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Örlogskapten Bo Nyman, som lämnade den aktiva
tjänsten i Marinen 1994 är verksam inom Ledningen
för C B Marinlitteratur AB

Spridning av kunskaper om det historiska arvet för att
stärka svenska folkets insikt om nyttan och behovet
av ett starkt sjöförsvar
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Göteborg 26 januari 2000

Det var en rad tillfälligheter som kom att bilda bakgrunden till min serie av böcker
som beskriver delar av den marina utvecklingen under 1900-talet. Som ung
örlogssjöman i början av 1950-talet kom jag att intressera mig för alla de mer eller
mindre sannolika berättelser som cirkulerade. Dessa förekom i många olika
varianter, vissa återgivna i tidskrifter, men de flesta muntligt. Redan då berättades
det till exempel om våldsamma framfärder i Göta kanal, om världsrekord i
längdhopp med motorpedbåt, tvättgummor och sköljning med svall. Så småningom
slog tanken rot att få komma sanningen så nära som möjligt, att kunnajämföra och
utröna vad som egentligen hänt. Vid ett besök på Djurgården läste jag på en
stensockel vid Nordiska Museet: "Den dag kan gry då allt vårt guld ej räcker att
forma bilden av den svunna tid." Ä ven den meningen slog rot någonstans i
bakhuvudet.
Småningom kom jag att tjänstgöra på
motortorpedbåtarna, själva kärnan till de
flesta av de vildaste historierna. På förbandet återkom de ofta, ju senare på
kvällen desto vildare. Till en afton med
"gamla" divisionschefer 1966 hade jag
skapat ett enkelt frågeformulär, som de
fick fylla i efter bästa förmåga. Det blev
en tämligen ostrukturerad lunta med
många luckor och felaktigheter. l olika
omgångar fick jag hjälp att skriva rent
och skicka ut nya remissutgåvor. Denna
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verksamhet pågick i cirka åtta år. Med tiden förmärkte jag en stigande irritation
och ett bristande tålamod bland de 70tal kamrater som bidragit.
I mitten av 1970-talet tjänstgjorde jag
på Marinstaben. Där hade jag bland annat till uppgift att nyskriva och modernisera reglementen för torpedtjänsten. Under en tvåårsperiod lärde jag mig ett visst
maner för att åstadkomma dessa publikationer. Det blev totalt sju stycken, vilket förde med sig det goda att jag också
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fick ett gott samarbete med dåvarande
Marinstabens tryckeri. Där fick jag slutligen den tämligen digra luntan, betitlad
MTB-krönikan , tryckt. Produkten blev
mycket enkel , 600 ex, maskinskriven A 4
förminskad till A 5 och försedd med mjuka pärmar. Den var för säkerhets skull
numrerad och avsedd för den inre kretsen. Därmed fick de 70 bidragsgivarna
och kamraterna inom MTB-skrået till
slut se och uppleva det sam lade resultatet.
I den ursprungliga MTB-krönikan
finns den genuina förbandsandan samlad. Enligt min absoluta uppfattning är
MTB -andan upprinnelsen till den entusiasm, kamratanda, pionjäranda och skaparkraft som lade grunden till den vidare
utvecklingen och skapandet av den lätta
ytattacken. Det går en rak linje från de
första motortorpedbåtarna, via torpedbåtarna och robotbåtarna fram till den
senaste korvetten av Visby-klass.
MTB-krönikan blev uppskattad, men
hade sannolikt stannat därvid om inte en
annan tillfällighet inträffat. Hösten 1980
fick en grupp flygare medfölja torpedbåtarna på en förflyttning från Karlskrona till Gålö. l samband med den efterföljande kaffestunden på mässen kom en av
flygarna att intressera sig för böcker i
bokhyllan. Det var kaptenen i Flygvapnet Bertil Skogsberg. Han hade tidigare
skapat böcker om olika flygflottiljer. I
bokhyllan fann han ett slitet exemplar av
MTB-krönikan. Själv hade han i sin tidiga tid varit torpedhantverkare på Gålöbasen och med tjänstgöring på motortorpedbåtarna. Han hajade till och såg framför sig möjligheten att skapa en betydligt
vackrare produkt än luntan med hundöron.
Vi fick kontakt per telefon och därmed inleddes ett samarbete som, tillsam-
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mans med Curt Borgenstam och hans
tekniska beskrivning av utvecklingen,
ledde fram till boken MOTORTORPEDBÅT. Jag kanske bör påpeka att
många uppgifter där grundar sig mer på
personliga hågkomster och mindre på
vetenskaplig grundforskning. Vi hade
god vilja, men var ganska dåliga författare. Boken blev populär och ledde så småningom både till en andra och en tredje
upplaga.

C B Marinlitteratur bildas
De pigga kamraterna på torpedbåtarna
hade börjat trycka på för att vi skulle
fortsätta med en bok om torpedbåtarna.
Därför beslöt vi oss för att pröva på att
göra den produktionen själva. Vi bildade
C B Marinlitteratur, där C står för Curt
och B för Bosse.
Vi fick ett gott stöd av Marinchefen ,
Marinförvaltningen samt flera fonder
och stiftelser. Resultatet blev ATTACK
TILLSJÖSS.
Fram tills i dag har det blivit en serie
om åtta marinhistoriska böcker. Böckerna har vartefter blivit alltmer grundade
på arkivforskning, kontrollerad dokumentation och exakta uppgifter. De torde i framtiden kunna användas som referensverk.
Innan jag går in på erfarenheter m.m.
bör sägas att valet av fartygstyper beror
på tillfälligheter och inte någon långsiktsplan. l varje projekt har det på något
oklara grunder bildats en arbetsgrupp
som tagit sig an uppgiften. Sedan har
snöbollseffekten inträffat. När väl snöbollen har börjat att rulla har den inte
gått att stoppa. Arbetsgrupperna har bestått av nästan enbart pensionärer. Ersättningen har i möjligaste mån varit för
resor och utlägg.
I en arbetsgrupp har normalt tre- fem

personer ingått, men periodvis kunnat
vara upp till 12 personer. Gruppen har
fått bearbeta bildmaterial och texter som
ställts till förfogande från 20 till 30 personer. Vi lärde oss alla att arbeta under
knapphetens kalla stjärna.
Inget projekt har satts igång på uppdrag av och med direktiv från någon marin myndighet, vilket i sig är märkligt.
Både Armen och Flygvapnet har
skött om sin historieskrivning. Det kan
delvis bero på att regementen och flygflottiljer har en fast förankring på marken och i bygden . På förbanden finns traditionsbevarare. I den marina ledningen
har i varje fall inte jag hittat någon som
varit direkt ansvarig för den historieskrivande funktionen.
När försvaret numera har en gemensam ledning bör även en viss rättvisa skipas i fördelningen av medel för förbandens historieskrivning, där även Marinen
får sin andel.
Med erfarenheter från de första två
böckerna bildades ett mönster, vilket blivit genomgående i de fortsatta arbetena.
Allt arbete har skett i mån av tid. Det har
medfört en lång tidsperiod, två till fyra
år, i varje projekt. En sådan tidsperiod
har visat sig nödvändig. Materialet finns
inte omedelbart tillgängligt, utan dyker
upp så småningom, ibland väldigt sent.
Denna första period är den besvärligaste
från ekonomisk synpunkt då underlaget
är tämligen oklart

Föreningen För Marin
Dokumentation (FFMD)
bildas
Erfarenheterna har visat att C B Marinlitteratur, som produktionsbolag i avsaknad av insats- och riskkapital, inte har
möjligheter att bekosta de första ske-

dena. Därför har Föreningen För Marin
Dokumentation bildats. I föreningens
form bearbetas materialet i olika arbetsgrupper. Vi har blivit färdiga med fyrskeppsboken och arbetar sedan drygt två
år med materialet till PANSARSKEPP
samt TRÄFISKEBÅ TA RNA OCH
VARVEN. Ordförande är Lennart Barnmalm, till vardags doktor i maringeologi
vid Göteborgs Universitet, som också är
huvudman för det sist nämnda projektet.
Till fören ingen förs de bidrag som skall
täcka omkostnaderna för forskning och
dokumentation. Arbetet kan då bedrivas
i den takt som det finns arbetspengar.
l det tidiga skedet gäller det att bygga
upp en disposition. Den historiska utvecklingen ger oftast en naturlig sådan.
Därutöver är ambitionen att ge en så
mångsidig bild som möjligt. Utvecklingen av en fartygstyp är tämligen given att
beskriva. Men det är, trots allt, död materia, tills människor börjar använda den.
Målet är att även folk som inte tjänstgjort ombord i Flottans fartyg skall finna
innehållet både underhållande och läsvärt. Unik i dessa sammanhang har
skeppsbyggnadsingenjören och amatörfotografen Curt "Sölve" Ohlsson visat sig
vara. Curt sitter på en guldgruva vad gäller fotografier och ritningar, men har
även tekniska kunskaper, in till sista millimetern av en pansartjocklek. Dessutom
är hans färdigheter unika i att åstadkomma ritningar av högsta kvalitet, mycket
renare än de taggiga missfoster som de
moderna datorerna kan rita. Epitetet
"Sölve" hör samman med att det är han
som har räddat den gamle rnanitoren
Sölve och åstadkommit det världsunika
resultatet som i dag kan besökas vid Göteborgs Maritima Centrum.
Lika unik är layoutmannen och bokbyggaren Vidar Blom. Det ärVidar som
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höjer materialet från en kladdig lunta till
vackra och läsvänliga böcker. Det upplägg som Bertil Skogsberg gjorde 1981
har hållit genom alla år och dessutom fått
beröm från olika håll. Därigenom har
också enhetlighet uppnåtts i bokserien.

Om böckerna
Som tidigare framkommit har det varit
vissa tillfälligheter bakom de befintliga
böckerna.
Flottans ylattack är väl beskriven.
MOTORTORPEDBÅT, 1981, och ATTACK TILL SJÖSS, 1985 , skrevs av Curt
Borgenstam och mig gemensamt.
JAGARE, 1989, skrevs av Curt Borgenstam, Per Insulander och Gösta Kaudern.
KRYSSARE, 1993, skrevs av Curt Borgenstam, Per Insulander och Bertil Åhlund .
Dessa projekt kunde genomföras genom
att dåvarande CM budgeterade för utgifterna under dokumentationsfasen, beställde en del av upplagan och agerade så
att fonder och stiftelser m.fl. lämnade
välvilliga bidrag. Den avgörande beställningen lades av Marinlitteraturföreningen.
Minvapnet har fått sin historieskrivning i MINSVEPARE, 1996, med Hans
Bergström och Paul Swahn som författare. Den blev belysande för vikten av ett
min( -försvars-)vapen , samt behovet av
tillräckligt många plattformar.
Kungaslupen är väl beskriven i VASAORDEN, 1996. Mitt intresse för kungaslupen väcktes 1972 då jag fick förmånen
att vara dess befälhavare. Arbetet finansierades till viss del med stöd från Kungafonden.
Isbrytarna har fått sin historia beskriven i ISBRYTARE, 1997.
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Författaren Staffan Fischerström
hade samlat material i många år. En avgörande beställning gjordes av Sjöfartsverket.
Fyrskeppens historia är beskriven i
FYRSKEPP I SVERIGE, 1999, av Björn
Werner, i vardagslag överläkare på S:t
Görans Sjukhus. Även här hade Sjöfartsverket ett starkt intresse av att boken
togs fram. De lade en avgörande beställning och boken kunde produceras. Björn
Werner har personligen erhållit medel ur
Kungafonden som erkänsla för sitt arbete.

Framtiden
I FFMD pågår arbetet med projektet
PANSARSKEPP. Basmaterialet har samlats av Curt S Ohlsson under många år.
Staffan Fischerström var huvudskribent
Han blev dessvärre sjuk och avled i somras. Ledamoten Per Insulander har nu
påtagit sig det fortsatta arbetet. I gruppen ingår också ledamöterna Gunnar-Bo
Ericson och Gunnar Schoerner. Arbetet
pågår med stöd bland annat från hedersledamoten Erik Malmsten, Kungafonden, Föreningen För Göteborgs Försvar
och Herbert & Karin Jacobssons Stiftelse. Generalinspektören för marinen har
gjort en beställning på 100 ex och Marinlitteraturföreningen har beställt 600 ex.
Sjöhistoriska Samfundet har lovat att
stödja projektet
I FFMD pågår också ett omfattande arbete med att beskriva träfiskebåtarna
och deras byggnadsvarv. Ca 1400 träfiskebåtar, över 12 meter, byggdes på ett
40-tal varv. Med stödavEU-medel huggs
de nu upp i rask takt. I dag fin ns knappt
100 kvar. Huvudmän är Lennart Bornmalm och Vidar Blom. Gruppen består
för närvarande av tolv personer. Ett omfattande ritningsarbete genomförs av

Curt S Ohlsson. Arbetet bedrivs med
stöd från Länsmuseet i Bohuslän och Fiskeri verket, men även flera andra organisationer som t. ex. Västkustfiskarnas Centralförbund. Projektet beskyddas och
stöds av landshövdingen i Västra Götaland.
Några ytterligare arbeten som bör genomföras: Ubåtsvapnet blir 100 år om
fyra år. Boken om ubåtsvapnet bör skrivas. Träng- och minfartygen är en intressant grupp som saknar historieskrivning.
Marinflygets historia är inte skriven
(trots jubileumsboken om l. helikopterdivisionen). En historieskrivning om Sjövärnskåren saknas. I Göteborg har, på initiativ av Tommy Göthlin, ett arbete påbörjats om robotbåtarna. Det är en intressant grupp, med de robotbärande patrullbåtarna, torpedbåtarna ombyggda
till robotbåtar, kustkorvetter och korvetter. Tidsomfånget är faktiskt ca 30 år.
Kustartilleriet har också en lång och omfattande historia att se tillbaka på. Det
torde vara hög tid att åstadkomma ett
samlat verk, ev. uppdelat regementsvis,
nu när stora förändringar är genomförda
och ytterligare är för handen.
Som synes finns det mycket kvar att
göra när det gäller den marinhistoriska
litteraturen. Jag tycker att det är än mer
viktigt nu än för tjugo år sedan , att beskriva den epok som vi har bakom oss.
Människorna som varit med går ur tiden.
I många exempel omfattar den ca 100 års
utveckling. En ny era håller på att bryta
in . Det gäller att visa för de yngre att
mycket har hänt förr och att inget är nytt
under solen. Om de läser vår historia
kanske de inte behöver göra alla misstag
som vi har gjort. Många erfarenheter är
desamma n u som för l 00 år sedan. Ä ven
om de har ny och förfinad materiel så är
det samma hav, samma skärgård och
samma väderbetingelser. Politiker och

andra beslutsfattare behöver läsa om det
historiska perspektivet innan de fattar
nya beslut om framtidens sjöförsvar.

Har dessa böcker bidragit till
att bredda kunskaperna om
behovet och nyttan av ett
starkt sjöförsvar?
Läsekretsen består av 4-5000 trogna kunder, samt ett okänt antal läsare via bibliotek m.m. Ett genomgående tema är att
varje fartygstyp kräver många års förberedelsearbeten inför beslutet att bygga.
Byggticlen är flera år. Efter leverans tar
det ytterligare ett par år att producera
fullgoda krigsbesättningar. Totalt cirka 12
år. Därefter lever fartyget mellan 25 och
50 år. Sammantaget visas hur viktigt det är
medlångsiktig planering. Framförallt syns
tydligt hur det var före, uneler och efter
andra världskriget. Fartyg, som hade behövts till 1939, blev i flera exempel klara
ett par år efter krigets slut.
Behovet och nyttan av effektiva och
tillräckligt många fartyg har erfarenheter
från två världskrig visat. Till detta kan
läggas elen omfattande efterkrigsminsvepningen efter andra världskriget.
Under 1980-talet blev bristerna tydliga vad gäller ubåtsjakt. Under ett nu avslutat 90-tal har minröjningsförbanden
haft flera arbetsamma perioder vid elen
baltiska kusten.
I böckerna A TTACK TILL SJÖSS
och JAGARE finns ett rikligt material
som visar på ansträngande eskort- och patrulltjänst. Där finns många exempel på
avgörande ingripanden från tuffa chefer
på dessa små plattformar, gentemot betydligt större och farligare fartyg. Den typen av verksamhet kan lika väl inträffa i
morgon.
I boken KRYSSARE finns en histo-
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riskt mycket intressant redogörelse för
ett planerat angrepp mot Norge i samband med unionsupplösningen 1905. Vi
vet inte vilken psykologisk betydelse
kappkörningen mellan Göta Lejon och
Sverdlov 1953 fick. Sverdlov fick ju vika
sig och kappkörningen vanns av Göta
Lejon.
I boken MINSVEPARE framkommer på ett mycket påtagligt sätt hur viktig minröjningen är.
Det krävs många fartyg, som är kvalificerade, med uthållighet till sjöss och
med välutbildade besättningar. En mycket viktig bok att läsa och begrunda för
dem som skall besluta om sjöförsvarets
framtid .
I boken om kungaslupen V ASAORDEN visas på vikten av ett erfaret sjömansöga, att kunna tillämpa ett gott sjömanskap och visa örlogsmässighet. De
gamla roddtraditionerna måste leva vidare parallellt med modern materiel.
Marinen har här ett ansvar och ett unikt
arv att förvalta. Den svenska slupen, som
fortfarande används, saknar motstycke i
världen och måste kunna visas upp med
stolthet. Det är endast i Thailand som
traditionerna lever vidare på liknande
sätt.
I boken ISBRYTARE påvisas kravet
på skickliga navigatörer och manövrister
under besvärliga förhållanden. Ännu så
länge är det Flottans folk, i samhällets
tjänst, som här får viktig träning.
l det pågående arbetet med PANSARSKEPP framkommer många intressanta omständigheter.
Tills nu har det t.ex. varit förborgat
för allmänheten hur ett kraftfullt kustartilleri har omgärdat våra större basområden och viktigaste hamnar. Det var de
kraftiga kanonerna från utrangerade
pansarbåtar som byggdes in i de omgi-
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vande granitbergen.
Det finns många fler intressanta och
även roliga episoder att berätta. Men jag
har valt några få exempel här för att belysa vissa händelser som kan ha haft betydelse för hur omvärlden har uppfattat
och kanske fått respekt för Flottan.

Hur gick det då med de första
m tb-historierna?
Världsrekordet i längdhopp, satt med
svensk mtb utanför Västervik, är fortfarande 34 meter, trots många senare försök av spänstigt MTB-folk . De allra flesta vilda framfarter i Göta Kanal torde ha
ägt rum ungefär på de sätt som de är berättade. En särartad tävling var kappkörning mellan ett tåg och en motortorpedbåt. Den ägde rum på Göta älv i höjd
med Surte. Historien om "tvätta ni, så
sköljer jag" har visat sig höra hemma på
jagarna. Oftast har den varit relaterad
som en "Hamilton- historia". Men, det
var den legendariske jagarchefen Gustaf
Robert Celsing (ej att förväxla med Gustaf Celsing) som fällde yttrandet och
sköljde med svallet från en jagare.

Avslutning
Jag har försökt visa på hur en rad tillfälligheter och omständigheter kan skapa
ett förlopp under lång tid. Jag har upplevt
denna säregna verksamhet, med 1000
myrsteg i varje omgång, som stimulerande och givande. Det är som roligast när
det pågår- eller, att det är vägen som är
värd mödan. Då och då har vi upplevt att
vi fått en uppmuntrande klapp på axeln,
vilket stimulerat oss att jobba vidare.
KÖMS har vid två tidigare tillfällen utdelat belöningar för dessa arbeten.
Så länge myndighetssidan inte har
kraft att genomföra sin egen historie-

skrivning, måste sådana som vi gneta på.
Det är märkligt att känna och uppleva
detta ansvar. I mångt och mycket känner
jag fortfarande av kamrattrycket, men
samtidigt har jag delat en otroligt stimulerande gemenskap i Flottan som jag velat delge andra människor. Verksamheten har en egen rullande kraft även när
ledningen sviktar.
Den aktuella arbetsgruppen är självstyrande och hålls samman av ett gemen-

samt intresse. Man kanske också kan säga
att när goda krafter samverkar mot samma mål så går det väl. Alla publicerade
bokarbeten är resultat av grupparbeten,
utan sneglande på ekonomisk vinning.
Min funktion har till stor del blivit att hålla samman gruppen, ensa besticket då och
då, samt se till att dra jämt i tåtarna. Måhända kan denna arbetsform mana till
efterföljd.
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En kort belysning av osäkerhetshantering Glömt ämne i den militära utbildningen?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Karlskrona 22 mars 2000

En osäkerhetsfaktor är per definition "något som inte är säkert underbyggt av fakta". 1
Dagligen tvingas människor och organisationer att välja. Ibland är valen enkla och
rutinmässiga. När individen eller organisationen känner igen valsituationen d v s
ställs inför ofta återkommande beslutsproblem, rationaliseras detta, och det beslut
som fattas har likheter med tidigare fattade beslut.
I samma ögonblick som individen eller organisationen hamnar i en ny och okänd
beslutssituation eller då valet/beslutet medför stora konsekvenser fungerar inte detta
vanebeteende. Istället måste valet/beslutet föregås av någon form av beslutsprocess.
I de enklaste fallen har problemlösaren endast en dimension att beakta och
beslutsprocessen reduceras till att välja det alternativ som besitter mest av den
önskade egenskapen. I de allra flesta fallen är problemsituationen inte så enkel. Det
finns inte endast en dimension av vikt utan valet/beslutet leder till olika
konsekvenser, som måste utvärderas och jämföras.
Dessa konsekvenser pekar mot ett antal
möjliga mål, då väl beslutet fattats. Ofta
är dessa mål sinsemellan motstridiga; alla
kan inte uppnås samtidigt. Vi talar då om
multidimensionella beslutsproblem järnför exempelvis operationsplanearbete,
taktiska problem, m fl.
Därtill måste ytterligare en dimension läggas; osäkerhetsdimensionen. Vid
stora osäkerhetsfaktorer kan konsekven-

serna för ett visst handlingsalternativ
inte definieras exakt utan bara uppskattas. Osäkerheten vid ett visst givet tillfälle kan vara så stor att hela spektret från
vinst till förlust täcks. Osäkerhetsdimensionen är den dimension som f n behandlas minst i vår militära utbildning och
därmed oftast glöms bort eller negligeras.
Redan före Kristi födelse försökte
man eliminera osäkerhetsdimensionen.

"His spies and agents were active everywhere, gathering information, sowing
discenssion and nurtering subversion" 2 .
Fritt översatt "Hans spioner och agenter
var aktiva överallt, samlande information, så oenighet och närde undergångens frö ". Med detta citat vill jag peka på
att osäkerhetshanteringen är inget nytt
påfund. Sun Tzu visar här på vikten av att
lära känna sin fiende d v s försöka eliminera osäkerheten. Det är lätt att blanda
ihop osäkerhetseliminering med risktagning, där risktagning är en konsekvens av
osäkerhetsfaktorn. Osäkerhetsfaktorerna
kan vara av flera typer, där en eller flera
kan förekomma samtidigt. Här nedan
skall några av de vanligast förekommande osäkerhetsfaktorerna kort beskrivas.

Psykologiska
osäkerhetsfaktorer
Hittills har de flesta analyser av tidigare
kriser utgått ifrån antagandet att ledare
har agerat och fattat beslut på ett rationellt sätt. Senare tids forskning 3 har visat
Beslutskvalitet

Stora synonymordboken sida 427, Ström bergs.
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Subjektiv beslutskvalitet

Informationsmängd
2
3

1

att mycket tyder på att beslutsfattare har
varit under inflytande av droger och att
den höga stressfaktorn vid internationella kriser har påverkat vissa beslutsfattare
psykiskt i negativ riktning, rentav mot
schizofreni• . Därmed inte sagt att alla
beslutsfattare är påverkade av droger
men vid kriser påverkas alla av den
stressfaktor som krisen i sig självt innebär.
En normal individs korttidsminne
kan endast lagra en begränsad mängd information. Experiment har angivit fem
till tio bitar i form av talserier. Får en individ tillgång till en stor mängd information, inför en beslutssituation, så upplever individen att han/hon fattar ett väl
underbyggt beslut. Sanningen är emellertid att individen som får för många element av information inte kan tillgodogöra sig dessa och därmed fattar ett sämre
beslut än om han/hon endast haft tillgång
till mellan fem till tio bitar. Se bilden
nedan.

4

Sun tzu 'The art of War, ny översättning av Samuel B. Griffith 1963, sida 39 rad 15-16.
Soviet Risk-Taking an Crisis Behaivior, Hannes Adomeit, sida 10-11
lbid
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l de fall en beslutsfattare fattat ett beslut
grundat på information given i ett tidigt
skede så söker denna person därefter mformation som bekräftar den inslagna
beslutsvägen. Felindikationer negligeras,
eftersom individen har svårt att backa
tillbaka till utgångspunkten och där ompröva sitt beslut. Ett bra exempel på ett
sådant beteende är Hans Holmers ihärdigt fasthållande av PKK-spåret 5 . Detta
beteende kan leda till att individer 1
chefsbefattningar vid militära förband
kan på grund av ett för tidigt fattat beslut
baserat på feltolkning av information låser sig för en felaktig handlingsväg. När
väl beslutet är fattat så söker chefen undermedvetet efter den information, som
bekräftar valet av handlingsväg. Under
dessa omständigheter kan chefen inte
hantera allt för många alternativ, utan
endast sådana, som ansluter till beslutet,
vilket chefen redan fattat. Se ovan.
l Israels modell för krishantering har
man försökt ta hänsyn till ovan nämnda
beteende genom att all information dels
kommer i obearbetad form dels att det

finns en person som agerar som "djävulens advokat" d v s prövar och värderar
beslutet 6 • l beslutssituationer uppstår det
så kallade subjektiva sannolikhetsproblemet d v s den subjektiva bedömningen leder till att en vinst i en given situation överskattas. Se bilden nedan. Jämför
med vårt talesätt "friskt vågat hälften
vunnet". Talesättet innebär egentligen
att sannolikheten för vinst respektive
förlust är lika stor.
Många av oss förväntar sig att det positiva utfallet av en händelse har större
sannolikhet att inträffa än det negativa,
jämför t ex situationen vid köp av en lott,
där vi upplever större chans att vinna än
att förlora. Många i ledande ställning arbetar med att skapa den s k dominerande
uppfattningen, d v s en positiv sammanfattning av majoritetens uppfattning/
ståndpunkt eller den av honom/henne
uppfattade majoriteten. Vid sammanfattningen inför beslut tas endast de positiva
delarna med vald beslutsinriktning upp.
Vissa psykologer talar om ovanstående fenomen som en kollektiv tanke där

Subjektiva sannolikheten

överskattas

5

6

Prof Lennart Sjöberg Handelshögskolan
.
.
öv Heichal , Israeliska armen, fru Heichal, föredrag MHS 1989-04-27, föredrag knshantenng.

108

en i församlingen genom att sammanfatta och enbart redovisa det positiva i förslaget, lyckas få med sig alla. Detta kan
leda till att en stark och karismatisk chef
eliminerar osäkerheter och skapar säkerheter genom att tillämpa dominansteorin
("klok karl"- syndromet)". Resonemanget stöds av tidigare redovisade teorier bl a
genom att den subjektiva sannolikheten
ökar ju mer omfattande scenariot blir samt
människans benägenhet att underskatta
osäkerhetsfaktorer d v s försöker skapa
fiktiva säkerheter genom antaganden.
Här nedan redovisas några andra generella psykologiska beteenden vilka påverkar beslutsfattandet och kan i sämsta
fall öka osäkerheten i beslutet:

l)

2)

Representativitet; ser till betydelsen av det enskilda fallet istället för
den generella lagbundenheten,
Tillgänglighet: det dramatiska och
sensationella, det som är lätt att associera till, bedöms som mera troligt än det faktiskt är,

3)

Förankringspunkt man utgår från
ett existerande tillstånd, en förändringsgrund och utifrån denna underskattas den verkliga förändring
en som ny information skulle kräva,
4) Rationalisering; bortser från variationer i informationens tillförlitlig
het,
5) Önsketänkande; man tror det man
vill tro och förnekar de negativa
möjligheterna.
Lägger vi till den stress och frustration en
chef känner inför avgörande beslut som
skall fattas på ett bristfälligt eller föränderligt underlag, då uppträder ett s k tunnelseende vilket ytterligare förstärker
felmöjligheterna.
7

Sintsats
En individ i chefsställning, under stress,
framkallad av vikten av beslutet som
skall fattas, i kombination med trötthet,
hunger och den frustration individen
känner, kan inte på ett rationellt sätt tillvarata stora mängder information. Detta
leder till att chefen söker bekräftande information till en tidigt tagen beslutshypotes och därmed tas inte hänsyn till förändringar av avgörande betydelse. Ser vi
rent psykologiskt på osäkerhet så strävar
vi alla mot att på något sätt göra antaganden. Riktigheten i dessa antaganden kan
vi oftast inte kontrollera förrän situationen där osäkerheten finns, har inträffat.
Applicerar vi detta resonemang i en taktisk situation kan ovanstående beteenden leda till en förlust.
Vidare gör vi vissa antaganden för att
kunna ta i tu med problemet, vilket medför att man utifrån dessa antaganden
bygger upp sin beslutsbild och handlingslinje. Denna beslutsbild och handlingslinje följer chefen mer obetingat om han befinner sig under stress. Under dessa förhållanden kan inte chefen tillgodogöra
sig de underrättelser som motparten defakto tillhandahåller genom sitt agerande på stridsfältet utan söker endast den
information som bekräftar tänkt beslutbild och handlingsväg. Utöver ovanstående påverkas vi i negativ riktning av
nedanstående faktorer vilka ytterligare
försvårar chefens möjligheter att fatta
rätt beslut på otillräckligt underlag:

•

komplexitet, i beslutssituationer
medför fler rationaliseringar i form
av antaganden

•

önsketänkandet, chefen tror det han
vill tro och förnekar de negativa möjligheterna samt

Tversky, israelisk psykolog
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•

förankringspunk ten, chefen utgår
från det existerande tillståndet och
utifrån detta tillstånd underskattas
den verkliga förändring som krävs
för att hamna rätt i sin bedömning.

För att minimera riskerna och osäkerheterna bör vi stötta chefen i beslutsfattandet genom att tidigt utse en eller flera
officerare som skall kunna vara "djävulens advokat". Detta förfarande ställer
stora krav på de individer som har att spela "djävulens advokat" men även på chefen.
Ju högre upp i den militära hierarkin vi
kommer ju mer av den information vi
hanterar är i någon form bearbetad av andra individer. Dessa individers psykologiska beteenden är likartade med chefens
varför risken finns att den bearbetade informationen innehåller information som
tillkommit på ovan nämnda sätt. Därför
kan det vara klokt att inför viktiga beslut
att den obearbetade informationen finns
tillgänglig och därmed gripbar för chefen
och de som har i uppgift att spela "djävulens advokat". Därmed finns det en möjlighet för chefen, även i ett sent skede, att
vidimera att tänkt beslutsinriktning är den
rätta.

Militära osäkerhetsfaktorer
De militära osäkerhetsområdena, som jag
här endast berör översiktligt hänför sig i
första hand till följande områden:
l) Kvantiteten (den totala, omedelbart gripbara, m m)
2) Kvaliteten (utbildning, utrustning,
ledning, m m)
3) Utgångsgruppering
4) Operativa och taktiska utgångsvärden
5) Betydelsen av synergieffekter
6) Förluster och förlusthypoteser
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7)

Besluts- och ledningssystemets uppbyggnad och funktionalitet

8)

Motivation

Kvantiteten
Osäkerhetsdimensionen inom ramen för
kvantitetsbegreppet kan genom olika åtgärder som t ex spionage, signalspaning
och analyser, m fl minimeras. Avvikelser
kan komma, under förutsättning att åtgärderna fungerat , vara relativt små. Faktorer
som hur motståndaren taktiskt och operativt utnyttjar sina förband kan i dessa sammanhang vara av större betydelse än vad
kvantiteten har.

Kvaliteten
Den militära kvaliteten kan vara svårbedömd och därmed ge en ökad osäkehetsdimension. Kvaliteten är beroende av flera faktorer
• utbildningens status
• tidigare stridserfarenhet
• vapnens tekniska nivå (har de använts i strid och med vilket resultat)
• besluts- och ledningssystemets uppbyggnad och funktionalitet
• övningsmönster
• soldaternas motivation
Osäkerhetsdimensionen kan till delar
minskas och eventuellt elimineras genom
ovan angivna åtgärder. I kvalitetsbegreppet måste också faktorer som etniska förutsättningar, den allmänna utbildningsnivån, m m vägas in.

Utgångsgrupperingen
Utgångsgrupperingen kan vara av betydelse för hur vår bedömning av vad som
motståndaren kan göra. Genom att förändra tidigare mönster kan osäkerhetsdimensionen ökas och skapa osäkerhet hur
förbandet skall användas.

Operativa och taktiska
utgångsvärden
Inom detta område vill jag påstå att här
kan avsevärd osäkerhet skapas genom
att offentligt och under övningar visa på
en grundide för att sedan dolt göra något
annat. Med nuvarande utbildningsmetoder på våra skolor har vår strävan att utvärdera, betygssätta och bedöma chefer
lett till att vi övar väldigt stereotypt. Detta har lett till att vi är förutsägbara och
därmed har eliminerat en viktig fakto r
för motståndaren. Motståndaren kan
agera eftersom mönstret har upprepats
så många gånger så att sannolikheten för
att våra chefer återfaller till detta beteende är stor, se föregående sidor.

tillfällen har missbedömt motståndarens
vilja att ta förluster. l dag har denna faktor fått en ökad politisk betydelse. Inom
området ryms avsevärda osäkerheter
som kan reduceras genom studier av
motståndarens historia och det politiska
systemets känslighet. Andra viktiga faktorer som påverkar området är konfliktens natur.

Besluts- och
ledningssystemets
uppbyggnad och
funktionalitet
Beslutssystemets uppbyggnad påverkar
bl a hur motståndaren reducerar osäkerheter. Vi har tidigare beskrivit det Israeliska krishanteringssystemet vilket efterhand har byggts upp för att minimera
osäkerheten. Det torde inte vara helt fel
att anta att även andra länder har liknande erfarenheter och dragit erfarenheter
av detta. Därför är det viktigt att även vi i
Sverige studerar ämnet.

Motivation
Betydelsen av synergieffekter
Med synergieffekter menas den effektökning som antas uppstå vid samverkan
mellan olika vapensystem. Inom detta
område sker oftast spekulationer huruvida det verkligen sker en effektökning.
Hittills har det varit svårt att i spel eller
simul eringar påvisa denna. Härigenom
är det svårt att kunna hantera osäkerheten eftersom erfarenhet saknas.

Förluster och förlusthypoteser
Inom detta område bör vi studera olika
tänkbara motståndares psykologiska inställning till förluster. Jämförelser mellan
krigförande har visat på att man vid olika

Våra och motståndarens motivation torde också vara en viktig faktor för bedömningen av osäkerheter. Inom detta område bör historien studeras för det finns
många exempel där befolkningens motivation har varit avgörande för det slutliga utfallet, t ex Vietnam.

Sintsats
Osäkerhetsdimensionen finns överallt
och i många fall handlar det om faktorer
som är svårbedömbara även inom områden som av tradition ansetts som ganska
enkla. Vi kan genom olika åtgärder till
delar minimera osäkerheterna men de
kan inte helt uteslutas. Därför bör studier
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av olika områden som t ex kulturella särarter, vad som är fundamentalt, m m genomföras för att öka vår förståelse för
eventuella motståndare. För oss naturliga etiska och moraliska värderingar är
inte desamma i andra länder med annan
bakgrund . Krigshistorien visar med

Korresponderande ledamoten
ROLF EDWARDSON

önskvärd tydlighet att sådana studier är
nödvändiga.
En större frih et och flexibilitet i vårt
sätt att utbilda och utvärdera är önskvärd för att därigenom minska förutsägbarheten.
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11 november 1981 upptäcktes U 137 på Gåsefjärden. För de flesta var detta en
överraskande situation. Vi, som arbetade med taktiska frågor och IKFN-spörsmål,
hade vid spel spelat upp både det ena och det andra möjliga scenariot av incidenter
och vilka åtgärder som då skulle kunna vidtagas. Men detta scenario hade vi aldrig
förutsett! Vår kunskap om och engagemang i Rules of Engagement (ROE) vid denna
tidpunkt var inte alltför hög. Vi överlät ofta beslutsfattandet och genomförandet till
fartygschef Ofta blev ordern -"Handlajämlikt IKFN". Stödet till chef på fältet var
oftast inte alltför professionellt.
Den säkerhetspolitiska situationen vid
denna tidpunkt var det Kalla kriget -de
två stora maktblocken, NATO-WP, dominerade världsbilden. Runt våra farvatten kontrollerade de bägge stormakterna varandra. Från svensk sida kontrollerade vi i vår tur aktörernas agerande
runt våra farvatten. Vi såg också till att
bevaka våra gränser minutiöst. Enligt
svensk regelverk, som gällde vid denna
tidpunkt, krävdes föranmälan av främmande stats-och örlogsfartyg för passage
på svenskt territorialhav. Vi föranledde
oss också att statusbestämma främst
många sovjetiska fartyg som primärt
statsfartyg, tex bogserbåtar mm. Detta
gjorde att vi skapade oss svårigheter att
alltid beivra brott samtidigt som vi hade

brist på lämpliga resurser. Sålunda hade
vi från Karlskrona och MKS att ibland
fatta beslut om insats innan brott hade
begåtts. Jag tänker då på fartyg, som med
relativt hög fart, kom in i vårt område
och där vi kunde misstänka att fartyget
skulle kunna genomföra genomfart utan
föranmälan.
Det var också vid denna tidpunkt ett
hårt klimat till sjöss mellan olika nationers enheter. Man bevakade varandras
rörelser och agerande. Man passade ibland
på att markera styrka t ex vid manövrerande i närheten av varandra . Främst var
fd östtyskarna kända för att ge sig in i
konflikter med nära manövrar. Det hände mer än en gång att "narrow escapes "
inträffade likväl som en och annan kolli-
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sion. Den för svensk del mest kända och
senaste incidenten var kollisionen mellan
HMS Orion och sovjetisk minsvepa re
typ Sonja utanför baltiska kusten i samband med att HMS Orion följde marin
övningsverksamhet.
Vid denna tidpunkten gällande regelverk vid sammanträffande till sjöss var
internationellt antagna sjövägsregler. Nu
har utvecklingen kommit längre med bilaterala och multinationala avtal om
uppträdande mellan staters enheter som
kopplats till sjövägsregler och till den
förändrade säkerhetspolitiska situationen som råder i världen
Den hårda atmosfären mell an stormakterna och maktblocken har förändrats. Länder och stater har i dag en större
önskan att dämpa möjliga konflikter tidigt. Ett större säkerhetsmedvetande råder. Länder och internation ella samfund
agerar på olika sätt för att uppnå fred
och frihet i världen.
Om inte politiska lösningar löser en
uppblossande konflikt, kan regeringar
och samfund överväga och ställa krav på
att utnyttja militära styrkor i en konflikt.
Försvarsmakter är ett instrument för
regeringar att utnyttja i utövande av sin
utrikes-och säkerhetspolitik. Eftersom
regeringenliandet är en del i de internationella samfunden, FN, EU, OSSE m fl
inn ebär detta också att i av dessa organ
beslutade säkerhetspolitiska operation er
är militära förband en del i dess politik
att nå framgå ng i en operation.
Regelverk för ett lands agerande i
förhållande till andra nationer framgår
av internationell rätt och internationell a
sedvanor.
Regelverk när organisationer genomför operationer framgår och sammanfattas i givet mandat respektive Status of
Forces Agreement/SOFA/ och Memerandum of Understanding /MOU/.
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Havsrätt
En kort historisk bakgrund till de regelverk som styr svenskt age rande till sjöss
och i överliggande luftrum.
Grunden för de internationella reglerna om havet skapades av den holländaren Hugo Grotius 1609 i hans verk, De
Mare Liberum, Om det fria havet. Hans
regler innebar att havet var fritt att utnyttjas för all sjöfart utom ett område invid kusterna och då i anslutning till det
område som en stat kunde behärska med
sina vapen. Detta kom inledningsvis att
svara mot räckvidden av skottvidden
från landgrupperade kanoner i anslutning till fort eller befästningar. Dessutom
innebar hans regler att ingen stat kunde
göra anspråk på någon del av det fria havet. En stat kunde endast utöva jurisdiktion på det fria havet över fartyg som förde dess flagga och hade inte rätt att ingripa mot andra fartyg.
Med staters förmåga att behärska
större områden i anslutning till sina kuster kom krav på större suveränitetszoner
i anslutning till sina kuster. Den moderna
havsrättens utveckling startade 1945 genom att USA:s president Truman proklamerade att kontin entalsockelns, den naturliga förlängningen av landmassan utanför USA:s, tillgångar låg under amerikansk jurisdiktion.
Efter denna tidpunkt kom allt fler
stater att proklamera breda suveränitetszoner. Syftet var att tillförsäkra sig om
tillgången till de naturtillgångar som man
anser finnas i havet och på dess botten.
FN tog initiativ till sammankallande
av havsrättkonventioner för att reglera
haven och dess utnyttj ande. Tre konferenser har avhållits. Under de första två
nåddes viss enighet. Vid den tredje konferense n 1982 uppnådde deltagande länder konsensus på balans mel lan rättighe-

ter och skyldigheter vad avser principer
om havens frihet och havens tillgångar
ställda mot nationella intressen, nationella önskemål, krav, miljöh änsyn och
ekonomiska intressen. Med den tredje
havsrättkonventionen UNCLOS III från
1982 har man uppnått en havsrätt som
tar tillvara haven som mänsklighetens
gemensamma arv och även om inte alla
stater ratificerat konventionen har den
blivit sedvanerätt för uppträdande till
sjöss och i luften .
Grunden till att vi nu nått fram till
konsensus om havsrätt är en resolution
antagen av FN 1970, i vilken FN förklarade havsbotten och dess underlag utanför
nationell jurisdiktion samt nat urtillgångarna där till att vara och är mänsklighetens gemensamma arv. Denna ofta åberopande resolution, som egentligen Maltas FN-ambassadören Arvid Pardo myntade i ett tal1967, kan sägas ha blivit något av en ideologisk grundval för strävande att förnya havsrätten .
Inom havsrätten finns ett antal begrepp som ligger till grund för att hävda
en kuststats rättigheter och skyldigheter.
Begreppen är oftast kopplade till gränser
eller gränslinjer.
Nedan framgår en kort beskrivning
av innehållet i gällande havsrätt, The
Law of the Sea 1982, UNCLOS III.
INRE VATTEN, som begränsas av
kustlinjer och/eller baslinjer. Innanför
dessa linjer är en stats territorium och
kuststaten har full suverän itet
TERRITORIALHAVET begränsas
av en linje, territori al havsgrä nsen , som
går 12 M utanför kustlinjer eller baslinjer. Innanför denna linj e har kuststaten
suveränitet, men "Freedome of navigation" gäller och fartyg har rätt till oskadlig genomfart. Oskadlig genomfart innebär att fartygen ej får störa kuststatens

lugn och ordning. Ubåt måste befinna sig
i övervattensläge.
TILLÄGGSZONEN, är en zon, som
en stat kan proklamera,/Sverige har fn
inte gjort detta/ och som begränsas av en
linje12M utanför territorialhavsgränsen.
Inom denna zon har kuststaten kontroiirätt avseende tullar, skatter och invandring.
EXCLUSlVE ECONOMIC ZON l
EEZ/ är en zon, som begränsas av en linje 200M utanför kustlinjer eller baslinjer,
dock som längst intill mittlinje mellan
stater. Inom denna zon har kuststaten
ensamrätt när det gället utforskning och
utvinning av alla ekonomiska tillgångar,
både levande och icke-levande. Kuststaten bestämmer högsta totala fångstmängd av fisk. "Freedome of Navigation" föreligger i zonen. Kuststaten har
rätt att prioritera verksamheten i zonen,
på ytan och under ytan.
KONTINENTALSOCKELN mom
EEZ, kuststaten har ensamrätt till utforskning och utvinning av tillgångarna
på havsbotten. Länder har rätt att lägga
ut kablar/ rör
FRIA HAVET/The High Sea/ är området utanför EEZ.
Inom om rådet råder "Freedome of
Navigation ", fri het att navigera, till överflygningar, att lägga ut kablar och rör, att
uppföra konstgjorda anläggningar, att
fiska , bedriva vetenskaplig forskning
Ingripande endast mot fartyg som för
den egna flaggan.
Fiske skall ske genom samarbete mellan stater beträffande resursernas bevarande och förvaltning
THE AREA, havsbotten och området under denna på det fria havet. Området förvaltas av ett FN-organ-The international sea-bed authority and the enterprise - vilka ger licenser för utvin-
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ningar i The area
INTERNATTONELLA SUND ger
möjlighet i vissa sund, t ex Engelska Kanalen , Gibraltar Strait m fl till oskadlig
genomfart, men på ett friare sätt än
oskadlig genomfart. Ubåt får gå i uläge,
fartyg får passera i stridsformering.
HISTORlSKA SUND, t ex Öresund,
Ålandshav, Bosporen. Här gäller särskilda regler enligt gammal sedvana.
SKYDD OCH BEVARANDE AV
DEN MARINA MILJÖN. Stater har
grundläggande skyldighet att vidtaga åtgärder och stifta lagar för hindrande,
minskande och kontroll av föroreningar
av den marina miljön och att samarbeta
internationellt. Kuststaterna har omfattande jurisdiktion inom EEZ
MARINVETENsKAPLIG FORSKNING är underkastade regleringar.
Kuststaten ger tillstånd till forskning, vilken skall främjas och tillstånd bör normalt beviljas
BILÄGGANDE AV TVISTER skall
biläggas i god tro och med fredliga medel
För att bilägga havsrättstvister finns
havsrättsdomstol i Hamburg och den internationella domstolen i Haag
Med dessa regler som grund har kuststaterna att reglera sin åliggande samt
reglera uppträdande med de resurser,
som har att övervaka, att lagarna och förordningarna efterlevs.

Finns det någon koppling till den ovan
beskriva havsrätten?
Det finns ett antal avtal, lagar, överenskommelser som äger tillämpning. De
är såväl nationellt som internationellt utgivna.
Nedan framgår de som berör fredstida
operationer.
- FN-stadgan
- IKFN-förordningen/
82:756/
- UNCLOS /82-12-10/
- sjötrafikförordningen l
86:300/
- skyddslagen /90:217
Tillträdesförordningen l
92:118

Lagar och förordningar

Dessa regelverk handlar till huvuddelen om förhållanden och agerande på
och inom svenskt territorium och verksamhet kopplat till svenska enheters
uppträdande inom EEZ och på det fria
havet.
Regelverk som behandlar svenska
förhållanden och agerande gentemot andra nationer utanför svenskt territorium
finns ännu ej utgivet av regeringen, utan
återfinns som ett utkast inom FM med
benämning
- RUFF /Riktlinjer för uppträdande
med fartyg vid främmandemaritim
verksamhet/

På vilket sätt styr regeringen upp sina
skyldigheter och rättigheter att upprätthålla intentionerna i havsrättskonventionen samt övriga folkrättsliga åtagande
och huru försvarsmakten kan utnyttjas i
utrikes-och säkerhetspolitiken.
Vilket regelverk är det som råder till
sjöss, som stöd för chefers agerande?

I och med dagens säkerhetspolitiska
situation i världen och med stävanden
och de behov som länder har med att utnyttja stridskrafter i PSO och med krav
på att kunna handskas med stridskrafter
på ett kontrollerat sätt, utger många nationer re,gelverk som behandlar ROE i
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olika konfliksituationer.
Ett exempel på detta är
- Draft UFM/ U se of Force Manuallut
arbetat av N a vy Warfare Developement Command, 1999.
En internationell handling som ger
stöd , främst för NATO-enheter i samband hauterandet av ROE .
Om en situation eskalerar till krigstillstånd tillkommer lagar och förordningar som reglerar The Law of Arrned
Conflicts att behöva utnyttjas. Exempel
på sådana är
Genevekonventionerna
Haagkonventionerna
San Remo manualen.

VadärROE?
I engelskt språkbruk är det en förkortning av "Rules of engagements", regler
vid engagement eller möte, dvs möte
med främmande enheter/aktörer till
sjöss, i luften eller på marken och då man
har att lösa en militär uppgift under ett
mandat/operation/uppgift och i en given
säkerhetspolitisk situation. I svenskt
språkbruk ser man ibland ordet Insatsregler som definition på ROE. Marinen
har beslutat att i svenskt språkbruk utnyttja uttrycket ROE.
Militära förband är en del av en regerings säkerhets-och utrikespolitik. Det
innebär att ROE måste uttrycka regeringens vilja då militära uppgifter skalllösas avseende:
- Vad man vill uppnå med en insats
- Hur man vill uppnå denna insats
- Vilket agerande man vill ha ut av
underställda chefer
med syfte att kunna kontrollera processerna och uppnå sina syften.

Ä ven om en regering kanske kommer
att beskriva sina ROE i relativt grova
termer, måste de dock vara införstådda
med vad som sker och vilka "diplomatiska steg och åtgärder" som en fartygschef
kan komma att göra i samband med ett
ingripande vid en situation nära Sverige
eller långt hemifrån. Här kan man identifiera bl a tre åtgärder, som man måste
beskriva, förstå och inse vad som kan bli
följden vid ingripanden, nämligen:
- Hur kommer en chef att göra uttalande/överbringa meddelande /eng. statement/ för att lösa uppgiften?
- Hur kommer en chef att göra varningar /en g warning/ för att nå sitt syfte ?
- Hur kommer en chef att utnyttja sina
vapen?
Till den senare hör också frågan
- Hur upplever/tolkar en chef en hotsituation?
Om vi börjar med att se till hur varning bör ske kan vi först se vad IKFN säger i ärendet. Jml IKFN skall vid vissa
tillfällen ingripande föregås av varning.
Enligt IKFN är definition på varning åtgärder såsom
- radiomeddelanden
- visuella signaler
- varningskott
Under varning kan man också se att
en chef skall kunna utnyttja "ordet anmodan" när han vill varna en aktör. Ordet anmodan används utan närmare definition. Ä ven en "statement och warning" måste ha en innebörd och syfte
som i slutändan är ett uttryck för regeringens säkerhet-och utrikespolitik. Hur
långt skall vi gå, vilket hot vill jag vara
beredd att insätta om ej åtlydnad.
Enligt handlingen, "Use of Force Manual" , återfinns ett antal uttryck för hur
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"en warnirig och ett statement" bör utformas för att nå effekt. Det kan också i
detta ingå eller anges hur långt en chef
på fältet får gå och var han måste begära
stöd hos överordnad chef, om incidenten
eskalerar. Väsentligt att vi /på alla ledningsnivåer/är medvetna om innehållet i
statement och warning så att vi vet vilken
effekt som erhålles och framförallt var
nästa steg blir i eskaleringsskalan.
Nedan följer utdrag/exempel från
Use of Forces Manual på hur ett Statement eller en Warning kan formuleras

"Statements
Examples, to be used before warning
"You are inside the ZOS declared in accordance with the UN Security Council resolution XXXX. This resolution gives the
UN forces to mission lo enforce an embargo in the ZOS. You are requested to leave
this area as soon as possibly "
"I repeatthat you are inside the ZOS declared by UN. Leave the area immediately"
"You are harassing units belonging to my
UN force operating under the Security
Council resolution XXXX. Stop your
manoeuvre, set course XXX and do not
manoeuvre closer to my units than 3 nm" l
Primary outside ZOS

Wamings
Example~; used in voice procedures and by
underwafer telephone.

(Warnings against submerged submarines
5 small ASW-weapons)

~

"If you not o bey my order 1 can be force d
to use violence against you"
"You are still not obeying my orders. I will
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svenskt territorium, svenska enheter
svensk personal eller materiel

fire warning shot in .front of you"
"You ignored my warning shot. If you not
follow my order I will fire next shot
through yourfunnel" l Authorised by CTG
"I will use weapons against you which can
cause serious damage on you v ess el" l Authorised by MCC"
Det kan nämnas, att de marina övningar i internationella insatser som idag
genomförs, utnyttjas ovanstående sätt att
överbringa statements och warnings.
Nästa steg i incident kan bli behov alternativt krav på utnyttjande av våldsmedel.
Vi måste då ha förståelse för begreppen
- fientlig handling
- fientlig avsikt
Båda ligger till grund för chefers utnyttjande av maktmedel.

Vid deltagande i internationella operationer definieras fientlig avsikt enligt samma
principer som fientlig handling. Särskild
vikt måste här läggas vid nationella restriktioner så att en oönskad eskalation ej
uppstår.
Enligt FN-stadgan äger chef bara rätt att
använda våld i självförsvar. Utnyttjat
våld skall dessutom vara
• nödvändigt
• stå i proportionalitet
• medmänskligt
detta kan också beskrivas som att
•
•

Fientlig handling kan definieras som lutdrag ur RUFF/
ett anfall eller annat utnyttjande av
våldsmedel mot svenskt territorium,
svenska enheter, svensk personal eller
materiel av annan nation eller terroristgrupp/ anm här gäller det att rätt
definiera om terroristgruppen är en
militär enhet eller en civil organisation. l det senare fallet är terroristhandlingen ett civilt brott och skall
handläggas och agerande ske av polismyndigheter/
Vid en internationell verksamhet förtydligas begreppet med avseende på det mandat som insatsstyrkan erhållit samt vilka
nationella restriktioner som ev finns för
deltagande enheter.
Fientlig avsikt kan definieras som
hot om utnyttja11;de av våld från annan
nation eller terroristgrupp mot

minsta möjliga våld skall
utnyttjas
icke dödligt våld skall utnyttjas

Ett problem idag är den moderna stridsmiljön med långräckviddiga sofistikerade vapen, snabba stridsförlopp. Det kan
bli svårt att uppfatta eller konstatera om
fientligt angrepp eller hot föreligger mot
mig. Reaktionstider från det att mål upptäcks till dess det bör bekämpas blir ofta
mycket korta varför identifieringen av
målen kommer att behöva gå fort. Det
kan då inte bli aktuellt att hinna med att
från en chef på fältet att efterhöra alternativt begära förändrade ROE från högre
ledningsnivå.
Om vi då går tillbaka till definition på
fientlig handling är då t ex:
-en belysning med en eldledningsradar
utanför svensk territorialhavsgräns mot
mig att betrakta som fientlig handling?
-sändning med sonar och kontakthållning utanför svensk territorialhavsgräns

mot mig att betrakta som en fientlig
handling?
I samband med en taktisk slutövning
inom MKS och där vi utnyttjade Legal
Advicer /folkrättsrådgivare/ gjorde vi
fö ljande tolkning av ROE avseende
- "Anfall på enhet som visar fientlig
avsikt är tillåten"

Tolkningen blev "Anfall på utländskt statsfartyg eller flygplan som överskridit den
svenska territorialgränsen under omständigheter som tyder på fientlig avsikt mot
skyddsobjekten eller svenska sjöstridskrafter skall ske utan föregående varning.
Detsamma skall gälla mot utländska
statsfartyg eller flyplan utanför svenskt
territorialhavsgräns under förutsättning
att dessa vidtar eller uppenbarligen förbereder våldshandlingar mot svenska
skyddsobjekt eller svenska sjöstridskra{
ter.
l detta sammanhang skall termen
våldshandtig förstås alla former av eldgivning, minfällning, undervattenssprängningar etc samt uppenbar förberedelser
härför. Exempel på detta är låsning med
eldlednings radar, stridsmanövrarför intagande av skjutlägen mm.
Om fartygschef uppfattar att fartyget
eller skyddsföremålets säkerhet personellt
och/eller materiellt hotas är detta alt uppfattas som våldshandling och skall mötas
med vapenmakt. Underställda chefer informeras om alt varning skall ges i tveksamma fall innan vapeninsats sker och
alla insatser skall stå i proportion till vidtagna åtgärder från nu nämnda fartyg."
Om ovanstående tolkning av ROE kan
man konstatera att, om jag vid hot om insats kan agera finns det chans att jag alltid kommer att vara etta och jag därmed
kommer att skydda mig själv, min besätt-
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ning och mitt land. Har man inte denna
tolkning om hot om våld utan jag alltid
måste vänta på fientlig vapeninsats, dvs
vapnet, finns det risk att jag alltid blir
tvåa .
Hur ser då ROE ut och vad och inom
vilka områden behöver man ge inriktningar och stöd för chefers agerande.
Nedanstående förteckning över hu-

vudregler är hämtade ur MKS Exoporde
för MKS internationella övningen Southern Cross 99 som använts under de senaste marina större övningarna.
Under varje huvudgrupp finns det ett
antal handlingsalternativ beskrivna, som
ger chef anvisningar och stöd i hur att
agera

30

Prevention of harassment of 3'd party person nel.
Purpose: To authorise actions in response to harassment of 3'd party personneJ and
control of the force when conducting counter-harassment.
31
Electronic warfare
Purpose: To authorise and con tro! the use of Electronic Counter Measures (ECM).

No te: These rules do not constrain the use of self-protection ECM subsystems.
32
Preparation of andfor tiring of weapons and ordnance for training purpose
Purpose: To authorise and contro l the preparation of weapons and ordnance for training purposes in the presence of a potential enemy.
D eten tio n or seizure of equipment, cargo or personneJ

Purpose: To authorise and define the scope of embargo operations.

20

Geographic positioning of own forces

Purpose: To apply geographic limitations to operations by TF forces
21
Relative positioning of own forces
Purpose: To apply relative positioning limitations on operations by TF forces.
22
ldentification of suspected targets
Purpose: To define the criteria in order to identify suspected targets
23
Infrared and visual illumination
Purpose: To contro l the use of in frared or visual illuminates.
Warnings and diversions

24

Purpose: To authorise the passing of warnings and orders of diversions and to contro l
the type of weapons that ma y be fired for warning purposes.
25
Boarding
Purpose: To authorise boarding operations and control the use of force during those
operations
26

Prevention of boardin g, detention or seizure
Purpose: To authorise actions to prevent interference with TF operations and to contro! the use of force in those operations.
27
Intervention in non-military, maritime operations

Purpose: To authorise intervention in non-military maritime operations and to contro l
the u se of force in such intervention operations.
28
Intervention in trade and services
Purpose: To authorise intervention in trade and services and to contro l the use of force
in those operations.
29

Harassment and counter-harassment

Purpose: To authorise actions in response to harassment and contro l of the force when
conducting counter-harassment.

120

U se of force in designated operations
Purpose: To authorise the use of force under specific circumstances in designaled operations.
U se of specilie weapons in designated operations

Purpose: To contro l the u se of specific weapons in designated operations.
Attack
Purpose: To authorise and contro l attack( s) in the face of h ostile act , h ostile in tent or
for operations.
Inom dessa huvudområden har chefer på
olika nivåer att ta ställning till de underalternativ som finns beskrivna, för att
kunna lösa tilldelade uppgifter.
Ledningsnivåerna, som har att besluta om och arbeta med ROE-alternativ
antingen i samband med en planering av
en operation eller att behandla förändringar /ROEREQUE, förfrågningar/ under en operation, är i dagsläget
FC --{> Förbandschef--{> MK--{>
MB --{> HKV --{> Regeringen
Mot bakgrund av den tidigare skisserade stridsmiljön med korta reaktionstider och insatstider ställer detta oerhörda
krav på ledningsnivåerna att dels vara
bemannade med rätt personal, ha adekvata kunskaper och att ha rätt beredskap
och förmåga och vilja att kunna fatta beslut och stödja chefs agerande.

De olika ledningsnivåerna måste
kunna stabsarbeta med stor snabbhet
och korta tidscyklar då de handlägger
ROE-frågor. Är det så? Finns det risk att
maskineriet och arbetet med att stödja
chefer på fältet kommer att gnissla och
därmed försvåra att uppgiften löses rätt
och med risk för förluster på människor
och materiel? Jag upplever att vi idag
inte har full harmoni i de olika nivåerna
när dessa frågor behandlas. Ibland får
man uppfattningen att man inte tar RO Efrågor i den marina vardagen på allvar
utan viftar bort problemet.
Det har under lång tid i militära staber funnits befattningen - Legal Advicer. Mot bakgrund av gårdagens säkerhetspolitiska världsbild har vi uppfattat
honom som stödet för chefen avseende
krigets lagar och tillämpningar av dessa.
I och med den förändrade världsbil-
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den, behov av avspänning och en minskad konfliksupptrappning har chefer
både nationellt och internationell sett
behov att i ökad grad kalla in och ha med
Legal Advicer vid genomförande av operationer och nationella och internationella övningar.
Det är väsentligt att Legal Advicer
har rätt utbildning och ges rätt utbildning. För att stödja en marin chef måste
Legal Advicer har utbildning såväl i The
Law of Arrned Conflict som kunskap i
The Law of the Sea. Inom MKS har vi
under de senaste tre åren vid samtliga

övningar haft Legal Advicer inkallad till
stöd för chefen och som kompetensuppbyggare för MK-staben
Vi får dock inte glömma bort Legal
Actvieers titel. Han är en juridisk rådgivare, som skall ge råd och underlag för
chefs beslut. Chef kan inte frita sig från
sitt ansvar att fatta beslut. Jag ser behov
av att i framtiden på taktisk nivå inom
Marinen har folkrättsutbildad personal,
såväl jurist som officer, anställda för att
stödja morgondagens chefer i sina åliggande.

Olika uppdragsprofiler

•

Vad är då i den marina vardagen där
ROE behövs för att professionellt genomföra en operation, ett ingripande såväl nära hemmafarvatten som långt
ifrån?
Här nedan är förtecknat några exempel:
beredskapskapfartyg till sjöss med
uppgift sjöbevakning
MCOP/ Mine clearance operation l i
Balticum
Utbildningsexpedition med HMS
Carlskrona
Underrättelseföretag
Örlogsbesök i främmande hamn

Beredskapskapfartyg till sjöss med
uppgift sjöbevakning

Fartyget har i freds tid och i nuvarande omvärldsläge att
övervaka svenskt territorium
övervaka fartygstrafiken inom EEZ
Mot bakgrund av detta skall åtgärder
kunna genomföras jämligt IKFN för att
lösa uppgifter enligt tillträdeskungörelsen.
Beredskapsfartyget skall ha direktiv
angående uppdragsprofil i stort, dvs skall
agerandet innebära

Internationella övningar
PSO
mm
Vad är problemställningar och behov
av ROE vid ovanstående uppdrag?
Här nedan har jag beskrivit en del
fakta, vilket bör generera behov av ROE
från samtliga nivåer
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Fortsatt avspänning
Status quo
Eskalering
i förhållande till dagens situation. FC
skall också har riktlinjer hur "warnings
och statesment" skall ske, hur nära/störande manövrering får ske vid möte/

identifieringar av såväl stats- som handelsfartyg.
Regelverket som MK idag stödjer sig
på är IKFN och RUFF. Här bör ånyo påpekas att RUFF är utgivit av FM och inte
av regeringen. Det innebär att regeringen fn inte tar ställning till vår verksamhet
utanför svenskt territorium och hur
svenska chefer agerar gentemot andra
nationers enheter.
•

MCOP i Haiticum

Här inträffar ett annat problem att ta
ställning till utöver ovan beskrivna. Hur
skall svenska enheter agera när de uppträder på främmande länders territorium
och där bedriver minröjningsoperationer? Till del klaras detta ut bilateralt avtal mellan Sverige och det land där verksamheten skall bedrivas. Detta dokumenteras i Status of Forces Agreement l
SOFA/ eller i Memorandum of Understanding /MOU/. Men vad händer och
hur skall chefer agera om tredje parts nationer i någon form vill störa eller hota
pågående verksamhet inom annat lands
gränser? Fortsätter operationen och att
det därvid antas att värdnationen stödjer/skydda svenska enheter eller avbryter
svenska enheter operationen och lämnar
annat lands territorium? I denna fråga
har jag aldrig sett något ställningstagande. Jag bedömer att vi kommer att råda
chef att avbryta och därefter låta frågan
slutligen avdömas av Regeringen.
•

Utbildningsexpedition med
HMS Carlskrona

Under denna operation måste ställning
tas inte bara till sådana som beredskapsfartyget fick ovan, dvs hur att agera i när-

heten av andra fartyg utan även frågor
rörande
Om man kommer i kontakt med båtflyktingar
Om man kommer i kontakt med pirater
Om man kommer i konflikt med andra
nationer hur The La w of the Sea
skall tolkas.
Här kan man konstatera att chefen är
långt hemifrån och det kan då genereara
långa tider för att erhålla stöd och förändringar i ROE .
På senare år har chefen fått ett antal
ROE från minkrigsavdelningschef att
gälla under utbildningsexpeditionen. De
omfattar främst de som ett beredskapsfartyg erhåller i samband gång till sjöss i
svenska farvatten. Jag har dock ännu inte
sett Regeringens ställningstagande när
det gäller de tre ovanstående frågeställningarna.
Vari ligger då problemen med dessa?
Båtflyktingproblemet kan uppstå och
tolkas som ett sjöräddningsfalL Flyktingar kastar sig med flit i havet för att därigenom försöka bli räddade och komma
till ett annat land . Inledningsvis är det
inget sjöräddningsfall och om de ej hoppar i sjön kommer inte heller sjöräddning att uppstå. Om FC ombord på något
sätt blir tvingade att ta ombord båtflyktingar kommer problemet att bli, var kan
dessa sättas iland? Ja troligen inte i närområdet, för det finns inget land där som
är beredda att motta dessa, då de betraktar dem som flyktingar och inte som räddade i en sjöräddningsoperation. Risken
är att FC får återvända till Sverige för att
lösa problemet.
Vi läser idag ganska ofta om pirater
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som opererar till sjöss. Detta är i grunden
ett civilt brott. Vilka medel och hur långt
i användandet våldsmedel/vapenmakt
får FC gå för att klara ut sin situation att
inte få pirater ombord?
Tolkningar av The Law of the Sea? Det
finns länder i världen som tycker sig kunna kräva och hävda både större suveränitetszoner och hävda hur militära enheter
får agera och uppträda inom sina områden. Får chef bedriva artilleriövningar 50
M utanför främmande lands kust?
Inför en utbildningsexpedition finns
all anledning i världen att föra ROE- diskussioner med UD. Det borde vara en
självklarhet att UD tar ställning i ROE
vid utiandsexpedition inte bara de allmänna utan även t ex de tre ovan nämnda samt eventuellt andra problemområden. Som en parentes anser jag att UD
också bör passa på tillfället att ta ställning och ge FC guidlines om vilka budskap som FC skall framföra och/eller
hävda i anslutning till besök i främmande
hamn och gentemot andra nationer.
" A warship is the best ambassador"
•

Örlogsbesök i främmande hamn

Utöver vad som tidigare och ovan
nämnts om ROE tillkommer även behov
av ROE vid besök i främmande land om
vad och hur chef får agera i anslutning till
dess territorium. Hur skall en eventuell
avdelad svensk militärpatrull agera på
främmande territorium? Hur skall chef
agera om flykting tar sin tillflykt till det
svenska fartyget, om terrorister tar sin
tillflykt till fartyget?
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•

Underrättelseföretag med fartyg och
flygspaning

Här tillkommer utöver tidigare redovisade problem med att ange hur nära, hur
intensivt annat lands territorialhavsgräns
eller andra nationers militära enheter
våra enheter får operera . Det gäller att
göra en avvägning så att man kan lösa
uppgifterna att t ex inhämta underrättelser till att man inte stör så att den främmande verksamheten som man vill studera inte kan bedrivas. Det är lätt för
dessa operationer att komma för nära
andra länders enheter och därmed riskera viss upptrappning och eskalering av
nivån mellan länder. Som rubriken säger
kan det finnas flera vapensystem som
sätts in. I dagens ledningsorganisation är
det alltför ofta olika chefer som ansvarar
för ledning av olika system. Det måste
alltid i slutändan på den taktiska nivån
finnas en chef som anpassar och reglera
ROE kopplat till operationen.
På senare tid kan man också konstatera att mht hur svenska militära chefer
besöker länder i anslutning till vårt närområde och där studera och följa intressant övningsverksamhet, måste man av
denna anledning också eventuellt anpassa ROE.
Eftersom många stora övningar från
andra länder bedrivs i vårt närområde är
det väsentligt att tydligt klargöra svensk
policy/ROE avseende hur vi opererar
och agerar i våra närliggande farvatten
vid svensk övningsverksamhet, svenska
underrättelseoperationer. Tydligt skall
klargöras vårt behov av "Freedom of N avigation ", våra rättigheter att utnyttja havet och luftrummet för våra intressen.
Dessa avsikter måste då kräva/resultera i
anpassade ROE, så att chef på platsen
kan hävda de svenska intressena.

•

Internationella övningar/PSO

Jag väljer att sammanföra dessa två rubriker till en. Vårt deltagande i internationella övningar, t ex Baltop mfl, syftar till
förtroendeskapande åtgärder och krisdämpande åtgärder. Men i förlängningen
skall ju syftet vara att tillsammans med
övriga nationer kunna genomföra en
PSO. Det innebär att vi måste utnyttja
övningar för vår del att markera inför andra nationer svensk ståndpunkt i säkerhet-och utrikespolitik, svensk ståndpunkt i utnyttjande av svenska enheter i
en PSO, svensk ståndpunkt i vilka ROE
som våra förband kan tänkas erhålla vid
en PSO. Idag tar vi inte tillfället i akt i
vårt operativa/taktiska ledningssystem
till denna möjlighet att öva oss. Deltagande i internationella övningar sker endast i verksamhetsröret och inte med
medverkan av taktiska chefer. Försök
har gjorts med detta , men har ansetts störa utbildning och övningen. Här är väsentligt att klargöra vem som harTacom l
Tactical command, svensk chef/ resp Tacon/ Tacktical controll, Force commander motsv/. Vi måste lära våra chefer på
alla nivåer hur vi anser att vi skall leda
svenska enheter i en skarp operation. Jag
anser att ett skarpt deltagande i en PSO
måste svensk ledning av deltagande
svenska förband kunna ske av våra taktiska chefer, idag C MK imorgon C MTK

Sammanfattning
Jag vill med detta anförande försöka, med
mina 30 års erfarenhet inom taktiskt/operativa verksamhetsområdet, visa på ett
utökat behov av delaktighet på alla nivåer i dagens operationer och övningsverksamhet. Vi måste aktivt stödja chefer
med ROE. Mot bakgrund av de relativt

snabba förändringar i världspolitiken,
den snabba tekniska utvecklingen och
ständiga framåtmarsch av våra vapensystem, måste vårt ROE-system vara en levande del i vårt stabsarbete och beslutsfattning för de som handskas med våra
förband i vår marina vardag
Chefer på alla nivåer måste ta aktivt
del i ROE då våra förband sätts in såväl i
internationella övningar som skarpa in satser nära eller långt bort. Vi måste också själva övas i hur vi villleda våra förband. Systemen blir inte fulländat förrän
samtliga ledningsnivåer, inklusive den
högsta politiska nivån, tar aktivt del i
ROE, genom att antingen ange övergripande riktlinjer eller tydligt talar om hur
man vill har det. Det är också väsentligt
att alla nivåer sätter sig in i, hur, med givna regler, en chef kan förväntas agera
och vilka konsekvenser eller resultat/reaktioner kan erhållas
ROE handlar ytterst om en politisk
vilja som skall syfta till att nå politiska
mål. Ambitionen kan vara alltifrån att nå
avspänning till status quo till eskalering.
En stats intressen är ytterst egoistiska. I
dagens omvärldsläge finns dock många
samfund som kommer att påverka stater
när de agerar för att nå sin syften .
Givetvis krävs skilda regler för insatser på eget territorium, på uppträdande
på annan stats territorium eller deltagande i internationell övning/PSO. Likaså
krävs vitt skilda regler beroende på vilket tillstånd staten befinner sig, fred , kris
eller krig. Det är vidare ett krav att de
ROE en stat utformar harmoniserar med
internationella lagar, konventioner och
lagar och till antagen sedvänja och folkrätt.
Vi måste ställa krav på kunskap och
delaktighet i ROE och i planering och
vid genomförande av svenska operatio-
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ner, små som stora, nära eller långt bort.
Att rätt kunna utnyttja Legal Advicer i
sin roll som folkrättsrådgiva re. Att chefer
talar med varandra för att förklara givna

Ledamoten
HANS JEVRELL

ROE eller förklara varför inte andra
ROE tilldelas eller varför behov av nya
ROE föreligger. Syftet är alltid att lösa
tilldelad uppgift med så fredliga medel
som möjligt.

Örlogskapten J-lans Jevrell är lärare vid Försvarshögskolans militärtekniska inslilulion

Meddelande från K Ö MS
Bibliotek
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Ledningssystem - evolutionär process!
fnträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm 25 april 2000
Under de senaste tio åren har jag uppfattat att begreppet "Ledningssystem" har
kommit på modet. För mig inom Marinen har ordet kommit att förknippas med våra
tekniska ledningsstödssystem. Efter studier inom området har jag kunnat konsiatera
att det finns lika många enskilda definitioner som det finns användare av uttrycket
Ledningssystem. Jag har därför valt att titta på begreppet ledningssystem utifrån vad
det betyder och vad det innebär. Jag har även kommit att fundera över hur utvecklar
och utvecklas ett ledningssystem. Om det i definitionsfrågan är svårt att finna ett
gemensamt svar så är det inget emot vad det finns om hur man utvecklar ett
ledningssystem.
"Det är trivialt men ändå nödvändigt att understryka att all mänsklig verksamhet
grundas på och förutsätter någon form av "ledning", dvs. val av handlingsalternativ,
utförande av handlingen och kontroll/uppföljning av resultatet". (Orhaug, 1995,
s45)

Vad är ett ledningssystem?
Vi kan i litteraturen och i praktiken finna
ett antal tolkningar av vad ett ledningssystem är för något. Det som förbryllar
är att dessa inte alltid överensstämmer
det finns skillnader dem i mellan. Synsättet på vad ett ledningssystem är för något
beror således av vilket perspektiv vi anlägger när vi försöker beskriva vad vi
menar. Det finns de som anlägger tids-,
rums-, struktur- och teknikperspektiv på

vad ett ledningssystem är. Jag ska här
nedan redovisa några synsätt om hur begreppet ledningssystem kan tolkas.

Försvarsmakten
Försvarsmakten skriver att det militära ledningssystemet konstitueras av Ledningssystemteknik, Ledningsdoktrin, Ledningspersonal och Ledningsorganisation (Ag
Ledningsdoktrin, 1999, sid 28). Dvs. ledningssystemets ramverk är detta, vilket kan
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vara rätt, det FM inte berör är vilka aktiviteter som utförs i ledningssystemet. Vi
saknar således ett aktivitets-/tidsperspektiv. Den frågan kan endast besvaras
om vi vet vilken betydelse Försvarsmakten lägger i de olika orden.
Vad avser de med orden:
Ledningssystemteknik, är det den
teknik som utnyttjas av ledningspersonalen?
Ledningsdoktrin, Doktrin "Ett formellt uttryck för den kunskap som utgör
den viktigaste grunden för verksamheten
inom det militära försvaret " (Ag Ledningsdoktrin , 1999, sid 6). Således skulle
ledningsdoktrinen vara den kunskap som
utgör basen för Försvarsmaktens ledningsarbete.
Ledningspersonal, den personal som
arbetar i staben.
Ledningsorganisation, är en del i ett
större sammanhang med över- och underställda enheter.
Det vi kan säga om Försvarsmaktens
syn på ledningssystemet är att den har,
kanske, hittat gränser för vad ett ledningssystems yttre ramverk är för något.
Den verksamhet som bedrivs inom ledningssystemet beskrivs i ledningsdoktrinen. Jag anser att detta synsätt är av en
strukturell karaktär. Tolkar man Försvarsmaktens Ledningsdoktrin visar det
sig att Försvarsmaktens ledningssystem
utövar ledning av verksamheten dvs att
ledningssystemet är en solitär vid sidan
om verksamheten. Enligt Orhaug 1 krävs
e ndast ledning när vi har en verksamhet
således bör verksamheten som bedrivs
vara styrande och ledningssystemet ses
som en del av verksamheten. Jag vill hävda att det då är svårt att skilja ut vad som
är specifikt kopplat till ledningssystemet
kontra verksamheten.
1

Se inledning.
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Akademiska

Ledningssystem

inom den akademiska världen har nu begreppet ledningssystem, eng command
and control, genomgått en relativ djup belysning både i Sverige och utomlands. Vid
FHS och vid National Defence University
i USA har litteratur publicerats i ämnesområdet. Här nedan följer två definitioner.
"Med ledningssystem ska vi förstå alla
de hjälpmedel (organisationer, funktioner, tekniska system etc.) som en befälhavare, chef, ledare utnyttjar för att komma
fram till ett handlingsbeslut, låta detta
verkställas och sedan utföra uppföljning
för att kontrollera resultatet av besluten l
åtgärden" (Orhaug, 1995, s45).
Orhaug diskuterar vidare i sin artikel
om vad militär ledning är och hur detta
skulle kunna påverka begreppet Ledningssystem. Skillnaden mot ovan nämnda definition är att den militära stabsverksamheten påverkar begreppet så att ledningssystemet är till stor del kopplat mot
detta.
"In general terms, C2 is everytbing an
executive uses in making decisions and seein g they're carried out; it includes the authority accruing from his or her appointment to a position and invalves people, information, procedures, equipment, and the
executive's own mind. A C2 process is series of functions which include gathering
information , making decisions, and monitoring results. A C2 system is a collection
of people, procedures, and equipment
which supports a C2 process." (Coakley,
1991, s 53). Dessa två definitioner stämmer väl överens. Coakley tillför även ansvarsbiten eller bemyndigandet att utöva
ledning, att det är en process och att C2
system utgörs av ett antal objekt. Jag vill
påstå att Coakleys definition är den mest
heltäckande som jag hittills funnit.

Ordet ledningssystem är sammansatt av
två ord; ledning och system. För att kunna
gå vidare bör vi först förstå vad ledning
och system innebär och betyder. Dessa
två begrepp är väl diskute rade varav ledning nämns och diskuteras i definitionerna ovan. Begreppet system är dock inte
diskuterat" A system is here defined as a
set of objects tagether with relationships
between the objects and between their
atlributes related to each other and to
their en vironment so as to form a Who! e"
(Schoderbek, 1990, s13). Denna system
definition är i dag en vedertagen definition.
Ett annat viktigt ställningstagande vi
måste göra är hur ska vi tolka det sammansatta ordet "ledningssystem". Ska vi
se det som ett system för ledning eller att
det är system som stödjer ledningen? I det
första synsättet bör vi finna objekten till
ordet ledningssystem i det andra bör vi
finna system som stödjer ledningen . Det
skiljer sig avsevärt om vi nu förändrar
vårt synsätt på ordet ledningssystem. Jag
vill påstå av de definitioner vi studerat
ovan, så har man valt att välja den första
tolkningen dvs ett system för ledning.
Utgår vi från det andra synsättet kan
vi finna att ledningssystemet består av ett
informationssystem, regelsystem, kunskapssystem och människan. Dessa har
jag funnit till dags dato och jag anser de
vara de viktigaste, det kan givetvis finnas
flera. Jag har utelämnat tekniken och det
är därför jag anser att det är en realisering av och en förlängning av en mänsklig funktion, vilket i sig inte tillför något
till diskussionen. Människan är aktören i
systemet agerar hon inte är hon inte en
del av systemet. Aktörerna i systemet
kan således finnas både inn anför och utanför den formella organisationsgränsen.

Hur människor interagerar med varandra i ledningssystemet beror av hur
informationssystemet, regelsystemet och
kunskapssystemet är uppbyggt. Människan kan vara både subjekt och objekt i
ett ledningssystem.
Med informationssystem avses ofta
en PC med nätverk eller någon annan
Langefors
idag.
informationsteknik
(1995) framför att ett informationssystem består av informations entiteter och
informationsprocesser. Vidare säger han ,
att ett informationssystem innehåller
även kommunikativ aspekt. En människa och en klocka utgör ett informationssystem där informationsteknologin utgörs
av klockan och kommunikationsteknologin utgörs av synen. Vidare utgör två
individer som samtalar ett informationssystem osv. Grunden för detta tankesätt utgörs av den iniologiska ekvationen l=i(D.S.t). l = Information , i =
informationsprocess, D = data, S = kunskap och t = tid . Denna är vital för att
kunna förstå ett informationssystem. Ett
informationssystem utgörs således inte
av teknik utan av ett antal informationsentiteter och informationsprocesser.
Kunskapssystem, detta är ett begrepp
jag valt att införa för att tydliggöra begreppet doktrin. l FOA tidningen nr 4
okt 1999, diskuteras begreppet doktrin
och dess betydelse. De kommer fram till
att ett gemensamt grunddrag är att doktrin kan ses som kunskap i olika aspekter.
Detta är en viktig iakttagelse vilket förtydligar begreppet doktrin. Det går att
använda ordet doktrin i stället för
kunskapssystem. Kunskapen kan finnas
formaliserad eller dold , med formaliserad kunskap avses att någon har iakttagit
och nedtecknat denna kunskap, med
dold avses att kunskap existerar men inte
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finns nedtecknad. Viss kunskap om något
kan sedan överföras till regler och förordningar därför anses de av människor
vara så viktiga att de bör nedtecknas och
förs då över till regelsystemet.
Sveriges lagar och förordningar är ett
tydligt och enkelt exempel på ett regelsystem och reglementen är ett annat.
Dessa regelsystem är exempel på formella regelsystem. Inom varje organisation
finns också informella regelsystem vilka
påverkar ledningssystemet.

Hur utvecklas ett
ledningssystem ?
Till att börja med bör vi skilja mellan metod och vad vi ska utveckla. När det gäller ledningssystem är åsikterna många
och det finns många uppfattningar.
Många gånger kommer det att råda en
het debatt bara beroende på missförstånd. Dock vill jag påstå att om vi ska
utveckla vårt ledningssystem måste vi
först veta vilka delar vi ska utveckla för
att sedan välja metod. Med metod avses
inte här en detaljmetod utan övergripande metoder.
studerar vi utvecklingen utanför försvarsdomänen kan vi se en viss turbulens
i hur ledningssystem har utvecklats. Vi
kan se tydliga steg beroende på av vilken
nu gällande ide inriktning som gällt. Från
rena tidsstudier där människor i fabriker
sågs som maskiner via kvalitet, stordrift,
småskalighet, medbestämmande, individualism, processer till dagens Balance
Score Card. Inom denna domän, har det
handlat och handlar väldigt mycket om
hur vi styr och leder en organisation. Vi
har inom det militära samma förändringar som inom det civila. Se utvecklingen som pågår just nu när alla tittar på
USA.
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Ett bra exempel på utvecklingen av
ett ledningssystem hade vi inom marinen
under ubåtsjakten på 1980 och 1990 talet.
Från eldtillåtelse från ÖB:s nivå ner till
den enskilde fartygschefen. Utvecklingen gick från det att TaL styrde alla insatser vid kontakter, till att kontakthållande
enhet ledde alla övriga enheter för att nå
ett bättre resultat.
Detta är ett tydligt exempel på hur
informations- , regel- och kunskapssystemet kom att utvecklas över tiden. Det är
därmed inte sagt att det ledningssystem
som utnyttjades under ubåtsjakt passar l
lämpar sig för andra stridssituationer.
Men det är viktigt att förstå och lära oss
av vad vi gjorde under dessa år så att vi
kan påverka vår framtida utveckling av
ledningssystem.
Vid ledningssystemutveckling måste
vi vara medvetna om de olika systemens
betydelse för varandra. Vi kan således
inte bara utveckla ett system och negligera de andra systemen. De som negligerar
något delsystem erhåller obalans i sitt
ledningssystem och kommer att vara den
som är mest sårbar. De system som är
enkla att påverka är informations- och
regelsystemen, de som tar tid att förändra är kunskapssystemet och människan,
vilket jag tror att de flesta instämmer i.
För att kunna utveckla de två första
systemen måste vi veta hur de är uppbyggda och hur de ser ut. Det tråkiga är,
att vid en förändring av dessa system
kommer de att påverka de andra två systemen, som i sin tur påverkar de första ,
och så vidare. Detta innebär att det inte
är någon ide att försöka utveckla allt på
en gång "Big Bang" utan det vi måste
fundera över är vilka delar av de system
som jag nämnt ovan är vitala och är en
förutsättning för hela ledningssystemet.
Jag hävdade ovan att tekniken bara är

en förlängning av en mänsklig funktion.
Det vi gör när vi utvecklar tekniska
ledningsstödssystem är att översätta delar av de nämnda ledningssystemet till en
arteffekt som stödjer systemet. Vi kan
inte göra detta, om vi inte vet hur systemet och dess delsystem är uppbyggda.
Fram till1970 var vår förmåga att skapa teknik som kunde förlänga l ersätta
vissa av våra förmågor långt underlägsen
vår egen kunskap om oss själva och våra
system . Efter 1970 finns det idag teknisk
kapacitet att ersätta och utföra det mesta
av våra förmågor och system. Vi har erhållit ett paradigmskifte från "teknikens
möjligheter medger att" till "vår egen
kunskap medger att".
Tekniken medger!

Sammanfattning
Vi bör använda uttrycket ledningssystem
med försiktighet. Utvecklingen sker genom en långsam och ständigt pågående
process. Där vi lär av våra misstag och för
in dessa erfarenheter till informationssystemet och regelsystemet och våra
lärosatser. Den finns inget revolutionerande i ledningssystemutvecklingen. Det
som anses vara av revolutionerande karaktär är, det faktum att vi nu är tvungna
att förstå vad vi alltid har gjort och översätta detta till ett formalistiskt språk, för
att det ska kunna bearbetas i en dator.
"Det är en truism att påstå att utvecklingen på den tekniska sidan har orsakat
en revolution för militära ledningssystem" (Orhaug, 1995, s45).
Jag delar denna uppfattningen.

Erkännande

Vår egen kunskap medger!
Jag har ovan försökt beskriva vikten
av att ta reda på vad vi gör idag, vissa synpunkter på metoden och inte nämnt något om vad är det vi bör utveckla först i
framtidens ledningssystem. Jag anser att
de som måste utvecklas först, är ett gemensamt kommunikationssystem (för
att kommunicera mellan varandra), geografiskt informationssystem (ensad avbildning av verkligheten) och ett identifierings och positioneringssystem (var är
ni och jag, så vi får något att kommunicera om) . Har vi dessa tre subsystem har vi
grunderna för ett framtida gemensamt
ledningssystem.

Utan överstelöjtnant P-A Persson vid
FHS MTI hade jag aldrig nått den kunskapsnivå jag har idag.
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Visbykorvetternas vapensystem
Årsberättelse för 1999 inom vetenskapsgrenen III Vapenteknik - vapen och sensorer
föredagen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde 26 januari 2000
i Göteborg

Då det är snart tio år sedan en årsberättelse framlades i vetenskapsgrenen III, skulle
en heltäckande redovisning inom området bli alltför omfattande. Jag har dätför valt
att fokusera på vissa av de vapen- och ledningssystem, som nu är under införande på
korvetter av Visbyklass. Innan de respektive vapen- och ledningssystemen beskrivs,
har jag för att sätta utvecklingen av de system som finns ombord i ett sammanhang,
valt att beskriva bakomliggande krav och integreringsprinciper vilka ligger till
grundför utvecklingen. Årsberättelsen avslutas med några egna reflektioner över de
framtida utvecklingstendenserna.

Allmän utveckling
Sedan föregående årsberättelse inom vetenskapsgrenen vapenteknik framlades
av ledamoten Lars Thomasson år 1991
har kampen mellan vapen och motmedel
fortsatt i oförminskad takt. Begrepp som
smarta vapen och smygteknik fick sina
definitiva genombrott i samband med
Gultkriget 1991 och utvecklingen av
dessa funktioner har sedan fortsatt på
bred front. Denna utveckling har även
kompletterats med den explosionsartade
utvecklingen inom informationstekniken
som nu ligger till grund för många av tankarn a för framtidens försvarssystem.
Ledande i denna tankeverksamhet är
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i mångt och mycket USA. I USA har
man "lånat in " ett från början ryskt uttryck, Revolution in Military Affairs
(RMA), för att beskriva detta skeende.
Begrepp som återfinns inom RMA-sfären är Network Centric Warfare (Nätverkskrigföring) , Dominant Battlefield
Awareness (OBA) , Command and Contro! (C2) och Precision Engagement
(PE). Gemensamt för dessa är att de behandlar den moderna teknikens möjligheter till att föra krig. I Sverige har dessa
begrepp nyligen fått fotfäste och utgör
idag de senaste modeb€greppen i utformningen av den framtida svenska försvarsmakten. Ett system som inte "plat-

sar" i det så kallade "DBA-konceptet"
kommer att få det svårt framledes. Detta
torde gälla såväl i operativa/taktiska spel
som i rent "budgetkrig" försvarsgrenarna
emellan.
Vad är det då som håller på att hända? Främst är det den moderna tekniken
med utveckling inom datallT och kommunikationssystem som påverkar skeendet. En effekt är att möjligheten att skapa ett sammanflätat system av information och bekämpningsförmågor har ökat
väsentligt. Genom att låta så många enheter som möjligt bidra till uppbygganden av en gemensam lägesbild skapas ett
robust nätverk av information. Denna information delges kontinuerligt nätverkets medlemmar i realtid och insatser
kan sedan genomföras koordinerat eller
enskilt, allt efter aktuella omständigheter. I militärstrategiska termer har denna
önskan att öka sin egen kunskap om det
verkliga läget alltid funnits. En titt in i de
militära klassikernas arkiv såsom Sun
Tsu och Clausewitz, för att nämna två , talar bägge om betydelsen av att ha kunskap om slagfältet och motståndaren
som en framgångsfaktor. Det är dock farligt att bli fartblind av det som nu håller
på att hända. Om nätverket av information utgör ett betydelsefullt medel för en
framtida försvarsmakt så kommer givetvis motmedel till detta också att utvecklas. Effekten av att föra in vilseledande
information i en motståndares DBAvärld kan bli mycket goda.
Oaktat denna varning gäller det dock
att vara med, och helst leda utvecklingen
så att svenska marina system kan integreras i de nationella och internationella
nätverk som nu håller på att skapas. Moderna svenska marina förband har goda
förutsättningar att klara detta om bara
viljan och framsynthete n finns. Våra

korvetter (av Stockholms- och Göteborgsklass och snart även av Visbyklass) ,
ubåtar (av klass Västergötland och Gotland) , minröjningsförband och amfibiestridskrafter fyll e r redan idag de flesta
grundkraven i dessa hänseenden. De kan
med relativt små och enkla medel bli tongivande delar i en RMA-struktur.
Vad mera är, våra marina system är
även utrustade med kvalificerade vapensystem som vid en internationell jämförelse i många stycken är världsledande.
Det som ger den ledande positionen är
den långt drivna integreringen av plattform, sensorer, vapen och taktiska/operativa koncept i våra system. Denna integrering har varit möjlig mycket tack vare
det väl utvecklade samarbetet mellan
Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV), Försvarets Forskningsanstalt (FOA) , universitet och högskolor
samt försvarsindustrin.

Integrering och helhetslösning
Över tiden har successivt integreringen
mellan fartyg, sensorer, ledningssystem
och vapen ökat. En jämförelse mellan de
ursprungliga korvetterna av stockholmsklass som togs fram i mitten av 80talet och dagens Visbykorvetter visar på
påtagliga skillnader i tankesätt och integrering (anm. korvetterna av stockholmsklass moderniseras nu och får i
princip samma stridsledningssystem som
Visbykorvetterna). Till skillnad mot gårdagens system , som byggdes upp med
många samverkande delar där samverkan främst sköttes av operatörerna ,
byggs dagens system upp modulärt, med
en mycket hög grad av integration. Systemen utform as med generella operatörsplatser som möjliggör ett stort mått av
redundans i det fall någon av operatörsplatserna skulle haverera. Byggsättet
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innebär även en taktisk anpassningsförmåga av bemanningen i stridsledningscentralen för specifika uppdrag. Exempelvis kan i ett övervakningsföretag fartygschefen (FC) avdela ett större antal
officerare till övervakningsuppgifter än
vad som annars skulle vara fallet. Den
modulära byggtekniken innebär också
att systemet är relativt lätt att bygga ut
med ny funktionalitet.
För att exemplifiera vad integrationen innebär för den enskilde officeren så
kan en Vapenofficer (VapO) ombord på
Visby kontrollera sitt vapensystem och
samtidigt, i samma användarmiljö, ha tillgång till all aktiv och passiv yt- och luftlägesinformation. För att minska risken för
mättnad har ett omfattande arbete nedlagts på utformning av MMl (människamaskin-interface ). Operatören kan även
till del anpassa presentationen efter sina
egna önskemål och efter aktuellt taktiskt
läge. Integrationen säkerställer också att
övrig personal i stridsledningscentralen
(SLC) har tillgång till samma information som VapO och enkelt kan stötta honom om så skulle behövas. På detta vis
kan feltolkningar och missförstånd ombord minimeras och de skilda officerarna
kan ägna sin kraft åt gemensamt arbete
och få ut största möjliga stridseffekt
Informationsutbytet är dock ej begränsat till det egna fartyget utan kraven
på en vidare integrering innebär att Visby kommer att kunna överföra dubbelriktad information till andra enheter.
Dessa inkluderar såväl andra marina system som övriga delar ingående i det
svenska försvaret, exempelvis flygburen
spaningsradar (FSR 890) och JAS 39 Gripen. Motsvarande förmåga i internationella sammanhang byggs också in i fartygssystemet I den integrerade lösningen ombord på Visby ingår bland annat
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följande sensorer och vapen; spaningsrada r, signalspanare, kommunikationsspanare, radarvarnare, eldledningssikte, irspanare, sonarer (via sonarsystemet) ,
kommunikationsanskrovintegrerade
tenner, pjäs, motmedelssystem , raketvapen, torpeder samt sjömålsrobotar.
Ett bra exempel på resultatet av integrationsarbetet i taktiska termer är Visluftförsvarssystem
automatiska
bys
(ADS). Systemet är en utveckling av det
automatiska luftförsvar som finns på dagens Göteborgskorvetter och som har visat sig vara mycket pålitligt och effektivt.
Utvecklingen har möjliggjorts tack vare
Visbys mycket låga signaturnivåer som
öppnar upp för fler möjligheter att utnyttja passiva motmedelssystem. Den aktiva delen av Juftförsvaret består inledningsvis av Bofors 57 mm allmålspjäs i
smygutförande. En installation av luftvärnsrobot (Iv-rb) planeras att ske kring
år 2010. De passiva delarna av luftförsvaret består av skilda elektroniska motmedel och rems- och tackelsystem för påhakning, avhakning och vilseledning. Utgående från insatsoptimeringsalgoritmer
beräknar och koordinerar ADS automatiskt aktiva och passiva delar av luftförsvaret samtidigt som det kontrollerar fartygets manöver för att nå maximal systemeffekt.
Även om integrationen på Visby
kommit långt finns det fortfarande
mycket att göra, bland annat när det gäller gränsytor mellan vapen- och ledningssystem . Dessa tenderar alltför ofta
att bli skräddarsydda lösningar för varje
enskilt delsystem där respektive leverantör har svårt att utan stora våndor släppa
just den gränsytemodell man sedan hdigare valt. Innebörden av ett sådant agerande är att integreringen i vissa fall,
kanske främst avseende användargräns-

snitt, inte blir genomförd fullt ut. För att
lösa detta problem torde man i framtiden
behöva koncentrera sig mot en betydande standardisering och renodling av
gränsytorna.
Den uppmärksamme läsaren av årsberättelsen har nu noterat att en vital
funktion i integreringsarbetet ej berörts
speciellt ingående, nämligen officeren
och människan i systemet. Utvecklingen
av de integrerade systemen förutsätter
också , för att lyckas fullt ut, en nära samverkan med de officerare som skall använda systemet. Vidare måste officerarnas egen förmåga och tankesätt fortsätta
att utvecklas så att de nya systemen inte
anvä nds "på gammalt sätt" med risk för
att potentialen i systemen ej utnyttjas.
Några reflektioner som detta ger är
att:
• Kommer framtidens officerare att
helt kunna lita på de passiva delarna i luftförsvaret ombord?
• Kommer officerens främsta förmåga, att kunna fatta beslut på
osäkert underlag, utvecklas i system som presenterar lägesbilder
som ser nästan "verkliga" ut?
• Finns det en risk att denna presentation blir så "tillrättalagd och
snygg" att operatören tar den för
sanning?
• Kommer ledningssystemen att
kunna stödja beslutsfattande på
osäkert underlag?
• Med de snabba stridsförlopp som
torde komma att prägla en fram tida konflikt, måste inte ett annat
uttagningssystem till vissa operatörsbefattningar ombord över
vägas Ufr flygvapnets tester av
DMT-typ (Defence Mechanism
Test)).

Det ligger utanför denna årsberättelses ram att besvara dessa frågor men de
är väl så intressanta i ett framtida helhetsperspektiv och bör bli föremål för
fortsatt dialog och debatt.

Visbykorvetten
Mycket tidigt i Visbyprojektet beslöts att
fartyget skulle ges flerfunktionsförmåga.
Traditionellt har två förmågor ansetts
vara möjliga att kombinera såsom ystridubåtsjakt eller minröjning-ubåtsjakt. Visbykorvetterna är dock från början konstruerade och utrustade för att kunna
klara funktionen ytstrid-minröjningubåtsjakt i samma koncept. Utöver dessa
tre grundfunktioner ställs även höga
krav på fartygets förmåga i internationella insatser och i traditionella maritima
uppgifter såsom sjöfartsskydd och havsövervakning. Fartygens uppgifter är sålunda:
•
•

Minröjning
Ytstrid

•
•
•

Ubåtsjakt
Förmåga till minutläggning
Övervakning och patrullering till
havs
Eskort och sjöfartsskydd
Internationella uppgifter

•
•

Totalt kommer sex fartyg av Visbyklass att tillföras marinen. Visby, det första fartyget i serien sjösättes 8 juni i år
och de övriga fartygen i en takt av ett per
år. Efter sjösättning kommer fartygen
successivt att förses med ledningssystem,
sensorer och vapensystem. Då samtliga
system installerats kommer fartygen att
genomgå systemprover för att utvärdera
att fartygen motsvarar ställda krav.
Fartygen kommer att ges namnen Vis-
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by, Helsingborg, Härnösand, Nyköping,
Karlstad och Uddevalla.
Besättningen kommer att bestå av 43
man (23 officerare och 20 vpl). Utöver
detta finns förläggning för en mindre sjögående stab, en bordningsstyrka eller en
helikopterbesättn ing. Samtliga system
ombord är utformade så att de kan opereras med halva besättningen åt gången i
syfte att öka fartygens uthållighet.
Visby har en längd på 72 meter och
ett deplacement på dryga 600 ton. Den
relativt sett låga vikten beror på det valda skrovmaterialet, kolfiberarmerad
plast i sandwichstruktur . Utöver låg vikt
medför valet av skrovmaterial att fartyget får hög hållfasthet, god motståndsverkan mot stöt och chock samt en låg magnetisk signatur. Materialet i kombination
med den produktionstekni k som utarbetats av Karlskronavarve t i samverkan
med FMV möjliggör också fartygens låga
radarsignaturegen skaper. Framdrivningsmaskineriet består av ett CODOGmaskineri(Comb ined Diesel Or Gas Turbine) där dieselmotorerna används för
lågfart (under 15 knop) och gasturbinerna
används för högfart (15-35+ knop).

Utveckling av pjäs och
ammunition
Visby kommer att förses med en smyganpassad 57 mm Bofors Mk3 allmålspjäs.
Tillsammans med den nyutvecklade programmerbara ammunitionen av typen 3P
(3P="Programma ble Prefagmented Proximity fuse" eller på svenska "programmerbar, förfragmenterad zonrörsammunition") utgör pjässystemet förmodligen det
modernaste artillerisystemet i sin kaliber i
världen idag.
Utvecklingen av systemet 57 mm Mk3
bygger till stor del erfarenheterna från ti-
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digare 57 mm pj äser som har lång tradition i den svenska marinen.
Den mest synliga (för ögat) delen av
systemet, smygkonceptet, är på Mk3 pjäsen förd längre än tidigare. Pjäsen inkluderande eldröret är helt inneslutet i en
smyganpassad kupol. Inför eldöppning bibehålls eldröret dolt genom flera av beredskapsgraderna och pjäsen bibehåller
också sin placering i långskeppsled tills
strax före eldöppning. Det är först i ögonblicket före eldöppning som eldröret fälls
ut genom luckor i kupolen, varefter pjäsen vrids ut och eleveras. Med detta koncept bibehålls fartygets smygegenskaper
så länge det är möjligt vilket såväl försvårar för ett inkommande hot samt minimerar den tid då fartyget exponerar en ofördelaktig radarsignatur i bedömda hotriktningar. Den svenska marinen är först att
ha en så långt gången smyganpassning av
sina pjäser. I en internationell jämförelse
med exempelvis Otobreda (tidigare Otomelara) så marknadsför de en 127 mm
"smyganpassad" pjäs som är mycket lik
exportvarianten av Bofors 57 mm Mk3
pjäs som marknadsförs som "icke smyganpassad". skillnaden i kaliber är i detta
fall av underordnad betydelse.
Pjäsen har en eldh astighet på 220
skott/minut. Den är vidare försedd med
utrustning för kontinuerlig mätning av
utgångshastighet (v 0), programmerbar
spridningsfunktio n, automatisk kompensering för svängningar i skrovbalken, inbyggda testfunktio ner mm. Pjäsen är
obemannad och har ett automatladdningssystem som innehåller 120 skott där
varje skott kan programmeras individuellt. Detta leder in på nästa del av pjäsområdet där en stark utveckling pågå1',
ammunitionsom rådet
Utvecklingen av en alltmer komplex
hotbild har inneburit att det ej längre är

tillräckligt att "ladda" med konventionell
sjömålsammuniti on respektive zonrörsammunition för luftm åL Målfloran har
blivit alltmer varierad och vi ser redan
idag behovet av att kunna bekämpa såväl
de traditionella yt- och luftmålen som
bepansrade attackhelikoptrar , attackrobotar med överljudsprestan da, sjömålsrobotar och markmål i form av trupp.
Miljön där ammunitionen skall verka blir
även alltmer störd och motmedel blir
alltmer effektiva. Således kan t.ex. amerikanska armesoldater idag utrustas med
ett bärbart motmedel som löser ut
spränggranater försedda med zonrör på
tillräckligt hög höjd för att de skall vara
"ofarliga" för den enskilde soldaten i en
markmålsbekämp ningssituation.
För att möta denna utveckling har Bofors med FMV stöd utvecklat den så kallade 3P-ammunitionen i 40 och 57 mm kaliber. Det är utvecklingen av mindre,
kompetentare och tåligare elektronik
som har möjliggjort att en programmeringsfunktion har kunnat realiseras. Varje enskild projektil är individuellt programmerbar och förses via eldledningen
med måldata och funktions mod.
För bekämpning av luftmål används
zonrörsfunktion med tidslucka eller zonrörsfunktion med tidslucka och fördröjd
brisad (större mål som hk p). Tidsluckan
är den enda tid under projektilens flygtid
då zonröret är mottagligt för målsignaler.
Tillsammans med avancerad signalbehandling i projektilen innebär detta att
tåligheten mot störning blir mycket hög.
Införandet av annan intelligens och beräkningsfunktion er gör även att zonrörets räckvidd och därigenom verkansområde ej påverkas av projektilens hastighet (och därigenom bekämpningsavstånd) vilket leder till en klart förbättrad
effektivitet på Längre skjutavstånd.

Mot trupp, små och manövrerande
markmål och mot dolda ytmål såsom helikoptrar i mask används en tidsfunktion
som briserar granaten efter en bestämd
flygtid/sträcka. Mot ytmå l används fördröjd anslagsfunktion eller pansarbrytande anslagsfunktion beroe nde på målets bedömda motståndskraft. I de fall
programmeringe n skulle utebli fungerar
3P-ammunitione n som en konventionell
zonrörsammunition.
Sammantaget bildar pjäs och ammunition ombord på Visbykorvetterna ett
mycket användbart system för såväl
egenskydd som anfalls- och understödsuppgifter. Det eldrörsbundna artilleriet
har således goda möjligheter att leva vidare och utvecklas i kommande fartygsgeneration er.

Sjömålsrobotar
Sverige tog vid införandet av Robot 08
på våra Hallandjagare en ledande ställning inom utvecklingen av sjömålsrobotar. I och med övergången till den " lätta
flottan" tappades successivt denna ledarroll även om Robot 12 anskaffades till de
patrullbåtar som byggdes i Norge under
sent 70- och tidigt 80-tal. Genom införandet av R obot 15 på den från Torped- till
Robotbåtar konverterade Norrköpingsklassen i mitten av 80-talet återtogs en
ställning bland de frä msta sjömålsrobotnationerna. Sedan dess har nu dryga 15 år
förflutit och robot 15-systemet genomgår
just nu en genomgripande uppgradering.
Det nya systemet som är under införande
på våra marina fartyg har benämningen
RBS 15 Mk Il.
Utvecklingen av funktionalitetern a i
Mk II systemet pågick mellan 1993 och
1997 varefter serietillverkning påbörjades. Det uppgraderade systemet kommer
förutom på Visbykorvetterna också att
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återfinnas på korvetter av Göteborgsoch Stockholmsklass. l likhet med tidigare är det huvudsakliga användningsområdet för robotsystemet bekämpning av
kvalificerade ytmål såsom örlogsfartyg
och större handels- eller transportfartyg.
I och med införandet av RBS Mk Il
hos de svenska robotbärande systemen
fortsätter utvecklingen av ett offensivt
långräckviddigt vapensystem med hög
slagkraft. Räckvidden innebär att ett relativt fåtal antal enheter kan ha en god
täckning av stora ytor i Östersjöområdet
eller utgöra ett potentiellt starkt förband
med offensiv kapacitet vid en internationell insats. Utvecklingen av passiva sensorer ombord på fartyg (såsom förbättrad signalspaningsförmåga) eller i andra
former innebär också att balansen mellan de passiva sensorerna och vapensystemen kommer att kunna utvecklas även
i framtiden. Utbudet av robotbärande
enheter i det svenska försvaret kommer
med införandet av systemet på Visbykorvetterna att vara brett (flottans 12 korvetter, flygplan av Viggen och Gripentyp
samt amfibiekårens rh-batteri) och ge
den framtida försvarsledningen ett gott
"smörgåsbord " av enheter att välja mellan.
Funktionaliteten hos RBS 15 Mk Il
har utvecklats inom ett flertal områden
jämfört med den tidigare versionen. Systemet har bland annat givit en ökad störhållfasthet och dataliT-utvecklingen har
givit större möjligheter till mer avancerad programmering av enskild robot.
Detta medger att roboten kan erhålla ett
mycket flexibelt beteende längs hela
flygbanan. Sammantaget innebär modifieringarna att robotarna erhållit en utökad förmåga att stå emot både störinsatser (så kallad softkill) och direktverkande eld (så kallad hardkill). Vidare har ro-
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botamas räckvidd utökats till över 100
km tack vare att mer utrymme frigjorts i
robotkroppen för bränsle. Systemet har
innan det infördes på fartygen genomgått omfattande prov och försök.
Teknikutvecklingen av sjömålsrobotsystem fortsätter dock i stark takt och
kommer inte att avstanna med de funktioner och förmågor som finns i Mk II
systemet. Inom Saabkoncernen utvecklas nu en ännu mer avancerad version av
RBS 15 systemet. Denna version , som
ännu så länge benämns M k III innehåller
funktionaliteter som ;
•
•
•
•
•

Ytterligare utvecklat störskydd
Anpassad för littoral warfare (strid
i kustnära område)
Markmålskapacitet
Kombinationsmöjligheter avseende målsökartyper
Utvecklad signaturanpassningsteknik hos rb

En färdigutvecklad Mk III-robot
kommer, med ovanstående egenskaper,
att erhålla karakteristika liknande ett
mellanting av dagens RBS 15 Mk Il och
en kryssningsrobot. En sådan förmåga
passar mycket väl in i den framtida målbilden för det svenska försvaret med
möjlighet till ingrepp över lång distans
med hög precision. Räckvidder på över
200 km inkluderande sjö- och landmålskapacitet skulle också ge reella möjligheter att med robotförband (vare sig de är
sjö, Juft eller markbaserade) genomföra
samordnade insatser över stora ytor i ett
framtida konfliktscenario. Exempelvis
skulle en i Adriatiska havet baserad Visbykorvett kunna ge understöd till svensk
marktrupp på Balkan.

Luftvärnsrobot
l syfte att ytterligare öka luftförsvarsförmågan samt att i förlängningen erhålla
en kapacitet till yttäckande försvar som
även kan utgöra gard för kryssningsrobotar studeras för närvarande införandet av
ett marint luftvärnsrobotsystem. Systemet avses primärt för korvetter av Visbyoch Göteborgsklass. Tidsmässigt ligger
planeringen för ett införande kring 2010.
l den debatt som förts i Sverige under
de senare åren har intresset vad avser
den marina lv-robotsystem fokuserats
mycket kring det av armen utvecklade
RBS 23-systemet (BAMSE). Samordningsmässigt skulle det givetvis vara av
ett stort värde om armen och marinen
kunde anskaffa ett gemensamt system
(eller koncept). Ett sådant förfarande
skulle också stärka Bofors (numer Saab)
industriella position och det finns således
även starka industripolitiska skäl att
söka en gemensam lösning. Att detta inte
blivit fallet beror för närvarande på att
BAMSE-systemet inte uppfyller de krav
som ställs på en marin luftvärnsrobot. En
betydande utveckling av konceptet krävs
för att en marin version skall kunna vara
intressant.
I denna årsberättelse avser jag inte ta
ställning till om detta är möjligt eller inte
utan i stället beskriva vilka av de egenskaper som dagens RBS 23 BAMSE har
och hur dessa måste utvecklas för att
vara en marint intressant produkt.
RBS 23 är i det närmaste färdigutvecklad för armens bruk. Roboten har
allväderskapacitet genom att den är
kommandostyrd av en ma rkbaserad eldledningsradar. RBS 23 kommandostyrning fungerar enligt siktlinjesprincipen.
Detta innebär att roboten styrs kontinuerligt av eldledningsradarn till träff. Principen innebär att robotens di ameter kan

göras oberoende av storleken på egen
målsökaraperur och roboten kan därmed
göras slankare och erhålla bättre manövreringsförmåga. Vidare kan en förhållandevis större del av roboten användas
som nyttalast (stridsdel) vilket också är
en fördel. siktlinjesstyrningen fungerar
ut till ett avstånd av ca 20 km vilket också
i ungefärliga termer är RBS-23 systemets
avstånds- och höjdtäckning.
Den största nackdelen som siktlinjesstyrningen har, utöver den begränsade
räckvidden , är kravet på fri siktlinje från
sikte (i princip skjutande fartyg) till avsett mål. RBS-systemet sikte kan samtidigt hantera två luftvärnsrobotar. Detta
innebär att ett siktlinjessystem blir relativt känsligt för flermålshot (mer än två
arrflygande robotar) som också, för att
försvåra scenariot, kan komma arrflygande från olika riktningar. Ett siktlinjessystem är alltså relativt enkelt att mätta. En
siktlinjesstyrd robot är också oförenlig
med ett smygtaktiskt uppträdande. Per
definition skall skjutande fartyg (skulle
kunna vara annan enhet där siktet finns
men detta torde i så fall tillhöra undantagsfallen) sända med sin eldledningsradar under hela lv-robotens anflygning
mot målet. I och med detta kommer man
att exponera en mycket stor egen målyta
i hotriktningen och de egna motmedelssystemen utöver lv-roboten i sig kommer
att ha ringa eller ingen effekt.
Vidare kommer ett siktlinjesstyrt system att svårligen kunna användas för sjöfartsskydd ( områdesskydd). studier av
taktiska typsituationer till sjöss visar att
det snabbt uppkommer lägen där
skyddsobjekten skymmer siktlinjen mel lan skyddande fartytg och mål, vilket
omöjliggör insats med lv-robotsystemet
Alternativet är att använda fler korvetter
för att kunna minimera skuggeffekterna.

139

Dessvärre visar det dock sig att även i det
fall två korvetter avdelas kommer dessa
att bli så begränsade i sitt taktiska uppträdande att de har svårt att lösa anbefalld uppgift.
Är dock RBS 23 systemet omöjligt att
införa på marinens fartyg. Nej, så är det
inte men de ovan nämnda bristerna måste åtgärdas. Vad avser målsökarfrågan
diskuteras en lösning som heter DGAteknik (DGA-digital grupp antenn) som
innebär att man skulle kunna förse den
relativt slanka BAMSE-roboten med
egen målsökarfunktionalitet, fungerande
främst i slutskedet av lv-robotens bana.
Detta skulle minska de negativa effekterna av siktlinjesstyrningen i bland annat
smygtekniskt hänseende. En utvecklad
RBS 23 för marint bruk måste också ges
egen höjdhållningsförmåga som möjliggör flygning mycket nära vattenytan så
att robotar av seaskimmertyp kan bekämpas. Dagens siktlinjesstyrning fungerar ej nära vattenytan eftersom radarstyrstrålen på sin väg fram till lv-roboten
reflekteras i vattenytan på ett okontrollerbart sätt, varvid lv--roboten ej kan styras. Svårigheterna till trots så skulle en
utvecklad RBS 23 för marint bruk, en så
kallad SJÖBAMSE, kunna vara utvecklad inom en 10-årsperiod.
Alternativet till att utveckla RBS 23
vidare är att söka anpassa något på
världsmarknaden befintligt marint lv-robotssystem. Ett sådant system skulle i så
fall från början vara utrustat med en
egen målsökare för att harmoniera med
smygteknikens krav. Egenmålsökarfunktionaliteten innebär också att systemet
skulle erhålla en högre förmåga att klara
ytförsvaret tack vara att skuggeffekterna
som finns hos ett siktlinjesstyrt system
inte existerar på samma sätt. Två intressanta robotar i sammanhanget är den
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franska ASTER 15 (Aerospatiale) med
radarmålsökare och den sydafrikanska
KENTRON UMKHOTO. Den senare
har för närvarande en ir-målsökare men
roboten har de dimensioner som krävs
för att kunna förses med en radarmålsökare.

Raketsystem
Sedan införandet av den lätta flottan har
inte svenska ytstridsfartyg projekterats
med något slagkraftigt raketvapensystem (utöver remsraketsystem ). U n der
utvecklandet av Visbykorvetterna visade
dock analysarbetet att införandet av ett
raketvapensystem som komplement till
ubåtsjakttorpeder, skulle höja systemeffekten på ett påtagligt sätt.
De bakomliggande drivkrafterna för
raketvapensystemet består av ett flertal
faktorer. För det första kan ett raketvapensystem snabbare än ett torpedsystem
nå verkan i mål på stora avstånd eftersom gångtiden från skjutande enhet till
målområdet minskas dramatiskt. Denna
tidsminskning innebär att en ubåt som
attackeras får mycket kort tid på sig att
insätta motåtgärder då raketvapnet (före
hoppningsvis) ej upptäcks förrän det är
mycket nära. Dessa egenskaper innebär
också att ett raketvapen på ett mycket
bra sätt kan integreras i ett smygfartygskoncept eftersom förberedelser inför avfyring och avfyring ej är detekterbara för
målet. I det stycke att själva avfyringen
skulle kunna detekteras, vilket inte är
troligt, talar likväl tidsförhållandena mot
ett måls möjligheter till motverkan.
I arbetet med raketvapnet för Visby
framkom även behovet av att införa motmedels och vilseledningssystem som kan
verka på långa avstånd. Inom undervattensområdet var det främst torpedmotmedelssystem som avsågs och inom luft-

försvarsområdetlytstridsområdet fanns
ett behov av att skapa ett system för vilseledning med större räckvidder och effekt än vad som normalt erhålls från traditionella remsraketsystem.
Sporrade av utvecklingen inom 57
mm ammunitionsområdet väcktes inom
Visbyprojektet därför tanken att söka
kombinera behoven av ubåstjaktvapen ,
torpedmotmedel och vilseledning i ett
gemensamt koncept. Utöver att detta
skapar ett kompakt system, vilket är av
stort värde på ett fartyg av Visbys storlek,
skapar det möjligheter till en kostandseffektiv utveckling och produktion. Gemensamma delar i systemet är integreringen mot strids- och eldledningen, hela
fartygsinstallationen inklusive raketställ
och ammunitionshanteringssystem samt
bärraket För de olika verkanstyperna utvecklas vardera en stridsdel för ubåtsjakt, torpedmotmedel samt vilseledning.
Integreringen av raketsystemet till
eldledningssystemet kommer att vara
långt driven . Detta innebär att systemet,
gemensamt eller individuellt, kan opereras av ubåtsjaktofficeren (UbjO), Luftförsvarsofficeren, (LFO) samt Ytstridsofficeren (YSO) . Systemet kommer också att anslutas till det automatiska luftförsvaret och till de algoritmer för insatsoptimering som finns i detta.
A mm u n i tianshanteringssystemet
kommer att medge såväl automatisk som
manuell laddning. De raketställ som
finns ombord (ett till två) kommer att
kunna laddas med en mix av verkansammunition vilket ger en initial frihet avseende insatstyp. Systemet medger minst
två på varandra följande insatser inom
respektive användningsområde. Beroende på tillgänglig ammunition i durk kan
efter omladdning ytterligare insatser insättas.

Raketammunitionen som systemet
planeras mot är 5-tums (127 mm) raketammunition. En befintlig bärraket som
endast kompletteras/modifieras i mycket
ringa omfattning avses användas. De skilda verkansdelarna beskrivs översiktligt
nedan;
•

Ubåtsjaktdel, huvudsakligen avsett
som ett vapen som snabbt kan insättas mot ubåtar/mål som befinner
sig under sakta gång, svävande eller i
intaget bottenläge. Möjliga insatsavstånd kommer att vara från ett par
hundra meter till några kilometer.
Initial insats skall mycket snabbt
kunna följas upp med förnyad insats i
det målet vidtager motåtgärder. Som
exempel skall en ubåtsjaktinsats
snabbt kunna följas av en insats med
torpedmotmedeL

•

Torpedmotmedel, vilka är avsedda
för egenskydd eller för skydd av
annan enhet. Som nämnts ovan kan
en insats med ubåtsjaktsstridsdel
renderar en motåtgärd från målets
sida med en eller flera torpeder. Torpedmotmedelsfunktionerna kommer
därför att kunna hantera flermålssituationer och kombinerade insatser
av ubåtsjaktverkansdelar och torpedmotmedelsdelar.

•

Vilseledningsamrnunition, vilka
främst avses för vilseledning av fientlig spaning.

Utöver dessa ammunitionstyper kan
man i förlängningen även tänka sig andra
nyttoJaster såsom störsändare, ammunition för att bekämpa vissa typer av markmål och lysammunition.
Systemet, som utvecklas gemensamt
av FMV och Saab befinner sig i de senare

141

delarna av produktdefinieringsstadiet
och är ett bra exempel på den utveckling
av flexibla vapensystem som pågår. Denna syftar till att kunna ge mindre och
medelstora fartyg fler tillgängliga vapensystem än vad som annars skulle vara fallet. Det som "offras" är främst möjligheten till ett stort antal upprepade insatser
eftersom den totala ammunitionsmängd
som kan medföras är begränsad.

Översiktlig beskrivning av
vapen och sensorer för
minröjning och ubåtsjakt
Visby, kommer som ett av de första systemen i världen att förses med ett fullständigt integrerat minröjnings- och ubåtsjaktsystem. Systemet som givits namnet
HYDRA utnyttjar modern sonarteknik i
kombination med ett kraftfullt datorsystem för signalbehandling. I detta system
finns inbyggda funktioner för beslutsstöd, avancerad kartdatahantering, vapenbiblioteksfunktioner samt erfarenhetsbankeL Systemet kommer att kunna
opereras av tre officerare som individuellt
eller gemensamt kan jobba med såväl
minroJnmgs- som ubåtsjaktuppgifter.
Från systemet styrs samtliga sonarersamt
de självgående farkosterna ROV (Remotely Operated Vehicles), som används
för såväl minjakt som minförstöring. Övriga ubåtsjaktvapen styrs av Ubåtsjaktofficeren (UbjO) som arbetar i det fartygsgemensamma eldledningssystemet vilket är
tätt integrerat med HYDRA-systemet.
Sonarsystemet ombord på Visby är
uppbyggt för att kunna detektera, lokalisera, klassificera samt att ge måldata i realtid
till de aktuella vapnen i såväl inomskärssom utomskärsmiljö. Systemet består av en
passiv sonar (TAS) för spaning till havs, en
aktiv/passiv släp/doppsonar (VDS) samt
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en skrovfast sonar för klassificering.
I minjaktsystemet används den skrovfasta sonaren för min varning. Minjaktsystemet ombord är en vidareutveckling av de
system som finns på minröjningsfartygen
av Landsortsklass. Erfarenheterna från de
skarpa minröjningsoperationerna i Baltikum sammantaget med utvecklingen av
alltmer intelligenta och sofistikerade minor har lett till utformningen av de tekniska krav som ställs på sonarsystemen
och på Visbys egna signaturer. En följd
av detta är att sonarprestanda på den farkost (ROV-S) som används för att upptäcka minor måste medge upptäckt av
minor på ett större avstånd än vad Visbys
röjande signaturer når. ROV-S farkosten
är för detta ändamål utrustad med högupplösande minjaktsonar och en TV-kamera. För att ytterligare minska hotet
från attackminor opereras ROV-S långt
framför Vibsykorvetten.
Som vapen kommer Visby att utöver det
tidigare beskriva raketvapensystemet att
förses med 400 mm ubåtsjakttorped. I avvaktan på en eventuell utveckling av den
svenska torped 46 förses fartyget med
torped 45.
För minförstöring är Visby utrustad
med systemet ROV-E (E för Expendable). ROV-E är ett system som närmast
kan liknas vid en minitorped som sakta
styrs mot en konstaterad eller befarad
mina. Då ROV-E har kommit tillräckligt
nära sprängs den och oskadliggör samtidigt det aktuella hotet. Systemet har sådan prestanda att det kan användas mot
en bottenliggande ubåt i det fallet ubåten
väljer att ligga kvar.

Sammanfattande reflektioner
Marinens kommande korvetter av Visbyklass kommer att utrustas med de mest
moderna sensor- och vapensystem som
finns att uppbringa. Införandet av Visbykorvetterna i den svenska marinen markerar ett viktigt steg i utvecklingen av
framtida svenskt försvar. Teknikutvecklingen avstannar dock inte för denna
saks skull, utan fortsätter på bred front
inom många områden snabbare än någonsin tidigare. Informationstekniken
tillsammans med den alltmer förfinade

mikrodatortekniken kommer att möjliggöra framtida system som idag ter sig
mer än futuristiska.
Det ligger i svenskt intresse att vår
försvarsmakt är delaktig i denna utveckling samt att vi kan påverka den så att
den går i en för oss gynnsam riktning. För
att lyckas i denna process är det viktigt
att bevara och utveckla det nätverk av
kunskap och kompetens som finns mellan de olika nationella och internationella intressenterna.

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Marinen.
John-Erik Jansson

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98
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Ledamoten
MATS LINDEMALM

Kommendör MaTs Lindemalm är chefför Sjöstridsskolan

Utbildning i ständig förändring - Ständiga
förändringar eller ständiga förbättringar?
Årsberättelseför 1999 inom Vetenskapsgrenen II Personal, utbildning och organisation
föredragen vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona
22mars 2000

Redan en ytlig granskning av den marina utbildningen under senare år ger vid
handen att den utsatts för och utsätts för ständiga förändringar. Förändringar kan
vara på gott och ont. Ordet skall inte förväxlas med ''förbättringar". I
kvalitetsutvecklingen talar vi mycket om behovet av ständiga förbättringar. Men är
förändringar och förbättringar kanske samma sak inom utbildningsområdet?
Utvecklingen inom hela samhället måste beaktas då den marina utbildningen
diskuteras. Dagens skolelever är morgondagens värnpliktiga, vilka sedan blir
marinens kadetter och officerare. Den ordningen har nu gällt under 34 år. 1

Pedagogiken ändras
Det finns därmed en självklar koppling mellan skolvärldens pedagogik och
det vi kan och bör tillämpa i militär utbildning. Därmed är inte sagt att den militära
utbildningen inte också kan innehålla helt
andra förhållningssätt och utbildningsmetoder. I den civila skol- och högskolevärlden har strävan under en lång följd av år
varit att övergå från en pedagogik som
bygger på att läraren från katedern liir ut
ett kunskapspensum, till ett synsätt där
eleven betraktas som aktivt inlärande.

Skolan, lärarna och läroböckerna är alla
olika former av stöd för elevenskunskapsinhämtande. Försvarsmakten har varit
med i utvecklingen och kanske i flera avseenden också varit ledande.
Synsättet bygger på nya rön om vad
kunskap verkligen är. Kunskap definieras
nu allt oftare på följande sätt: "Kunskap
fyller en funktion , löser ett problem eller
underlättar en verksamhet. Kunskap
fungerar som ett redskap. Genom kunskaper vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehori-

1960 års Värnpliktsutredning (VU 60. Pro p l 966/ 106) medförde att Marinen samtidigt
med hela Kri gsmakten år1966 lad e om sin värnpliktsutbildning.
1

144

sant växer" . Vi ski ljer också på fyra olika
kunskapsformer: faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 2 Eleven
betraktas inte som en mindre vetande,
lite lägre stående individ , utan som en
människa som har kompetens att aktivt
söka kunskap. Det här är inte alls så enkelt som det kan synas. Det är frågan om
en ny människosyn. Ansvaret för inlärn ingen ligger hos eleven , inte hos läraren.
Lärarens ansvar är att ha förmågan att
hjä lpa eleven att tillägna sig kunskapen.
Både elevrollen och lärarrollen förändras med människosynen.
Om vi godtar att samhället tjänar på
att eleverna tillägnar sig kunskaperna
snabbare och bättre med denna män niskosyn, kan man tycka att det vore enkelt
att vrida pedagogiken rätt.
Tyvärr är det nog inte så enkelt. Vi har
många inbyggda trögheter i våra organisationer. En förändrad lärarroll kräver t
ex inte bara att läraren blir övertygad om
fördelarna med ett annat synsätt. Det
kräver också att han 3 godkänner att
makten förskjuts från katedern till eleven , och att kraven på honom som lärare,
att ha kunskaper vid sidan om den rena
fackkunskapen, ökar. Han skall också ha
förmåga att entusiasmera eleven till kunskapssökande och kunna mycket om
sökvägarna. Eleven måste ta sitt eget ansvar, och läraren måste bli övertygad om
att han verkligen gör det, och att slutresultatet därmed blir bättre. Dessa processer tar tid . Trögheten leder till att utvecklingen mot en ny pedagogik går lite långsammare än vad entusiasterna önskar,
men den går oförtrutet åt detta håll.
Synsättet ändrar inte nödvändigtvis
på formerna för att skaffa kunskap. De

klassiska metoderna med föreläsningar,
demonstrationer, laborationer och klassrumsförmedlad undervisning är ofta utmärkta. De kan kompletteras med elevens kunskapssökning i många andra former. Den nya tekniken ger här helt nya
möjligheter att tämligen enkelt hitta fakta från varje hörn av jordklotet, men ofta
är det snabbare och mer ekonomiskt att
söka informationen hos andra i gruppen ,
bland böckerna på biblioteket eller hos
erfarna arbetskamrater.
Försvarsmakten har under mycket
lång tid utvecklat pedagogiska metoder
som passar fö r militär utbildning. Det är
ju inte alldeles självklart att skalpedagogiken passar i utbildningar som syftar till
andra saker än teoretiska kunskaper som
redovisas i muntlig eller skriftlig form .
Försvarsmaktens utbildning syftar i
mycket stor utsträckning till praktiska
kunskaper som sedan skall kunna tillämpas i grupp och under extrema förhållanden , med svåra yttre betingelser, stress
och dödsfruktan. Ändå innehåller mycket
av den militära utbildningen precis samma krav på teoretisk kunskapsinhämtning
som den civila skolan. Även där utgör
skolutbildningen endast en första grund
för många praktiska yrken som läkare,
byggnadsarbetare eller mekaniker. Den
civila utbildningsmodellen kan därför
användas i delar av den militära träningen, men måste kompletteras med t ex
strapatsövningar och drill.
Den nyaste pedagogiken presenteras
ingående i det i fotnot 2 nämnda utbildningsregl ementet som nu kommit i allmänt bruk inom Försvarsmakten. I det
beskrivs det nya synsättet på lärande, och
boken som är 491 sidor tjock, innehåller

UtbR, Utbildningsreglemente Pedagogiska grunder, 1998
Tdenn a skrift används uttrycket "han " för enkelhetens skull som sammanfattning
för " han eller hon"

2

3
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många avsnitt för fördjupat läsande och
reflexion . Ett par nya termer ska kommenteras här. Det är dels Helhetsbaserat
lärande (HBL) , dels problembaserad inlärning (PBL). Det helhetsbaserade lärandet kan kort beskrivas som ett synsätt, som strävar efter att sätta in lärandet i ett större sammanhang. HBL är ett
förhållningssätt som kan beskrivas med
en figur :

teorierna på att eleven måste acceptera
vad kunskapen skall vara till, för att få inlärningsmotivation. Lärandet måste därför sättas in i sitt sammanhang, och eleven måste alltså komma till insikt om att
han har kunskapsluckor som måste täppas till för att "problemet " skall kunna
lösas. Inlärningen börjar därför med att
beskriva helheten , t ex vad en kustkorvett är och vad den förväntas kunna lösa
för uppgifter, innan matrosen börjar lära
sig hur han skall hantera knapparna till

Ständigt pågående utveckling
(Våga pröva)

/
l

Erfarenhet

l

l UtbR förklaras innebörden av utgångspunkterna för just Försvarsmaktens utbildning. Här kan kort redovisas deras
rubriker:
-Något om varför soldaten kämpar
-Något om kunskap
-Något om etik
-Något om människan
-Något om Försvarsmakten
i samhället
- N å got om den pedagogiska
situationen
Lärandet tar alltså sin början i elevens
erfarenheter, fortsätter med att han kommer till insikt om behovet av ny kunskap
och därefter vågar pröva nya förhållningssätt, drar erfarenheter av det o s v.
All motivation för lärande bygger enligt
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Utgångspunkter
(Låta sig påverkas)

SESYM- systemet ombord. Det här kan
låta trivialt och många goda pedagoger
har tillämpat det under långliga tider. Tyvärr visar min och många andras erfarenheter, att det brister dagligen och stundligen i det här avseendet inom utbildningsvärlden. Många av oss är så kunniga i
ämnet att vi hoppar direkt in i detaljerna,
och bortser ifrån att eleven inte har samma uppfattning om helheten, och därmed
tappar en hel del av motivationen för att
lära sig mer.
Det problembaserade iniärandet är
nära anknutet till HBL. Elevens motivation kan maximeras på flera sätt. Ett viktigt sådant sätt är att stimulera vår nyfikenhet, kombinerat med vår önskan att
känna tillfredsställelsen i att påtagligt nå
ett resultat. Om läraren koncentrerar sin
insats till att formulera vilket problem

som ska lösas, snarare än att ge svaren,
blir detta en fungerande pedagogisk formel. Det förutsätter dock det ovan beskrivna allmänna synsättet, att läraren
tilltror eleven förmågan att både vilja
och kunna skaffa sig kunskapen. Lärarens roll blir i stor utsträckning att vara
en del i den kunskapskälla som eleven
kan ösa ur.

Organisationen ändras
Försvarsmaktens organisation har under
senare år ändrats radikalt. De stora ekonomiska nedskärningarna har inneburit
att krigsorganisationen har minskats
drastiskt. l dess spår har grundorganisationen också skurits ner väsentligt. I processen kring 1996 års försvarsbeslut valde statsmakterna i ett första steg att göra
förändringarna på förbandsnivå. Därpå
skulle ett andra steg, avseende Försvarsmaktens skolor, genomföras något år senare.
För att klarlägga hur skolorganisationen borde ändras, tillsattes en sarskild
skol utredning.
Som ensam ansvarig tillsattes landshövdingen i Dalarna, Gunnar Björk. Han
för eslog på våren 19974 , att hela officersutbildningen skulle förändras från lägsta
till högsta nivå.
l mycket stark sammanfattning kan
systemet beskrivas så här:
Officersutbildningen skall fortsätta
att bygga på värnpliktens grund. (En särskilt statlig utredning , Pliktutredningen ,
har nyligen presenterat förslag till hur
värnpliktsutbildningen bör förändras för
att värnplikten framgent skall kunna betraktas som allmän trots att antalet inkallade skall sjunka från ca 50000 per år ( i
stort alla unga män i årskullen) till ca
4

18000). En andra statlig utredning (Personalförsörjningsutredningen)
tillsätts
nu under våren för att överse formerna
för hela personalförsörjningen till det
framtida försvaret.
De värnpliktiga med längst utbildning förväntades enligt Gunnar Björk
kunna utbildas så att endast två högskoleterminer skulle behöva påverkas av
grundutbildning i fö rsva ret. Det innebar
att han utgick ifrån att i stort sett alla
skulle rycka ut i augusti. Därmed fastlades att kadettskolorna årligen skulle börja sina terminer den första september.
Officersutbildningen skulle fortsätta
att vara tvåårig. Därmed kunde den gällande officersförordningen ligga orörd.
Gunnar Björk valde att i samarbete
med Högkvarteret kartlägga den hittillsvarande kadettutbildningen i syfte att hitta
delar som överensstämde mellan försvarsgrenarna. Det yttersta syftet var att
försöka hitta en lösning som gjorde att all
kadettutbildning kunde förläggas till ett
fåtal, redan befintliga militära etablissemang, medan övriga skolor och utbildningsplatser skulle kunna avvecklas.
Denna strävan understöddes av Överbefälhavaren.
Metoden innebar att alla teoretiska
delar kunde klumpas ihop och delas in i
terminer, så att en termin skulle innehålla allt som alla tre försvarsgrenar studerar, t ex ledarskap, statskunskap, språk
och taktiska grunder.
En andra termin skulle innehålla det
som varje enskild försvarsgren skulle behöva studera i teoretisk form utan att behöva tillgång till särskild utrustning, miljö eller förband. För Marinens del gäller
det t ex marin taktik och sjömilitär engelska. Det kvarstående året skulle då kun-

"En samordnad militär skolorganisa tian " SOU 1997:112
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na utnyttjas för försvarsgrenens mer specifika utbildning som kräver sin speciella
miljö, t ex navigationsutbildning eller
marin markstrid. Högkvarteret valde att i
samband med skolutredningen introducera helt nya utbildningsavsnitt i officersutbildningen. Orsaken var de krav på
ökad akademisk bredd och kunskaper i
modern teknik , som framfördes av försvarsmaktens ledning.
Gunnar Björk lyssnade också på de
synpunkter på önskemål om en ökad
samordning mellan försvarets högskolor
och det civila högskolesystemet som
framfördes från olika håll. Akademiska
poäng blev något av ett mål i strävan att
omvandla det militära utbildningssystemet. Då utredaren räknade efter hur lång
utbildningen skulle behöva vara, konstaterade han att den hittillsvarande utbildningen i allt väsentligt omfattade ca 80
veckors studier. Det motsvarar två års
heltidsstudier på ett universitet. Med
Försvarsmaktens utvidgade mål, behövdes ytterligare 20 veckors studier. En
konsekvens blev att tiden fram till officersexamen behölls, medan utbildningen
efter examen skulle behöva läggas in under ca 6 månader för att målen skulle
kunna nås. För nästa steg i officersutbildningen, det som vi i Marinen hittills kallat
Krigshögskolans allmänna och högre kurser (KHS-AK och HK), fann utredaren
ett motsvarande system, där vissa delar
skulle vara försvarsmaktsgemensamma ,
medan huvuddelen var specifik för varje
försvarsgren .
Utredningen utmynnade i ett förslag
om att alla kadettskolor och Krigshögskolor skulle läggas ner. Hela utbildningen för kadetter skulle förläggas till tre
nyinrättade s k Militärhögskolor. En på
Karlberg i Solna, Stockholm, en i Halmstad och en i Östersund. Till skolan i
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Stockholm skulle Marinens krigshögskola (tidigare på Berga) föras. I skolan i
Halmstad skulle Flygvapnets krigshögskola från Uppsala inordnas, medan Armen skulle lämna Karlberg med sin
Krigshögskola, och överföra den i uppdelad form till flera olika skolor som t ex
Artilleriets Stridsskola i Kristinehamn
(ArtSS) , Luftvärnets stridsskola i Norrtälje (LvSS) och den nyinrättade Markstridsskolan (MSS) i Skövde.
För en utomstående betraktare är det
inte lätt att se vad allt detta skulle vara
bra för. Att försöka ge lösningen en logisk förklaring som bygger på att Försvarsmaktens effekt skulle ökas genom
att försvarsgrensuppdelningen skulle
minskas, går inte. I Halmstad går nämligen Armens, Marinens och Flygvapnets
kadetter och Flygvapnets löjtnanter, på
Karlberg går Armens och Marinens kadetter samt Marinens löjtnanter medan
det i Östersund är Armens och Flygvapnets kadetter som går tillsammans med
Armens övergångsutbildning av löjtnan ter i gammalt system. Armens löjtnanter
går i flera olika egna armeskolor.
Störst uppoffringar för det nya systemet gjorde utan tvekan Marinen. Vår
egen Marinens officershögskola (MOHS)
i Karlskrona lades ner. Istället skickades
våra kadetter till Halmstad och Karl berg.
Ingen av platserna har en särskilt marin
prägel. I Halmstad saknas fullständigt
den närhet till marina förband som behövs för en naturlig och kostnadsbesparande lärarförsörjning. På Karlberg finns
det goda möjligheter att hitta marina lärare, men samtidigt bidrar lösningen till
en allt större koncentration av arbetstillfällen till stockholmsområdet, medan
övriga landsändar utarmas.
För att möta Marinens behov av en
kadettskola som dels kunde fullfölja den

sista kursen i tidigare system, dels utgöra
den funktionsskola där de praktiska delarna av utbildningen med både flottans
och kustartilleriets kadetter verkligen
skulle lära känna alla andra marinkadetter, och dels klara utbildningen av nya
kadetter i ett övergångssystem, skapades
en ny skola i Karlskrona under namnet
Sjöstridsskolan (SSS) . Till SSS överfördes från MOHS skonerterna Gladan och
Falken samt de skolutrymmen som bl a
innehåller navigationssimulator och planetarium.
Eftersom värnpliktsutbildningssystemet under år 2000 kommer att läggas om,
i syfte att anpassas till det av skolutredningen föreslagna systemet med inryckning i juni och utryckning året därpå i augusti, uppstod ett problem för Marinen.
Hittills har de värnpliktiga slutat sin
grundutbildning i oktober, november eller december. Skulle det gå att låta en
värnpliktig vänta från hösten ett år till
september nästa år på att få börja sinkadettutbildning? Farhågorna var stora att
många- framför allt de som hade flest
valmöjligheter- skulle hoppa av till andra
utbildningar. Inryckningen till SSS skulle
därför under år 1999, 2000 och 2001 ske i
januari, medan starten på MHS skulle
ske i september. Därmed krävdes en omläggning, så att den tredje terminen lästes
före termin ett och två, följda av termin
fyra . Det systemet löper nu, utan allvarligare problem .
Marinens inflytande över utbildningen till marinofficer har nu naturligen blivit avsevärt mindre än tidigare. Chefer
och lärare blir i ökande grad representanter för framför allt Armen . Att lösningen kan bli bra ändå, skall inte förnekas. Det finns poänger i att elever och lä-

rare från olika försvarsgrenar träffas. I
det nya systemet sker detta alldeles i början av officersutbildningen, medan det tidigare skedde på Krigshögskole- , och
framför allt på Försvarshögskole- (tidigare benämnt Militärhögskole-) nivå.
Den stora förtjänsten med förslaget torde ha varit de rationaliseringsmöjligheter
det skapade. Många skolor togs bort helt.

Försvarshögskolan
Under ett antal år har Försvarshögskolan omvandlats. Den tidigare Militärhögskolan på Valhallavägen har i olika omgångar slagits ihop med Försvarshögskolan på Östermalmsgatan och med Förvaltningsskolan i Östersund. Utbildningens innehåll har gjorts allt mer likt universitetens och högskolornas. Organisationen har förändrats från försvarsgrensvisa linjer och linjer för strategi och operationer, till institutioner med försvarsgrensgemensamma inriktningar och
många civila lärare. Skolan har 1997 fått
sin första professur och numera innehåller kursutbudet en mängd kurser som är
öppna för studenter från hela universitetsvärlden .
Kurserna avser alltjämt för Försvarsmaktens del de nivåhöjande utbildningarna mot högre delar av hierarkien. Avsikten är att Försvarshögskolan nu skall bilda förtrupp i utvecklingen inom Försvarsmakten mot akademiskt jämförbara poäng i utbildningen. Försvarshögskolans
utveckling under 1980- och 90- talen har
behandlats av amiral Claes Tornberg .5

5 En

redovisning finns i Kungl Krigsvetenskapsak ademiens Handlingar och Tidskrift 4. Häftet
1997, "Den nya Försvarshögskolan- en högskola för totalförsvaret"
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Utvecklingen under vintern
1999/2000
Under hösten 1999 presenterade en särskild sexmannagrupp med representanter
för Försvarsdepartementet och Högkvarteret ett förslag till radikalt förändrad
grundorganisation i Försvarsmakten.
Rapporten bildade underlag till regeringens proposition i november. Propositionen följde i nästan varje detalj gruppens
förslag. Under vintern genomfördes i FM
ett mycket omfattande arbete för att göra
det möjligt för FM att snabbt följa det
riksdagsbeslut som skulle tas i mars 2000.
Under vinterns arbete har mycket tid
ägnats åt FM skolor. Det har därvid visat
sig att endast de centrala skolorna (Försvarshögskolan och Militärhögskolorna)
berörs av riksdagsbeslutet. De försvarsgrensvisa skolorna bryts ut och blir senare
under våren föremål för separata regeringsbeslut. (Det förutsätter dock att riksdagen accepterar denna beslutordning,
vilket kommer att framgå under maj månad). Genom denna ordning har hela frågan om Marinens egna skolor kommit på
bordet. ÖB har därvid valt att försöka hitta lösningar som för hela FM innebär att
skolorna om möjligt inordnas i olika regementen och kvarvarande förband snarare
än att vara självständiga organisationer
under HKV. Den processen är nu i full
gång och utfallet är ovisst.
Vad vi kan konstatera är nu att skolverksamheten i Marinen varit under ständigt utredande under de senast fem åren.
Stora och genomgripande förändringar
har genomförts och flera nya förestår.
Skolornas personal har i stor utsträckn ing
varit tvungna att ägna sig åt ett tröttande
och resurskrävande utredningsarbete, istället för den egentliga utbildningsverksamheten.
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Alla förändringar tar tid att utvärdera.
Det är därför svårt att nu svara på frågan
om dessa ständiga förändringar också
innebär förbättringar. För egen del är jag
övertygad om att svaret nu är att de pedagogiska förändringarna verkligen innebär
ett stort steg framåt. Den förändring av
människosynen som skett och sker är
mycket positiv för utbildningsklimatet
Dagens kadetter har jag dagligen framför
ögonen. De ger mig stort hopp för en
framtida god befälsförsörjning i Marinen.
Beträffande
organisationsförändringarna har jag motsatta förväntningar.
Marinens eget inflytande på framtidens
utbildning har krympt successivt. Antalet
befattningar i utbildningsorganisationen
är strax nere på en kritiskt låg nivå och
uppsplittringen av Marinen till olika geografiska områden , försvårar samsyn och
effektivt utnyttjande av officerarna i lärarrollen. Det finns många som i Försvarsmakten av idag ropar på stadga och arbetsro. När det gäller att bygga en kompetensorganisation för framtiden , tror jag att
utbildningsorganisationerna är de som
just nu behöver den medicinen allra bäst.
Får vi det, finns det förutsättningar att
hantera de obekvämligheter som vuxit
fram genom de senaste organisationsförändringarna, och ändå skapa en god utbildning för framtiden .

Ledamoten
FRANK ROSENlUS

Viceamiral Frank R osenius är ställföreträdande
överb efälhavare

Försvarsbeslut 2000 - utmaningar och risker
Det av Riksdagen nyligen fattade försvarsbeslutet är i många avseenden
omvälvande. Det är en ny och starktförändradförsvarsmakt vi ser i horisonten. Det
gamla traditionella invasionsförsvaret lämnas för ett flexiblare försvar. Genom
ökad satsning på informationsinhämtning, ledning och kvalitet skall vi kunna
utnyttja resurserna i ett bredare uppgiftsregister och effektivare. En sådan utveckling
med nya förutsättningar och krav innebär också avveckling i förtid av vissa system.
Jag menar att det är nödvändigt med denna förnyelse. Men det är samtidigt viktigt
att förstå de utmaningar och risker en sådan här förändringsprocess innebär.
När jag är ute och besöker förband möter jag en inte obetydlig vilsenhet bland
officerare om vad det är som händer de närmaste åren. Det långsiktiga målet för
försvarsmaktens utveckling har man förstått men vad händer de närmaste åren. På
motsvarande sätt reagerar man också ofta i samhället i övrigt - har vi något försvar
kvar? Det är därför viktigt att belysa de utmaningar och risker som finns för att öka
förståelsen för det omfattande förändringsarbete som ligger framför oss. Och detta
måste göras öppet och fritt från slagordsmässiga formuleringar. Jag skall här lyfta
fram några områden som jag anser särskilt viktiga.
Utgångspunkten för hela vår planering
är naturligtvis det säkerhetspolitiska läget. Det är f n gynnsamt och förväntas så
bestå i minst tio år till. Att så sker är helt
avgörande för att vår förändringsprocess
skall kunna genomföras på avsett sätt. Vi
accepterar nämligen stora svagheter i
våra operativa system de närmaste fem
till tio åren för att senare få en mer balanserad operativ förmåga. Vi som var
med och byggde upp den försummade
ubåtsjaktförmågan på 80-talet vet hand-

gripligt vad det tar för tid att återuppbygga förlorad kompete ns. Det tar tio år minst. Detta är e n riskfaktor när vi omdanar försvaret.
När vi bedömer vårt säkerhetspolitiska läge intar självfallet Ryssland en dominerande plats. Ryssland är idag ett
land som förlorat stora delar av sin forna
militära förmåga, både faktiskt men kanske än mer i relation till NATO och USA.
Men för mig är det mera fråga när än om
Ryssland kommer tillbaka som en militär
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stormakt. Det kan ta fem år, det kan ta
tio år, men ett land med sådan potential
och behov av att själv kunna påverka sin
säkerhetspolitiska situ atio n bygger förr
ell er senare upp en stark försvarsmakt
igen. Valet av Putin till president synes
mera påskynda denna utveckling än det
omvända. Men en sådan uppbyggnad
innebär naturligtvis inte i sig något direkt
militärt hot riktat mot Sverige. Det förändrar dock omgående den säkerhetspoliti ska kartan. När vi sedan ska ll omsätta
detta i krav på försvarsmakten har vi en
tendens att betrakta utvecklingen ga nska
stereotypt. Finns ingen risk för invasion
finns inget behov av invasionsförsvar.
Detta låter möjligen logiskt. Men på den
säkerhetspolitiska arenan är aldrig situationen så svart eller vit. Mycket kan hända mellan djupaste avspänning och fu llt
krig. Jag menar att oavsett om det kan synas avlägset med ett återuppstått invasionshot är det för den region vi lever i
synnerligen betydelsefullt vilken operativ förmåga Sverige besitter här och nu. I
omvärldens syn på det säkerhetspolitiska
läget i vårt närområde spelar vår operativa förmåga en inte obetydlig roll. Rysslands syn på hur man kan påverka exempelvis Baltikum kommer alltid att behöva ta hänsyn till även Sveriges militära
kapacitet. Det är därför fortsatt angeläget för Sverige att besitta denna möjlighet till inflytelse och påverkan, när internationell solidaritet och insatsförmåga
utgör en av fyra huvuduppgifter. Detta
innebär inte att vi behöver skapa e n försvarsmakt som skall kunna genomföra
fälttåg långt utanför våra gränser. Det
kräver dock en kontinuerlig förmåga till
balanserade operativa insatser och att vi
kan göra detta trovärdigt idag, i morgon
och i framtiden . Och vi måste kunna göra
det först och främst på det nationella pla-
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net så länge vi är alli ansfria. Detta måste
också vara tydligt för våra medborgare,
an nars riskerar vi att för lo ra samhällets
stöd. Häri ligger en av de stora utmaningarna i den förändringsprocess vi nu
genomgår.
Utifrån de säkerhetspolitiska kraven
formuleras försvarsmaktens fyra huvuduppgifter - försvar mot väpnat angrepp,
territoriell integritet, internationella insatser och stöd till samhäll et. Jag avser
här bara kort beröra VA och Il.
När vi övergav begreppet "Invasionsförsvar" och ersatte det med "Försvar
mot väpnat angrepp" var det för att komma bort från kopplingen till andra
världskrigets sätt att invadera ett land .
Men det är en felsyn menar jag att tro att
invasion som metod har spelat ut sin roll
i militär krigföring. Det är här som på så
många andra håll att tekniken ger möjligheter att utn yttja andra medel och metoder. Förmågan att försvara sig mot VA
innebär egentligen en utvidgning av våra
uppgifter där självfallet förmåga n att försvara sig mot invasion ingår, om och när
ett sådant hot sku lle uppstå. Om någon
vill betvinga vårt land kommer angriparen att utnyttja det tillvägagångssätt som
enklast ger framgång, dvs där vi är svagast - på marken eller över havet. En invasion som endast sker genom luften torde för lång tid inte vara realiserb art så
länge vi har mark- och sjöstridskrafter,
om än i begränsat antal. För att lösa
dessa uppgifter definierar vi krav på insatsförmåga och kompetens. Här hamnar
vi ofta i en semantisk diskussion. För mig
är det självklart att vi inte kan skapa insatsförmåga med enbart teoretisk kompetens och demonstratorer. Vi måste för
varje system eller funktion där vi kräver
insatsförmåga inom ett tioårs perspektiv,
kunna öva i princip fullskaligt.

Internationella insatser kräver bl a
två saker - personal och ekonomi. I underlaget till försvarsbeslutet angav FM
att vi skall kunna ha ca 1500 officerare
och soldater kontinuerligt ute i internationel l tjänst. Det anmäldes också att för
att uppnå detta med de begränsade personalvolymer som FM skall ha framledes
-ca 11000 off och 17000 vpl - så erfordrades särskilda åtgärder. Bl a förutsätts det
vara möjligt att utnyttja kortidsanställda
soldater (direkt efter vpi) för att svara
upp mot beredskapskraven men också
att införa ett obligatorium för officeren
att tjänstgöra utomlands. Båda dessa områden kommer sannolikt ta tid att genomföra. Min erfarenhet är att den yngre
halvan av officerskåren f n inte är trakterad av att tjänstgöra utomlands frekvent
i 6 mån-perioder efter det man bildat familj . Detta blir en ytterligare utmaning
att lösa.
En märklighet i regeringens krav är
att uttrycka insatser utomlands mer i personalstyrka än i förmågor. Både inom
marinen och flygvapnet finns efterfrågade kompetenser som nu inte utnyttjas.
Dessa förband är personalsnåla och har
hög insatsberedskap utan kostsamma åtgärder. Sjöminröjning, havsövervakning,
fartygsbaserat underhåll och reparationsresurser, flygspaning mm bör lika
väl som bataljoner vara ett naturligt inslag i våra internationella insatsstyrkor.
Med det skulle Sverige nå samma höga
visibilitet till lägre kostnad och utan att
ha ett stort anta l försvarsmaktsanställda
utomlands. Dessutom vet vi att internationella insatser bidrar till vår sam lade
försvarsförmåga. Även av detta skäl är
det viktigt att alla tre försvarsgrenarna
deltar i insatser och övningar utomlands.
När det gäller ekonomin har Regeringen gång på gång visat sig ha svårighe-

ter att finansiera efterfrågade insatser.
Utan en beredskapsbudget för denna typ
av internationella insatser riskerar vi att
ha en försvarsmakt som med kostsamma
åtgärder är beredd att sättas in men som
sedan inte utnyttjas. Det som jag ser som
en allvarlig risk i genomförandet av det
nya försvarsbeslutet är att det därför kan
komma att ställas krav på försvarsmakten att finansiera alla sådana insatser
inom den årligen avdelade budgetramen
utan kompensation för de stora merkostnader detta medför. Vi talar här om årliga kostnader i storleksordningen 1500
mkr. Ännu finns inget konkret förslag.
Men skulle så ske är det min uppfattning
att försvarsmaktens omdaning mot den
framtida målbilden inte kan fullföljas i
något avseende. Vi får då både en liten
och okvalificerad försvarsmakt som sakta förtvinar. Det är en utmaning vi inte
klarar och en risk vi inte får ta.
Det nya försvarsbeslutet leder sammantaget till ett antal operativa krav och
krav på förmågor. Jag avser här endast
beröra de som jag menar innebär särskilda utmaningar och risker.
Ominriktningen framställs som revolutionerande och är så i några avseenden.
Men i förhå ll ande till förra sekelskiftet
där häst, mynningsladdare och segel ersattes av motor och kulspruta samt utvecklingen under andra världskriget
skulle jag snarare vilja karaktärisera ominriktningen som evolutionär men framförallt en anpassning till hur omvärlden i
övrigt utvecklas. Det är därför inte särski lt dramatiskt det vi gör. Vi måste följa
med i utvecklingen , vi kan inte stå stilla.
Problemet är att vi ofta väntar lite väl
länge med nödvändiga förändringar.
Därför blir konsekvenserna när vi genomför dem inte sällan me r dramatiska
än de annars skulle vara.
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En försvarsmakts samlade förmåga är
inte summan av enskildheter utan enskildheternas möjligheter att skapa ett
samordnat operativt system. Genom att
avveck la den kaderorganiserade krigsorganisationen måste vi skapa något nytt
system för att bibehålla förbandsanda ,
utveckla stridsteknik och skapa samövade förband. Detta har vi ännu inte åstadkommit. Jag kan förstå om förbandschefer nu är undrande över hur vi skall lösa
de operativa "värstafallsuppgifter" som
regeringen ålagt oss. Detta är en medveten men kortsiktig risktagning mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget.
Det blir den nyorganiserade Operativa
Insatsledningens första stora och prioriterade uppgift att snabbt ta fram ett nytt
beredskapssystem och principer för operativt utnyttjande av våra nya insatsförband och nationella skyddsstyrkor. Detta
kommer att bli helt avgörande för tilltron i försvarsmakten till förmågan att
lösa ålagda uppgifter.
Försvarsbeslutet uppehåller sig särski lt vid de hot som kan uppstå tidigt mot
Sverige och exemplifierar med fjärrstridsmedel -kryssningsrobotar och långräckviddigt flyg, B- och C-stridsmedel
samt subversiva insatser av olika slag.
Det stridsmedel som på senare år alltmer
kommit i förgrunden och betecknar det
nya är kryssningsroboten men också korträckviddiga ballistiska robotar. Mot
dessa två system finns dessvärre idag
inga väl fungerande försvarssystem . Flyget klarar det inte och ej heller avancerat
luftvärn. Detta är system där "medlet"
ligger långt före "motmedlet" . Det torde
också vara utom räckvidd för en liten nation som Sverige att själv försöka utveckla sådana motmedeL Det skulle bli för
kostsamt och dra resurser från andra system och skapa nya allvarligare obalanser.
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Detta är således ett område där vi inte
kan leva upp till begärd förmåga. Vi får
lita till rörlighet, vilseledning och fysiskt
skydd för att undvika bekämpning. Det
finns dock ett kompletterande alternativ
och det är att själv inneha kryssningsrobotar som kan hota angriparens baser
mm . Dvs vi tillämpar avskräckningsfilosofin för att undvika angrepp med sådana system. Sverige har redan förutsättningar att genom utveckling av vår sjömålsrobot Rb15 skaffa sig denna kapacitet. Det är sannolikt avsevärt mera kostnadseffektivt att utveckla denna förmåga
att slå tillbaka med samma mynt än att
försöka skydda sig. Detta är en utmaning
som dessutom kunde samla de tre försvarsgrenarna kring ett stort gemensamt
framtidsprojekt.
Krav på nya och oförändrade förmågor formar långsiktigt målbilden för försvarsmaktens utveckling. Målbild 2010
har informerats om i så många sammanhang att jag här fokuserar på utmaningar
och risker de närmaste åren. Den väg vi
valt att gå vidare på innebär att det inom
flera funktioner finns operativa obalanser om vi skulle behöva utnyttja systemen de närmaste åren. Jag menar att det
är nödvändigt att vara tydlig och öppen
på denna punkt. Vi aminriktar inte hela
försvarsmakten på kort tid utan att det
får operativa konsekvenser. Men risktagningen är medveten eftersom det i statsmakternas planeringsförutsättningar inte
ställs några högre beredskapskrav de
närmaste tio åren.
När nu försvarsgrenarna inriktas mot
en förändrad målbild betyder det att vissa system lever vidare och andra avvecklas i förtid för att skapa utrymme för nya
satsningar. Detta innebär utmaningar
men också risker. Förändras hotbilden
till det sämre får vi ett operativt problem.

En annan utmaning är att pengarna
verkligen finns när nysatsningen skall
ske eftersom det då inte finns något alternativ - det gamla är ju avvecklat. Detta
om något blir en utomordentligt stor utmaning.
I korthet har vi närtida obalanser i armen inom artilleriet och luftvärnet, i marinen inom ubåtsjakten och ubåtssystemet samt i flygvapnet inom pricisionsvapen.
För armestridskrafterna medför detta
att man inte har anfal lskraft med sina
samtliga fyra till sex brigader pga avsaknad av tungt eldunderstöd och otillräckligt luftvärn . Och det senare kan inte
uppvägas av jaktflyget. Nödvändig anskaffning av attackhelikoptrar får vänta
långt in i nästa eller ytterligare nästa försvarsbeslutsperiod.
Marinen måste hålla tillgodo med en
otillräcklig ubåtsjakttorped eftersom det
inte finns utrymme för anskaffning av
den moderna torp 46 i nuläget. Antalet
ubåtar balanserar vidare sannolikt under
gränsen till vad som erfordras för att
långsiktigt kunna vidmakthålla ett livskraftigt system.
Flygvapnet får vänta länge på både
avancerad jaktrobot och precisionsvapen
mot markmåL
Inom ledning, övervakning och kommunikation sker dock tidigt en nödvändig satsning på ett integrerat ledningssystem. Konceptet har fått ett dåligt rykte
eftersom det framställts som en ensidig
satsning på luftballonger med vidhängande radarstation er. Men konceptet
innehåller så mycket mer. Särskilt för
havsövervakning och maritima uppgifter
kommer detta att bli ett lyft. Försvarsmakten skapar resurser som slutligt bör
kunna sätta punkt för vem i statsförvaltningen som svarar för havsövervakningen .

När jag ser till det sammanvägda resultatet av nu beslutad aminriktning
finns många positiva utvecklingslinjer för
försvarsmakten och det finns vissa lätt
identifi erbara brister och risker.
En helt avgörande fråga för att kunna
gå mot målbilden och åtgärda operativa
brister ligger i JAS - systemets framtida
inriktning. Försvarsmaktens behov är
drygt hundra flygplan och det är för detta
antal vi nu dimensionerar piloter, baser
och vapensystem. Ett problem är att vi
anskaffar 200 flygplan . Det har varit
enighet i försvarsmaktens ledning att
fullfölja köpet av beställda flygplan. Men
det är lika självklart att flyget som övriga
försvarsgrenar snabbt måste anpassa sig
till de operativa behoven. Vi satsar ju nu
stort på underrättelseinhämtning och avancerade ledningssystem för att kunna
göra mer med färre system. Om så inte
sker kan inte heller nuvarande operativa
obalanser rättas till som planerat. I klartext kan vi inte skapa efterfrågad e förmågor. JAS systemets anslagsbelastning
är så dominerande de närmaste fem åren
att alla ansträngningar måste göras att
försälja det överskott av flygplan vi nu är
på väg att anskaffa. Detta utgör den mest
avgörande utmaningen för att kunna nå
av statsmakterna efterfrågade förmågor.
När det gäller stridskrafternas operativa förmåga med befintliga system måste dessutom den satsning som nu sker på
kvalificerad utbildning och övningar fullföljas med kraft. Detta är en absolut nödvändighet för att vi internt och utomlands skall kunna skapa respekt för vår
förmåga. Detta är ett oavvisligt krav oavsett säkerhetspolitiskt dagsläge. Det lägger därför begränsningar på möjligheterna att omfördela medel mellan anslagen .
Sammantaget har vi bestämt oss för
att modernisera försvaret och göra det
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mer allsidigt användbart. Utvecklingen
är nödvändig och rätt. I processen ligger
många utmaningar och risker. Jag har pekat på några som jag anser särskilt viktiga. De största berör våra möjligheter att
kunna omsätta tankar och målbild i reell

förmåga. Endast genom att statsmakterna ger oss förväntade ekonomiska resurser och att vi själva har förmåga att anpassa organisationen mot uppsatta mål
kan vi lyckas.

Bokrecension

Vår största och längsta FN-insats dokumenterad- Cypern
Risken finns att en fredsbevarande
truppinsats kan konservera i stället för
att knyta upp konfliktmönstret i en oroshärd. Det är ganska troligt att ännu pågående Cypernoperation , som började
1964 och alltså nu går in i sitt 37 (!) år,
kommer att stå som ett varnande exempel härpå i Förenta Nationernas historia.
Dock har FN:s militära närvaro på kärlekens och hatets ö under lika lång tid förhindrat ett krig mellan två NATO-medlemmar. Det kunde fått oöverskådliga
konsekvenser i den eldfängda Mellanösternregionen och för världsfreden.

Hela skalan av
konfliktscenarier

Räkna med

KAlMARHAMN
KAlMAR STOFVlRI AIJ
i din transportplanering
Adress: Box 81 O 391 28 Kalmar
Tel 0480-562 00 hamnen, Tel 0480-562 21 stuveriet
Fax 0480-560 43
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Att någon politisk konfliktlösning inte
uppnåtts trots stora och upprepade insatser från främst generalsekreteraren och
hans utsända medlare har en enkel men
skrämmande förklaring . Varken de två
cypriotiska befolkningsgrupperna eller
deras "skyddsmakter" Grekland respektive Turkiet vill fred , så länge båda parterna uppfattar alla förslag som en försämring av rådande kontrollerad konfliktsituation. I skydd av FN-paraplyet
blomstrar näringslivet jämte turismen på
södra Cypern , vartill kommer bidrag indirekt från befintlig fredsstyrka. En verklig kontrast är operationen med start
1973 efter det helt överraskande Yom
Kippur-kriget På sju år kunde FN-engagemanget slutföras efter ett fredsfördrag
mellan Mellanösterns ärkefiender Egypten och Israel. Då ville båda fred.

Det svenska engagemanget på Cypern mellan 1964 och 1993 är hittills det
mest omfattande av Sveriges alla truppbidrag i fredens tjänst med över 25 000
militärer och nära 2 500 civilpoliser insatta. Och också dne mest växlingsrika,
skulle man kunna tillägga. Hela skalan i
FN:s fredsinvasion med regelrätta anfall
till förhandlingar och mot slutet det på
sitt sätt påfrestande "stora lugnet" .
Brottsbekämpning, flyktinghjälp och annan humanitär aktivitet inte att förglömma.
Allt detta och mycket mer behandlades i den på FN-dagen 1999 utkomna boken "FN P Å CYPERN. Den svenska
fredsbevarande insatsen" med Gustaf
Welin och Christer Ekelund som författare. Deras arbete är tungt både till innehåll och vikt - nära 400 inbundna sidor men trots faktamängden lättläst och
stundom spännande (striderna 1964 och
turkinvasionen tio år senare). Det fina
foto- och kartmaterialet underlättar.

Olika faser av spänning
Helt naturligt upptar de 48 bataljonerna
med anslutna polisavdelningar det största utrymmet men inte "jämntjockt" utan
i proportion till påfrestningarna vid lösandet av den fredsbevarande uppgiften.
Man kan här urskilja olika faser.
Först etableringen på medelhavsön
1964 följd av en hektisk sommar och
höst, varunder den beryktade vapensmugglingen inträffade. Det är utmärkt
att denna allvarliga händelse äntligen öp-
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pet presenterats i utrett skick. Den bidrog till att den svenska kontingenten senare omgrupperades från västra till östra
Cypern - Famagusta zon med öns största
hamn och enda flottbas och en landyta
ungefär som Gotlands.
Nästa fas 1965-67 har karakteriserats
som växlande klima t, orolig och mot slutet på randen till krig.- Påföljande period
fick en lugn inledning med det politiska
maktspelet om och på Cypern skärpte
konflikten med ingången av 70-talet.
Trots detta reducerade säkerhetsrådet
UNFICYP i två omgångar av ekonomiska skäl. Den senare reduktionen inleddes i oktober 1973 med en helt annan
bakgrund, krigsutbrottet i Sinai. En ny
FN-styrka krävdes där och det snabbt.
Det då rådande lugnet på Cypern (före
stormen) medgav en luftburen omgruppering till Egypten av 730 frivilliga, däribland 80% av den svenska bataljonen
med fordo n och förbandsutrustning. Ett
gott exempel, inte det enda , då befintlig
FN-styrka agerar spjutspets åt en ny.
Sommaren 1974 hade UNFICYP
minskat från ursprungliga 6 400 man till
drygt 2 300. Force Commander föreslog
generalsekreteraren ett första steg mot
en övergång till en observatörorganisation. Turistsäsongen stod i sitt högsta flor
och i Famagusta trängdes anhöriga till
FN-soldaterna. Två gånger tidigare hade
akut invasionshot svävat över Cypern, efter FN-styrkans etablering där. 1964, då
det räckte med turkiskt attacktlyg, vilket
svenska bataljonen fick erfara på nära
håll. Och 1967, då den aggresive general
Grivas kallades hem till Grekland och
snabba storpolitiska initiativ togs. Turkiets redan fattade invasionsbeslut återkallades efter fyra timmar. Men 1974 skulle
det bli - tredje gången gillt.
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Som en blixt från en mulen
himmel

noga med att rapportera övergrepp och
plundringar där.

Det verkar som man både i New York
och Nicosia glömt bort att Grekland efter en statskupp i april1967 styrdes av en
militärjunta med samma politiska mål
som den grekcypriotiska överbefälhavaren Grivas - enosis. Dvs öns förening
med Grekland. Denna strävan motarbetades av president Makarios, som därför
måste störtas också genom en statskupp.
Ett lämpligt tillfälle kom den 15 juli 1974,
startpunkten för UNFICYP:s mest dramatiska fas. "Grekiskt" inbördeskrig och
turkisk invasion drabbade ön, Mellanösterns krutdurk enligt en SvD-journalist.
Chefen för dåvarande Famagusta distrikt, som snart skulle hamna i hetluften,
var en kustartillerist, Svante Kristenson.
Svenska kontinentchefer ur KA hade tidigare varit Bertil Stjernfelt samt senare
- Jack Wibring och Per Lundbeck . FNstyrkans huvuduppgift var visserligen att
förhindra strider på ön men inte mot en
invaderande stark krigsmakt. Uppdraget
att skydda cyprioterna mot varandra
samt strävan att om möjligt skona civilbefolkningen jämte turisterna ställde
UNICYP modifierades men fick ett viktigt tillägg - humanitära hjälpinsatser.
Sedan kaoset på Cypern efterträtts av
nya och ordnade former, blev de sistnämnda uppgifterna dominerande även
om de militära kvarstod. Den tidigare reducerade FN-styrkan, som under kriget
snabbt nära fördubblats, fick nu på nytt
vidkännas truppminskning trots det låsta
läget. En omorganisation framtvingades
med kort varsel. För den svenska bataljonen blev det ett oväntat sektorbyte vars
egentliga orsak var konflikter med turkiska armen. Svenska posteringar och
patruller i ockuperat område hade varit

Sverige lämnar Cypern - nya
erfarenheter
Året var nu 1977 och tioårsperioden därefter blev stabil på Cypern. Officiellt av
finasieila skäll meddelade då Sveriges regering generalsekreteraren sin avsikt att
avveckla Sveriges FN-engagemang på
ön. Men bakom låg också en ny svensk
FN-insats i södra Libanon och missräkning över uteblivna politiska framsteg.
Den sista svenska bataljonen 1987 övergick i en liten polisiär kontingent, som
definitivt halade ner den svenska flaggan
på Cypern i oktober 1993- efter 30 år.
På det kronologiskt redovisade händelseförloppet följer analyser av FNmandatets tillämpning och av de olika
tjänstefunktionerna samt utvärdering av
den svenska insatsen. Författarna kritiserar generalsekretatiatets direktiv att underrättelsetjänsten skulle bedrivas med
låg profil och under annat namn. Vidare
kommenteras det märkliga förhållandet
att FN-styrkan i det havsomflutna konfliktområdet saknade sjöbevakningsresurser såsom radarstationer, fartyg och
flygplan. Därför kunde grekcyprioterna
under 1960-talet illegalt bygga upp sin
militära styrka och senare Turkiet sända
över en invasionsflotta utan upptäckt.
Det fastslås att en fredsbevarande styrka
som UNFICYP måste bedriva systematisk underrättelsetjänst för att kunna lösa
sina uppgifter.
Vidare citeras den andra svenska bataljonschefen Carl-Gustaf Ståhl, som
mot parternas vilja markerat demarkationslinjer med stöd av ett förstärkt skyttekompani, understött av pansarbilar och
tunga granatkastare. Vi lärde oss, att för-

handlingar inte alltid är det rätta för en
FN-trupp." Eller från min egen tid på
Cypern 1966/67. "Två språk förstår turkcyprioten mycket bra - turkiska och
maktspråk. Motsvarande gäller grekcyprioten.

Flera svenska fallstudier på
tur
Cypernboken är den fjärde fallstudien i
det rullande forskningsprojekt Sveriges
Militära FN-insatser. Det startade redan
i början av 70-talet på dåvarande Militärhögskolan/Militärhistoriska avd men
överfördes till Ast/FN, nu SWEDINT.
Före den ovan presenterade boken har
utkommit FREDSKÅDEPLATS SINA!, I FREDENS TJÄNST (Gaza) och
MED FN I KONGO, de båda första också i engelska utgåvor. FN:S generalsekreterare har flera gånger betonat vikten av
att deltagande länder publicerar sina insatser. Sverige har här ett stort ansvar.
Dokumentation och analys av operationerna klarlägger effekten av fredsmaskineriet på fältet. Enskilda utredningar vi
FHS i ämnet kan utbyggas till nya fallstudier som står på tur, eventuellet vid doktorsavhandling.
Bertil Stjernfelt

GustafWelin och Christer Ekelund
FNPÅ CYPERN
Den svenska fredsbevarande insatsen
Probus Förlag HB
Valhallavägen 108
114 41 STOCKHOLM
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. l 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 2000 skall senast den l september 2000 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas
Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera
inlämnad- även inte belönad - tävlingsskrift.
Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet

Fonden har till ändamål att genom stipendiet främj a 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 2000 skall skicka in utredning eller avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
senast den 1 september 2000.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet
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EN SVENSK TIGER
Nu tänker vi inte tiga längre.
Nu tänker vi berätta vilka vi är,
och vad vi kan. Berätta om det
som gör oss till ett av Sveriges
mest spännande teknikföretag.
Vi är ett utpräglat tjänsteföretag inriktat
på konsult-, integrations- och informationstjänster, drift och underhåll samt
systemleveranser inom områden som
test, mät, simulering, trafikledning, teleentreprenader och kundanpassade informationssystem. Resultatet av vårt arbete
är tillämpningar inom ledning, information, kommunikation, sensorer och ilyg.
Vi har en mycket bred teknisk kompetens som självklart innefattar områden
som är kännetecknande för den så kallade nya ekonomins företag. Exempel
på sådana teknikområden är webb-teknik, Internet, intranät, XML, WAP och
Bluetooth. Men vi har också kompetens
för att vidmakthålla tekniska system

under hela deras livslängd. Vi är unika
genom att vi kan vidareutveckla befintliga system och lösningar med modem
teknik. För systemägare och systemleverantörer innebär detta stora effektivitetsvinster och kostnadsbespa1~ngar.
Vår kompetens och erfarenhet tillsammans med vår leverantörsobundna
position gör oss till en stark partner för
totalförsvaret, offentlig sektor och stora
delar av näringslivet.
Företaget ägs till 57 procent av Saab,
norra Europas ledande högteknologiska
företag och till 43 procent av IT-företaget
TietoEnator.
Vi tror att det vi nu berättat gör att
du inser att vi är ett mycket spä.Jmande
företag. Både för dig som söker en stark
och tekniskt kompetent partner och leverantör, och för dig som söker utvecklande
arbetsuppgifter.
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