnat till
våra argument. Ä ven i dagsläget har
svenska rederier kontroll över en stor
handelsflotta, trots situationen med utflaggning. Parat med Sveriges uttalade
politik att understödja FN i olika sammanhang har vårt sjöfartskunnande
medfört ett betydligt större svenskt inflytande i olika internationella församlingar
än vad Sveriges folkmängd kanske
egentligen har kunnat pretendera på.
D en nya säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa har medfört att försva-
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ret och Marinen får en annorlunda roll
och förs närmare det civila samhället
med sina resurser och kunskaper. Inom
Marinen finns sjöbefäl som med relativt
små utbildningsinsatser kan fylla befälsvakanser inom den för Sverige så viktiga
sjöfartsnäringen. Tillgång på sjöbefäl
kommer att bli en viktig faktor för att
kunna behålla fartyg under svensk ledning och kontroll. Manskapsutbildningen
minskar i Sverige idag. Skälet till detta är
troligen att manskapet ifrån höglöneländer som Sverige har svårt att få hyra ombord. Situationen har nu utvecklat sig till
att svenskt manskap börjar bli alltmer
sällsynt ombord.
arbetsmarknadsaspekter
Förutom
medför detta förh ållande att rekryteringsbasen att få fram sjöbefäl blir mindre. Här finns då ytterligare ett argument
för att samordna utbildningen av sjöbefäl. Fartyg under svensk kontroll , oavsett
efterfrågar
vilken flagga som förs,
svenskt befäl och det är sannolikt en
trend som är bestående så länge Sverige
vill bibehålla en handelsflotta. Senare års
sjöfartsolyckor och miljöfarliga utsläpp
kommer att tvinga fram en vidgad övervakning och kontrollverksamhet från
kuststaternas sida vilket redan syns i
form av den tidigare nämnda hamnstatskontrollen. Europagemenskapen söker
sig fram till en ny sjöfartspolitik där sjöfarten med största sannolikhet blir än
mer internationaliserad. Holland och
Norge är tidigt ute med nya former för
bemann ing, beskattning mm. Andra nationer, däribland Sverige, kommer troligen successivt att följa efter med olika
förändring ar.
Civila sjöbefäl vill efter några år till
sjöss ofta ha en möjlighet att tjänstgöra
iland och kunna bilda och ta ansvar för
familjen. Det behövs därför alternativa

222

arbeten iland inom andra sjöfartsrelaterade verksamheter. Ökad internationalisering medför att man åtminstone inom
Europa behöver former för att värdera
och acceptera andra länders utbildning
och behörighet för att framföra fartyg.
Under senare år har det blivit alltmer
vanligt att samöva internationellt inom
olika örlogsflottor. Denna utveckling
kommer sannolikt att fortsätta och utvecklas ytterligare. Det är också både
önskvärt och naturligt att Marinen ökar
sin kunskap och förståelse för handelssjöfartens villkor. Ett bra sätt att åstadkomma detta är givetvis att utbildas tillsammans i rel evanta avsnitt. Detta arbete har visat att det inom flera områden
finns många gemensamma kunskapsbehov. Det rent nautiska området (fartygs
framförande) är t ex underkastat många
helt gemensamma villkor. Kommunikationstjänsten blir också alltmer integrerad och internationell. Redan nu utbildar
Marinen inom nödradiokommunikation
(GMDSS, Global Maritime Distress and
Safety System) efter kursuppläggning
tillsammans med Chalmers etc.
Vidare är en stor del av skeppsmekaniken /fartygsstabilitet av gemensamt intresse även om Marinen hittills inte ansett sig ha tid att studera hela lasthanteringens olika aspekter. Grundläggande
stabilitet, nedisning, dockning etc är
emellertid typiska gemensamma områden. Den administrativa grunden för sjöfarten i form av lagstiftning med alla j uridiska och säkerhetsmässiga aspekter är
också av klart gemensamt intresse. Sjölagen är sedan 1994 gemensam för de
nordiska länderna och denna typ av legal
harmonisering kan förväntas öka i framtiden. En liten nation måste försöka hushålla med sina resurser och samordna insatserna där så är möjligt. Utbildning är

ett mycket naturligt område för samordning och det faktum att eleverna efter avslutad utbildning är avsedda för militär
eller civil tjänst bör inte utesluta en i stora stycken gemensam grund.
Det är naturligtvis svårt att skapa en
så bred utbildning att personal fritt kan
byta mellan civila och militära tjänster.
Lösningen för att medge byten eller sk
karriärväxling kan vara att skapa en gemensam grundnivå inom utbildningen
till sjöbefäl. Under arbetets gång har
denna tanke vuxit sig allt starkare och
kanske är en "grundbehörighet till
sjöss", en lämplig lösning. Tanken är att
allt sjöbefäl oavsett militär eller civil inriktning läser till samma kompetens t.ex.
styrman. Därefter bygger man på sin utbildning för att få en viss yrkesinriktning
i form av kusttankfartyg, RoRo, höghastighetsfartyg etc.
För den redan befintliga personalen
får den enskilde genomföra en kompletteringsutbildning. Om det blir aktuellt att
växla från civila till marina befälstjänster
får en meritvärdering göras av den enskilde för att kunna få en plats i den militära organisationen. Vanligen går vägen
via reservofficerutbildning. Omvänt gäller att en sjöofficer får kompletteringsläsa aktuella avsnitt för att få arbete inom
handelssjöfarten. l samarbete med Kalmar sjöbefälshögskola genomförs idag
sådan utbildning för en grupp sjöofficerare. Det synes lämpligt att som en utgångspunkt för en karriärväxling fastlägga en nivå och denna bör då vara inom
"operational leve!'' dvs civilt på styrmansnivå och marint på tjänstegrenchefsnivå. Detta korresponderar väl med
genomgången sjöbefälsskola respektive
officersutbildning.
Intressant är att konstatera att dessa
ideer inte är helt nya. Betydande över-

gångar mellan civila och marina tjänster
har förekommit under lång tid. Under
kriget gick många sjökaptener över till
flottan och under senare år har många
sjökaptener varit på isbrytarna. Det har
varit betydligt färre sjöofficerare som
gått över till civila sjöbefälstjänster. Ett
hinder har säkert varit behörighetsfrågorna och att Marinens utbildning sedan
början på 60-talet icke givit kompetens
för ett arbete som civilt sjöbefäl. Tillgodoräkning och överföring av genomförd
sjötjänst inom Marinen d.v.s. behörighet
för arbete som styrman, synes också ha
varit en viktig principfråga. Det ligger
nära till hands att gissa att varken marinledningen eller befälsförbunden i handelsflottan ville lösa denna centrala fråga. Utifrån Marinens sida med motivet
att inte förlora sina välutbildade officerare och från de civila sjöbefälens sida att
inte få konkurrens från sjöofficerare om
tillgängliga arbeten.
Idag är det emellertid ett marint intresse av att kunna medverka till karriärväxlingar eftersom avsikten är att försvaret skall kunna anpassa sin organisation
efter den säkerhetspolitiska situationen i
vårt närområde. Sjöofficerare som arbetar inom handelsflottan utgör en förnämlig resurs för Marinen om situationen
skulle kräva mera personal. Handelsflottans befäl behöver numera inte vara oroliga för konkurrensen eftersom stor befälsbrist råder. Ett arv av den olösta kompetensfrågan är att Sjöfartsverket inte
accepterat kunskap och erfarenhet förvärvad i sjötjänst hos svenska staten, dvs
inom Marinen. Däremot kan Sjöfartsverket acceptera att kunskap och erfarenhet
förvärvad i ett annat land kan utgöra
grund för en svensk civil behörighet.
Detta senare är en konsekvens av medlemskapet i EU. Det är uppenbart att det
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svenska regelsystemet avseende behörighetsvärdering kommit att få leva sitt eget
liv. Inom de tre nordiska länderna samt
inom Ryssland betraktas sjömilitär sjöpraktik som en tillgång. Både i Norge och
Finland kan all militär sjöpraktik tillgodoräknas. En civil sjöbefälselev genomför 16 månaders s.k. styrd sjöpraktik under sin utbildning. Denna praktik ger behörighet att tjänstgöra som styrman i
handelsflottan . Efter nio sjömånader
som överstyrman ges befälhavarbeh örighet. I Sverige förekommer den mest häpnadsväckande undervärderin g av sjöofficerskårens utbildning och sjöpraktik.
Reglerna utformade ensidigt utan samråd av Sjöfartsverke t, har faktiskt inte
medgett, om de tolkas snävt, att en sjöofficer med mångårig bryggtjänst som befäl i Marinens fartyg kan tjänstgöra som
vakthavande styrman i ett handelsfartyg.
Om sjöofficeren däremot tjänstgör en tid
som däcksmatros så förändras behörighetsvärdering en. Marinen, som nämnts
ovan, utreder nu hela denna fråga och
kommer att framlägga ett genomarbeta t
och rimligt förslag till Sjöfartsverke t
med de regler som bör gälla. Frågeställningen är icke minst ur en arbetsmarknadspolitisk aspekt väsentlig. Med den
personalredu cering som nu blir allt aktuellare inom försvaret får frågan ytterligare vikt.
Gemensam grundutbildni ng och gemensamt utarbetade behörighetsre gler
kommer i framtiden att underlätta övergångar mellan olika arbeten för sjöbefäl.
En nationellt samordnad utbildning av
allt sjöbefäl kommer också att ge ytterligare tyngd åt svenska synpunkter internationellt. För närvarande är både den
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civila utbildningen och Marinens utbildning under förändring. Sjöfarten möter
alltmer preciserade internationell a utbildningskrav och Försvarsmakt en har
instruerats att samordna officersutbildningen mellan de tre försvarsgrena rna.
Officershögsk olor lokaliseras till Stockholm, Halmstad och Östersund. Det verkar vara lämpligt att också samordna sjöbefälsutbildningen. Därmed skulle en hel
del förbättringar kunna införas. Exempel
på samordningsv inster är att lärarkompetensen kan höjas eftersom ett större
utbildningssystem också kan bära kostnader av bättre hjälpmedel, simulatorer
etc. Sjöfarten försöker nu höja kvaliteten
i alla led och det är givetvis också för Marinen av vitalt intresse att utveckla sin organisation.
En framgång med bäring på sjöfartsutbildning har varit det svenska initiativet till WMU, World Maritime University. Detta universitet står under FN-tillsyn
och är sedan 1983 lokaliserat i Malmö.
WMU bedriver en mycket kvalificerad
undervisning för sjöfartsintress en på ledningsnivå dvs mäklare, rederier etc. Huvudsakligen utbildas folk ifrån utvecklingsländerna. Med denna erfarenhet av
kvalificerad sjöfartsutbild ning i Sverige
skulle en helintegrerad sjöbefälsutbildning kunna vara en intressant lösning för
många sjöfartsnation er. Inriktningen i
Sverige borde kanske vara att skapa en
helt internationell sjöbefälsutbildning.
Detta skulle innebära att all utbildning
genomförs på engelska. Civil och militär
sjöfart använder ju idag ofta engelska
som det gemensamma språket. Sverige
skulle kunna bli en föregångare inom internationell sjöfartsutbildning.

Jur. dr
ROLF H. LINDHOLM

Jur. dr Rolf H. Lindholm var åren 1991-95 minister vid
U D:s räl/savdelning

Förvirrad neutralitetsdebatt
Det är tyvärr vanligt att uttalanden om neutraliteten avslöjar bristande kunskaper
om vad som krävs- eller inte krävs- av neutralitetsrätten. Det gäller för politiker,
historiker, statsvetare, journalister och andra. Ofta tycks man utgå från en diffus
uppfattning att neutraliteten kräver opartiskhet i förhållandet till de krigförande på
alla möjliga områden. Så är det inte. Neutralitetsreglerna är bestämda och
begränsade. De omfattar vissa påbud och förbud för krigförande respektive neutrala
stater. När det inte finns en bestämd regel kan den neutrala staten utforma sin politik
fritt. Det finns inga krav på "moralisk" eller "ideologisk" neutralitet, ingen
"åsiktsneutra litet". På samma sätt är handeln oreglerad - med undantag för
exporten krigsmateriel.
Neutralitetsrä tten kräver av de neutrala
makterna att de inte understödjer krigförande stater med lån eller leveranser av
krigsmateriel. Neutralt område får inte
tjäna som bas för krigsoperatio ner. Värvning av soldater för de krigförande får
inte ske på en neutral makts område.
Den neutrala staten är skyldig att förhindra neutralitetskr änkningar.
Neutralitetsfö rpliktelserna skall tolkas restriktivt, eftersom de utgör inskränkningar i den neutrala statens suveränitet. Svenska företrädare bör därför
akta sig för att i onödan inskränka handlingsfriheten. Som ett exempel kan nämnas dåvarande statsministern Carl Bildts
uttalande om Baltikum hösten 1993. Han
sade att det var svårt att se neutraliteten

som ett sannolikt val för Sverige i de
konfliktfall i vårt närområde som vi i dag
kan föreställa oss "därför att den sätter
mycket snäva gränser för vad vi kan göra
för att främst politiskt hjälpa grannar
som behöver vårt stöd" .
Man får ofta intrycket att avsikten är
att misskreditera neutraliteten för att lättare överge den. Det gäller många moderater och folkpartister, som vill knyta
Sverige till VEU och NATO. Samma motiv anas bakom påståendena att vi "inte
var neutrala " under andra världskriget.
Några avsteg från neutralitetsrä tten gjordes, men i åtskilliga fall har den sentida
kritiken riktats mot handlingar som inte
har ett dugg med neutralitetsrä tten att
göra.
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svenska regelsystemet avseende behörighetsvärdering kommit att få leva sitt eget
liv. Inom de tre nordiska länderna samt
inom Ryssland betraktas sjömilitär sjöpraktik som en tillgång. Både i Norge och
Finland kan all militär sjöpraktik tillgodoräknas. En civil sjöbefälselev genomför 16 månaders s.k. styrd sjöpraktik under sin utbildning. Denna praktik ger behörighet att tjänstgöra som styrman i
handelsflottan . Efter nio sjömånader
som överstyrman ges befälhavarbeh örighet. I Sverige förekommer den mest häpnadsväckande undervärderin g av sjöofficerskårens utbildning och sjöpraktik.
Reglerna utformade ensidigt utan samråd av Sjöfartsverke t, har faktiskt inte
medgett, om de tolkas snävt, att en sjöofficer med mångårig bryggtjänst som befäl i Marinens fartyg kan tjänstgöra som
vakthavande styrman i ett handelsfartyg.
Om sjöofficeren däremot tjänstgör en tid
som däcksmatros så förändras behörighetsvärdering en. Marinen, som nämnts
ovan, utreder nu hela denna fråga och
kommer att framlägga ett genomarbeta t
och rimligt förslag till Sjöfartsverke t
med de regler som bör gälla. Frågeställningen är icke minst ur en arbetsmarknadspolitisk aspekt väsentlig. Med den
personalredu cering som nu blir allt aktuellare inom försvaret får frågan ytterligare vikt.
Gemensam grundutbildni ng och gemensamt utarbetade behörighetsre gler
kommer i framtiden att underlätta övergångar mellan olika arbeten för sjöbefäl.
En nationellt samordnad utbildning av
allt sjöbefäl kommer också att ge ytterligare tyngd åt svenska synpunkter internationellt. För närvarande är både den
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civila utbildningen och Marinens utbildning under förändring. Sjöfarten möter
alltmer preciserade internationell a utbildningskrav och Försvarsmakt en har
instruerats att samordna officersutbildningen mellan de tre försvarsgrena rna.
Officershögsk olor lokaliseras till Stockholm, Halmstad och Östersund. Det verkar vara lämpligt att också samordna sjöbefälsutbildningen. Därmed skulle en hel
del förbättringar kunna införas. Exempel
på samordningsv inster är att lärarkompetensen kan höjas eftersom ett större
utbildningssystem också kan bära kostnader av bättre hjälpmedel, simulatorer
etc. Sjöfarten försöker nu höja kvaliteten
i alla led och det är givetvis också för Marinen av vitalt intresse att utveckla sin organisation.
En framgång med bäring på sjöfartsutbildning har varit det svenska initiativet till WMU, World Maritime University. Detta universitet står under FN-tillsyn
och är sedan 1983 lokaliserat i Malmö.
WMU bedriver en mycket kvalificerad
undervisning för sjöfartsintress en på ledningsnivå dvs mäklare, rederier etc. Huvudsakligen utbildas folk ifrån utvecklingsländerna. Med denna erfarenhet av
kvalificerad sjöfartsutbild ning i Sverige
skulle en helintegrerad sjöbefälsutbildning kunna vara en intressant lösning för
många sjöfartsnation er. Inriktningen i
Sverige borde kanske vara att skapa en
helt internationell sjöbefälsutbildning.
Detta skulle innebära att all utbildning
genomförs på engelska. Civil och militär
sjöfart använder ju idag ofta engelska
som det gemensamma språket. Sverige
skulle kunna bli en föregångare inom internationell sjöfartsutbildning.

Jur. dr
ROLF H. LINDHOLM

Jur. dr Rolf H. Lindholm var åren 1991- 95 minister vid
UD:s rättsavdelning

Förvirrad neutralitetsdebatt
Det är tyvärr vanligt att uttalanden om neutraliteten avslöjar bristande kunskaper
om vad som krävs - eller inte krävs- av neutralitetsrätten. Det gäller för politiker,
historiker, statsvetare, journalister och andra. Ofta tycks man utgå från en diffu~
uppfattning att neutraliteten kräver opartiskhet iförhållande t till de krigförande pa
alla möjliga områden. Så är det inte. Neutralitetsreglerna är bestämda och
begränsade. De omfattar vissa påbud och förbud för krigförande respektive neutrala
stater. När det intefinns en bestämd regel kan den neutrala staten utforma sin politik
fritt. Det finns inga krav på "moralisk" eller "ideologisk" neutralitet, ingen
"åsiktsneutra litet". På samma sätt är handeln oreglerad - med undantag för
exporten krigsmateriel.
Neutralitetsrä tten kräver av de neutrala
makterna att de inte understödjer krigförande stater med lån eller leveranser av
krigsmateriel. Neutralt område får inte
tjäna som bas för krigsoperatio ner. Värvning av soldater för de krigförande får
inte ske på en neutral makts område.
Den neutrala staten är skyldig att förhindra neutralitetskr änkningar.
Neutralitetsfö rpliktelserna skall tolkas restriktivt, eftersom de utgör inskränkningar i den neutrala statens suveränitet. Svenska företrädare bör därför
akta sig för att i onödan inskränka handlingsfriheten. Som ett exempel kan nämnas dåvarande statsministern Carl Bildts
uttalande om Baltikum hösten 1993. Han
sade att det var svårt att se neutraliteten

som ett sannolikt val för Sverige i de
konfliktfall i vårt närområde som vi i dag
kan föreställa oss "därför att den sätter
mycket snäva gränser för vad vi kan göra
för att främst politiskt hjälpa grannar
som behöver vårt stöd".
Man får ofta intrycket att avsikten är
att misskreditera neutraliteten för att lättare överge den. Det gäller många moderater och folkpartister, som vill knyta
Sverige till VEU och NATO. Samma motiv anas bakom påståendena att vi "inte
var neutrala" under andra världskriget.
Några avsteg från neutralitetsrä tten gjordes, men i åtskilliga fall har den sentida
kritiken riktats mot handlingar som inte
har ett dugg med neutralitetsrä tten att
göra.
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Under andra världskriget bröt
Sverige i ett par avseenden mot neutralitetsreglerna i det högre syftet att rädda
landet undan kriget. Krigsrisken bedömdes några gånger vara större om man höll
fast vid neutraliteten än om man avvek
från den.
En tydlig skillnad måste dock göras
mellan neutralitetsfallet och krigsfallet
Vi var bundna av neutralitetsrätten så
länge Sverige stod utanför kriget. Om vi
hade blivit angripna så hade neutralitetspolitiken misslyckats. Sverige hade då
blivit krigförande stat med rätt till individuellt och kollektivt självförsvar. Det
fanns inget hinder mot att Sverige i så fall
fick hjälp av andra stater för att försvara
sig.
Den kommission som 1992 tillsattes
för att granska uppgifter om förberedelser för mottagande av militärt bistånd
1949-1969 gjorde ingen klar skillnad
mellan neutralitetsfallet och krigsfallet
En förklaring härtill kan vara att ingen
folkrättslig expert ingick i kommissionen.
I betänkandet "Om kriget kommit..."
(SOU 1994:11) riktades kritik mot regeringen på två huvudpunkter. Försvarsminister Allan Vougts promemoria om Sveriges krigsmakt som överlämnades till
britterna 1951 betecknades av kommissionen som "synnerligen anmärkningsvärd". I promemorian lämnades kvalificerat hemliga uppgifter om den svenska
krigsmaktens organisation, utrustning
och planering inför ett sovjetiskt angrepp. På brittisk sida fick man uppfattningen att Sverige var berett till ett ökat
militärt samarbete.
statsminister Tage Erlander hade läst
promemorian innan den avsändes. UD
hade inte underrättats om promemorian,
och varken Östen Unden eller Dag
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Hammarskjöld, som var biträdande utrikesminister, hade läst den. Detta är sensationellt. En annan märklig omständighet är att promemorian inte har påträffats i svenska arkiv. Det är en brittisk avskrift av dokumentet som publicerats.
Den svenska militärledningen tycks ha
varit mer angelägen om att samarbeta
med västmakterna än regeringen. Kommissionen noterade att Tage Erlander ansåg det nödvändigt att med viss skärpa
hävda det självklara att de militära myndigheterna var skyldiga att följa statsmakternas riktlinjer för säkerhetspolitiken.
Den andra punkten som kommissionen fann anledning att kritisera gällde ett
uttalande av statsministern i ett interpellationssvar i riksdagen 1959. Erlander tog
där kategoriskt avstånd från förberedelser och överläggningar för militär samverkan med medlemmar av en stormaktsallians. Enligt kommissionen gav
uttalandet "en medvetet felaktig bild av
vad som faktiskt förekommit".
Det är svårt att instämma i denna kritik. Kommissionen har inte tillräckligt
tydligt skilt mellan neutralitetsfallet och
krigsfallet Ingenting hindrar en neutral
stat från att unilateralt, dvs. på egen hand,
vidta åtgärder för att underlätta hjälp utifrån för det fall att man blir angripen.
Kommissionen skrev att om Sverige
angreps av Sovjetunionen var målet att
man skulle kunna försvara sig tills hjälp
anlände, dvs. så länge att västmakterna
hann sätta in understöd . Man utgick allmänt från att det låg i västmakternas eget
intresse att lämna ett sådant understöd.
Den västmaktshjälp som man från
svensk sida främst hoppades på var insatser av bombflyg mot flygbaser och inskeppningshamnar på andra sidan Östersjön samt tillförsel av förnödenheter. Ett
sådant understöd krävde enligt kommis-

sionen endast begränsade fredstida förberedelser som kunde vidtas unilateralt.
Bland de viktigaste åtgärderna nämndes
utbyggnaden av långa start- och landningsbanor för det tunga stormaktsflyget
nära den svenska östkusten .
Några garantier för understöd från
västmakterna lämnades såvitt känt aldrig. USA tycks dock ha varit inställt på
att hjälpa Sverige. Det framgår av ett dokument från National Security Council
1960. Om Sverige ensamt anfölls av Sovjetunionen skulle amerikanarna vara
redo att hjälpa Sverige som en del av en
NATO- eller FN-aktion mot aggressionen (In the even t of Soviet Bloc aggression against Sweden alone, be prepared to
come to the assistance of Sweden as part
of a NATO or UN response to the aggression).
Den amerikanska inställningen var
okänd i Sverige. Den svenska ambassaden
i Washington kände inte till förekomsten
av 1960 års policydokument (sid.116 not 2
i kommissionens betänkande).

Att Sverige -med tanke på ett eventuellt sovjetiskt anfall - förlängde vissa
start- och landningsbanor var fullt legitimt. Däremot får stabsöverläggningar
inte hållas och försvarsplaner inte utarbetas i fredstid mellan en neutral stat och
en eller flera medlemmar av en militärallians. Enligt kommissionen förekom inte
heller några överläggningar om operativ
samverkan.
Enligt kommissionens uppfattning
hade det varit oförenligt med det ansvar
som åvilade landets politiska och militära ledning om inte åtgärder vidtagits för
att underlätta mottagande av understöd
från de västliga stormakterna - om
Sverige hade anfallits.
Låt oss hoppas att neutralitetsdebatten i fortsättningen blir mer saklig. Utan
en korrekt uppfattning om de gränser
som uppställs av neutralitetsrätten går
det inte. Den referensramen behövs vare
sig vi diskuterar historien (andra världskriget och det kalla kriget), nuläget eller
framtiden.
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skilt nämna Nils Backmark, som ansvarade för utvecklingen av nya vakuumrör
som klystroner och magnetroner. Han
utvecklade bl. a. en s.k. hoppfrekvensmagnetron, vilken medgav sändning av
radarpulser, som ändrade frekvens från
puls till puls. Backmark drev även den inledande utvecklingen av en fu llständig
radar av hoppfrekvenstyp, där pulsernas
frekvens kunde varieras på ett kontrollerat sätt. Florian Sellberg, som då var
medarbetare till Backmark och numera
professor vid Kungl. Tekn iska Högskolan, visade grunden till idens verkningssätt och förklarade skillnaden mellan
magnetronens "kalla" och "varma" frekvens, vilken är väsentlig vid konstruktion
av mottagaren.
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Hoppfrekvensradarn i sin linda

Många av de i Elfhags artikel nämnda
personerna var chefer eller kollegor till
mig under min tid som radaringenjör vid
Kungl. Flygförvaltningen. I sammanhanget vill jag då särskilt nämna Torsten
Elmqvist som- efter sin tjänst vid Svenska AB Trådlös Telegrafi - övergick till
Svenska Philips AB, där han bildade en
grupp, som gavs namnet Philips Teleindustri AB (PTAB). Till företaget , som på
den tiden sysslade huvudsakligen med
analoga centralinstrument, radar och
flygnavigation , rekryterade Elmqvist flera ingenjör och då bl. a. mig själv. Företaget har sedan dess många gånger bytt såväl namn som ägare och heter idag CelsiusTechAB.
Bland de då nyanställda vill jag sär-
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Civilingenjör Bengt C Gustafson avgick med pension 1970
från en tjänst som divisionschef vid Svenska Philips AB

Då jag läste Eric El.fhags artikel om Sveriges första radar i TiS nr 4198 fick jag inspirationen till en kompletterande artikel om svensk radarutveckling, vilken haft
såväl civil som militär betydelse i både Sverige och utomlands. Många av tidskriftens läsare besitter säkert den kompetens, som berättigar en mera tekniskt djuplodande artikel, men jag har valt att vända mig till den del av läsekretsen, som föredrar en artikel av orienterande karaktär. För läsare som vill ytterligare fördjupa
sina kunskaper om de många teoretiska fördelarna med en radar av den typ, som
beskrivs nedan, har jag i slutet av artikeln lämnat en sammanställning över litteratur och referenser.
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Figur l.
Ett sådant system utvecklades i samarbete med Kungl. Marinförvaltningen. I
detta arbete deltog från PTAB BengtOlof Ås, Rune Carlsson , Nils Wästerlid
m.fl. Bland medarbetarna från PTAB
fanns även Göran Lind - senare professor vid Lunds Tekniska Högskola. Han
bidrog framförallt med teoretisk analys
och utvärdering av hoppfrekvenssystemets räckviddshöjande egenskaper vid
förekomst av olika former av brus och
störningar. Från Marinen deltog vid utprovning och utvärdering flera företrä dare, varav två kan nämnas- Björn Sjunnesson och Nils Larsander; båda ledamöter i Kungl. Örlogsmannasällskapet
En ursprunglig tanke, som låg till
grund hos såväl beställarna (de militära
förvaltninga rna) som hos utvecklingspersonalen med uppdrag inom projekt
HOPPFREKVENSRADAR, var svårigheten att kunna störa en sådan radar. En
störsändare, som verkar mot en enfrekvensradar, kan ju göras både lättare och
billigare än den mot ett bredare frek-

vensband . Ytterligare fördelar framkom
under framförallt utprovningen av den
första prototypen och i det följande redovisar jag några få. En förhöjning av radarräckvidden kunde konstateras. Förutom förbättrad följning och låsning med
radar, som är konstruerad för detta, erhölls även förbättrad följning med eldledning med indikatorer av TORCI-typ;
ekon ger vid en-frekvensradar ekon som
går att förvilla mot målekot Hoppfrekvensradar förde lar reflektioner från regn
till en slumpmässigt mer fördelad bakgrundsbild som ej förväxlas så lätt mot
målekot Ytterligare erfarenheter återfinns i litteratur- och referenshänvisning
nr l.

Inledningsvis kan konstateras att reflektionsförm åga n hos olika radarmål
kan förstärkas genom att målet utrustas
med s.k. hörn reflektorer, för att bli bättre
synliga vid radarspaning. Motsatsen till
detta- så låg radarsynlighet som möjligtär ju bekant från konstruktionen av
smygfartyg och -flygplan, vilka i sin kon-
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Figur 2.
struktion har så få hörnreflektorer som
möjligt i sin konstruktion. När det gäller
smygfartyg är Sverige som bekant något
av ett föregångsland.
Smygflygplan har konstruerats i USA
(F-117). Ett sådant flygplan sköts nyligen
ned i det pågående kriget i Jugoslavien . I
sam manhanget har man från amerikansk
sida hävdat att smygförmågan avtagit, då
bombluckorna öppnas. Plötsligt visas reflexhörnor på flygplanet.
På den tiden, då vår hoppfrekvensradar utprovades, fanns dock inga smygmål. Ett typiskt fartygsmål - från radarsynpunkt sammansatt av många reflektorer - fick sin radarreflektionspunkts läge
beroende av radarsändningens frekvens.
Radarreflektionspunktens läge var även
beroende av fartygsmålets rullning och
stampning. Detta gav upphov till relativt
långsamma förflyttningar av reflektionspunktens läge.
Sådana förflyttningar gav obetydliga
svårigheter vid bestämnin g av målets
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läge, men väsentliga problem uppstod ,
då man försökte bestämma målets hastighet. Det beskrivs på ett bra sätt i en
artikel (bild nr l) av professor Mao vid
Pekings universitet. Att mätningarna utförd es vid Arholma av personal ur Marinen och anställda vid PTAB kan den,
som behärskar kin esiska förstå. Jag är
helt övertygad om att detta finns omnämnt i artikeln . (l samband med detta
kan följande lustighet nämnas: Då USAskribenter ville kopiera ur vår ursprungliga artikel ombads såväl Bengt-Olof Ås,
Bengt Gustafsson som Philips Telecommunication Review att ge underskrijier
på att k opiering var tillåten. Professor
Mao i Peking däremot tog utan minsta
tvekan det han ville ha. Därejier fick vi
författare gratisexemplar f rån Kina av
hans bok; avtrycken från USA fick vi gå
till ett svenskt bibliotek och låna. Detta
ger en god bild av amerikansk respektive
kinesisk syn på advokaträdsla och artig
vänlighet.) Bild nr 2 redovisar motsva-
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Debatt
Försvarets framtid - nationell strategi eller
försvarsgrensintressen?
Vid ett antal tillfällen har under den senaste tiden dykt upp inlägg i försvarsdebatten från högre armeofficerare, där
dessa tämligen oblygt försöker hävda något som endast kan kallas för ren försvarsgrensegoism. Tekniken man därvid
använder har sina rötter i seklets början,
då den med viss framgång användes av
generalen och krigsministern Lars Tingsten.
Inledningsvis borde en försvarspolitik
bygga på någon säkerhetspolitiskt betingad hotbedömning.Vissa av debattörerna besväras inte av detta, utan utgår
från att försvaret ska finnas kvar ungefär
som idag - oberoende av ändrade yttre
omständigheter. Om man har den utgångspunkten för sina resonemang, borde man kanske tveka något, innan man
torgför sina åsikter. Försvaret har i första
hand en säkerhetspolitisk roll att fylla
och inte en lokaliserings- eller sysselsättningspolitisk. Eftersom vårt säkerhetspolitiska läge faktiskt förändrats det senaste decenniet, borde kanske en och annan
förändring även ske av vår försvarsorganisation , där försvarsromantiska "regementskramare " inte borde få spela någon framträdande roll. Å andra sidan
kan jag instämma i kritiken mot vad som
kallas "ÖB plan ", som ju främst tycks
innehålla ett stort antal obeväpnade flygplan , men kritiken borde i första hand
riktas mot regeringen och dess brist på
politisk ledning. Avsaknaden av politisk
inriktning resulterar i vad som snarast
kan karaktäriseras som ett försvarspolitiskt moras, där försvarets "räknenissar"
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hittar billiga lösningar i ställ et för strategiskt vettiga.
Ett förbättrat säkerhetspolitiskt läge
kan hanteras på två principiellt olika sätt.
Man kan minska ambiti onen och dra sig
tillbaka ell er välja att ansvara för en bredare uppgift. Ett exempel på en bredare
uppgift kan innebära , att Sverige sku lle
fungera i en säkerhetsbyggande roll i
vårt eget närområde. Här finns det mycket att göra för att för framtiden säkra
1990-talets vinster på det säkerhetspolitiska området och för detta erfordras förband av flera olika typer från alla försvarsgrenar. Vissa armerepresentanter
hävdar, att den svenska säkerhetens
framtid bäst skulle främjas av en satsning
på markstridsförband d. v. s. ett tillbakadraget försvarskoncept En sådan satsning på förbandstyper, som har förmåga
att lösa uppgifter endast på högsta konfliktnivå -då kriget redan är ett faktum skapar dock inte några säkerhetspolitiska instrument för användning på lägre.
Detta skulle kunna ställa staten utan reella handlingsmöjligheter i en akut konflikts inledning och då konfliktförloppet
kanske fortfarande är påverkbart. Att
blottställa sig så, vore alltså minst sagt
oklokt.
I dagens läge står vi inte inför något
invasionshot Om detta är de flesta tämligen överens. Därmed inte sagt, att vi för
all framtid kommer att befinna oss i denna lyckliga omständighet eller att alla
andra möjliga hot- på lägre nivå än invasion; militära ell er inte - totalt har försvunnit. På ett något mera filosofiskt sätt

finns det alltid någon form av hot mot en
suverän stat. Det ligger på något sätt i
själva begreppet och för svensk del dras
slutsatser av detta. Det framgår således
av regeringsformen, att försvarsmakten
ska kunna lösa vissa uppgifter. Dessa
uppgifter vore kanske en bättre utgångspunkt för dagens militära planläggning;
att i första hand säkerställa försvarets
förmåga att lösa övervaknings- och inciden tu ppgifter.
En förutsättning för en seriös debatt
är, att man utgår från vissa klara basfaktorer. I det här fallet är förutsättningen,
att landet faktiskt inte står inför ett omedelbart invasionshoL Det kan man förstås ha olika synpunkter om , men det är
här, som debatten bör ha sin utgångspunkt. Att då lite försåtligt lägga till
"men om det ändå blir en invasion , då
skulle vi behöva ha en stor och manstark
arme" är ju att frångå just den grundförutsättningen. Vissa inläggs argumentering är därför, enligt min mening, inte
riktigt seriös, utan endast ett försök att
göra försvarsgrensstrid av debatten - något som ingen - allra minst landet - har
någon som helst glädje av. l ett helt annat
läge än det vi nu diskuterar- om invaderande krigsmakt redan står på vårt territorium - är det naturligtvis en nödvändighet att ha en god tillgång på markstridsförband , men det är ju inte den situationen vi nu behandlar. Armechefen tillfogade i sin argumentering en intressant
och, som jag bedömer det, alldeles riktig
slutsats av det stora säkerhetspolitiska
steg ett utnyttjande av markstridskrafter
innebär. Man har då spelat ett nära nog
oåterkalleligt kort.( Vi kan j u idag jämföra med NATO tvekan inför en insats med
markstridkrafter i Kosovo) Sett i ett annat perspektiv - till exempel i en eskalerande konflikt i vårt närområde - ger

dock detta argument snarare ett krav på
tillräcklig mängd av svenska luft- och sjöstridskrafter, så att vi besitter någon verkansfull förmåga att understödja våra
vänner på andra sidan Östersjön utan att
behöva vidta åtgärder som kan bli svåra
att ångra i ett senare läge. Allt beror på
det strategiska valet vi gör nu och vid ett
eventuellt genomförande.
En intressantare tanke väckte för en
tid sedan chefen för Försvarshögskolan,
generalmajor Karlis Neretnieks, som
med utgångspunkt från försvarets internationella uppgifter vill utreda , om man
kan tänka sig någon annan rekryteringsmetod än den allmänna värnplikten även den från seklets början. I själva verket är det j u så att de markstridkrafter vi
sänder ut i internationella uppgifter redan nu utgörs av korttidsanställda och de
är värnpliktiga endast till namnet. De
enda internationella uppdrag, som
Sverige hittills löst med vanliga värnpliktiga grundutbildningsförba nd, är de minröjningsföretag som genomförts i Estland och Lettland, men av någon outgrundlig anledning anses denna verksamhet tydligen inte som internationell.
All maritim verksamhet är ju till sin karaktär internationell - det ligger i själva
begreppet - något som man ofta glömmer bort i Sverige.
Det är kanske inte så egendomligt att
båda nästan hundra år gamla debattfrågorna - försvarets inriktning och värnpliktsfrågan-aktualise rats samtidigt, för
de hänger samman ganska tydligt. l seklets början var rysskräcken i Sverige ett
fenomen, som inte ens det ryska nederlaget i kriget mot Japan kunde dämpa.
Tvärtom skapades vid unionsupplösningen en föreställning om att vi måste
förstärka vårt försvar ytterligare, för nu
kunde ju de svekfulla norrmännen falla
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oss i ryggen vid det tänkta ryska anfallet.
Med dagens perspektiv ler vi väl närmast
åt den tidens mycket uppskruvade "hotbild" . Hur är det med dagens motsvarande antaganden om olika hotbilder? Vi
borde kanske ha blivit något klokare under de senaste 100 åren . Jag läste helt nyligen ett uttalande från Estland , där en
högre försvarschef uttalade, att Estland
inte känner sig hotat av någon av sina
grannar. Det skulle väl i den belysningen
vara förvånande, om vi i Sverige skulle
känna oss mera utsatta.
Om vi har några som helst ambitioner
med vårt internationella engagemang,
måste vi också kunna sätta upp moderna,
välutrustade förband av olika slag och
från alla försvarsgrenar för att stödja vårt
politiska val. Sådana enheter ger även
landet en fortsatt kompetens i bred bemärkelse och bildar en grund för vår förmåga att återuppsätta ett modernt invasionsförsvar, om vi skulle bedöma detta
vara nödvändigt i en framtid . Att, som nu
tycks ske, av försvarsekonomiska skäl,
en bart konservera vissa rester från ett
förlegat invasionsförsvar, verkar inte särskilt ändamålsenligt. Dagens rekryteringsform - värnpliktssystemet - får förstås inte vara ett hinder för framtidens
försvar. Om det visar sig bättre och mera
ändamålsenligt med ett anställt försvar,
bör en övergång till ett nytt system genomföras.
För vår säkerhetspolitiska framtid är
det i stället ett antal grundläggande frå-
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gor, som måste klarläggas om vad
Sverige vill och vill åstadkomma i stort
och över ett brett register. Detta gäller
alla våra förbindelser med andra stater
inom handel, ekonomi, bistånd m m. Vilka ambitioner har vi avseende vårt närområde och i Europa? Vad betraktar vi
som vitala eller viktiga frågor för
Sverige? Vill vi vara med och påverka
vår framtida strategiska miljö? Vilken
beredskap ska vi ha mot eventuellt uppblossande hot mot oss eller i vårt närområde? Det är med hjälp av svaren på sådana frågor som Försvarsmakten bör
byggas upp. Ska vi seelan göra detta själva eller i samverkan på något sätt med
andra stater? Frågorna är många, men
än så länge är svaren ganska få.
Det behövs således ett strategiskt nytänkande både på elen politiska och på
elen militära siclan och man måste tankemässigt lämna elen gamla belägringsmentaliteten - inte bara med ord utan även i
tanke och åtgärder. Den militära organisationen har tydligen gått så långt man
kan i att förnya sitt tänkande. Dess mandat sträcker sig inte längre. Det står också ganska klart, att ÖB:s förslag inte är
tillräckligt nyskapande och att en tydligare politisk inriktning behövs. Detta
gäller inte bara försvaret utan landets säkerhetspolitiska inriktning i stort. För
detta behövs en framtidsinriktad nationell strategi , men tyvärr saknas elen
ännu.
Magnus Haglund

Bokrecension
Försvaret och själavården
Om riksdagens, försvarets och kyrkans
roll för själavårdens utveckling inom försvarsmakten från beredskapstid till nutid
skriver fd stabspastorn Carl-Einar Långström i en av Försvarsstaben nyutgiven
bok: Som det var och som det blev. Själavårdens utveckling inom Försvarsmakten
7937-1997.
Carl-Einar Långström inleder med en
historisk återblick. Redan Gustav Vasas
sjöartiklar från 1535 innehåller bestämmelser om tlottans präster och att det
skulle preelikas för folket minst två eller
tre gången i veckan. Erik XIV intresserade sig också för själavården och uneler
hans tid utökades antalet präster inom
krigsmakten till omkring 90. Men det var
särskilt Karl IX, som i sina krigsartiklar
inpräntade elen gudsfruktan och det religiösa allvar, som seelan kom att prägla elen
svenska stormaktsticlen - ett intensivt
samband mellan Sveriges konung och
Guds kyrka. Dessa Karl IX:s krigsartiklar
finns förvarade hos Kungliga Örlogsmannasällskapets Bibliotek i Karlskrona och
är en av örlogsstaelens kulturskatter.
Men det var Gustav Il Adolf som införde elen militära kyrkoordning, som
gällde ända in på 1800-talet. Den svenska
härens gudstjänstbruk väckte uppmärksamhet i Tyskland. En av fältprästerna elen sedan berömde biskopen Johannes
Rudbeckius i Västerås - skriver på sin
tids märgfulla språk: "Man haver intet
alltid få tt vara stilla på ett rum. Nu haver
man måst sitta på hästen hela dagen i
regn och slagg, nu på släden i snö och urväder, och lika väl om morgonen hållit
predikan ".

Amiralitetsbegreppet nämns första
gången i drottning Kristinas sjöartiklar
1644. Prästerna inom flottan tillhörde
amiralitetskonsistoriet och varje sjöregemente hade sin egen amiralitetspredikant När flottans huvudorganisation
flyttades från Stockholm till Karlskrona
1679 blev Amiralitetsförsamlingen "en
icke-territoriell församling " och tillhörigheten var inte beroende av bostadsorten
utan av anställning och tjänstgöring inom
flottan. Så förhåller det sig ännu idag.
Carl-Einar Långström gör seelan en
genomgång av elen offentliga debatt, som
föreles i form av riksdagsmotioner, rader
av utredningar och riksdagsbeslut avseende den militära själavården. I och med
att indelningsverket upphörde 1901 och
allmän värnplikt infördes blev försvaret i
ännu högre grad en hela folkets uppgift.
Detta ansågs betyda ett stort gemensamt
och allmänt intresse för främst de värnpliktigas andliga och kroppsliga omvårdnad. 1925 års riksdag berörde i högsta
grad elen militära själavården. Då beslöts
om kraftiga indragningar och nedskärningar inom försvaret. Detta betydde
bland annat indragningar av 46 militärpastorstjänster. Dock beröreles inte de
marina församlingarna i Stockholm och
Karlskrona eller garnisonspastorstjänsterna i Boden och Karls borg. Men i skuggan av det andra världskriget och efter
ny utredning beslöts om en nyordning
och förbättring av elen militära själavården, som trädde i kraft 1940. I ett utförligt kapitel beskriver Långström elen nya
själavårdsorganisationen och hur elen i
många delar varit gällande ända inpå
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1990-talet. Som en grundförutsättning
anges att den andliga vården i fredstid
skall omfatta såväl religiös som kulturell
vård . Efter riksdagsbeslut 1990 blev
Svenska kyrkan huvudman för den andliga vården och i den nya församlingslagen
beskrivs uppdraget: att främja den andliga vården vid militära förband i fred.
Boken innehåller också en redovisning av handböcker av olika slag som har
ägt giltig användning: fältandaktsböcker,
själavårdhandböcker,
personalvårdshandböcker, personaltjänsthandbok. I
juni 1990 kom en ny upplaga av faktaskriften Religion och kulturmönster och
godkändes för användning inom försvarsmakten.
I kapitlet om personal inom den militära själavården kommenteras 1938 års
utredning om nedläggning av de marina
församlingarna. En förändring av amiralitetsförsamlingen i Karlskrona avstyrktes dock av både militära och kyrkliga
myndigheter. 1970 lades skeppsholmens
församling i Stockholm ned. Karlskrona
amiralitetsförsamling är numera den
enda militära icke-territoriella kyrkoförsamlingen.
En genomgång görs av de olika verksamhetsformerna som korum och gudstjänster, kyrkliga förrättningar, enskild
siälavård, soldathemsverksamhet, bildnings- och biblioteksverksamhet, truppsamtal i livsåskådningsfrågor. Frågorna
om ekumeniken behandlas liksom frågan
om kvinnan i försvaret, rekrytering och
utbildning av personal samt internationella insatser. Eget utrymme ägnas ceremonin krigsmans erinran, som går tillbaka till Gustav III:s dagar.
Carl-Einar Långström avslutar sin
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historik med att redovisa de senaste decenniernas debatt kring kyrkan, freden
och försvaret. Från att kyrkornas engagemang i försvarsmakten inte itrågasattes
under beredskapsåren, då det ansågs
självklart att kyrkan skulle finnas där
människor fanns - hördes från och med
60-talet invändningar mot vad man kallade "kyrkans sammanblandning med det
militära etablissemanget". År 1988 in bjöd dåvarande ärkebiskop Bertil Werkström till en dialog mellan Försvarsmakten och biskopsmötet. Det beslöts då tillsättas en arbetsgrupp med fältbiskop
Bengt Wadensiö som ordförande. Arbetsgruppen har som fortsatt mandat
från överbefälhavaren och ärkebiskopen
att arbeta vidare med frågorna från 1988
om kyrkans plats och funktion i fred och
krig, om konkreta insatser för främjande
av freden, om kyrkans insatser inom försvaret- främst när det gäller utbildning i
etiska ock moraliska frågor, frågorna om
vapenfri tjänst och vapenexporten.
Carl-Einar Långströms bok ger utifrån
sin speciella utgångspunkt en intressant
bild av hur tänkande och värderingar i en
viktig samhällsfråga utvecklats och förändrats under vårt sekel. Den innehåller
dessutom en utförlig käl!- och litteraturförteckning liksom generös notapparat.
Lisbeth Thorsen Carlberg
fiLmag/bibliotekarie vid
Marinens Officershögskola
SOM DET VAR OCH SOM DET BLEV.
SJÄLAV ÅRDENS UTVECKLING
INOM FÖRSVARsMAKTEN

1937-1997
av Carl-Einar Långström
FÖRSVARSSTABEN

A few survived-A HistorY of Submarine Distasters
Som framgår av rubriken är detta en bok
som skildrar ubåtsolyckor. Tidsmässigt
omfattar den från 1700-talets försök med
ubåtar och fram till och med 1995 och
den berör nästan alla mariner som har
och har haft ubåtar i sin flotta. Samtidigt
som ubåtsolyckor skildras ger boken en
bra beskrivning över hur ubåtarna utvecklas från de enkla men djärva försöken på 1700- och 1800-talen- ett stycke
ubåtshistoria. Men det är framfö r allt
ubåtsolyckor, räddning från förolyckad
ubåt, räddnings- och bärgningsutrustningar som skildras. Krigsförluster genom fientlig verksamhet behandlas icke
men finns antalsmässigt redovisade i bilagor - också det en intressant läsning. Vad som slår en när det gäller olyckor i
ubåtarnas tidiga skede, senare delen av
1800-talet och de första åren på 1900-talet, det är att de flesta orsakats av den
mänskliga faktorn . Man har glömt att
stänga nedgångsluckor, man har öppnat
eller stängt fel ventiler etc. Kollisioner
var också en vanlig orsak till olyckor.
Tillståndet ombord i en sjunken ubå t
beskrivs - hur luften blev allt sämre allteftersom koldioxidhalten ökar, hur klorgas utvecklades från saltvattendränkta
batterirum, hur elsystemen föll ur, onormala tryckvariationer m m. Någon indiviuell räddningsutrustning fanns inte i början av 1900-talet. Räddning måste ske genom att hela ubåten bärgades av tillgängliga kranfartyg, vilket var ganska sällan
förekommande, eller genom utstigning
via torpedtub eller via tornet- en fö rsta
form av "fri uppstigning". I relativt grunda farvatten kunde situationen vara den
att akterskeppet, som av någon anledning vattenfyllts, stödde mot havsbottnen
och förskeppet med de förliga tuberna

höjde sig över ytan och räddning kunde
ske genom tuberna eller uppskuret hål.Behovet av personlig räddningsutrustning var stort och utvecklingen av andningsapparater (Dräger, Momsen) beskrivs liksom övergången till metoden fri
uppstigning i kombination med BIBS
(Built-In Breathing System), vilket innebar att varje man kunde via ett munstycke andas in en lämplig blandning av
syre och kväve under tryckupptagning
inne i ubåten i väntan på att via en lucka
genomföra uppstigningen .
Utvecklingen av larmsystem (SUBMISS, SUBSUNK) liksom av kollektiva
räddn ingsmetoder med dykarklocka,
ubåtsräddningsklocka och i modern tid
ubåtsräddningsfarkoster (URF, DSRV Deep Submergence Rescue Ve hide) har
en självklar plats i denna bok. För svenska ubåtar har vi haft samma utveckling.
Svenska handelsfartyg har varit med
vid ubåtsolyckor. I januari 1950 kolliderade den svenska tankern D/VINA (643
ton) i Therusen-mynningen med den brittiska ubåten TRUCULENT, som sjönk
till botten. En disciplinerad utstigning genomfördes, men i mörker och starkt tidvatten omkom större delen av besättningen. Ett annat svenskt handelsfartyg
NABOLAND kolliderade med den turkiska ubåten DUMLUPINAR i turkiska
fartvatten. Ubåten sjönk på 90 m djup
och trots försök till räddning blev ubåten
och hela besättningen kvar i djupet.
De svenska ubåtarna ULVEN, ILLERN och SJÖBORREN och deras
öden behandlas också. (U137 "felnavigering" och strandning i Gåsefärden nämns
icke).
Förlusten av "atomubåtar" ute i de
stora havsdjupen (THRESHER, SCOR-
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PION, flera sovjetiska) beskrivs och
granskas.
I bilagorna redovisas intressanta sifferuppgifter på förolyckade ubåtar även krigsförluster fördelade på nationer
och tidsperioder.
Avslutningsvis: Det som gjort ett
mycket starkt intryck av boken är beskrivningen av ubåtsmännens discipline-
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rade uppträdande och uthållighet under
svåra förhållanden.
Bengt Rasin
A FEW SURVJVED
av Edwyn Gray
A History of Submarine Disasters
LEO COOPER- LONDON

Historia kring Flottans kanoner
Titeln är välfunnen och skildrar artilleriets enkannerligen sjöartilleriets utveckling under 700 år i kontakt med såväl
krigshistorien som samhällsutvecklingen,
t ex hantverk, industri och handel.
Kartover, slangar och skerpentiner färgstarka ord, som för den nyfikne till
uppslagsboken. Varför inte förklara termerna i sitt sammanhang? Kartaven
hade ett kort eldrör, med en längd av l O
till20 gånger kalibermåttet. Slangan eller
fältslangan var lång, liksom även skerpentinen. En kontroll i tabellen på sidan
16 visar att dessa kartover hade mellan
25 och 30 kalibrars eldrör, medan slangarna hade 35-50. Falkonetterna liknade
slangarna i detta avseende.
Avsnitten om personalorganisation
och pjäsbemanningar under Vasatiden är
mycket intressanta. Den stora variationen i antalet bysseskyttar ombord förvånar, men berodde troligen på svårigheten
att mönstra tillräckligt mycket utbildat
och erfaret folk.
Flottans utveckling under den karolinska tiden var dramatisk. Först en organisatorisk, personell och materiell uppbyggnad till stöd för Karl Xl :s politik för
svensk självständighet och fred - sedan
en förutsättning för genomförande av
det inledningsvis framgångsrika försvarskriget mot Danmark, Polen och Ryssland
för att småningom , i brist på medel och
underhåll, sjunka tillbaka. De ryska härjningarna utefter ostkusten 1719 och 1720
kunde ej hejdas.
Utvecklingen under frihetstiden gick
mot standardisering och viss ökning av
precisionen. skeppsmaterielen diskuterades för att få en bättre anpassning till
förhållandena i Östersjön. Här saknar
man källangivelse i notapparaten . Åh-

lund påpekar förtjänstfullt att fl ottan,
även om den inte utkämpade några större slag, genom sin existens och kvalitet,
höll motståndaren på respektfullt avstånd.
Den gustavianska tidens våldsamma
organisationsförändringar klargörs på
ett mycket bra sätt. Artilleriets och
skeppsmaterielens tekniska utveckling
under denna period samt vunn a krigserfarenheter gör detta kapitel särskilt intressant.
Den förindustriella tidens trevande
steg inom skeppsbyggeriet och tekniken
inom kanon- och ammunitionstillverkningen - segel eller ånga, stål ell er trä,
den begynnande kampen mellan kanoner och pansar, skildras utförligt.
När författaren når fram till den oscarianska epoken och skapandet av en
örlogsflotta med ett antal pansarbåtar
som kärna, då är han verkligt hemmastadd , med många års studier i bakfickan.
Det politiska spelet, som dittills inte varit
så påtagligt - beroende på statsskicket blir här väl belyst. Den tekniska utvecklingen gick allt snabbare och därmed
framtvingades organisatoriska och personella förändringar. Konkurrensen mellan Finspang och uppkomlingen Bofors
och dess resultat klargörs tydligt.
Kanonmateriele ns och ammunitionens utveckling medgav vid 1900-talets
början allt längre skjutavstånd och större
träffverkan. Svårigheterna ökade att
med tillgängliga medel effektivt leda elden och därmed utnyttja dessa frams teg.
Prov genomfördes med avståndsmätare
och annan utrustning från England och
Tyskland, men resultaten tycks in te ha
varit entydiga . Någon fullgod eldledningsmateriel erhölls inte till Sverige-
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skeppen eller äldre pansarbåtar förrän
efter det första världskriget. Taktiken
förändrades när möjligheterna blev allt
större att uppnå träff på stora avstånd.
Sverigeskeppens 28 cm kanoner representerar på sätt och vis en kulmen:
flottans grövsta kanoner genom tiderna
och en maktfaktor inom säkerhetspolitiken. Den därefter allt högre drivna automatiken och precisionen är en annan.
Luftvärnsartilleriets utveckling och
eldledningarnas successiva förbättring
under mellankrigstiden redovisas noga,
inte bara med tyngdpunkt på Sverigeskeppen, utan med stor bredd. (Korrektören vid 25 och 40 mm sköttes av en särskild eldledare, ej av riktare, om anmälaren minns rätt.)
Kapitlet om utvecklingen under andra världskriget upplyser om att Ölandoch Östergötlandjagarnas 12 cm kanoner
var uppställda i dubbeltorn, som i princip
var "mindre varianter av kryssarnas pjäser". Dessa jagarpjäser fick öknamnet,
eller om man så vill smeknamnet "bondtolvan" . De hade ett betydligt enklare,
delvis manuellt laddningsförfarande, helt
olikt kryssarnas.
Epilogen skildrar mycket kortfattat
utvecklingen närmast efter andra världskriget, vilket känns litet snopet.
Förteckningen över källor och litteratur är gedigen. Det är intressant att se att
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diskussioner inom Kungl Örlogsmannasällskapet samt dettas årsberättelser i
främst artilleri har varit så givande. Ä ven
läroböckerna - när sådana började skrivas- har varit av stort värde.
Grundels lärobok i artilleri tycks vara
en oskattbar källa när det gäller artillerimaterielen och pjäsernas begagnande vid
början av 1700-talet.
Många skildringar av historiens förlopp interfolieras av kapitel om utvecklingen inom exempelvis teknik eller samhälle. Här är tekniken den röda tråden
och organisation, personal, utbildning,
hantverk, industri, handel, politik och
krig miljön med kanonen i centrum. Ville
man vara litet elak, skulle man kunna
säga , att finns det inte mer att säga om
flottans kanoner än att man måste fylla
ut boken med så mycket kringliggande
gods, så kunde det gott vara. Tänk då efter. Detta har blivit en flottans historia,
uppbyggd kring dess artilleri, och på så
vis ett utmärkt komplement till vår sjökrigshistoria.
Per Insulander
Historia kring Flottans Kanoner
Författare: Bertil Åhlund
Tryckeri: Abrahamsons Tryckeri AB,
Karlskrona 1998
(Marinlitteraturföreningens nr 84; 212 sidor och väl illustrerad)

Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. Strategi och stridskrafters användning.
2. Personal, utbildning och organisation.
3. Vapenteknik.
4. Vapenbärares konstruktion.
5. Humanteknik och underhållstjänst.

Tävlingsskrifter för 1999 skall senast den l september 1999 vara Sällskapet tillhanda under adress:
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författare ns
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas
Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera
inlämnad ~ även inte belönad~ tävlingsskrift.
OBS! Under 1999 kan insändande av tävlingsskrift även utgöra medverkan i
KÖMS-projektet "Försvaret inför 2l:a århundradet".
Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet

Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik ~ även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen
och hjälpmedel~ navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1999 skall skicka in utredning eller avhandling till
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 101 86
100 55 STOCKHOLM
senast den l september 1999.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att puclicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet
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Saab Dynamics spelar en betydande roll
när det gäller utveckling, konstruktion
och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Här finns en kompetens
och tekniknivå som ligger i den absoluta
världsklassen.

Saab Dynamics AB är ett dotterbolag till
Saab AB. Verksamheten består av utveckling
och produktion av militära robotsystem, optroniska siktes- och spaningssystem samt delsystem och apparater inom områdena optronik,
telekrig, navigering m m. Systemen, som är
mycket avancerade och avsedda för extremt
krävande miljöer, innehåller ett stort mått av
spetsteknologi.
Företaget är lokaliserat till Linköping,
Göteborg och Jönköping. Antalet anställda
uppgår till ca 630.

Exempel på viktiga teknologier är styr- och
reglerteknik, sensorteknik (IR, laser och radar)
signal- och bildbehandling, programvaruutveckling, simulering och modellering samt
provning och verifiering.
Saab Dynamics erbjuder en arbetsplats för
dig som tycker om utmaningar och som vill
utvecklas. Vi har en matrisorganisation där
olika specialister och kompetenser bildar projektgrupper. Till vårt förfogande har vi moderna
utvecklingsverktyg och de främsta speciabsterna inom en rad teknikområden. Vår viktigaste
kund är det svenska försvaret, men vi arbetar
också i ett ökande antal internationella samarbetsprogram med i stort sett hela världen
som marknad.

Kontaktpersoner
Tommy Laurell, tel: 013-18 60 42
Evalis Asterling, te!: 013-18 60 49
e-post: personal@dynamics.saab.se
Saab Dynamics AB • 581 88 Linköping • Tel: O13-18 60 00 • Fax: O13-18 60 82
e-post: personal@dynamics.saab.se • www.saab.se/career/dynamics_jobb.html

BARN KAN OCKSA
FÅ CANCER.
HJALP DEM GENOM
ETT BIDRAG TILL

POSTGIRO 902090·0

VLCC tankfartyg 297.400 dwt.
Kommandobrygga med navigations-

utrustning, kommunikationsutrustning och fjärrstyrning av
framdrivningsmaskineri.
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------

~~,

Tackfö r
att vi lever!

(~

Tre tankar i bredd för o lje la s t .

dubbel botten som omger alla
lastoljetankar.

Total längd 332,0 m • Vattenlinjelängd 320,0 m • Bredd 58,0 m • Djup från däck till botten 31,0 m • Max. djupgående 22,0 m • Hö jd f r ån
botten till masttopp 67 ,8 m • Vikt olastad 4 2.280 ton • lasttankar (100%) 347 500m3 • Barlasttankar (100%) 103424 m3 • Bränsletank ar
(100%) 9.073 m3 Maskinsty rka 34 .65 0 hk • Fart, lastad 15,3 kno p • Räckvidd, lastad 30.700 nautiska mil • Klassificeringssällskap Lloyd's
Reg1 st er of Shipp ing

Very l arge crude carrier.

Fartygets dimensioner är imponerande med en längd på 332meter att jämföra med till ex e mpe l
Eiffeltornet som är 312 meter högt. lasttankarna rymmer innehållet i 7 .SOO tankbilar av största sorten.

Hjälp fler!
Giro 900 800-4 Röda korset

Leverans år 2000.
NTA:s nybygge 5123, en råoljetanker på 297.400 dwt,

utrustning för navigation, maskindrift och lasthante-

byggs just nu vid Daewoo-varvet i Sydkorea för leve-

ring . Med nybygget och de två nya Suez max· fartyg som

rans i början av nästa år. Konstruktionen är enligt senas-

levereras i dagarna är NTA:s tankflotta på t otalt cirka 4

te regler och modern teknik och fartyget har dubbelt

miljoner ton en av världens modernaste . Fl ottan är väl

skrov kring alla lasttankar och avancerad, datoriserad

sammansatt och täcker de flesta tran sportb ehov.

N&T ARGONAUT
N&T ARGONAUT AB (PUBL). SKEPPSBRON 34, BOX 1215, 111 82 STOCKHOLM .
TELEFON 08-613 19 00. TELEFAX 08-21 31 37. www.ntargonaut.com
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LEVERERAR
HYDRAULIKUTRUSTNINGEN
TILL

STRIDSBÅT
90
••
o
LATT TROSSBAT
TRUPPTRANsPORTBÅT
2000
o
BRIGADLEDNINGSBAT 2000
ARMENS BOGSERBÅT 4

Fagelviksvägen 18 • 145 53 Norsborg • Sweden
Tel +46 8 531 999 00 • Fax 46 8 531 999 1O
http://www.hydroswede • E-mail: info@hydroswede.se

