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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 2/2003. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 26 fe

bruari2003 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler i närvaro av 66 
deltagare och inbjudna gäster. 

§ 3 

§ 4 

§ 7 

Höllledamoten Thomas Fagö inträdesanförande under rubriken "Helsingfors
kommitten och oljehanteringen i Östersjön" 

Höll ledamoten Karl Henriksson inträdesanförande under rubriken "Svensk 
minröjnings uppgifter, materiel och utbildning- igår, idag och i framtiden". 

Ledamoten H erman Håkansson introducerade den "nya marina doktrinen" 
som inledning till diskussion om "den svenska marinens uppgifter". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 3/2003. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 

26mars 2003 
(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i Stock
holm i närvaro av 44 ledamöter och en gäst. 
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~ 3 

§ 4 

§ 5 

Höll ordinarie ledamoten Magnus Hjort inträdesanförande under rubriken 
"Marina stridskrafter- enkelhet, användbarhet, uppfinningsrikedom" 
Höll korresponderande ledamoten Niklas Granholm inträdesanförande under 
rubriken "Omvärldsbild och självbild - förändrade förutsättningar för mari 
nens strukturella utveckling". 
Ledamoten Jan Prawitz talade över ämnet "Mina reflektioner kring Irak ". 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 4/2003. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
23 april 2003 
(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 25 
ledamöter. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Lars Göther
ström avlidit. 

§ 5 Valdes ledamoten Hans Wieklander som föredragande i vetenskapsgrenen V 
och ledamoten Johan Leander som föredragande i vetenskapsgrenen III. 

§ 5 Föredrogs Kungl. Örlogsmannasällskapets, Kungl. Örlogsmannasällskapets 
fonds, Tamms fonds och Tidskrift i Sjöväsendels räkenskaper för verksamhets
året 2002. Fastställdes balans- och resultaträkningar. 

§ 7 Föredrogs Kungl. Örlogsmannasällskapets, Kungl. Örlogsmannasällskapets 
fonds, Tamms fonds och Tidskrift i Sjöväsendels revisionsberättelser för verk
samhetsåret 2002. 

§ 8 Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2002. 
§ 9 Höll ledamoten Per-Anders Emilson inträdesanförande under rubriken "Re

servofficerskonceptet - en viktig del i det framtida försvaret". 
§ lO Höllledamoten Johan Hägg inträdesanförande under rubriken "Internationell 

utbildning, internationell beredskap" 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

l denna utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet medföljer som bilaga dokumentationen 
från det av Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien 
gemensamt i Stocklwlm S-6 maj 2003 anordnade symposiet "Maritim säkerhet
nu och i framtiden" 
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T Ledamoten 
JÖRGEN ERICSSON 

Konteramiral Jörgen Ericsson är marininspeklör i 
Högkvarterers grundorganisationsledning'' 

The Royal Swedish Navy - Littoral to Expeditionary 
Föredrag hållet vid ett symposium i Köpenhamn 8 apri/2003 

The post cold war era and the international military effort in its wake, which not 
on ly includes peace-keeping operations, bu t the whole spectrum from military diplo
macy to the arrned handling of crises, has altered the Swedish security and defence 
policy. During the last decade we have changed focus from sole/y defence of Swedish 
water, air and land territory to an increasing international commitment for peace 
and stability. The change is in agrcement with our values and our national interests. 
Consequently, Sweden, peace and stability in Europe and its vicinity, is today best 
defended through pro-active work outside of our horders. In a more naval context, 
we must be willing and ab/e to act within Europe and, in thefuture maybe even glo
bally, to proteet the value of our surrounding seas and their shared use. The Swedish 
Parfiament decided, as ear/y as /996, that to contribute to international crisis man
agement should be one of four main tasks for the Swedish Arrned Forces. Thus, to 
plan for, to p repare for and to take part in international crisis management is today 
a natural process in the Swedish Navy. 

The Swedish Armed Forces currently ac
complishes an extensive transformation. 
The overall objective is a defence system 
that is considerably reduced in quantity 
but which is sophisticated, versatile and 
adapted to a !arge number of different 
types of threats and operations. Our sur
munding seas are of great importance to 
all nations around them. They provide 
unique apportunities for creating a sus
tainable stability, which is the foundation 

for a continuously positive development 
in our part of the world. The freedom of 
the seasis mo re Iikely than unlikely to be 
used or threatened by terrorist organiza
tions and states. Such actions would cre
ate huge impact on economy, prosperity 
and our way of living. The Swedish N a vy 
has taken both short-term and long-term 
actions to strengthen its capability to 
meet this situation , focusing asymmetric 
threats as weil as control of tittoral areas 

* Rear Admiral Jörgen Ericsson is lnspecror General for the Swedish Nav y 
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in our vicinity in order to proteet Sea 
Lanes of Communication (SLOC), trade 
and national integrity. 

As for most nations our prime can
cern is to promate Swedish national in
terests. lt is obvious that Sweden, as a 
small and trade-dependent nation on the 
border between the traditional occiden
tal world and an Eastern continent that is 
still quite unstable, has great vested inter
ests to move in the direction where the 
security arrangement holds Europe to
gether. To deal with this situation for 
small states like Sweden, with scarce de
fence resources, cooperative capability is 
more important than ever. Furthermore, 
in all realistic security solutions regard
ing Northern Europe, Sweden and its 
navy, have the responsibility to contrib
ute to stability, especially regarding the 
Baltic Sea. Thus, though the development 
toward an increased capability to co-op
erate with other nations and to contrib
ute to international crisis management, 
one of our prime cancerns must be re
gional- that is littoral. 

Littorals - Extreme Littorals -
Maritime Security 
How do we define "littoral "? Generally 
we define the littoral area as "the coastal 
areas, which can be influenced by units 
operating from the sea- and the sea are
as which can be influenced by u nits oper
ating ashore". With regard to the devel
opment of weapon systems with increas
ingly extended range the littorals today 
cover vast areas, both at sea and on land. 
To be useful for further discussions re
garding specific tittoral capability this 
definition has to be more precise. One 
way is to Jet the above definition be valid 
for tittoral areas in general and use a 
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more specific definition "extreme tittoral 
areas" for extremely shallow, confined 
and congested coastal areas. This defini
tion includes areas within direct control 
from the shore or the sea as weil as small 
open seas, archipelagos, river deltas and 
straits. Using this definition, areas, like 
the Baltic Sea, are extreme littoral areas. 

There is another concept, Maritime 
Security, which I would like to !ink to lit
torals and extreme Iittora Is. Maritime Se
curity is a broad concept, which compris
es safety and protection for all activities, 
international, national and commercial 
at sea or in littoral areas. Maritime seeu
rity is not a well-defined concept from a 
legal point of view. It is samewhere in
between National Security and Interna
tional Security. Geographically Maritime 
Security comprises territorial waters as 
weil as international waters, including 
various economic zones where coastal 
states can have legal rights according to 
internationallaw. Irrespective of how we 
ehoase to define Maritime Security, or 
how you identify threats against it, na
tions have to co-operate and co-ordinate 
their actions to ensure protection and 
safety in maritime areas. 

Maritime Security is an important 
task in extreme littorals. Presence of 
qualified naval units with competence 
andability to take action in extreme lit
torals is, in my opinion , a prerequisite to 
be able to contribute to, or in an area of 
conflict, to uphold maritime security. 

To traditional blue water naval fm-ces, 
the characteristics of modern tittoral 
warfm·e are similar to what guerrilla war
fare is to ground forces: multifaceted 
threats generating great difficulties to at
tain a decisive battle. To fight adversaries 
like terrorist organizations, or to deal 
with the broad spectra of threats where i t 

is not sure whom to fight , makes the situ
ation even harder to handle. ln addition, 
new technologies produce difficulties to 
use traditional ]arge blue water and am
phibious resources in tittoral areas, espe
cially in extreme littoral areas. High 
speed cruise missilesand underwater sys
tems optimised for shallow waters pro
duce various threats, making it difficult 
for !arge plattorms to operate close to 
the shore. Extreme littoral areas produce 
the most difficult threats and are, in addi
tion to that, al so the easiest to influence if 
the defender lacks some of the capabili
ties needed. 

To handie crises, threats and conflicts 
in today's world is not on ly a question of 
strikes and battle. Conflicts of today and 
the future put a premium on sustainable 
presence, on the ability to control or de
ter control. Modern conflict handling 
also requires strong !inks to civilian re
sources and ability to use diplomacy. 
Consequently, a littoral area of operation 
demands a mixture of specific forces, tai
lor-made to combat particular and multi
faceted threats using real time informa
tion shared between military and civilian 
resources in close connectionwith politi
cal decision-makers. 

Operations in the littorals put special 
demands on coalitions to create sustain
able, flexible and regionally appropriate 
combat presence across the operational 
spectrum - from humanitarian aid to 
arrned conflicts. Together, these require
ments give priority to highly flexible, in
teroperable, technologically advanced 
task forces with an ability to co-operate. 
Expeditionary resources, such as aircraft 
carriers, l arge blue water vessels and Iong 
range air assets are segments of such a 
task force in l arge-seale operations. Their 
role is to take and maintain full dimen-

sional control over the whole area of in
terest. To be able to be present and to 
cover the wholerange of possible tasks in 
extreme littoral areas resources used 
must be able to bold a close, sustainable 
all dimensional control. It could be a dif
ficult and dangerous task, but also the 
most important, especially in low conflicl 
scenarios and peace support operations. 

U nits have to be especially developed 
for sucb tasks and environments. They 
have to be mobile, lethal, light and 
stealthy. Appropriate logistic functions 
must be especially developed to suit the 
force s, the mission and the area. This puts 
a premium on flexibility and requires 
specific capabilities and experience -
skilJs of littoral navies. 

How to contribute - national 
needs and international 
contributions within scarce 
resources 
Can the Swedish Navy meet the new de
mands, the altered security and defence 
policy, the increased importance of inter
national engagement combined with the 
ability to adapt to a future situation 
where Sweden itself may be threatened 
by an aggressor and, finally, thedemands 
put forward by modern wa1tare in ex
treme littoral areas? What kind of re
sources shall Sweden provide to the in
ternational community? What about her 
own specific needs? 

The development of the Swedish Na
vy's capabilities and force structure has 
to be founded on the national needs, in
cluding sharing responsibility for peace 
and stability in Europe and its vicinity, 
and those of the environment surround
ing our country. Considering that and a 
small country's scarce resources we shall 
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not strive for "Blue Water Capacity". 
There are many first-rate blue water na
vies in the world and Sweden has neither 
the need , nor the competence to compete 
with those. Thus, the Swedish Navy 
should continue to develop the unique 
capabilities needed in extreme litt01·al ar
eas. 

The Swedish Navy has for decades 
developed a capability for missions and 
tasks in shallow and congesled areas. O ur 
u nits, campared with most naval units in 
the world, are of high quality. They can, 
due to the quality of personnel and sys
tems be used both for international oper
ations in a European or a more global 
context, fulfilling the requirements set by 
defending Sweden by proactive work 
outside our barders, and, even more im
portant, to create stability in o ur immedi
ate surroundings . . 

But it is not enough to train, exercise 
and operate alone in the Baltic Sea. The 
challenge is to sustain and hone the Na
vy's littoral capabilities and, at the same 
time, develop capabilities to be able to 
sh are responsibility for common security 
in Europe and its vieini ty. There are two 
key requirements that have to be met if 
the Swedish Navy should be able to par
ticipale in multinational crisis manage
ment; interoperability and expeditionary 
capacity. 

Interoperability and 
expeditionary capability 
Interoperability is not only a question of 
standards on different equipment. lnter
operability comprises a wide range of is
sues; language, formats, procedures, tac
tics, communications, crypto etc. 

To gain interoperability the Swedish 
Navy since the early nineties has partici
pated in an array of multinational exer
cises and operations. Some example of 
this is our participation in exercises in the 
framework of Partnership for Peace. Re
cent ly Swedish naval units have taken 
part in exercises such as Baltops, Cooper
ative Banners, Allied Effort and Strong 
Resolve. Units have been sent to Flag 
Officer Sea Training (FOST) and Joint 
Maritime Course (JMC) in United King
dom and our submarines have exercised 
with several NATO countries in the 
Mediterranean and the North Sea. Our 
mine bunting capability has been used to 
lead the support of the Baltic states in an 
effort to neutralize the threat from old 
Soviet minesalong their coasts. 

Today we have come a Iong way and 
are full y in teroperable in ma ny areas. On 
operational and tactical levels we use 
NATO staff and planning procedures, 
Guidelines for Operational Planning 
(GOP) , in most exercises we use English 
as command language, the proeectures 
are based on various extac's'", logistic 
equipment are standardized according to 
NATO standard etc. We have learned a 
Iot and are grateful to the US N a vy, Roy
al Navy, Norwegian Navy, Danish Navy 
and German Navy among others. 

There is one important area in which 
the Swedish Navy still lacks interopera
bility - communications and crypto. As 
always there is a simple solution to the 
problem - join NATO - but that is the 
wrong answer for Sweden - Sweden is 
and will for a foreseeable future be mili
tarily non-aligned. The lack of interoper
ability in communications worries me, 
and should worry future commanders of 

* NATO proccdures and instructions adapted and rcleased toPfP-nation s (non NATO members) 
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multinational task forces. The Swedish 
naval units are as far as possible pre
pared to install NATO communication 
systems and other equipment needed to 
be fully interoperable. I am convinced 
that when deployed in a combined task
force we will have access to the systems. 
B ut that is not good enough- we need to 
get used to, train and exercise with those 
systems prior to an operation. 

Partnership for Peace has been and 
still is a valuable too! to create interoper
ability. However big multinational exer
cises with many participanis have a time
consuming and complex planning-pro
cess and the LIVEX** varies in effec
tiveness. The scenarios, serials, and train
ing qua! ity are often adapted to the !east 
experienced participant and consequent
ly not meeting the training objectives of 
the more qualified participants. I there
fore prefer to engage in bilateral exercis
es with both NATO and non-NATO na
vies. In such exercises it is easier to 
achieve qualified training objectives and 
they are more cost-effective. The bilater
al leve! also makes it easier to get access 
to and train with interoperable commu
nication systems. 

Expeditionary capacity 
In my opinion there are some basic re
quirements for expeditionary capacity: 

strategic movability 
I t is useless to strive for expeditionary ca
pacity if you can't move your resources 
to the area of operations, either by them
selves or by strategic transports. In my 
judgment Sweden has not funds enough 
to acquire our own strategic transport re-

''"'' Live Exercise 

sources, either by sea or air. We have to 
lease or !end. In this area we have a Iot to 
learn and need assistance from existing 
expeditionary armed forces. 

Availability and high readiness 

The Swedish Armed Forces are to a great 
extent manned by conscripts. We need to 
change the system somewhat. The foun
dation still has to be a conscript system 
bu t for the rapid reaction units, or stand
ing u nits, we have to develop another sys
tem. Here, we can clearly learn a Iot from 
other nations. 

Eff'ectiveness and high quality 
Whether speaking of peacekeeping or 
peace enforcement, the units must beef
fective and of high quality. Experience 
favours units that are ab le to quickly shift 
between peacekeeping and peace-en
forcement. This ought to be an advantage 
to naval units compared to other servic
es. 

Endurance in personneJ and 
equipment 
We need to create logistic units that can 
support the combat units at sea and in 
distant areas. Even in this area we need 
to learn from existing expeditionary 
arrned forces. 

Jointness 
U nits from different services and nations 
need to be able to co-ope rate on all lev
els. Co-operative ability will be especially 
critical in small mission tailored opera
tion s. In this area I believe that small na
tions, with scarce resources, have an ad
vantage above greater nations- we have 
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been forced to lea rn how to operate 
jo intly for many years. 

To conclude; th e Swedish A rmed 
Forces have learn ed and still have much 
to learn from existing exped itionary 
armed services. B ut l beli eve that we can 
also contri bu te in som e areas - especially 
in tittoral warfare and in being combined 
and/or joint. 

This opinion is a lso reflected in a 
statement by former SACLANT, Gener
al John Sheehan, a couple of years ago 
when he gave his view on current trends 
in maritime warfare. He foresaw 
• an increased need of expeditionary 

fm-ces 
• a need for im proved ability in shallow 

waters 
• a renaissance for SS K's 
• a more active use of minesand 
• increased use of cruise missiles for 

precision engagement against targets 
ashore. 

Royal Swedish Navy's plans 
and programs for the future 
The long-term development of the Navy 
and its a bil i ties has to meet the following 
requirements: 
• Be able to take part in international 

crisis management, 
• Proteet national integrity and Swed

ish maritime interests, and 
• Have fundamental defence ability, 

which includes competence to handie 
the special environmental and other 
conditions in our surround i ng seas. 
1l1e requirements set for naval units 

that should uphold maritime secut·ity in 
extreme tittoral waters or take on com
bat missions in that environment are 
availability, endurance, flexibility, and 
movability to be able to meet rapid 
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changing operational and tactical situa
tions.1110se demands require a doctrine, 
special tactics, combat techniques and 
system solutions. 

The Swedish Navy's new doctrine 
states some basic principles, which direct 
the development of the Navy. There are 
nine building blocks in the doctrine, of 
w h ich three are of major importance. The 
Navy sha ll have ability to seize and exer
cise control , we shall continue to develop 
the ability in extreme littm·a l warfare -
tbat's where we haveexpertise - an abili
ty that is needed na tionallyas weil as in
ternationally. lnternationally that ability 
is a gap-filler. The third major building 
block, national equals international, is a 
conclusion of the two first ones. (No 1) 

The development of th e Navy's abili

ties could be described by the following 
three slides: 

During th e cold war, the Navy could, 
in our immediate surmundings , from 
land - toward th e sea , deny control and 
in favourable situations create superior 
combat power and exercise control of 
limited areas. (No 2) 

Today we have developed the abili
ties. The units can , in our immediate sur
roundings, from land - towards the sea , 
an d, from the sea - towards land, deny 
control an d in favourable situations cre
ate superior combat power and exercise 
control of limited areas. 1l1e units can , as 
weil, with in the framework of a multina
tional force, contribute to sea control in 
extreme tittoral areas. (No 3) 

Tomorrow the Swedish Navy will be 
able to exercise sustainabl e sea control in 
extreme littorals, fromland - towards the 
sea, and , fro m the sea- towards land , na
tional as weil as international, interna
tionally with in the framework of a multi
nationa l taskforce. Furthermore we will 
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have the a bility to transit to distant areas 
of operation. (No 4) 

Today we already have three units 
registered in various international force 
catalogues: 
• one corvette squadron, two Gothen

burg class corvettes and a support 
sh i p, 

• one MCM squadron, two MCM 
Landsortclassand a support sh i p, and 

• one submarine Gotland cl ass. 
1l1ey are all modified to be able to 

operate in waters a Iot warmer than the 
Baltic and we have developed new logis
tic units to support them, on board sup
port ships with capacity for replenish
ment at sea and one national support ele
ment that can deploy ashore. 

To create a reliable expeditionm·y ca
pability, i t is not enough nor possible just 
to focus on single u nits like those Iisted in 
the force catalogues. Even if they are the 
most important assets of today's devel
opment, building their capability is just 
one important step ahead. Our concept, 
extreme tittoral warfare, must, and does, 
include all six cornerstones of our naval 
forces: C4l, Surface, Mine Counter, Ma
rine units, Submarines and Naval heli
copters and ability to co-operate closely 
with air assets and land forces. The devel
opment must include all necessary units, 
and focus on a concept for flexible opera
tional use- on demand and just in time. 

All assets have their specific ro les and 
capabilities in this concept, capabilities 
that can also be used separately and au
tonomously to fulfil the needs from the 
national perspective as weil as the inter
national one. 

Our AlP submarines, trained for 
tasks in extremely shallow and difficult 
areas, provide a unique and useful capa
bility. They have a broad ability for hid-

den operations such as forward intelli
gence, ASW operations, Special Opera
tions and , o( course, as a deterrence 
against armed aggression. 1l1ey are at 
present and in the future an integrated 
part of our operational extreme littoral 
system, but can also be used in the more 
traditional way as independent opera
tional or strategic resources. 

l do realize that when a rapid global 
ability is needed, SSN's are superior to 
SSK's. B ut in peace support operations in 
littoral areas, in a multinational force, ei
ther offensive or defensive, SSK's are to 
be preferred. The Swedish development 
of air independent propulsion has signifi
cantly increased the SSK's possibilities to 
be submerged for Iong periods of time. 

Since the last parliament defence de
cision we have reduced the number of 
submarines from ni n e to five. Bu t the de
cision also resulted in a thorough up
grade of the remaining submarines. The 
Navy now has at its disposal five modern , 
high quality submarines all equipped 
with air independent propulsion. The 
next generation of submarines is devel
oped together with the Danish Navy -
the Viking Program. The program is run
ning smoothly so far and I foresee politi
cal decisions, both in Denmark and in 
Sweden , which will bring the program 
into the construction phase in a couple of 
years. 

The corvette fleet, with the Visby cor
vette, as a world-elass state-of-the-art 
concept, will provide a multi-rote capa
bility suited for all missions in extreme 
tittoral areas.1l1e corvette's skill to oper
a te close to the shore, in archipelagos and 
other congested maritime areas is unique 
as weil as their capability to co-operate 
both with marine units and with blue wa
ter resources. The corvette fleet's capa-
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bility of all-dimensional war fighting will 
be further developed as soon as the first 
Visby earvette becomes operational in 
2005. 

The Visby class is designed to be able 
to conduct surface attack missions, anti
submarine warfare and mine counter
measure operations. It is the first class of 
sh i ps in the Swedish N a vy that can handie 
all those types of missions. AU the systems 
are optimized to operatein a littoral envi
ronment. We have also stressed that they 
shall be fully capable of participating in a 
future network centric oriented environ
ment. A Iot of energy has gone into mak
ing the ships very capable in joint and 
combined international operations. 

Visby is, in my opinion, the first real 
stealth concept. The Navy 's way towards 
stealth is the result of a Iong and deter
mined effort to try to find the most cost
effective way to increase ship survivabili
ty and overall operational capability. We 
found out that by puttinga !arge focus on 
a halistic and balanced view on stealth 
we could prove in calculations, simula
tions and war-gamesthat sh i ps with these 
properties gave us more "bang for the 
buck" than if we tried a more conven
tional approach. It is important to stress 
that stealth for us is much more than just 
radar cross-section. We look at all active 
and passive signatures on the ship and try 
to minimize themin a balanced way. This 
includes of courseradar cross-seetian bu t 
also IR, visual, acoustics (airborne), elec
tro-optical, magnetics, hydro-acoustics, 
electronic signatures and so on. 

The Visby program includes five ear
vettes with an option for a sixth one. Our 
two earvettes of Stockholm class have re
cently gone through a midlife upgrade in 
which they, in man y areas, were given the 
same standard as the Visby el ass. Ou r four 
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earvettes of Gothenburg class are 
planned for an extensive midlife upgrade 
in the coming years. They will as weil take 
advantage of the new technologies of the 
Visby class. When the Visby program is fi
nalized and the midlife upgrade of the 
Gothenburg class has been conducted the 
Swedish Navy will have at its disposal 
eleven or twelve multi-role, stealthy and 
high-tech earvettes suited for national as 
weil as international missions. 

The mine-hunting component has 
high standard - a standard clem·Iy dis
played during the mine clearance opera
tions in the territorial waters of the Baltic 
states. Their capability of mine-huoting 
in extreme littoral waters is asked for in
ternationally and of great importance for 
our own maritime secUJ·ity. We will con
tinue to improve the mine clearing con
cept by further development of un
manned mine clearance systems. 

The MCM program at present con
sists of six MCM's Landsort class, four 
MCM's Styrsö classand a number of un
manned mine clearance vehicles. 

The Navy's minelayer and training 
ship, HMS Carlskrona, is planned to go 
through an extensive midlife upgrade in 
the coming years that will convert her 
into a command and control ship, de
signed to takeonboard a maritime com
ponent commander and his staff. 

The Swedish Marines present a 
unique and world-elass standard of oper
ations in archipelagos and other congest
ed areas such as river deltas, harbours, 
straits and lakes. Their ability to stay in 
the area and use both land and the sea 
for sustainable control, close in protec
tion, fire control, human inte lligence and 
humanitarian aid provide a unique and 
important capability covering the whole 
spectra of possible operations. 

The three marine battalions and the 
command and control structure are ini
tially designed to opera te in our immedi
ate surroundings. However, in recent 
years we have developed their interoper
ability and they are today full y capable of 
being deployed in multinational opera
tions. We displayed that ability in Strong 
Resolve last year when we used USS Tor
tuga, a Landing Ship Dock, to load , trans
port, launch and land a reinforced ma
rine company, in combat formation, off 
the coast of Poland. 

Tagether with the Finnish Navy we 
are developing a reinforced marine bat
talion , which we plan to enrol in various 
force catalogues in 2006. 

Naval helicopters and military patrol 
aircraft will continuously develop tb eir 
skill to be integrated in naval task units, 
solving ASW-missions, sea surveillance, 
providing target information to surface 
combatants for over-the-harizon engage
ment and to work closely with the ear
vettes in peace support operations. 

The Swedish Arrned Forces recently, 
tagether with Finland and Norway, ac
quired new helicopters, NH 90. Some of 
them will be equipped as naval helicop
ters. Furthermore, we have also acquired 
a nu m ber of lighter helicopters from Au
gusta Bell , which will be able to deploy 
onboard and operate tagether with the 
earvettes of Visby el ass. 

In the coming years our contribution 
to the force catalogues will be increased. 
In addition to the three navy units al
ready registered we plan to register a 
command and control ship and the rein
forced marine battalion. 

Somming up 
J have pointed out the need for a Mari
time Security Concept, the broad spec-

trum of threats in extreme tittoral waters 
and what is needed to meet and handie 
those - and the possibilities and dangers 
created by new techniques. It is my 
strong belief that those a bil i ties present
ed by the Swedish N a vy and other littoral 
navies are needed , areasked for and will 
be asked for in multinational crisis man
agement. We have a Iot to learn from ex
isting expeditionary armed forces - but 
the Swedish Navy also has competence 
and resources with which to contri bu te. 

In a short-term perspective the Swed
ish Navy shall continue to improve and 
develop the naval assets of today. At 
present we must focus on increased en
durance, increased interoperability, to 
improve our air defence capability, to 
create flexibility in system solutions to be 
able to meet future demands and , finally, 
improve the command, contraJ and com
munications network within th e Navy 
and, not the !east, between the Navy, the 
other services and navies from other na
tions. 

We shall also continue to develop ou r 
concept of operation, the focus set on 
Extreme Littoral Operations. By devel
oping in this direction , we will be able to 
cover the wholerange of missions with in 
the needs set forth by our national inter
ests to proteet and defend our Maritime 
Security in a national context or as a tool 
for an active security policy using our 
Navy in a more international context 
This is today the best- and the on ly real
istic- way to fulfil the maritime require
ments set by the main tasks and opera
tional capabilities defined and given by 
the Swedish government. 

But by doing this, within the frame
work o[ the Armed Forces transition, we 
have to focus on the missions and the de
mands set forth by them rather then the 
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design and number of single units. [n the 
long-term we have to be prepared to 
question the systems, ships and units, of 

today- to be ab le to create systems, sh i ps 
and units needed for tomorrow. 

With this roughly outlined develop
ment, in a short as weil as in a long-term 

perspective, towards a navy that can fight 
flexibly, jointly, combined, multinational

ly, and independently using tailor-made 

task forces with the latest technology and 
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that can show a sustainable presence 
with an adapted signal effect, both in the 

near vicinity and internationally, a key 
card will have been placed in the future 

Swedish Armed Force 's ability to con
tribute to peace and stability. The naval 

forces will be on site when needed, in the 

near vicinity or around the coast of Eu
rope in Extreme Littoral Areas, wherev
erit best suits our security policy. 

Ledamoten 
THOMAS E. ENGEVALL 
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The extreme littorals and the Visby earvette as a part 
of the Swedish Maritime Security Concept 

This paper willfocus on operational and tactical requirements of operating inatrue 

tittoral environment, the extreme littoral, and also of some of the solutions that 

needs to be implemented to answer to these requirements. Furthermore the paper w iii 

describe the Visby e/ass concept and how the Visby Corvette answers to the future 

challenges of working in such an environment and specifically how stealth and sig

nature contro l adds to the tactical and operational capabilities of a modern warship. 

The paper w iii a/so g i ve a summary of the experiences of the initial y ear of sea-trials 

with thefirst of the Visby corvettes. 

The challenging littorals 
Today we see a focus on naval operations 
in the littorals. !t is almost as the word lit
torals all by i t self poses the road to suc
cess for the future. You simply have to be 

able to work in the Iittora l if you want to 
a part of the future naval community. 
With that in mind, almost everybody 
adapts their argumentation and states 

that their systems are weil adapted for 
the littoral environment. This phenome
non applies to navies as well as to indus
try, both, but especially the latter, eager 

try in g to samehow have a sh are of the re
all y big littoral program around the cor-

ner, the United States " Littoral Combat 

Ship". 
But what is the littoral really like? 

What is i t like to operate there and what 

kind of systems do you need to be ab le to 

do the job desired? Can you operate 

there on your own or with other navies 

(combined operations)? Or do you need 

to operate there in a very complex joint 

en viranment with army, marine, air force 

u nits, merchant shipping, coast guard and 
other civilian authorities as weil? These 

are all difficult questions and it can be 

questioned if there really exists a ny right 

or wrong answer to t hem all. However, in 

*) Caplain Thomas E. Engeva/1 is lhe projec/ manager allhe Swedish De.fence Maleriel Adminis

lralion (FMV) f or the Visby cO/·velle projecl. 

107 



l 

order to be ab le to tun e your n a vy for the 
future and also to adapt the forces you 
have at hand today, you need to have a 
balatlCed concept of operations. Also, 
you have to define the tittoral environ
ment so that th e definition becomes 

meaningful. 
A definition that is used rather often 

isthat the littorals are: 
Those areas on land that are subjectto 

inf!uence by units operating at orfrom the 
sea; and those areas at sea subfeet to influ
ence by forces operating on or from the 
land. 

Today one can argue if this definition 
rea lly hel ps in building naval forces of to
morrow. Modern tong-range weapon sys
tems, like missiles (of all combinations of 
sea-land-air) and cruise-missiles make 
the tittoral a substan tia! area reaching al
most everywhere except deep into and 
from th e continents. 

It is with this in mind that we in Swe
den have started to talk about the "ex
treme littorals". Our definition of the ex
treme littorals is: 

Coastal areas or an area more like a 
big inland sea than an ocean. The sea is 
characrerised by very sha!low and con
gesred waters with harsh hydrographica/ 
and/or hydra acoustic conditions. !t is of
ten surround ed by mo re th.an on e country. 
fr is a/so to be seen upon as an high threat 
environment in all dimensions; air, land 
and sea inc!uding underwater. 

The Baltic is one example of an ex
treme littoral area, bu t there are man y 
other such areas worldwide where 
similar conditions app ly. In order to 
build an operationa l background it is 
useful to examine a number of condi
tians that one are Iikely to encounter 
in such an extreme tittoral environ
ment. 
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Conditions in the extreme 
tittoral 
Normal political situation 

The Bal tic, which is the Swedish reference 
for extreme litt01·at , has numerous states 
along it 's shores. We have the Nato-na
tions Denmar k, German y and Poland, the 
soon to be Nato-nations Latvia, Estonia 
and Lithuania, the non-atigned Sweden 
and Finland and of course also Russi a. 
Other tittoral areas present similar and 
complex combinations of states that all 
have their individual vital interests to 

sateguard and protect. White the Baltic at 
present is a "peace ful sea", we still have 

tensions of different kinds.l11reats of en
vironmental disasters, uncontrolled mi

gration and refugees, smuggling and po
tential terrorist activities can never be dis

regarded. Other littorals are not so peace
ful and we there have a more severe 
threat from piracy, low- and high levet 
armed conflict and so on. 

The conclusion from this normal situ
ation of the extreme tittoral is that naval 
forces work with in a very complex politi
cal framework, where the political situa

tion in any of the surrounding nations 
willhave a huge impact on a ny operation 
at sea. Probably the easiest situation to 
handie would be a traditional war when 
you could separate friend from foe and 
act with that in mind. However, no one 
should wish for war and the threats the 
world today faces are more often much 
more ambiguous even if some of them 
have the potential to blow into a more 
traditional war. The trick is to prevent 
that from happening and to be able to se
cure peace, freedom and prosperity be
fore any crises becomes uncontrollable. 
In order for an y nation to be ab le to work 
in the extreme littorals in an effective 

way you n e ed to have political (or strate
gic) relations with at !east the nations 
you expect to work with in the area. You 
will need to have a political understand
ing what your forces can do, their limita
tions and how they can interact with oth
er services and nations. Political support 
and interest in how navies train and work 
with other nations who shares the tittoral 
in question is therefore a necessary force 
enabler. lt shou ld be used to the maxi

mum possible extent. 

Rules of engagement 
The political situation as described above 
together with other conditions in the ex
treme tittoral will normally lead to rather 
complex rules of engagement. l t seems to 
be no simple way to avoid this and the 
pressure from the political side to have a 
Iot of say in the process cannot, in my 
opinion, be avoided for the future. The 
networks and modern communication 
systems that now are being built will 
"help" in moving a Iot of responsibility 
up the chain of command, at !east before 
any more intensive action starts. Since 
time constraints in the extreme littorals 
are the rule rather than the exception , 
what you really need is to have as much 
authority delegated down the change of 
command as possible. As mentioned be
fore, the importance of getting political 
support and understanding of the true 
working conditions in the tittoral cannot 
be underestimated in order to get the 
necessary delegation of authority so far 
down the chain of command that the job 
can be done in the most efficient way. 

Transition from land to sea 
The extreme tittoral presents an interest
ing in teraction between air, land, archipel
ago and the sea. Challenging underwater 

topography, different salinity and water 
temperature layers make the underwater 
environment very bard to master.l11e ex
clusive part that remains in naval (includ
ing marines) control is the underwater di
mension. However, with modern weapon 
systems naval and marineforcesno longer 
have an all exclusive position in the titto
ral even if they still will have to do the 
major share of work. Army and air force 
u nits can also very significantly impact the 
situation on the sea and in the air.l11e na
tion or coalition that best can proliferate 
from this and coordinate all their resourc
es (arm y, air force, navy, marine, andspace 
and civilian authorities) will definitely 
have the upper hand in a ny situation. Jo in t 
and combined networks on tactical and 
operational levels will therefore be of a 
very high importance for success in the Iit

tora!. 

Sea traffic 
The normal situation in the tittoral in
cludes a Iot of sea-traffic. In addition to 
naval units we see merchant shipping of 
various types, ferries, fishermen, pleasme
boats and so on. In a tensed situation 
much of this sea-traffic will continue sim
ply because trade are so important for all 
tittoral states that it cannot be abolished. 
The ability to distinguish the normal and 
friendly traffic from potential threats and 
actions by adversaries is an important part 
of the operational concept. Many tittoral 
areas have special geographic and envi
ronmental conditions that make this a 
most challenging task. We have seen in the 
Baltic that man y systems weil adapted for 
conditions in the oceans tums out to be 
more or less useless in the littoral. Espe
cially sensitive in this field are the systems 
that are dealing with the underwater envi

ronment. 
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The conclusion of this is that systems 

intended for use in the littoral also have to 

be designed for the Iittora l or have th e ca

pability to adapt weil to Iittora l conditions. 

You al so n e ed to have access to a system of 

systems t hat can create a recognized mari

time picture for the littoral area. When 

work i ng in ho me waters, likeSweden do in 

the Baltic, we try to be able to do this on 

our own or in combination with a few of 

the other nations. When operating inmore 

distant waters, the a bility to jo in hands and 

to be able to share the recognized mari

time picture in real-time, is of a high im

portance. Reliabl e network solutions in 

this matter are therefore very useful. 

The underwafer dimension 
While the underwater dimension has 

been mentioned a number of timesin this 

paper i t is still wise to actdress it specially. 

The underwater world in the littoral is dif

ferent from the underwater world in the 

oceans. You need to be ab le to handie the 

underwater dimension in the littoral if 

you want to survive for any prolonged 

time. This is also a n area where you will 

have to do almost all th e job with naval 

and marine u nits. Air force and arm y u nits 

can add little value except optical surveil

lance. To mention a few of the ch araeteris

tics and the threats in the extreme tittoral 

could be helpful in understanding this 

challenge. First the characteristics: 

• Water depth Hydro acoustical and 

magnetic conditions are strongly af

fected by the influence of the bottom , 

this being the first and major problem 

in shallow waters, especially if com

bined with topography of the bottom 

and the bottom type. The average 

depth in the oceans is around 4000 
meters. In the Bal tic, as an example of 

an extreme littOI·ai, the average depth 
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is 60 meters and inside the Swedish 

archipelago around 25 meters. 

• Topography of the bottom The re is a 

major difference in the possibility to 

detect and to classify between a 

smooth bottom structure and a bot

tom whose topography varies a lot. A 

number of cliffs and hi Ils resembl e in 

shape a submarine close to the bot

tom, leading to a number of fal se ech

oes which have to be classified. 

• Bottom type D epending on the fre

quency of an active sonar the bottom 

type influence on the probability of 

detection and with reverberation 

from surface/bottom as a major factor 

to take in to account. 

• Hydrographical conditions The see

ond most important factor in shallow 

waters are the hydrographical condi

tians which are affected by variations 

in temperature and salinity, who both 

vary significantly over time and geo

graphical position inside th e same Iit

tora! area. 

• Optical sight The possibility to use 

optical sight varies between different 

littorals. The Baltic for example, is a 

very dark sea with low visibility. 

• Magnetic anomaly Magnetic condi

tians affect magnetic sensors due to 

bottom depth and different type of 

bedrock, such as magnetic rock. 

• Biology A great variety of biological 

Iife makes classification difficult. One 

example of that is the Swedish Navy's 

discovery that mink could generate 

cavitation noise. 

• Weather, currents, tide and noise lev
els Might differ bu t are not as critical 

The threat in the underwater world 

a lso varies a Iot in size and in type. The 

following table and picture illustrate the 

threats: 

Type of threat 

(Nuclear submarine (SSBN, SSN) 

Conventional submarine 

Smaller submarine 

Midget submarine 

Swimmer delivery vehicle 

Di vers 

Mines, Torpedoes and M/T combination 

Continuous presence and the wide 
spectrum of' threats 

Your ability to act when needed or 

when desired builds on your ability to 

have an overall situational awareness 

and control over time. To create this 

awareness and control you need to be 

able to get in , to stay in, and to survive in 

the environment with your manned sys

tems over Iong periods of time. The op

tion to "come and go" combined with 

ROVs of different kinds is not enough ; 

the environment is too complex for that. 

You also have to constan t! y train your of

ficers and sailors in the environment in 

order for them to be professional. 

The situational and awareness cn

compasses the entire littoral zone, not 

just the sea dimension. You therefore 

a lso need to havegoodcon tro! of th e sit

uation on the adjacent land, on the 

shores and in the air. lt is very bard to 

have that with the systems that you put 

on board one ship or even if you use the 

intelligence you can gather with a naval 

task force. You need to be able to opera te 

with reconnaissance units from the army, 

the air force civilian authorities in order 

to have the most use of your assets. 

Again, solid and reliable networks on 

tactical and operationallevels will be the 

force multiplier you need. 

When operating in the littoral you 

Displacement (tons) Length (m) 

(2500-20000) (75- 170) 
400-4000 40- 100 
100-400 20-40 
< 100 10-20 
- 5-15 
- 1-2 
- varies 

need to be able to handie a wide spee

trum of threats. Almost coming from the 

definition of the "extreme littoral " itself 

you face threats coming from all dim en

sions land , shore, air, space, and sea in

cluding underwater. This threat spectrum 

is very hard and you need to focus a Iot 

on survivabil ity when designing your sys

tems and your force mix. 

Conclusion regarding the conditions 
If one tries to with ten short points to 

summarize the description of the littoral 

and the prerequisites for successful oper

ations in the littoral as done in this paper 

such a summary could look like this: 

J. All dimensional t h reat 

2. Campressed geography 

3. Short reaction times 

4. Political interest and support 

5. Joint and combined eff01·ts 

6. Networks 
7. Survivability 

8. Knowledge and understanding of 

conditions and geography 

9. Adapted systems (sh i ps, sensors & 

weapons) 
10. Trained sailorsand soldiers 

The three first of these points gives 

the conditions of the littorals that are 

hard to ch ange, and al so identifies what is 

so special about the littOI·ai. 1l1ese three 

conditions go back to the three tradition-
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al operational factors one finds when 
studying operational art. 

1. All dimensional threat FORCE 
2. Campressed geography SPACE 
3. Short reaction limes TIME 
The extreme Iittora l campresses these 

operational factors and gives command
ers constraints but also possibilities to 
explore. You need to have these opera
tional factors in mind all the time when 

you work the remaining seven areas 
(naturally the list could be longer and 
more complete bu t theseseven areas are 
in my view the most important). You 
have to work all these areas and you 
would be wise to have an operational 
concept that guides you in this endeav
our if you want to get the balance right. 
How you work the combination of the 
points will decide your chance of success. 

While it could be interesting to dig a 
bit further in general terms in t hese areas 
this paper willnow shift its focus over to 
Swedish thinking and to give a short de
scription on how we have tried to work 
these seven areas. 

The Swedish concept 
Political interest and support 
Sweden, as a non-ahgned nation, was un
der many years confined to take care of 
its own security. With our position with a 
Iong coastline in the Bal tic, extreme Iitto
ra l operations have been our trade for a 
Iong time. Our individual systems and 
system of systems have evolved around 
this fact and we have today, in my opin
ion, a verygoodforce concept and struc
ture for working in the extreme littorals. 
This structure consist of the combination 
of naval forces (including marine units 
made for the archipelagic part of the lit
toral) , airforce units that work weil with 
naval forces, to some extent also army 
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units that can be a part of the force com
bination, coast guard and other civilian 
authorit ies. 

When working with other nations 
Sweden has, since the downfall of the 
communist bloc of Eastern Europe, tak
en a more and more active part in the 
overall European security system and to
day strive for an active position in the 

EU framework. Swedish forces have also 
been part of NATO-led operations under 

UN mandate work i ng in former Yugosla
via. Whil e this reorientation first was 
most focused on land (army) forces we 
now see a pictUI·e where all services will 
be part of this reorientation. I n addition 
to the arm y units we today have air force 
and naval units that are trained and 
read y for international operations should 
the government of Sweden so decide. 

Since the Swedish extreme littoral ca
pability to a rather !arge extent can be 
seen as a niche competence, where the 
combined international need is greater 
than the combined international supply, 
it is more than Iikely that we would find 
Swedish naval forces working in interna
tional operations in the future, when the 
necessary political backing from EU and/ 
or UN exists. 

Joint and combined efforts 

Sweden as a country needs to work joint 
in order to get most "bang for the buck" . 
This is ongoing and Sweden has gone for 
a joint service organisation in order to 
speed the process up. Howeve r, there is a 
need for better cooperation and coordi
nation between all actors in the littoral. 
Future potential for development lies 
toremost in cooperation with other civil
ian agencies s u ch as the coast guard, cus
toms, and police forces and so on. Most 
probably similar potential for improve-

ment exists in other parts of the world 
with their littoral areas as weil. When it 
comes to combined efforts the Swedish 
reorientation towards more and more ac
tive international engagement has led to 
that the systems now in , and under pro
duction, are adapted to international 
standards (foremost NATO standards 
and procedures) in order to facilitate in

teroperability. 

Networks 
We also see a strong investment in Net
work Based Warfare in Sweden. The 
common name in Sweden for this pro
cess is "the new warfare". For u s, "the 
new warfare" encompasses a change in 
mindset, system design and training. In 
allthese areas, networking is an essen tia! 
part . From a naval perspective, the Swed
ish Navy has had solid networks for quite 
some time. The submarine intrusions we 
faced in the 1980's and 1990's forced the 
evolution of these networks. MCM-ves
sels, fast attack craft, corvettes, subma
rines and marine units that rather seldom 
trained and operated tagether were put 
tagether in different task groups, all with 
one aim, to stop the intrusions. Early on , 
we saw good effects of rather simple net
works. This helped us to create more ca
pable and reliable networks in a rather 
quick process. Today we need to do the 
same job on a joint leve! , while at the 
same time building the networks in such 
a way that they can be netted with other 
nations in international operations. 
When doing this job in a !arge scale, the 
ellalienges are rather high. What interfac
es shall you use, how shou ld you create 
different levels of the network and how 
will you distribute authority once the 
network is built? No simple answers ex
ist, but I have a vision when it comes to 

interface standards. l think we should 
strive for a "Piug-and-fight" interface 
that could be used both in building ship 
systems but also when netting these sys
tems together. This is a real challenge for 
the defence industry. If for instance Eu
ropean defence industry could agree on 
such a standard, they would be able to 
rea lly challenge US defence industrial 
dom i nation. That wo u l d be good for eve
rybody, even for the US, since i t is never a 
good thing to be too dominant for too 
Iong. 

Survivability 
The Swedish solutions for creating sur
vivability for u nits working in the littoral 
build on a number of pillars. The most 
im portant of these are our drive to build 
flexible systems having a high degree of 
signature contra! and stealth in combina
tion with highly capable and automated 
active/passive systems for self defence. 
Our ai r-independent submarines are our 
most stealth y systems that can be used in 
wide range of mission types, our MCM 
ships of Landsort class are truly stealth 
ships in the underwater dimension and 
our coming stealth earvettes of Visby 
class builds on a balanced signature con
tro! concept aiming for " total stealth" for 
surface units. The development of high! y 
capable and automated air-defence sys
tems, tagetber with programmable am
munition for our Bofors 57 mm guns are 
also key aspects of survivability for our 
forces. 

Knowledge and understanding of 
conditions and geography 
You have to know your area of opera
tions. Within the Baltic and in our most 
prioritised operational areas we have de
veloped three-dimensional maps that cov-
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ers the entire littoral battle space (includ
ing underwater) where you can find all 
relevant information you need. This is a 
job that takes a Iot of effort and determi
nation. Charting of different interesting 
Iittora l areas, and especially the underwa
ter dimension, is an activity that might not 
bethat glamorous, bu t uniess i t is properl y 
done, one will face significant difficulties 
and restraints in a future operation. From 
my perspective I also would stress that it 
would be a wise thing if friendly nations 
could decide on data formats and things 
like that so that a combined force can be 
ab le to tak e advantage of ha ving the same 
"map" to work with. 

Adapted combinations of systems 
(ships, sensors & weapons) 
Since the Swedish Navy has been work
ing in the littoral since Iong before the 
term littoral became popular, our sys
tems have been fine-tuned toward the Iit
tora! environment such as it presents it
self in the Bal tic. The Swedish reorienta
tion towards a more active participation 
in international operations also means 
that we have started a tittoral adaptation 
for other areas where similar conditions 
apply. Our ambition is to build on our 
knowledge of extreme Jittoral operations 
and to have that as a niche competence 
to offer to the international society. Our 
conclusion is that when you build a task 
force for operations in the extreme litto
ral you need all naval elements so that 
you can handie the entire battle space. 
This means t hat the naval parts of such a 
task force should consist of 
- Cm·vettes (and frigates/destroyers) 
- MCM-ships 
- Conventional submarines, preferably 

with air independent propulsion 
- Marine units 
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- Naval avia tion (helicopters) 
The sensors and weapon systems 

these assets need must be able to work 
and perform in the littoral area. In Swed
en we have come to the conclusion that 
many weapon systems, like standard tor
pedoes, who works nicely in the ocean, 
often do not work in a littoral environ
ment. Ta rget seekers and algorithms are 
simply not adapted to the littora l. The 
same phenomenon sometimes applies to 
sonars, radars and so on. In Sweden we 
have had to do major investments to find 
and develop sensors and weapon systems 
that works in the Baltic. lt is wise to 
check and test your systems in other po
tential littoral areas and to have the abili
ty to adapt and somelimes change a lgo
rithms and so on depending on where 
you plan to operate. 

Trained sailors and soldiers 

In order to get all this to work , you need 
to have trained and motivated sailors 
and sold i ers. As a navy man I think this is 
ma y be the most im portant factor of them 
all. If you have trained and motivated 
sailors and soldiers and if you provide 
them with the tools they need you can 
expect them to work miracles. 

The Visby ships as part of this 
concept 
Ships data 
The Visby earvettes will be multi-mission 
capable stealth ships. In that respect they 
will, when fully operational , be able to 
do: 
• Mine Counter Measure (MCM) 
• Anti Surface Warfare (ASuW) 
• Anti Submarine Warfare (ASW) 
• Defensive/Offensive Minelaying 
• Patrol service 

• Escort service 
• Participation in international (UN 

and/or NATO led) peace-keeping or 
peace-enforcement operations 
The Visby Corvette will be manned 

by a complement of 43 men and women. 
In add ition to this, the ship has accom
modation for a very small seagoing staff. 
The systems on board are designed so 
that all vi ta l systems can be operated 
with ha lf of the complement, thus ensur
ing good endurance. 

Visby's overall length is 73 metres 
and the full displacement is approxi
mately 650 tonnes +1- 10 tonnes depend
ing on mission load and her top speed is 
close to 40 knots. 

The rationale behind stealth in the 
littorals 
The Swedish pursuit of stealth comes 
from a strict cost-effective argument. We 
realised in the late 1980's that the ex
treme littoral is a very demanding opera
tional area to work in. We did a Iot of 
simulations and war gaming in order to 
fin d the concept that hel d the best poten
tial for survivaland thus for operational 
effectiveness. Our conclusion was that 
stealth , or signature contro l, was the best. 

In addition to increased survivability 
there are also a number of other benefits 
to be gained from a stea lth ship. While it 
was the increased survivabili ty aspect 
that initiated our pursuit of signature re
duction many other effects also works in 
a positive direction. 

One positive eftect comes from the 
improvement in the signal-to-noise ratio 
that appears when signature reduction is 
put in to effect. The better signal-to-noise 
ratio simply improves all the sensors on
board the ship since they can work in a 
much more quite environment. This ef-

feet should not be underestimated since 
the effects can be considerable and may
be this way to improve sensor capability 
is more effective than to acquire more 
expensive senso rs. 

Next positive effect is that the per
formance of own countermeasure system 
increases. Surely this effect is close con
nected to the increased survivabi lity, but 
it also gives you the choice to reduce the 
number of countermeasure systems. 
Since you do not need so many rounds 
for each co untermeasure engagement, 
the nu m ber of engagements you can han
die with the same amount of payload al so 
increases. From a technical and tactical 
standpoint this effect also opens up for 
an active/passive approach. 

The next leve! to aim for is when the 
signatures are so low that even if it's pos
sible to detect the ship, identification is 
made difficult. For an adversary it shall 
be hard to decide if the target h e seesis a 
seagull or a cm·vette. While a seagull can 
ruin your hat a earvette with missiles can 
ruin your who le day. 

The highest leve! of stealth is of 
course to tota Il y avoid being detected. To 
reach this effect, the signatures must be 
a bo ut the same leve! as, or slightly lower, 
than the environmental background 
noise. However, it is very hard to reach 
this leve! in all aspects and it also might 
prove to be too costly and therefore not 
c ost -effecti ve. 

We have aimed at a leve! of signature 
control samewhere between the two 
highest levels. In doing this we have tried 
to balance and optimise all signatures 
against each other thus creating a signa
ture shell that should work to our bene
fiL 

When environmental factors such as 
described for the extreme littorals are 
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taken into consideration , the possibility 

of hiding in the background clutter in

creases and the effects of the signature 

reduction efforts is even more positive. 

And as all sailors know, the calm clays 

with sunny skies, are rather rare in the 

surrouncling waters of northern Europe. 

Operational and tactical benefits of 
signature reduction 
To what are we then going to use our 

harcl-cletectecl sh ips and how cloes the 

real aclvantages materialise? In order to 

answer that questions one can go back to 

the fundamentals of operational art of 

TIME, SPACE and FORCE that are 

mentioned earlier in this paper. What the 

stea lth ship is provicling is th at it 

strengthens our abilities to use time and 

space while at the same time it eliminish

es an aclversary's possibility to utilise on 

his force. Since the extreme li ttorals have 

campressed the operationa l factors, you 

have everytbing to gain if you can fi ncl a 

way of utili sing these operation al factors 

in a positive way. I am convincecl that 

stealth is just such away. 
When you are harcl to cletect you gain 

time in any situation. Time is critica l and 

short in the littoral. Therefore, the time

gain is the most important of all the ef

fects of steal th. The time e lement works 

in your favour in many aspects. You get 

the upper hand in a cluel si tuation and 

the combination of a stea lth ship with a 

very capable active/passive self-defen

sive system gives you the option to 

choose if you should shoot as number 

one or wait to see if you neecl to shoot at 

all. In a full-blown conflict or war you in 

most cases woulcl go for the "shoot-first" 

option for obvious reasons. However, in 

man y of toclay's ch a llenges and scenarios 

you might not want to be the one who 
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opens fire first. In many Rules of En

gagements you will not be all owecl to 

open fire first. If un eler such conelitians 

the situation detericrates quickly and the 

threat leve! goes up, you will be able to 

sta y on station and you have the possibil

ity to shoot as number two since you will 

have the ability to ha nelie an incoming 

threat. The same logic applies in many 

self-clefence situations where you might 

be fighting an intelligent missile, bomb or 

a fighter airplane. Signature recluction 

simply gives you time aclvantages, an acl

vantage zone, which can be explorecl and 

utilisecl. 
When you are harcl to cletect and are 

equip pecl with a very capable active/pas

sive system fo r self-clefence yo u can also 

use the factor space in your favour. If 

you , in addition , have goocl control of 

your signatures and how they propagate 

in the specific moment you know when 

and where you dare to be. Obviously you 

can operate in more expanclecl areas than 

woul cl be possible if you are easily cle

tectecl and engagecl. You are a lso able to 

sta y and fulfil yo ur mission in a hastile or 

uncertain area much longer than other

wise and still keep risks at manageable 

and tolerable levels. 
From a force viewpoint a low signa

ture sh i p or sh i ps present a tuff cha ll enge 

for an opponent. In order to fincl and 

neutralise a stealth ship the opponent 

neecl to allocate more force (resources 

and effort), hinclering this force from do

i ng somethin g e lse. 
A lso, with a stea lth ship, you do not 

have to be stealthy all the time. It is th e 

a bility to con tro l the signaturesthat gives 

the real aclvantages of signature contt·ol 

at sea. For instance, if the commancling 

officer (CO) wants his ship to be seen 

clearly on radar in a power projection si t-

uation , it is easy to use a radar reflector 

on an erectable mast. It is just as easy, 

and in a matter of seconcls, to hide this 

reflector shoulcl a serious threat emerge. 

Similar tactics can be appliecl in most of 

the other signature areas, thus offe ring 

the CO a vast variety of ope rating pro

files. 
All in all , stealth adels to your opera

tiona l and tactical capability, and the 

benefits of stealth are increasecl wh en 

you are working in th e extreme littoral. 

Experience from the first year 
at sea with HMS Visby 
We startecl shipyarcl trials with HMS Vis

by th e 6'h of December 2001. After a win

ter and spring of shipyarcl tri a ls the ship 

was cleliverecl to th e Swedish Defence 

Materiel Administration the l O'h of J une 

2002. The remaining part of 2002 was 

spent doing a number of initial technica l 

and operational tria ls with the ship. Are

as that has been coverecl so far inclucles: 

- sea-keeping trials in sea states up to 

ss 5 
- stress tests of the hull in moderate 

and high sea states (SS 3-5) 
- tests and trials with th e ships Fast 

Rescue Boat (FRB) 
- initial signature trials (ir, radar, hydra 

acoustics) 
- handling trials and eclucation of the 

er e w 
- resistance to ice and manoeuvrability 

in moderate ice conel itians 
In addition to this we have seen a 

number of cl istinguishecl visitors come 

for shorter rides with the ship. So far all 

the comments we have got from our visi

tors have been very positive and they 

seem to mean what they say. 
While cletailecl results of the tri als are 

classifiecl there are some general com

ments to give of the result so far. 
Perhaps the thing th at I, as the pro

gram manager and naval architect by 

profession, am most satisfiecl with is th e 

sea-keeping properties of the ship. The 

ship behaves bea utifull y in her e lement, 

both in low and high sea-states and in 

low and high speeds. We now know that 

all the sa ilors that will do their tours on 

any of the Visby earvettes will have a 

ship th at behaves weil in her element. 

This is ve ry satisfying since sea-keeping 

properties are harcl , if possible at all, to 

rea lly fix if they are bad from the begin

ning. Weil, on Visby, th ey are excellent. 

Hullstresses have turn ed out to be just 

where we expectecl them to be. Our, and 

th e shipyarcl mode ts, thus are valiclatecl. 

Since Visby is the targest and most acl

vancecl ship built in earbon fibre rein

forcecl p lastic (CFRP) this also means t hat 

we are conticlent that we can builcl future 

an diarger ships in the same mate riel. 

The handling tests have gone very 

weil and we today can operate the ship's 

FRB through a !arge batch in the star

board side with goocl seamanship. Over

all , the crew is very happy with their ship. 

Naturally they have a Iong list of pro

posecl enhancements of cletails, but we 

expect them to have that. It is our job at 

FMV tagether with the shipyarcl to turn 

these icleas and experience into reality 

before the shi ps are turn ed over to the 

navy for operational use. 
Regarcling th e signatures, they also 

are where we expcct th em to be. And as 

you all know, we expect them to be very 

low, since Visby is a stea lth ship. 
Visby also behaves herself in ice con

elitians in a goocl manner, which also 

proves that the CFRP hull is very versa

tile. 
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Today Visby is back at Kockums (the 

shipyard) for installation of the C41 sys

tem, sensors and the weapons package. 

Sea trials with Visby will start again in 

mid 2004. 
Productian of the remaining four 

ships in the series in also going forward 

and we willhave the launch of the seeond 

ship in the class, HMS Helsingborg, early 

this summer (2003). 

Conclusion 
The extreme littorals challenge any one 

who wants to be able to control and lead 

operations there with a formidable task . 

In order to be able to succeed you need 

to be able to master operational art 

where the three operational factors 

TIME, SPACE and FORCE are very 
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compressed. In order to be successful 

you need to proliferate on many aspects 

on naval warfare such as political interest 

and support, joint and combined efforts, 

networks, survivability knowledge and 

understanding of conelitians and geogra

phy, adapted systems (ships, sensors & 

weapons) and last but not the !east 

trained sailorsand soldiers. 
Multimission capability and stealth 

helps you significantly in this process. 

This is the reason why we in Sweden 

state that we have a maritime security 

concept made and adapted for the ex

treme littora l environment. Our concept 

is in operation today but it is aimed for 

the future with the coming introduction 

of new components, such as the Visby 
corvettes. 
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Helsingforskommitten och oljehanteringen i 
Östersjön 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Karlskrona 26 februari 2003 

Östersjön är ett av världens mest trafiktäta hav. Bedömningar anger att cirka 15 % 

av världens lasttransporter till sjöss sker här. Under det senaste årtiondet har en 

gradvis ökning av sjötrafiken i allmänhet på 20 % konstaterats. En stor del av den

na ökning har berört ryska och baltiska hamnar, innefattande också en betydande 

ökning av färjetrafiken. Cirka 30 miljoner människor reste till eller från Sverige med 

passagerarfartyg år 2001, nästan dubbelt så många som med flyg. En genomsnittlig 

dag befinner sig 2 000 fartyg, varav 150-200 är oljetankers, på väg till eller från de 

cirka 200 hamnar somfinns i Östersjöområdet. Cirka 20 av dessa hamnaritermina

ler står för oljehanteringen. Från de största av dessa hamnar har en 50 %-ig ökning 

konstaterats mellan åren 1997-2000. Sammanlagt hanteras idag cirka 160 miljoner 

ton olja årligen i Östersjöområdet. Ventspi/s i Lettland, Muuga i Estland och Borgå 

i Finland är mycket stora oljehamnw: l den ryska delen av Finska viken sker en dra

matisk ökning, med bl. a. anläggning av nya, stora terminaler såsom Primors, Ust

Luuga och Vysotsk, där den senare avsesför oljeexport till USA. 

Export av olja är en av de stora inkomst

källorna för Ryssland. Landet står för 

närvarande för cirka 1 O % av världspro

duktionen av råolja. Som jämförelse kan 

nämnas att OPEC-länderna står för cirka 

40 %. En allmän trend är också ökningen 

av fartygsstorleken. Medeltonnaget för 

vissa hamnar har gått från 20 000 ton till 

43 000 ton på bara några år. Tankfartyg 

med en lastförmåga på 1 00 000 ton hör 

idag till vardagsbilden 1 Östersjön. De 

nya terminalerna konstrueras för dessa 

fartygsstorlekar. 

Utvecklingstendenser 
Prognosen fram till2015 tyder på fortsatt 

stark ökning av oljeexporten från Ryss

land. En mer än 40 %-ig ökning förutses i 

förhållande till dagens volymer. Under 

Sovjetticlen producerade man cirka 600 
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miljoner ton, Rysslands produktion idag 
ligger på cirka 340. Samtidigt är de in
hemska oljepriserna ungefär 30 % lägre 
än exportpriserna, vilket utgör en stark 
drivkraft att öka exporten. Flera fakto
rer, såvä l politiska som ekonomiska, talar 
för att en stor del av denna ökning kom
mer att beröra Östersjöområdet Ett ar
gument som har förts fram är den väl or
ganiserade beredskapen att möta olje
olyckor som finns här. 

Ekonomiska faktorer visar också på 
en fortsatt ökning av antalet tankers i 
storleksk lassen 100 000-150 000 ton, ef
tersom fraktkostnaden per ton olja mins
kar väsentligt med stora lastvolymer. 
Fraktkostnaden för ett ton olja från Bal
tikum till Rotterdam i en 20 000 tons tan
ker ligger på cirka 18$ i en 40 000 tons är 
den 11$. Oljeutvinning till sjöss förekom
mer i liten skala i den polska ekonomiska 
zonen. l framtiden kan sådan produktion 
också förutses i vissa områden utanför 
Baltikums kust, framför allt om oljepri
serna ligger kvar på de senaste årens ni
våer. 

Risker 
Ett allvarligt problem med den ökande 
oljehanteringen är de så kallade "sub
standard"-fartygen, vilka är ålderstigna , 
ofta i kombination med otillräckligt un
derhåll som gör att de genererar en klart 
förhöjd olycksrisk. De flesta av dem är av 
"enskrovstyp", många har bytt ägare ett 
antal gånger och återfinns oftast i någon 
stor "bekvämlighetfl aggstats" register, 
där ägandeförhållande ibland är svåra att 
klara ut. Ofta föreligger en kombination 
av undermåliga fartyg och befäl/besätt
ningar, vilka saknar kompetens för sina 
uppgifter. Ibland saknas till och med er
forderliga sjökort eller nödvändiga navi
gatariska underrättelser. Intressant i 
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sammanhanget är också de många gång
er oklara och skiftande ägandeförhållan
dena, när det gäller själva oljelasten. Så
dana faktorer kan ha en avgörande in
verkan vid val av rederi för oljetranspor
ten. Ju fler inblandade, desto mindre be
nägenhet att välja förstklassiga och där
med dyrare transporter. 

Fartyg med otillräcklig isklass har 
också uppmärksammats under inneva
rande vinter, där sådana fartyg har fått 
särskilda "ispass" för Finska viken och 
eskortbogserats till och från terminalen 
ut till fritt vatten. Förfarandet har väckt 
stor uppmärksamhet i Finland. Noterbart 
är att vissa av de fartyg som rönt negativ 
uppmärksamhet i massmedia varit desti
nerade till Brofjorden i Sverige. Vem är 
lastägare/köpare och vilket ansvar kän
ner denn e? Den ökande fartygstrafiken 
innebär i sig högre risk för kollisioner, 
grundstätningar etc. , framförallt om ök
ningen till stor del utgörs av "substan
dards ships" men även de ökande far
tygsstorlekarna innebär en förändring av 
risk bilden. Ett stort torrl astfartyg kan ha 
lika mycket bunkerolja ombord som en 
kusttanker har som last av oftast tjockol
ja i bottentan kar. 

Upptagning av tjockolja, framför allt 
under vinterförhållanden är mycket 
komplicerat men får ändå anses tillhöra 
den typ av incidenter för vilken bl.a. det 
svenska o lj eskadeskyddet är dimensio
nerat. Däremot utgör den ökande storle
ken på tankertonnaget en ny typ av risk 
som inte går att möta enbart med ökad 
oljeupptagningsförmåga. En kollision , 
grundstötning med en större kusttanker 
kan anses ha en genomsnittlig utsläpps
potential på l 000-2 000 m3 olja från en 
till tre skadade tankar. Ett totalhaveri 
kan innebära en utsläppsrisk på kanske 
10 000 m3

. Mycket olja men fortfarande 

hanterbart utan alltför stora skadeverk
ningar, framför allt om såväl vädret som 
det internationella samarbetet är gott. 

Ett fartyg med en last på 100 000-150 
000 ton olja kräver andra resurser. En 
kollision eller grundstötning med ett så
dant fartyg kan resu ltera i ett momentant 
utsläpp på upp till 30 000 m3 om ett antal 
tankar skadas. En explosion e ll e r brand 
kan sluta i totalförlust av fartyget och ut
släpp av stora delar av lasten . Risken för 
den typ av olyckor som de senaste åren 
har drabbat Frankrike, Spanien och Por
tugal, där stora fartyg brutits itu i svårt 
sjöh ävn ing, är betydligt mindre i Öster
sjön eftersom varken våglängd ell er våg
höjd är jämförbara med förhållandena i 
Atlanten. 

Den intensiva sjötrafiken medför årli 
gen ett stort antal illegala oljeutsläpp. 
Volymerna är dock i allmänhet små, of
tast mindre än en m3. Trots detta utgör 
de en klar belastning på djurliv och nä
ringskedjor i Östersjöns känsliga bräck
vatten, där arterna är speciella och en
dast når upp till en tiondel av artrikedo
men i Västerhavet. Det tar dessutom cir
ka 30 år att byta vattnet i Östersjön vi lket 
har medfört att halten olja här är tre 
gånger så stor som i Nordsjön. Nedbryt
ningshastigheten för olja avtar dessutom 
med vattentemperaturen. Även om tren
den vad gäller de illegala utsläppen se
dan 1995 är neråtgående måste Östersjö
länderna årligen avsätta stora resurser 
för flygövervakning, ibland kombinerad 
med satellitspaning, för att få bukt med 
denna typ av miljöförstöring. 

Helsingforskonventionen 
" Helsingforskonventionen till skydd av 
Östersjöns miljö" trädde ikraft 1980. Alla 
Östersjöländerna samt EU är medlem
mar. Det är den första konventionen , 

som omfattar alla typer av miljöbelas t
ning av ett helt havsområde och som geo
grafiskt inte bara innefattar själva havet 
utan också havsbottnen och hela upptag
ningsområdet, d.v.s. he la det område från 
vilket föroreningar till slut kan hamna i 
Östersjön. En ny konvention trädde i 
kraft år 2000 som ett resultat av de poli
tiska förändringar som har skett i Öster
sjöområdet och där förändringar även 
inom det internatione ll a maritima regel
verket samtidigt beaktats. 

Det dagliga arbetet under konventio
nen bedrivs i Helsingforskommitten 
(HELCOM) med ett femtontal heltids
tjänstgörande tjänstemän från de olika 
medlemsländerna. Härutöver bedrivs ett 
omfattande arbete i ett antal kommitteer 
av vilka HELCOM MARITIME och 
HELCOM RESPONSE är de viktigaste 
när det gäll er frågor om oljehanteringen. 

HELCOM MARITIME arbetar hu
vudsakligen med åtgärder för att förhi n
dra/begränsa sjöfartens miljöpåverkan 
och att verka för att sjöfarten bedrivs sä
kert och med minsta möjliga utsläpp till 
hav och luft. 

HELCOM RESPONSE har till upp
gift att säkerställa ett snabbt och effek
tivt samarbete vid större oljeolyckor och 
att vidmakthålla och utveckla flyg och 
satellitspaning i syfte att beivra illegala 
utsläpp. 

Vad har HELCOM gjort? 
I operativa manualer finns fastlagt alla 
de praktiska åtgärder och rutiner, som är 
förutsättningar för ett framgångsrikt in
ternationellt samarbete till sjöss vid en 
olje- eller kemikalieolycka. Den gemen
samma resurs på 30 större miljöskydds
fartyg, som Östersjöländerna tillsam
mans förfogar över, kan härigenom ut
nyttj as på ett effektivt sätt. Ett dygnet 
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runt bemannat kontaktnät för utbyte av 

information och för begäran om assistans 

finns också upprättat. Alarmerings- samt 

materiel- och ledningsövningar bedrivs 

regelbundet i olika delar av Östersjön. 

En gemensam modell för driftprog

noser för olja har också tagits fram av 

bl.a. SMHI, där det för närvarande finns 

en nätbaserad version som med hög pre

cision kan prognostisera ett utsläpps drift 

för de kommande dygnen. Modellen kan 

även köras baklänges och på så sätt vara 

behjälplig också när en oljesyndare ska 

spåras. 
Efter de stora politiska omvälvning

arna i samband med Sovjetunionens fall 

igångsattes ett omfattande stödprogram 

inom HELCOM för de baltiska staterna 

men där också Ryssland senare kommit 

att innefattas. Ett program som innehöll 

materiellt stöd men också utbildning i 

syfte att stärka förmågan till oljeskade

skydd och att delta i och leda internatio

nella operationer. Bl. a. har Sverige bidra

git med ett antal kustbevakningsfartyg 

samt med utbildnings- och övningsstöd. 

Den l juli år 2000 trädde den s.k. Bal

tic Strategy i kraft. Syftet med denna 

strategi är att säkerställa ändamålsenliga 

mottagningsanläggningar för skeppsge

nererat avfall , däribland oljerester, i de 

olika Östersjöhamnarna. En avgift för 

detta tas ut oavsett om fartyget lämnar 

avfall eller inte. Fartygen är skyldiga att 

lämna allt avfall innan man lämnar en 

hamn, och kontroll att fartygen har en 

rimlig volym avfall vid anlöpande skall 

också genomföras. 
Östersjöstrategin bedöms ha bidragit 

till den neråtgående trenden i fråga om 

antalet illegala utsläpp. För närvarande 

görs en utvärdering av strategin och möj

ligheten till förbättringar av den. 

HELCOM har också i vissa fall varit 
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en pådrivande kraft i EU, där åtgärder 

som från början vidtagits inom H EL

COM senare fått en vidare tillämpning 

inom EU och ibland även inom FN-orga

net !MO (International Maritime Orga

nisation). Omvänt har också EU bidragit 

till framsteg inom HELCOM:s mandat, 

bl.a. genom finansiellt stöd till vissa ut

vecklings- och stödprogram för Östersjö

området 

Vad gör HELCOM nu? 
HELCOM Copenhagen Declaration 
Som följd av en fartygskollision utanför 

Danmark i mars 2001 tog Danmark initi

ativ till ett extra HELCOM-möte i Kö

penhamn den 1 O december samma år, 

där regeringsledamöter från samtliga Ös

tersjöländer antog ett särskilt program 

för stärkande av sjösäkerheten i Öster

sjön och för stärkande av beredskapen 

för större olyckor- "The HELCOM Co

penhagen Declaration". 
Programmet omfattar bland annat 

- utökade trafiksepareringar 

- åtgärder för ökad säkerhet i farleder-

na, 

- ökad inspektionsverksamhet, 

- utökat utnyttjande av lots, 

- ökad kapacitet för nödbogsering, 

brandsläckning och nödläktring samt 

- införandet av AIS (Automatic Infor

mation System) i Östersjöområdet 

En del av dessa åtgärder löses på na

tionell nivå och håller nu på att imple

menteras inom medlemsländerna, andra 

drivs vidare inom HELCOM-arbetet. l 

vissa avseenden (lots, trafikseparering) 

måste sedan frågan gå vidare i IMO för 

att få global acceptans. I arbetet ingår 

också uppgiften att utreda möjligheterna 

för att ytterligare skydda Östersjöns mil

jö genom att förklara hela eller delar av 

Östersjön för så kallad PSSA (Particular-

ly Sensitive Sea Area) vilket också är en 

fråga som avgörs i IMO. En rapport om 

detta presenterades i mars 2003. 

Hot- och riskstudie 

Den ökning av oljehanteringen som 

skedde under 1990 kunde till del förut

ses i den hot- och riskstudie som HEL

COM genomförde 1995 med sikte på år 

2000, men ökningen blev betydligt stör

re än den prognostiserade. HELCOM 

beslutade därför år 2000 att genomföra 

en ny studie för tiden fram till 2015. 

Några delar av denna studie är nu ge

nomförda t.ex. trafikanalysen och Lit

vecklingsprognosen samt en samman

ställning av inträffade olyckor. Riskana

lysarbetet pågår och ett utkast till en 

sammanvägd riskanalys förväntas bli 

klart under våren 2003. Resultatet av 

detta blir sedan styrande för det framti

da HELCOM-arbetet, då det gäller stra

tegier, utrustning och beredskap för att 

möta olyckor, men naturligtvis också för 

att förebygga dem. 

Spridningssimuleringar 

Den omfattande meteorlogiska och oce

anografiska information som finns i olika 

databanker rörande ström- och vindför

hållanden , vattentemperaturer samt in

formation om olika oljors fysikaliska 

egenskaper under olika yttre förhållan

den gör att det idag kan göras mycket 

omfattande spridningssimuleringar för 

oljeutsläpp under olika förhållanden. Tu

sentals olika fall kan köras igenom och 

resultat i fråga om högriskområden, san

nolikheter, tidsförhållanden och återstå

ende volymer kan presenteras åskådligt 

och därmed utgöra underlag för övervä

ganden om t.ex. basering av fartyg och 

flyg, behov av operativa samverkanspla

ner och var övningar bör prioriteras. 

De illegala utsläppen 
Som tidigare nämnts, är de illegala ut

släppen fortfarande ett av problemområ

dena. Sverige har satt som nationellt mål 

att dessa skall minimeras och år 2010 

vara försumbara. Särskilda medelavsätts 

för detta från och med 2004, vilket gör 

att Kustbevakningen ytterligare kan stär

ka förmågan att komma tillrätta med 

problemet inom svenskt ansvarsområde. 

situationen för andra Östersjöländer är 

mera splittrad. Organisatoriska men 

framför allt ekonomiska problem gör att 

situationen inte är tillfredsställande, i

bland inte ens överblickbar. 
Flygövervakning bedrivs i alldeles för 

liten omfattning oftast i kombination 

med otillräcklig teknisk utrustning. Det

ta medför bl.a. att statistiken över Öster

sjön som helhet är svårtydbar, variatio

nerna och trenderna är oftast ett resultat 

av förändringarna av trenderna inom 

områden där en adekvat flygövervak

ning bedrivs. Därmed går det inte att ute

sluta att den totala minskning av upp

täckta fall som noterats de senaste åren 

endast eller till del beror på att utsläppen 

i ökad omfattning sker där övervakning

en är undermålig. satellitövervakning 

bedöms kunna ge svar på den frågan, 

men för närvarande finns inte ekonomis

ka förutsättningar för alla länder att del

ta i ett sådant projekt. 
situationen är dock inte alltigenom 

mörk. Sedan ett antal år bedrivs flyg

övervakningsoperationer över olika 

havsområden med flyg och där fartyg 

från flera länder deltar, ibland också med 

satellitstöd. Resultat i form av oljesynda

re tagna på bar gärning får bra genom

slag i massmedia och detta tillsammans 

med effektiv lagföring har en klart av

skräckande effekt. I n gen seriös redare 

vill idag ha sina fartyg förknippade med 
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illegala oljeutsläpp, inte minst för att det

ta kan påverka hans ställning på frakt

marknaden. Ett nätverk mellan åklagar

myndigheterna i Östersjöländerna har 

också upprättats i syfte att effektivise ra 

del internationella samarbetet vid lagfö

ring av överträdelsern a av utsläppsbe

stämmelserna . Processen startades inom 

HELCOM men kan nu sägas stå på egna 

ben. 
I Danmark pågår sedan något år en 

" informationskampanj " till sjöfarten, där 

man på VHF anropar fartyg efter vissa 

kriterier och ställ e r frågor angående bl. a. 

last och oljedagböcker, varefter man som 

avslutning passar på att erinra om de för

bud mot olj eutsläpp som råder i Nord

och Östersjöområdena. Syftet är, förut

om nyttan av informationen som sådan, 

att visa för fartygen att de är under ob

servation , vilket bedöms ha ett avhållan

de syfte mot överträdelser. Danmarks 

läge som portvakt till Östersjön gör att 

hela havsområdet får nytta av förfaran

det, men överväganden pågår för närva

rande att utöka till några andra lämpliga 

platser, såsom passagerna in till Botten

viken och Finska viken. Flygövervakning 

och identifiering på låg höjd i de stora 

fartygsstråken tj änar samma syfte, men 

även här kan ett mera systematiskt an 

ropsförfarande bidra till större avhåll

samhet bland syndarna. 
Oavsett vilka metoder som tillämpas, 

måste en avvägning ske gentemot sjöfa r

tens legitima rätt att fritt befara havet 

utan oti llbörlig uppmärksamhel från 

kuststaterna. De flesta sjöfarande fö lj er 

ju dock gällande regelverk och får inte 

behandlas som presumtiva brottslingar. 

Övrigt 
En mängd andra frågor behandlas också 

inom de båda sjöfartsanknutna kom mit-
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teerna. Problemen med stridsgas på Ös

tersjöns botten är ett exempel, bunk

ringsverksamhet till sjöss och oljebe

kämpning vid o ljeplattformar och vind

kraftverk till sjöss står också på dagord

ningen. 

Vad kan göras mera? 
Som det förhopp ningsvis framgår av re

dogörelsen , bedrivs e tt mycket omfattan

de arbete inom HELCOM för att kom

ma tillrätta med alla de frågor som påver

kar Östersjöns miljö. Lösningen i de fles

ta fall är att arbeta långsiktigt. Sjöfarten 

lever i första hand efter globala regler 

från vilka undantag kan göras endast om 

tillräckliga skäl bedöms föreligga. Det 

gäll e r således att oförtrutet arbeta vidare 

på att i första hand säkerställ a efterlev

naden av redan gällande regler. Kan det

ta uppnås faller ibland behovet av 

strängare regler. Möjligheterna att göra 

Östersjön eller delar därav till PSSA ut

reds för närvarande både inom HEL

COM och i Sverige. Viktigt i detta sam

manhang är att klargöra vad man vill 

uppnå med ett sådant förfarande och hur 

de t internatione lla regelverket i form av 

[MO-konventionerna och Havsrättskon

ventionen ställer sig till detta. 

I många av frågorna finns redan be

slut fattade och probl emet få r med tiden 

sin lösning. En sådan fråga är "enskrovs

fartygens" fortlevnad. som i skenet av all

varliga olyckor nu pockar på en tidigare

läggning av den bortre tidsgränsen. Det 

torde vara möjligt att slippa enskravsfar

tygen i Östersjön långt tidigare om alla 

HELCOM-länderna beslutar att inte til

låta anlöp till si na hamnar med sådana. 

Frågan är emell ertid om det går att nå 

samförstånd i detta. 
Oavsett hur det går med detta bör 

HELCOM arbeta vidare konceptet 

"Olj a skall resa fö rsta klass" vilket inne

bär 
- seriösa redare och lastägare 

- väl und erhållna fartyg 

- välutbildade besättningar 

- säk ra färdvägar och 

- ett vä l utbyggt system för att ta hand 

om olyckor och incidenter. 
Också i frågan om de illegala utsläp

pen måste arbetet bedrivas långsiktigt 

och i hela åtgärdskedjan, från ökad servi

ce till sjöfarten till effektivare lagföring 

och kännbara straff. Det är i dessa sam

manhang viktigt att koncentrera an

strängninga rna ti ll etablerade, interna

tionella forum såsom HELCOM. Det fö 

rekommer icke sällan att initiativ tas i 

nya fora för att ta sig an problem , som re

dan är väl omhändertagna, men där det 

internationella regelverket utgör en klart 

fördröjande e ller begränsande faktor. 

Oftast visar det sig, när den förs ta yran 

lagt sig, att man tvingas inse gä llande be

gränsn ingar och att arbetet i respektive 

land till slut fa ller tillbaka på samma 

myndigheter och personer som förut. 

Sammanfattningsvis måste i vilket fall 

som helst sägas att de många män niskor i 

olika länder, som arbetar med sjöfarts

frågorna , gör det med stort engagemang 

och stor kunskap. De flesta frågorna får 

med tiden en tillfredställande lösning el

ler förbättras i a ll a fall situationen grad

vis. 
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- igår, idag och i framtiden 
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Artikeln är en beskrivning av svensk minröjning i ett spegelperspektiv via dagens 
verksamhet mot en beskrivande tänkt bild in i en framtida utveckling inom de 
nämnda områdena. Minröjningen i framtiden skall i framtidsperspektivet benämnas 
och ses som hur att hantera det "totala undervattenshotet" där den konventionella 
hotbilden kommer att kompletteras och innefatta hot även i form av terrorism och 
kriminalitet. Presentationen beskriver svensk minröjning med en kort tillbakablick 
för att via dagens verksamhet rikta blickarna mot hur det kan komma att se ut inom 
en inte alltför avlägsen framtid. Syftet är inte att fördjupa mig i materiella och 
tekniska detaljer utan att ur ett allmänt perspektiv belysa minröjningen ur de 
nämnda perspektiven och tidsperioderna för att få en bild hur utvecklingen har sett 
ut och kan komma att utvecklas. 

De tre perioderna jag utgått ifrån är 
Igår - med vilket jag avser ca l 0-15 å r 

tillbaka 
Idag - med vilket jag avser nuläget 

och 
Framtiden - med vilket jag avser ca 

tio år framåt. 
En lång karriär inom det aktuella äm

nesområdet har givit mig en omfattande 
bild av det som jag beskriver. Det känns 
både roligt och intressant att ha fått ta 
del av, vara med och ha kunnat och kan 
påverka den utveckling som ämnet be-
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rör. Vi lever idag i 2000-talet och många 
av våra yngre officerare ser dagens ma
rin , dess organisation och verksamhet 
som den naturliga och den som alltid har 
funnits. Så är dock inte fall et. Om vi ser 
tillbaka endast 10-15 år ser vi en helt an
norlunda bild framför oss. En bild som då 
mer speglade svensk minröjnings uppgif
ter, organisation, materie l och utbildning 
som ett a rv från efterkrigstiden och det 
kalla kriget. 

Jag ser brytpunkten av den epoken i 
slutet av 1980-talet och början på 1990-

talet, då det inom minröjningsområdet 
påbörjades en omfattande och omdanan
de förändring, vilken vi idag ser som na
turlig med den kunskap vi har idag men 
som ännu inte fullt ut är genomförd . 
Utan att gå in på detaljer har det under 
tiden jag skrivit denna artikel redovisats 
en studie, Minkrigssystemet 2015, som 
tittar framåt efter den tid som jag avser 
beröra. Det kommer alltid ett " i morgon " 
och det är många förändringar på väg 
som vi idag enbart ser början av. 

Minröjningsförbandens 
uppgift igår 
Minröjningsförbandens uppgift i slutet 
av 1980-talet och början av 1990-talet var 
fortfarande att svara för att minröjnings
uppgiften löstes i en konflikt, där vi i 
Sverige blev utsatta för någon form av 
angrepp av konventionell typ, där mot
ståndaren var uttalad och självklar. Inva
sionsförsvarstanken levde fortfarande. 
Denna uppgift, att säkerställa sjöstrids
krafternas rörelsefrihet i ofred och med
verka till skyddet av vår sjöfart och vårt 
fiske hade vi övat på i många å r och det 
fanns få planer på att överge den. Det 
fanns svar på de frågor som ställdes och 
få eller inga ifrågasatte uppgiften även 
om den höll på att tonas ner för andra 
mer tydliga uppgifter. Förändringarnas 
vind blåste, om än svagt. Den stora för
ändring som påverkade de flesta av de 
marina systemen i mitten , slutet av 1980-
talet var den mer påtagliga uppgiften 
ubåtsskydd. 

I slutet av 1980-talet ingick de då nya 
moderna enheterna ur minröjningsför
banden i den tunga uppgiften att genom
föra omfattande ubåtsskyddsverksamhet 
runt våra kuster. Må vara att även äldre 
plattformar användes till en början. Utan 

att vi egentligen var fullt ut medvetna om 
det, övergick vi mer ocb mer till denna 
verksambet och vi splittrades mellan det 
som varit och det som kom. Under ett 
flerta l år, en utbildningsperiod för en ung 
officer, satsades i stort all tid på denna 
ubåtsskyddsverksamhet Minröjningsför
banden delades i två läger - ubåtsskyclcls
förbancl och minsvepningsförbancl, eller 
om man så vill nytt ocb gammalt. Uppgif
ten blev så omfattande att en ung officer 
kunde gå från kadett till tjänstegrenschef 
utan att mer än vid ett fåtal schemalagda 
tillfällen syssla med minsvep eller min
röjning om det ville sig illa. Detta upp
märksammaeles dock och åtgärder vid
togs för att inte de tta skulle ske fram
gent. Vissa oroades för att en yrkesidenti
tet skulle gå förlorad. 

Minröjningsförbandens 
materiel igår 
Materielmässigt stod vi inför en omda
ning, som vi kanske inte alla då såg vart 
den skulle leda. Vi hade tillförts och var 
på väg att tillföras nya enheter i form av 
minröjningsfartyg av Landsortklassen 
som gjorde att vi tog steget från schackel 
och vajerhandske till datorer och elek
troner i moderna stridsledningscentraler 
och från öppna till täckta bryggor. Vi var 
sakta på väg att lämna den materiel som 
vi jobbat med i ett halvt sekel. 

Samtidigt ingick det fortfarande i vårt 
system alla de enheter som varit domine
rande under decennier. Enheter i form 
av kustminsvepare och fiskeminsvepare 
med tillhörande svepmateriel fanns kvar 
i stor omfattning och dominerade ännu 
våra krigsförband. Röjdykarna verkade 
från ombyggda fiskeminsvepare och M
båtar. Det var dessa förband som medve
tet e ller omedvetet fick stå för kontinui-
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teten och verksamheten , medan övriga 
sysslade med helt andra men nog så vikti
ga ubåtsskyddsuppgifter. Runt om i 
Sverige, från Västkusten till Norrlands
kusten, fanns det sedan länge kvar mobi
liseringsförråd för alla mobiliserande för

band med utrustning som inte förändrats 
under decennier. Jag kan ge ett exempel 
på hur jag tillsammans med min dåvaran
de krigsförbandschef besökte ett antal 
mobiliseringsplatser i södra och västra 
delen av landet, där utrustningen fortfa
rande härrörde sig från tiden strax efter 
kriget. Tyvärr på vissa platser så åldersti
gen att ingen av oss närvarande hade 
sett den användas. Detta var för tio år se
dan. 

Vi levde då i och mellan det gamla 
och det nya. Organisationen bestod även 
av civila stödenheter, fiskefartyg, som via 
kontrakt med ägaren vid ofred skulle 
mobiliseras till en resurs inom minröj
ningssystemet Så sent som för tio år se
dan fanns det inom minröjningsförban
det inom det södra området, Marinkom
mando Syd, flera fiskefartyg fördelade 
att byggas om till hjälpminsvepare eller 
bevakningsbåtar med uppgifter inom 
minröjningsavdelningen eller minröj

ningsflottiljerna. Idag tio år senare är det 
för många svårt att förstå att dessa typer 
av enheter och all den materiel som kräv
des fortfarande fanns med i vår organisa
tion och fanns runt om i landet redo för 
kriget. 

Minröjningsförbandens 
utbildning igår 
Vid den här tiden hade vi ett utbildnings
system och en rutin som var väl inarbeta
de. Våra förband utbildade besättningar 
för att täcka behovet till våra mobilise
rande krigsförband som det gjorts i tider. 
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Detta medförde att vi utbildade på elen 
materiel som fanns i våra förband och i 
vissa fall även i mobiliseringsförråden. 
Detta innebar också att vi övade som vi 
alltid gjort. Våra äldre minsvepare av 
kustminsvepar- eller fiskeminsvepartyp 
fortsatte även långt efter att vi tillfört nya 
fartygssystem, bl a Landsortklassen, att 
utbilda dessa besättningar. Detta kan för 
dagens betraktare te sig onaturligt, men 
man måste ha i minnet att större delen av 
minröjningsförbanden var mobiliserande 
och för att få en rimlig omsättning på 
personal , var detta intill för 10 - 15 år se
dan en nödvändighet. 

Att detta i framticlen skulle skapa 
problem, anade vissa kanske redan då, 
men det är först idag som vi har skapat 
någon form av ordning i denna fråga. Jag 
tänker på alla våra duktiga reservofficer
are, som utbildades för att tidigt ges an 
svaret som bl a FC på våra fiskeminsve
pare och vara stommen i våra staber. Hur 
skall denna resurs användas i en ny orga
nisation idag? Att notera är att vid den 
här tidpunkten infördes den organisation 
som gick under namnet "Minröj 2000" 
vilket bland annat medförde att de två 
nuvarande minröjningsdivisionerna eta
blerades som egna förband med stamof
ficerare i befattningarna. Dessa har nu 
verkat i cirka tio år, resultatmässigt med 
stor framgång. 

Minröjningsförbandens 
uppgift idag 
Allmänt 
Hur ser vår uppgift ut idag? Om vi defi
nierar idag med realtid och några år till
baka, har det skett en drastisk omdanan
de förändring mot det som jag tidigare 
berört. Sedan några år tillbaka har min
röjningsförbanden lämnat den direkta 

uppgiften ubåtsskydel så som den löstes i 
slutet på 1980-talet och i början 1990-ta
let. Uppgiften som minkrigsförbanden 
skall lösa har med tiden fått ett mer vid
gat begrepp och det är inte enbart minan 
som ses som hotet. Det finns även andra 
hot från och under vattenytan. Med an
ledning av detta talar vi idag om begrep
pet, uppgiften "Det totala unclervattens
hotet ". Detta är elen uppgift vi skall kun
na hantera idag, men som kommer att 
vara mer dominerande och tydlig för 
minröjningsförbanden och andra för

band i framtiden. 
Det totala undervattenshotet skall ses 

som ett samlande begrepp av hotbilelen 
från och uneler utan för alla förband som 
rör sig i elen marina miljön. Den förändra
de bilelen i vårt närområde med en helt 
annan säkerhetspolitisk bild, medförde 
att minröjningsförbandens uppgifter dras
tiskt förändrades och vi lämnade till viss 
del ubåtsskyddsuppgiften och började 
åter lösa konventionella minröjningsupp
gifter men i andra geografiska områden 
med en annan roll än vad vi tidigare haft. 

Våren 1995 befann sig ett svenskt 
minröjningsförband i Estland, inne i den 
före detta ryska ubåtsbasen Paldiski , och 
genomförde minröjning på bilateral basis 
med Estland. Denna verksamhet har 
fortsatt med en till två motsvarande min
röjningsoperationer årligen seelan dess i 
något av de baltiska länderna. Detta för 
att seelan övergå till mycket omfattande 
multilaterala minröjningsoperationer 
med deltagande från länder runt om Ös
tersjön och tongivande nationer från 
NATO- och PFP-organisationen. Utan 
att vi egentligen hade planerat för detta 
resultat och utveckling hade svensk min
röjning lämnat elen traditionella uppgif
ten som levt med oss från det kalla kri
gets dagar. Vi befann oss i centrum vad 

gäl ler minröjning i vårt närområde och 
ledartröjan satt uneler lång tid naturligt 
på den svenska styrkechefen. 

Med en politisk styrning inom ramen 
för det som kom att kallas för baltstödet 
har den svenska minröjningsorganisatio
nen erhå llit en uppgift som under flera år 
varit den som var styrande för hur vi pla
nerade och agerade inom förbandet. 
Uppgiften att röja minor i de baltiska 
länderna skapade en liten organisation i 
organisationen. En organisation som till
sammans med våra baltiska kollegor för
beredde, planerade och deltog i genom
förande och lösande av denna uppgift. 

Utöver detta bistod svenska officera
re direkt och indirekt utvecklingen i vårt 
närområde genom att aktivt i Baltikum 
vara på plats med personal för att bistå 
uppbyggnaden av en självständig baltisk 
minröjningsstyrka , BALTRON. Denna 
uppgift kvarstår enligt Regleringsbrevet 
för Försvarsmakten 2003, även om det 
inte finns någon svensk officer på plats 
just nu. Uppgiften löses inom ramen för 
den ordinarie verksamheten. 

Uppgiften för minröjningsförbanden har 
med elen säkerhetspolitiska utvecklingen 
snabbt förändrats och fokuserar nu , idag, 
på internationellt deltagande i olika for
mer som en stor del inom ramen för För
svarsmaktens fyra huvuduppgifter. 

Uppgifter och grundorganisation idag 
Uppgiften idag är liksom för alla andra 
förband att delta i lösandet av Försvars
maktens fyra huvuduppgifter. För min
röjningsförbanden har det med den bak
grund jag beskrivit utkristalliserats en 
tydlig inriktning mot internationell verk
samhet inom flera områden och med oli
ka uppgifter. De uppgifter, som berörs är 
de som idag är dominerande och styran
de för minkrigsförbandet i dagsläget. 
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Dessa bildar en "röd tråd " i uppbyg

gandet och utvecklandet av förbandet. 

Minröjningsoperationer i Baltikum 
Minröjningsoperationerna i Baltikum är 

en uppgift som är given direkt via Regl e

ringsbrevet. Sverige skall stödja de tre 

baltiska länderna med att bygga upp en 

egen minröjningskompetens, samtidigt 

som vi själva årligen deltar i pl anering 

och genomförande av minst en operation 

i nämnda länder. Jag hade själv förmån en 

att under föregående år under ledning av 

den litauiska marinchefen som förbands

chef genomföra den tolfte operationen i 

ordningen i Baltikum. Denna gång utan

för Litauens kust tillsammans med mina 

motsvarigheter från England och Est

land och ett flertal andra nationer. Verk

samheten är planerad att fortsätta även i 

år och då med en insats i Lettland. Balti

kum har blivit en del av det svenska ope

rativa området. 

Cooperation Ocean 
Som ett exempel på nya och annorlunda 

uppgifter av idag bar jag valt deltagan

det i en verksamhet som bedrivs under 

namnet Cooperative Ocean. Verksam

heten genomförs med huvudsyfte att ta 

fram et t redskap, instrument, för att 

kunna validera fartyg och förband till

hörande PFP e ll e r NATO som skall ingå 

i framtida fredsskapande operationer, 

CRO, (Crisis Response Operations), vil

ka i huvudsak leds av NATO. Valide

ringen ska ll göras mot deltagande län

ders undertecknade MTI , (Military 

Tasks for Interoperability). Från Sverige 

deltog vid första valideringstillfället 

HMS Landsort som plattform tillsam

mans med två kontrollanter fr ån min

krigssystemet Under en vecka utbilda

des från e tt flertal nationer offi cerare, 
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vars uppgift var att kontrollera anmälda 

fartygs kompetens i sina huvuduppgif

ter. Uppgiften för det svenska fartyget 

som deltog var att lösa de uppgifter som 

ålades besä ttningen und er överinseende 

och kontroll av ett flertal internationella 

kontrollanter. 
D et fartyg, som deltog från Sverige, 

löste detta på e tt utmärkt sätt och den 

engelske chefen för valideringen utryck

te på min direkta fråga, att HMS Lands

ort kan när som helst ingå i ett interna

tionellt förband vars uppgift är att lösa 

en skarp uppgift. För att citera honom: 

"Join me at day one". Ett gott betyg åt 

besättningen. Om och när ett svenskt far

tyg inom en snar framtid får mö jlighe ten 

att under en kortare eller längre tid sam

öva med e tt intern ationellt sammansatt 

förband är jag övertygad om att vi snabbt 

kan träna upp de få och udda brister, som 

vi har inom några specifika områden. 

Detta har också visat sig under minröj

ningsoperationer och övningar där vi va

rit påpassade av utländska förbandsche

fer. Svenska minröjningsförband håller 

internati onell nivå. 

Internationell beredskap -
SWENARAP 
Den i sä rkl ass mest dominerande uppgif

ten sedan två år tillbaka är att som 

grundförband sätta upp, rekrytera, utbil

da och be redskapshålla med 30 dagars 

beredskap, e tt minröjningsförband med 

uppgift att sättas in i en insats inom ra

men för "peace-keeping" i Europa e ller 

dess närhet. Denna uppgift tydliggjordes 

under andra hälften av år 2000 och har 

sedan dess i mångt och mycket varit en 

central uppgift fö r minkrigsorganisatio

nen. Idag står vi med det tredje förban

det, IM03, organiserat och vi lägger l M02 

till handlingarna. Från den 1 mars 2003 

tar IM03 över som beredskapsförband 

de kommande 18 månaderna. 
Detta innebär att bland officerare och 

civila finns det 164 beredskapskontrakt 

att utnyttj a vid behov och blir det en in 

sats någonstans har förbandschefen möj

lighet att sätta 131 personer, män och 

kvinnor, mer eller mindre på krigsfot 

som inom 30 dagar skall ha lämnat 

Sverige för att lösa en fredsbevarande 

uppgift under sex månader. D et saknas 

inte uppgifter för minröjningsförbanden. 

Minröjningsförbandens 
materiel idag 
Den förändringsprocess inom materi el

området som påbörjads för cirka tio år 

sedan fick via försvarsbeslutet 1996 och 

beslutet om Försvarsmaktens framtida 

utveckling 1999 stor påverkan på minröj

ningsförbandens materiel. De i organisa

tionen kvarvarande äldre fartygen, (kust

och fiskeminsvepare), avvecklades tidigt 

och förbanden , som de varit organisera

de i avvecklades på kort tid . Den materi

el som varit spridd runt om våra kuster i 

förråd är nu nästan borta. Det som nu är 

kvar fö r att lösa uppgiften minröjning är, 

de sedan några år tillbaka tillförda min

röjningsfartygen av Landsortklassen och 

de re lativt nytiiiförda minröjningsfarty

gen av Styrsöklassen. Båda fartygen bar 

väl funnit sin roll i den nya organisatio

nen och kommer att vara kärnan i det 

framtida minröjningssystemet 

Landsortsystemet 
Minröjningsfartygen av Landsortklass 

har tjänstgjort under ett antal år och bar 

visat sig hå lla hög internationell klass un

der de operationer och övningar som ge

nomförts. Inför uppsättaodet av IM 01 

för två år sedan fick två fartyg, Landsort 

och Arholma, en omfattande uppfräsch

ning, vilken följs upp med att ytterligare 

två fartyg genomför detta åtgärdspro

gram under innevarande år. För att an

passa alla fartygen till samma nivå kom

mer sex fartyg under de kommande åren 

(2003 - 2009) att ge nomgå en halvtids

modernisering (HTM) och generalöver

syn innebärande att fartygen kommer att 

moderniseras för att klara kvalificerade 

uppgifter i ytterliggare 10-20 år. 

Planerade HTM innebär bland annat 

att 
- stridsledningssystemet moderniseras 

- sonarerna moderniseras 

- ny minjaktutrustning tillförs och 

- ytterligare internatione ll anpassning 

genomförs. 
I planerna ligger dessutom någon 

form av luftförsvarsanpassnin g för farty

gen med en modernare e ldledning. 

Styrsösystemet 
Minröjningsfartygen av Styrsö-klassen, 

som har varit i tjänst i ett par år, har vi

sat sig väl fylla de krav som sattes upp. 

Den ursprungliga tanken att de skulle 

ersätta ä ldre fartyg som svepdragare ha r 

visat sig vara en för låg am bition. Farty

gens system håller hög klass och kan 

lösa mer kvalificerade uppgifter än vad 

som var planerat . Idag löser de fyra far

tygen minröjningsuppgifter uneler öv

ning och ska rpa operationer på ett ut

märkt sätt. 
Ett fartyg ur serien har använts för att 

utprova framtida röjdykarplattformar 

och idag ligger det i planerna att bygga 

om två av de fyra en heterna till plattfor

mar för våra röjdykare. Härutöver an

vänds idag ett fartyg för att genomföra 

prov och försök med fjärrstyrda svep för 

att ta fram nya plattformar för framtida 

fjärrstyrda system. Styrsöenheterna går 
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idag på linje som minröjningsfartyg i den 

ordinarie förbandsproduktionen . 

Dessa totalt elva plattformar är de 

moderna enheter ur minröjningsförban

det som idag och i framtiden skall delta i 

lösandet av Försvarsmaktens fyra huvud

uppgifter. 
Det är dessa enheter som för minröj

ningsförbandens räkning skall: 

- utgöra grunden för grundutbildning 

av minröjningsförband och 

utgöra grunden för rekrytering och 

kompetensförsörjning till: 

- internationell beredskap 

- förbandsproduktion 
- territoriell integritet 
- skolor 
- centrala staber 
- övriga fartyg i och utom minkrigssys-

temet, t ex. Yisbykorvetterna , Carls

krona, m fl 
Det ska ll noga påpekas att när för

bandet, (division som takisk enhet) , i sin 

helhet uppträder för att lösa uppgifter 

inom ramen för "Det totala undervat

tenshotet" skall även bl a bojbåtar ingå 

som en naturlig del i förbandet. 

Lag- och ledningsfartyg 

Dagens koncept som vi driver från 

svensk sida är att när ett minröjningsför

band genomför en operation, nationellt 

eller internationellt, skall vi ha med oss 

ett minröjningsstödfartyg för ledning av 

verksamheten och för att säkerställa vårt 

eget underhåll. Det har vid ett flertal till

fällen visat sig vara verksamhets- och 

kostnadseffektivt att under en operation 

eller övning som bedrivs långt ifrån 

svensk kust ha med sig ett eget minröj

ningsstödfartyg. Det är därför viktigt att 

de två divisioner som finns inom minröj

ningsorganisationen idag har tillgång till 

denna resurs. Det finns från de senaste 
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årens verksamhet många exempel på hur 

kvalificerade resurser legat overksamma 

under lång tid med anledning av brist på 

denna stödresurs. 
Detta tydliggjordes under den senas

te minröjningsoperationen i Litauen då 

ett brittiskt minjaktfartyg låg till kaj 

med haveri under hela operationen, ett 

tyskt minjaktfartyg fick avbryta och gå 

hem, ett holländskt fartyg kom för sent 

och gick hem tidigt på grund av haveri. 

Erfarenheterna från detta blev att flera 

nationer kommer att begära att under 

kommande operationer få tillföra natio

nella reparationsresurser ombord till 

det svenska minröjningsstödfartyget för 

att kunna hålla en högre tillgänglighet. 

Detta har ytterligare stärkt min uppfatt

ning att detta är ett koncept som vi skall 

hålla fast vid. Det är både verksamhets

och kostnadseffektivt. Idag finns den 

nyligen upprustade HMS Gå lö som 

minröjningsstödfartyg och till hösten 

kommer HMS Trossö att tillföras för

bandet. 

Röjdykarfunktionen 

Röjdykm·funktionen finns idag liksom 

tidigare med sin funktion ombord på 

minröjningsfartygen av Landsortklas

sen. Materiellt sett är detta ett väl fun

gerande system även om materielen 

börjar bli ålderstigen. Det pågår i dags

läget åtgärder för att införa nästa gene

ration utrustning och detta kommer att 

påbörjas under nästa år för att pågå någ

ra år. Detta är situationen idag. Det pla

neras dock för åtgärder inför framtiden. 

Med början till hösten och nästa år pla

neras för en utökning av plattformar för 

röjdykarna och två av Styrsöfartygen 

kommer att anpassas till röjdykarplatt

formar för att kunna bedriva utbildning 

i fredsorganisat ionen. 

Minröjningsförbandens 
utbildning idag 
Grundorganisationen 
Utbildningen av minröjningsförbanden 

bedrivs idag i grundorganisationen med 

flottilj en, (tidigare avdelningarna), som 

styrande enhet. Denna organisation har 

varit basen för verksamheten under de 

senaste tio åren och fungerar mycket bra. 

Med en samlad ledning kan ingående 

delfunktioner lösa utbildningsuppgifter

na mot uppsatta mål. 

Internationell verksamhet 

Utbildningen idag inriktas till största de

len mot att delta i och lösa uppgifter i ett 

internationellt sammanhang. l stort sett 

all operativ verksamhet som bedrivs har 

en internationell koppling. Med den erfa

renhet som förbanden har går det idag 

att se en idealbild för förbanden hur ett 

utbildningsår kan eller bör se ut. Den 

röda tråd, som jag beskrev med Balti

kumsoperationer- FOST- Coop Ocean 

- SWENA RAP, ger ett mycket bra resul

tat. 

Baltikumsoperationerna 

Rutinmässigt genomförs minröjningsop

erationer i Baltikum med deltagande av 

större delen av en minröjningsdivision åt 

gången. Det är bland annat mot denna 

uppgift som elen inledande utbildningen 

inriktas och för varje år som går med det 

arv som finns kan förbanden tidigt gå in i 

denna verksamhet och lösa uppgiften. 

FOST 
För att öka det enski lda fa rtygets kom

petens och den enskilde individens kun

skap har minröjningsenheter vid två till

fällen gått till Skottland för att genomfö

ra en kombinerad utbildning, träning och 

test vid Flagg Officer Sea Training 

(FOST). Under en till två veckor har far

tyg från båda minröjningsdivisionerna 

haft denna möjlighet och detta kommer 

att fortsätta med att instruktörer och 

testpersonal från FOST med ett mobilt 

team kommer till Sverige och genomför 

utbildnings- och kontrollprogrammet 

med ytterligare fartyg. Denna utbildning 

är ytterligare ett steg för att bli bättre och 

kunna lösa kvalificerade uppgifter i en 

mer krävande miljö. 

COOPOCEAN 
Nästa steg i utbildningen kommer för nå

gon eller några enheter bli att delta i och 

utveckla sig inom ramen för en coopera

tian ocean-verksamhet. Det är från 

NATO l PFF uttalat att denna verksam

het kommer att fortsätta. Målet är att hit

ta en form att testa fartyg anmä lda till in

ternationella styrkeregister innan de 

inom ramen för exempelvis en FN- ell er 

EU-insals sätts in i fredsbevarande verk

samhet. 

SWENARAP 
De nämnda tre stegen i utbildningen är 

för svensk räkning en logisk och bra 

grund för att kunna sätta upp kommande 

IM-förband,SWENARAP. Utbildningen 

för beredskapsförbandet har efter tre ut

bildningstillfällen hittat fasta former och 

idag finns rutin och erfarenhet för hur 

detta skall gå till för att man skall nå må

let. Det som för lite mer än två år sedan 

var nytt och okänt är idag rut in med fasta 

former. Idag genomför minröjningsför

bandens internationella beredskapsför

band regelrätta krigsförbandsövningar, 

KFÖ, enligt den modell som vi känner 

igen från svunna tider. Skillnaden är att 

man förbereder sig för att under sex må

nader lösa en skarp uppgift i ett interna-
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tianelit scenario och att dessa besättning
ar är frivilliga och högt motiverade. För
bandet har en stegrad utbildningslinjal 
som bygger på deltagande i omväxlande 
övningar och operationer vilket gör att 
målet nås efter en cykel på ett år. Målet 
blir naturligt för hela förbandet- utbild
ning för att lösa den internationella be
redskaps uppgiften. 

Minröjningsförbandens 
uppgifter i framtiden 
Allmänt 
Som situationen ser ut idag, kommer 
uppgifterna för det svenska minkrigssys
temet i framtiden att vara minst tvådelad. 
Uppgiften att lösa minröjningsuppgiften 
inom ramen för ett väpnat angrepp mot 
Sverige kommer att finnas med som en 
grundläggande uppgift samtidigt som yt
terligare deltagande och ansvar i interna
tionella sammanhang kommer att vara 
aktuellt. Inom en inte alltför avlägsen 
framtid kommer det enligt min mening 
att bli aktuellt med att gå från dagens 
fredsbevarande uppgifter, (peace-keep
ing) , till att under vissa omständigheter 
(på case-by-case basis) delta i fredsfram
tvingande uppgifter, (peace enforce
ment). De framtida minröjningsförban
den måste även vara beredda på att möta 
hot av okonventionell art skapat av ter
rorister eller kriminella grupper, eller om 
vi så vill hot från statliga och ickestatliga 
aktörer, oavsett om det är en uppgift på 
nationell eller internationell basis. Ett 
scenario där någon grupp av påtryck
ningsskäl placerar en mina i Brofjordens 
inlopp eller inloppet till Stockholm för 
att få igenom sina krav är en otäck men 
fullt tänkbar uppgift. Då om inte förr 
kommer stödet till det civila samhället 
att bli en realitet. 
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Det totala undervattenshotet -
Väpnat angrepp 
Denna uppgift kommer att vara styrande 
för våra förband inom ramen för territo
riell integritet och det väpnade angrep
pet. Förmågan att tillsammans kunna 
möta och hantera "det totala undervat
tenshotct" kommer även i framtiden 
vara en styrande uppgift tillsammans 
med övriga system. 

Internationellt deltagande 
Utvecklingen mot och deltagande i inter

nationella uppgifter kommer på olika 
sätt att öka i omfattning. Så som läget är 
idag finns det inga eller få möjligheter att 
utöka volymen av deltagandet. Som jag 
ser framtiden kommer vi att på endera 
sättet att öka ambitionen och svårighets
graden och gå mot mer komplexa uppgif
ter, t ex deltagande i en Peace enforce
ment-uppgift eller lösa uppdrag inom ra
men för ett hot från terrorism eller krimi
nalitet. Det är inte otänkbart att EGO
teamet kommer att vara en del av ett sä
kerhetsarrangemang runt ett stort inter
nationellt evenemang av något slag. 

SWENARAP/IM 
SWENARAP, förbandet som står i be
redskap, är det förband som skall och 
måste komma ut i någon form av skarp 
verksamhet för att inte tappa kompeten
sen och motivationen. I en ambitionsök
ning vad gäller deltagande är detta ett 
sätt att använda förbandet mot framti

dens uppgifter. Denna resurs måste ut
nyttjas. Vi står idag till förfogande för 
denna uppgift och måste vara beredda på 
att verka inom ramen för EU:s krishan
teringsförmåga. 

Modell "BALTRON" 
En tänkbar och lämplig uppgift i framti-

den är att Sverige deltar i en stående 
minröjningsstyrka i Östersjön enligt mo
dell BALTRON. Det finns idag tankar 
och ideer på att organisera en sådan styr
ka med deltagande från länderna runt 
Östersjön även om mycket återstår att 
göra. En MCMFORBALT med delta
gande från Sverige och under delar av ti
den under svensk ledning skulle på 
många sätt vara bra för utvecklingen av 
vårt internationella kunnande och sam

verkan i östersjöregionen. 

MCMFN/MCMFS 
En annan men kanske idag mer främman
de tanke är att vi med ett eller flera fartyg 
deltar i verksamhet tillsammans med idag 

stående minröjningsförband , MCMFOR
NORTH eller MCMFORSOUTH. Vi har 
tidigare övat med och även lett enheter ur 
dessa förband med framgång. Detta skulle 
vara en utmärkt uppgift för ett förband ur 
grundorganisationen och/eller enheterna 
som ingår i SWENARAP 

Minröjningsförbandens 
materiel i framtiden 
Som jag nämnde i min inledning har den 
materiella statusen genomgått en omfat
tande förändring under de senaste 10-15 
åren. Detta är bara början på en utveck
ling som vi idag ser framför oss. 

Minröjningsfartyg 
De sex minröjningsfartygen ur Landsort
klassen ska nu påbörja en omfattande 
halvtidsmodernisering och kommer att 
tillsammans med minröjningsfartygen ur 
Styrsö-klassen som anpassas för framtida 
verksamhet genom ombyggnader mm att 
kunna verka som moderna plattformar i 
ytterligare minst 10-20 år tillsammans 
med Visby. Kommande funktioner, fram-

l) EOD=Explosivc Ordnance Disposal 

tida minröjningssystem och utformning 
av nya plattformar kommer att bli före
mål för en studie under innevarande år. 

Dykfunktionen 
Funktionen minröjning med röjdykare 
kommer att finnas med även i framtidens 

koncept. Det finns röjdykare ombord på 
Landsortfartygen och i ett framtida kon
cept planeras det även för en fristående 
grupp, EOD 1-grupp, som skall kunna ver
ka tillsammans med olika enheter. EGO
gruppen är en utveckling av vad röjdykar
na kan idag och skall bl a ingå som en en
het i SWENARAP EOD-gruppen , eller 
teamet, ses som en mycket viktig del , skall 
ha kapacitet och utrustning att även auto
nomt kunna lösa uppgifter inom ramen 
för olika scenarier. Med autonomt menas 
kopplad till annan enhet och en annan 
chef. En röjdykarfunktion skall även ut
formas med personal och utrustning för 
att snabbt kunna tillföras ombord en Vis
by-korvett. Korvetten är förberedd idag, 

dykfunktionen skall förberedas. 

Fjärrstyrda farkoster 
Som ersättning för dagens fjärrstyrda 
svep, (SAM), finns en prototyp som ge
nomför prov och försök för att inom någ
ra år kunna omsättas i leverans och serie
tillverkning. Det jag talar om är den från 
Danmark inköpta demonstratorn , 
(MRF-01) , som skall skapa kunskap för 
anskaffande av ROSSS, (Remote Opera
ted Sweep and Sensor System). ROSSS 
skall enligt det koncept som vi nu stude

rar kunna 
- dra svep i någon form 
- kunna vara plattform för autonoma 

farkoster 
- kunna vara plattform för fjärrstyrda 

farkoster 
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- och eventuellt annat utnyttjande 
Utöver detta planeras ett antal auto

noma farkoster som skall lösa olika upp
gifter inom spaningsområdet Dessa far

koster skall kunna genomföra dold spa

ning för att efter hemtagning kunna ge 

svar på olika uppgifte r om: 
- bottenbeskaffenhet 
- bottentopografi 
- karteringsdata 
- olika data i form av föremål på botten 

och i vattenvo lymen 
För att kunna ta om e tt eventue llt hot 

planeras ett anta l fjärrstyrda farkoster 

som skall kunna lösa uppgiften att 

oskadliggöra olika typer av minmaterieL 

Dessa farkoster skall kunna röja och el

ler oskad liggöra minor som är kända av 
oss idag, exempelvis. 
- bottenliggare, (ba-mina) 
- förankrad mina, (ta-mina) 
- sabotageminor 
-andra typer av OXA2

, IED3 

Dessa farkoster skall även som tidiga
re kunna utföra vissa praktiska göromål, 

exempelvis 
- bärga föremål på botten 
- dokumentera 

Interoperabilitet är också ett mål som 

vi inom det materiella området måste ut
veckla så långt det är möjli gt. 

Korvett Visby 
Att beskriva framtidens förmåga till min

röjning utan att nämna korvett Visby går 

inte. Idag färdigställs en av världens mo
dernaste korvette r, Visby, med en in 

byggd minröjningskompetens. Det finn s 

flera tankar på hur fa rtyget kan komma 

att utnyttj as taktiskt inom denna uppgift. 

Det åte rstå r planering och tankeverk

samhet men för framtiden finns i Visby 

2) OXA=Oexploderad ammunition 

3) IED=Improvised Explosive Device 
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en omfattande kapacitet. De fjärrstyrda 

och autonoma farkosterna som jag tidi

gare beskrev planeras att kunna opereras 
från Visby. D e tekniska möjligheterna för 

detta byggs idag in i fartyget. För minjakt 

kommer fartyget att utrustas med o lika 

typer fjärrstyrda undervattensfarkoster 

fö r identifiering och minförstörning. 

Minröjningsförbandens 
utbildning i framtiden 
Allmänt 
Oavsett hur minröjningsförbanden är or

ganiserade i framtiden har de senaste 
årens utveckling från gammalt till nytt 

gett oss underlag för hur framtidens ut
bildning kommer att genomföras. Den 

förändring som just minröjningssystemet 

har haft när det gäller utbildning är om

ställningen frå n att ha varit mycket bero

ende av reservofficerare. Idag kräver det

ta system som övriga i Försvarsmakten att 

man utbildas i och lever med systemet un
der längre tid. Yrkesofficerare och värn

pliktiga måste för all kunn a lösa mer 

komplexa och svåra uppgifter tillbringa 

mer tid ombord i våra fartyg. Modern tek

nik, att kunna agera inom ett bredare 

spektrum av uppgifte r kommer att ställa 

krav. Vi har och kommer att få mycket 
kvalificerad materi el som det finns risk att 

vi inte kan utnyttja. För att ta ett talande 

exempel, när en ny modernare lv-funktion 

tillförs förbandet uppstår krav på tillförsel 

och utbildning av artilleripe rsonaL Den 

mobiliserande flottan med många reserv

officerare är en svunnen tid även för min

röjningsförbanden. De har idag andra 
uppgifter inom systemet. 

Internationellt deltagande 
Det internationella engagemanget och 

och deltagandet är den uppgift som kom-

mer att kräva den största insatsen. För 

att få och kunna de lta krävs mycket tid 
och ett helt nytt synsätt för all a inblanda

de. D en utbildning som idag bedrivs i 

form av ett stegrat de ltagande i olika öv

ningar är inför framtiden den väg som vi 

måste tillse att vi är så professionella som 

uppgiften kräver. I minröjning finns ing

en tvåa, bara en segrare! 

Reflexion och 
sammanfattning 
Den framtida utvecklingen 

Uppgiften för minröjningsförbanden har 
på många sätt förändrats. För 15 år sedan 

fanns det få som kunde ana hur fort ut

vecklingen skulle gå inom de tre områ

den som jag berört och vart vi sk ull e 

hamna. D å höll vi oss i hemmafarvatten 

och idag rör vi oss inom ett betydligt vi

dare område. Centrum är Bryssel och ra

dien fyra hundra mil. Det är inte lätt att 
sia om framtiden och få en klar bild av 

hur den ser ut eller vart det bär iväg med 

våra en heter. En snabb överblick över 

vad som hänt under bara 10 år inger res

pekt, men ger också en uppfattning om 

hur fort utvecklingen går. Efter att över

gripande belyst tidsperioden igår, idag 

och en nära framtid drar jag slutsatsen 

att uppgiften minröjning som funktion 

står inför en fortsatt omdanin g inom om
rådena uppgift , mate rie l och utbil dning 

för att möta framtida krav. 
Uppgiften för förbandet kommer att 

bli en tydligare roll i nom det internatio

nella området och detta i sin tur kommer 

att styra utvecklingen så som skett de se

naste åren. Vi kan inte hålla kvar vid 

gamla rutiner utan ett helt nytt sätt att 
tänka måste ti llämpas och skarpare prio

riteringar kommer att krävas. Uppgiften 

kommer också att föra med sig mer krä-

vande tjänstgöringar än vad vi varit vana 

vid. För att kunna fullfölja framtida upp
gifter kommer detta att bli nödvändigt i 
någon form. Detta är inte något val vi 

själva kan göra e ller har gjort. Regering

en har i en PM redovisat sin syn på denn a 

uppgift där det bl a annat står att läsa att: 

"Försvarsmakten bör kunna delta i in
ternationella insatser m ed militär ammu
nitions- och minröjning då detta eftertrå
gas. Försvarsmakten bör ha förmåga att i 
samband med militära ammunitions- och 
m inröjningsinsatser kunna genomföra 
humanitär minröjning", och 

"Förmågan bör finnas art bedriva sjö
minröjning i Östersjön och Nordsjön. l 
övrigt bör förmåga att, om så etterfrågas 
kunna bistå m ed sjöminröjningsinsatser i 
andra geografiska områden, företrädesvis 
Europa ". (Fö 2002, s. 3) 

Materielsystemen är redan idag på 

väg att anpassas till de krav på funktions

förmåga och säkerhet för personalen vil

ket medför att kommande materielsys

tem som skall lösa uppgifter inom min

röjningsområdet måste ta steget till att 
bli mer autonoma och fjärrstyrda. Ett 

tänkbart framtida koncept är att dagens 

fartyg blir ledningsplattformar och basen 

för de fjärrstyrda autonoma system som 

skall verka i de fa rliga områdena . I fram

tiden ska ll inga bemannade farkoster di

rektverka i farliga områden så som det 
var för 15 år sedan när det fanns många 

ä ldre enheter kvar som drog svep in i och 

igenom fa rliga områden . Personalen ut

sattes för det direkta hotet vid vissa ope

rationer. Idag agerar vi inom ett farligt 

område men skyddar oss genom att "tit

ta " framför oss och använda farkoster 

som tar hand om hotet, den moderna mi

nan. 
I framtiden , inom tio år, är målet att 

inga bemannade farkoster skall verka i 
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direkt farliga områden. Detta är en förut

sättning för att vi skall kunna ta vårt an

svar och delta i lösandet av internationel

la kriser där minan och "det totala under

vattenshotet" är uppgiften. 

Utbildningsmässigt innebär de fram

tida uppgifterna att vårt deltagande i öv

ningar och operationer med andra länder 

måste bli mer strukturerat på så sätt att 

alla måste aktivt delta för att kunna ver

ka inom förbandet i framtiden. Tid måste 

avsättas för att officeren från grunden får 

lära sig vad det är frågan om. Vi måste 

släppa taget om det gamla. En stegrad 

målinriktad utbildning kommer att krä

vas. För att lyckas i den ambitionen som 

finns måste gamla låsningar bort och en

skilda individer, grupper och fartyg skall 

delta under helt andra former än vad vi 

gör idag. Officerare måste tjänstgöra i ut

ländsk stab under längre tid för att få ru

tin vad gäller till exempel språk och 

stabstjänst. Fartygsenheter skall ingå i in

ternationellt sammansatta förband un

der lång tid , (>3 månader) , för att få den 

rutin , kunskap och kompetens som kom

mer att krävas under de kommande åren. 

Om vi skall delta i samarbete och ut

veckling i Europa måste vi göra det i 

verkligheten! Jag har i mitt underlag 

inom tre områden lyft fram den utveck

ling som skett inom minröjningsområdet 

under en relativt kort period. Jag ser nu 

fram emot hur den fortsatta utvecklingen 

skall påverka detta område. En intres

sant fråga är hur korvett Visby kommer 

att implementeras i minröjningsfasen i 

framtiden. Förhoppningsvis kan vi få ta 

del av detta inom ramen för Kungl. Ör

logsmannasällskapets verksamhet inom 

en inte alltför snar framtid. 
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Det viktiga är dock att det som utveck

lingen måste föra med sig är att i framti

den skall det inte gå att beskriva en situa

tion så som Wolfgang Ott i sin klassiska 

bok "Hajar och småfisk" beskrev varda

gen för besättningarna på fiskeminsvepa

re på uppdrag under andra världskriget: 

De kastade sina kroppar av och an ... 

De slog knytnävarna i däcket eller i sina 

kam rate~; de bet sig fast i varann och dun

kade huvudet mot däcksplåtama... De 

vrålade ihållande, genomträngande, allt 

överrösrande .. . De hade föUerna där knä

na skulle vara med (sic!) inre längre vm~ 

Mindetonationen hade skjutit in underbe

net i överben er, upp i låren. Skenbenet låg 

jämte lårbenen ... lårbenshalsar hade hop

pat ur ledkapslarna och åkt upp i underli

ver och speisat njurar och rarmar (Ort, 

1960, s.JJ/-132). 
Detta måste vara historier från en 

svunnen tid som inte får eller skall åter

upprepas! 

Noter 
Regeringsbeslut 29. (2002). Regleringsbrev för 

budgetåret 2003 avseende Försvarsmakten. 

Stockholm: Regeringskansliet 

Regeringens samlade syn på minhantering, 

PM 2002-05-23. Fö2002/350/MIL 

Slutrapport "Minkrigssystemet 2015'', 

MTK00159S9, 2002-12-10. Bet 19 448:61472 

C 4.minkriflj slutrapport projekt FOST, 2001-

05-15. Bet 19 448:1640 

C 41.mröjdiv Rapport efter genomförd 

MCOPLIT-02, 2002-06-17 Bet 09 500: 1809 

C IM 01 Erfarenheter av rekrytering och öv

ning med !MOl. Bet2001-02-19,01800:1338 

C IM 02 Erfarenheter av rekrytering och öv

ning med IM O l. Bet 2002-02-18, l 832: 1287 

O t t, W. ( 1960). l/aj ar och småfisk. Stockholm: 

Bonniers. 

Ledamoten 
MAGNUS HJORT 
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Marina stridskrafter- enkelhet, användbarhet, 
uppfinningsrikedom 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Stockholm 26mars 2003 

Marina stridskrafter har genom århundraden visat på enkelhet, användbarhet och 

uppfinningsrikedom - nyckelord som idag äger en lika hög aktualitet som en gång i 

historien. Det finns dock alltid anledning att ständigt driva dialogen för en 

utveckling av det svenska marina bidraget såväl nationellt som internationellt. Vi 

känner idag alla att det kalla kriget, konfrontationen mellan Öst och Väst, är ett 

minne blott. Det endimensionella hotet mot Sverige och västvärlden har försvunnit. 

Men samtidigt som denna positiva utveckling har pågått, har ett antal nya komplexa 

risker blommat upp och identifierats såväl i som utanför Europa. Det geopolitiska 

läget under de kommande åren kommer sannolikt även de att visa upp ett antal 

potentiella politiska problem, som kan komma att involvera svenska militära 

styrkor vid ett val av ett aktivt svenskt deltagande i lösandet av framtida konflikter. 

Dessa konflikter kan omfatta ett spektrum av händelser allt~från relativt småskaliga 

lågintensiva insatser som ej involverar strid, utan exempelvis katastrofhjälp, upp till 

storskaliga högintensiva stridsinsatser, såsom 1990-91 års Gulj~krig. Svensk fokus 

är och måste dock iförsta hand ställas in på de tvister som är av avgörande betydelse 

för Sverige och europeisk säkerhet. 

I en framtida värld med diffusa och va

rierande risker, är den uttalade ambitio

nen att svenska militära styrkor måste 

anpassas för att möta kraven på en för

måga till mer internationellt flexibla, an

passningsbara och uthålliga styrkor. I 

stället för att förbereda för kort högin

tensiv strid, kommer större vikt att behö-

va fästas vid deltagande i krisdämpande 

insatser och stöd till internationell ord

ning och stabilitet. 
Sverige delar i flera avseenden strate

giska intressen med många andra länder, 

detta exempelvis för upprätthållande av 

internationell stabilitet, för utvecklande 

av världshandel och som bidragare till 
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Förenta Nationernas fredsstödjande ar
bete. Som ett resu ltat härav kommer 
många framtida operationer sannolikt 
att involvera samgående eller samarbete 
i multinationella och gemensamma styr
kor. Ett svenskt framtida deltagande i så
dana styrkor kommer sannolikt att ses 
som en sjä lvklarhet av flera länder i 
världssamfundet Här har de svenska ma
rina stridskrafterna en naturlig plats. 

När efter önskemål, exempelvis från 
FN, våra väpnade styrkor blir beordrade 
att delta i en krishantering måste de ha 
förvärvat förmågan att snabbt röra sig 
såväl upp som ner på kris- och konflikt
skalan för att möta snabba förändr ingar i 
varierade lägen. Svensk planering har 
en ligt min uppfattning hittills inte i till
räcklig omfattning fokuserat på hur ett 
marint bidrag till dessa framväxande för
enade insatser bäst skall åstadkommas. 
Detta sett ur det internationella perspek
tivet där nationer och allianser i sitt för
ändringsarbete valt att hantera framtida 
konflikter utifrån välformulerade strate
gier i samklang med överordnade politis
ka mål. Under de senaste åren har omfat
tande arbete genomförts internationellt 
för att omvärdera militära styrkors roll i 
gemensamma operationer för att möta 
den omfattning och den mångfald situa
tioner som står framför världssamfundet 
Tre huvudtrender som påverkar framtida 
militära operationer kan härvid utläsas -
oberoende av om de involverar strid el
ler inte - dessa är: 
- Påverkan av teknologi 
- Typen av modern konflikt 
- Betydelsen av kustnära områden. 

Teknologi 
Teknologin fortsätter snabbt att elimine
ra gränserna mellan land , sjö och luft 
som aktivitetsmiljöer vartill kommer 
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rymddimensionen, inte minst för kom
munikat ions- och spaningssystem. Tek
nologin är och blir också mera tillgänglig, 
vilket innebär att svenska stridskrafter 
måste vara beredda att möta ett antal 
högtek nologiska vapen, utnyttjade av så
väl utvecklingsländer som utvecklade 
länder. 

Militära krafte r har en ständigt ökan
de förmåga och kan operera som modu
lära komponenter i ett nätverk under 
förutsättning av tillgång till ett stort urval 
av eldkraft och ett intensivt samarbete 
mellan de olika deltagande styrkorna. 
Denna utveckling tillsammans med den 
fortgående utvecklingen och tillväxten 
av vapen för massförstörelse samt andra 
potenta vapen begränsar svenska militä
ra val. De ökar även sårbarheten hos re
lativt statiska stridskrafter, fasta installa
tioner och logistikutrustning. 

Den moderna konfliktens 
natur 
Användande av framväxande ny tekno
logi kommer att innebära en mera målin
riktad och exakt användning av relativt 
begränsat våld för att åstadkomma en 
betydande skada på en motståndares kri
tiska sårbarhet och tyngdpunkter. På det
ta sätt kan politiska och militära mål 
uppnås genom att nedbringa en oppo
nents stridsmoral och vilja i stället för att 
tillgripa massförstörelsevapen. 

Militära uppdrag måste sannolikt ko
ordineras mera intimt än tidigare med 
politiska, ekonomiska och andra påver
kare och dessutom inbegripa ett närmare 
samarbete mellan organisationer utanför 
statsmakten. Risker (motstånd) som man 
kan möta förutses vara mycket varieran
de, vilket kan innebära kraftfulla oppo
nenter som arbetar med ovan liga och 
oförutsägbara metoder. Oberoende av 

typen av framtida operationer måste må
let vara, att säkerställa att deltagande 
svenska styrkor av högsta kvalitet an
vänds effektivt, både i samarbete med 
olika egna förbandstyper och tillsam
mans med eventuellt allierade eller mul
tinationella styrkor - detta för att säker
ställa framgång. 

Kustområden 
Den slutligen omnämnda trenden är be
tydelsen av en demografisk koncentra
tion till kustnära områden (definieras in
ternationellt som området ca: 300 km på 
ömse sidor om en kustlinje). Dessa områ
den innehåller mer än 3/4 av jordens be
folkning och över 80 % av jordens hu
vudstäder samt nästan a ll a centra av eko
nomisk och militär makt. I framtiden 
kommer många multinationella opera
tioner att genomföras i kustnära områ
den och ny teknologi kommer i ökad ut
sträckning att öka den operativa förmå
gan hos styrkor som opererar från havet. 

Marina militära medel och 
metoder - användbarhet 
För att kunna utnyttja , men även rätt 
bygga upp och sätta samman marina re
surser, för såväl nationellt som interna
tionellt utnyttjande, är det en förutsätt
ning att man tagit ställning för vilka ma
rina militära medel och/eller metoder 
som man avser nyttja , eller det omvända 
-vad man inte avser nyttja! Jag skall där
för ge exempel på några marina militära 
medel eller metoder, vilka jag här har 
valt att dela in i två huvudkategorier: 
- övervakande/kontrollerande uppgif

ter 
- stridande uppgifter 

Samtliga medel eller metoder är möj
liga att sätta in i olika situationer och 

sammanhang, där nivån på det egna age
randet står i direkt proportion till eget in
tresse. vilja och möjlighet att medverka 
och bli framgångsrik. Det innebär att 
från ett eget nationellt agerande till bila
teralt eller multilateralt internationellt 
agerande, tillsammans med olika organi
sationer, påverka den ambitionsnivå med 
vilken olika nationer vid konflikter eller 
kriser utnyttjar sina medel och metoder. 

Övervakande och 
kontrollerande uppgifter 
l nom ramen för övervakande och kon
trollerande uppgifter där militära medel 
kommer till användning är det inte sä
kert att våld kommer att vara nödvändigt 
att använda för att lösa uppgiften. Det är 
hotet eller potentialen och förmågan att 
kunna använda våld, som är det effektiva 
symbolvärdet och som gör att uppgiften 
ofta kan lösas utan att bruka våld . Vid 
fredstida militär diplomati är det alltså 
förmågan att kunna genomföra väpnad 
strid som bär fram den diplomatiska sig
nalen om vårt intresse, vår vilja eller in
tention. 

Några exempel på övervakande/kon
trollerande uppgifter: 

Fredsbevarande - som samlingsbe
grepp, innebär observerande eller för 
skiljande av tvistande parter utplacerade 
styrkor som agerar med parternas god
kännande och till stöd för att uppnå eller 
bibehålla fred. Fredsbevarande styrkor 
agerar med neutralitet till den varande 
konflikten. 

Embargo eller ekonomiska sanktio
ner- appliceras oftast för att kontrollera 
en viss typ av varor (embargo) eller för 
att tvinga en nation att vidta korrigeran
de åtgärder (sanktioner). 

Övervakning och skydd av ekonomis
ka intressen t.ex. piratkontrolloperatio-
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ner, eller kontroll av gällande avtal t ex 
miljöövervakning- ä r uppgifte r som syf
tar till att upprätthålla internationell el
ler natione ll lag samt att tillvarata eller 
bevaka den egna nationens intressen i 
det område som är ak tue llt. 

Marin militär antiterrorism - innebär 
att kunna kontrollera eller ingripa mot 
terrorism som exempelvis kan uppstå ur 
en nations internationella engagemang 
och som riktar sig mot den egna natio
nens intressen i hemlandet ell er utom
lands. Exempel på marina skyddsvärda 
objek t kan vara hamnar, raffinaderier 
och kärnkraftverk. 

Katastroth,jälp i kris- och krigshärdar 
-innebär att ge hj älp i någon form , varvid 
det to rde stå klart , att denna typ av upp
gifter gränsar till de stödjande. I det fall 
det är nödvändigt att använda militära 
medel för att kunna nå fram med avsedd 
hjälp, eller trygga hjälparbetares säker
het, bör det hänföras till kontrollerande 
uppgifter. 

Några exempel på stridande uppgif
ter: 

Fredsskapande operationer - som 
samlingsbegrepp syftar till att upprätta 
fred mellan stridande parter vilka inte är 
överens om en intervention från annan 
part. Detta medför att strider inte kan 
uteslutas för att nå syftet med operatio
nen, varför ett fredsskapande mandat 
omfattar möjligheten att använda "fullt " 
militärt våld. 

Skydd av handel -syftar till att i eget 
intresse med militära medel skydda eller 
möjliggöra handel och trafik, samfärdsel 
vilken annars skulle vara förhindrad. 

Blockad - är den extremaste formen 
av sanktion i syfte att hindra tillgången 
till eller möjligheten av att lämna ett om
råde eller land. 

Marina militära operationer ut från 
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territorium - avser förm åga n att från 
eget land eller annan base ring slå mot 
fientliga stridskrafte r och ta annan ter
räng i syfte att förhindra att strider sker 
på eget eller ann at territorium där strider 
ur eget intresse inte är önskvärda. 

Marina militära operationer till för
svar av territorium - avser förmågan att 
hävda elen nationella integriteten och 
förhindra att eget territorium utnyttjas 
av andra i syft en som är oförenliga med 
egna intressen. 

Marina militära operationer från ha
vet mot främmande territorium - avser 
förmågan att från havet påverka fi entli 
ga stridskrafter på främmande territori

um . 
Evakueringsoperationer - avser eva

kuering av civil och/eller militär personal 
från område där kommersiella eller hu
manitära aktiviteter är förhindrade att 
verka. 

Marin militär närvaro till stöd för dip
lomati - är en uppgift som är glidande i 

skala allt från symbolisk militär närvaro 
till ett gradvis ökande militärt svar på 
den aktuella krisen. 

För att kunna leda e ll er fullt ut med
verka och delta i alla de olika typer av 
uppgifter som marina militära medel kan 
användas för, krävs väl tränade och tek
niskt väl utrustade marina resurser. D et
ta innebär att varje nation måste utifrån 
sina egna intressen över tiden , välja de 
metoder och medel som den anser på ett 
adekvat sätt uppfyller de säkerhetspoli
tiska intressen och ambitioner som natio
nen har. Detta torde innebära att grund
läggande kapaciteter som är kopplade 
till nationens integritet och överlevnad 
därmed inte kan överlämnas att skötas 
av någon annan, om detta samtidigt kom
bineras med ett eget internat ionellt age
rande. 

Marina styrkor i 
internationella gemensamma 
operationer 
Trots att marina styrkor, land- och flyg
styrkor har olika men kompletterande 
militär förm åga och egenskaper, ger ha
vet en unik tillgång till aktuella krisom
råden. Havet tillåter också rörelser som 
medger styrkor att koncentrera sin eld
kraft, utnyttja överraskning eller öppen 
närvaro för att utöva inflytande il and. 

Dessa välkända egenska per hos mari

na stridskrafter ökar i större utsträckning 
då teknologin tillåter större utbredning 
av kraft långt utöver den traditionella 
skiljelinjen mellan land och hav. Marina 
stridskrafter erbjuder möjligheter till 
mer omfattande och framskjutna opera
tioner tillsammans med andra stridskraf
ter landsatta från havet och minskar där
igenom elen potentiella sårbarheten vid 
operationer där inget e ller mycket Litet 
stöd erhålls av värdnationen . Små eller 
medelstora operationer kan genomföras 
eller utgöra en inkörsport (brohuvud) 
för tyngre eller mer omfattande strids
krafter. Marina stridskrafter kan därför 
öka det politiskt/militära urvalet av åt
gärder i hanteringen av fram tida kriser i 
aktuella områden. 

"Skräddarsydda" 
gemensamma stridskrafter 
l framtiden kan gemensamma marina 
styrkor sammansättas för att genomföra 
specifika taktiska och operativa mål. 
Detta kan omfatta relativt små grupper 
av personal landsatta med helikopter el
ler landstigningsbåtar (stridsbåtar) till
sammans med utrustning för elduncler
stöcl, förflyttning och logistik för att de 
med minsta möjliga tidså tgång skall upp
nå sina mål. 

Insatse rna kan i framtiden komma att 
involvera svenska marina sjöstridskraf
ter och amfibiekapacitet för att hantera 
en enhet av önskad storlek tillsammans 
med motsvarande understöd och logistik . 
Oberoende av styrkans sammansättning 
skall syftet vara att utnyttja situationen 
till sin fördel och lösa en kris innan den 
hinner utvecklas till fullo, eller medge 
ilandsättning av land- och flygstridskraf
ter för en mer kraftfull e ller omfattande 
multinationell kampanj. 

Alla typer av multinationell a marina 
insatser kan räkna med eldunderstöd 
från enheter till havs, exempelvis från 
medföljande attackflygplan, attackheli
koptrar opererande från helikopterkrys
sare, artillerield från stridsfartyg och 
kryssningsmissiler från exempelvis ubåt. 
En sådan sammansatt styrka kan vara 
operativ omedelbart efter det att den an
länt till platsen för insatsen utan att be
höva lita till infrastrukturen eller resur
ser i övrigt på platsen. 

Utveckling av det marina 
bidraget 
Många av de ideer till utveckling somlig
ger till grund för det ovanstående kan 
uppfattas vara välkända eftersom de är 
inbyggda i marina stridskrafters natur. 
Emellertid har för ett aktivt svenskt del
tagande i multinationella operationer 
ännu inget arbete gjorts för att säkerstäl
la att Sveriges marina styrkor motsvarar 
landets framtida vilja, ambition och be
hov. 

Marinens nuvarande förmåga medger 
ett begränsat deltagande i något av de 
framtida operativa koncepten som kan 
tillämpas. Tidigare planerad förnyelse av 
Försvarsmakten med exempelvis strids
helikoptrar och sjöburna markrobotar 
skulle komma att avsevärt förstärka 

143 



kraften med vilken stridsåtgärder kan 
genomföras i kustområde. Vidare skulle 
nya flerfunktionella strids- och amfibie
transportfartyg med helikopterkapacitet 
ge förutsättningar för att skapa de trans
port-, lednings- och kontrollhjälpmedel 
som är nödvändiga för att som deltagare 
i kraftigt utspridda styrkor kunna koor

dinera komplexa aktiviteter. 
Ser man vidare framåt krävs kontinu

erligt en utveckling av informationsin
hämtning och informationsspridning. 
Detta medger en effektiv styrkefördel
ning och en korrekt målbedömning i ti
den för en maximal vapeninsats. Ett sam
lat utnyttjande av lednings- och kontroll
system kommer att vara väsentligt för att 
säkra samarbetsförmågan mellan olika 
deltagare och för att medge samarbete 
med mindre effektiva partner. Framtida 
utspridda aktiviteter är beroende av att 
erforderliga logistikarrangemang kan er

bjudas. 
Att knyta samman allt som sagts ovan 

är beroende av regelbundna övningar i 
rätt miljö (saltvatten) . Detta för att skapa 
en total effektivitet av den samlade styr
kan och att säkerställa att insatser kan 
genomföras med kort varsel och i nöd
vändigt tempo. Härför krävs nödvändigt
vis sammanhållning av ansträngningarna 
och förståelse för skeendet hos alla enga
gerade parter. 

Utökad användbarhet 
Att sammanställa marina stridskrafter 
för samlade insatser på det sätt som be
skrivits ger också ökade möjligheter att 
utnyttja andra väletablerade marina at
tribut exempelvis tidig närvaro och stöd 
för diplomati. Närvaro i områden som ut
gör potentiella riskområden , även för 
längre perioder, signalerar ett svenskt 
engagemang, och i samarbete med andra 
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partner borgar detta för kraftfulla inter
nationella lösningar. 

Den inbyggda flexibiliteten hos mari
na stridskrafter medger snabba föränd
ringar av roller varvid många av dessa 
kan fortgå samtidigt. Vidare kan marina 
stridskrafter utnyttjas som viktiga delar i 
samarbete med andra statliga departe
ment för att förstärka ett mer omfattan
de svenskt diplomatiskt, ekonomiskt
handels- eller kommersiellt intresse i ett 
aktuellt område. Marina stridskrafter -
inte enbart för rika nationer. Men för de 
nationer som vill påverka och bidra till 
en fredlig utveckling. 

Fördelarna för Sverige att i en ökad 
omfattning utnyttja marina sjöstridskraf
ter för multinationella och internationel
la fredsbevarande och fredsskapande 
operationer kan i korthet beskrivas som 
följer. 

Marina sjöstridskrafter: 
ger relativt sin volym en god påverkans
effekt, 
har ett lågt personalinnehå ll varför de 
personella riskerna är relativt låga , 
kräver genom sitt låga värnpliktsinnehåll 
en mindre omfattande rekrytering av fri
villiga värnpliktiga, 
har litet behov av infrastruktur i opera
tionsområdet, 
har litet behov av fältarbeten i opera
tionsområdet, 
har en liten overheadorganisation, 
kräver liten representation i överordna

de staber, 
kan på kort tid iståndsättas och på egen 
köl transportera sig till operationsområ
det, 
behöver ej i väsentlig grad förändra sitt 
innehåll om en operation ändrar karak
tär från fredsbevarande till fredsfram
tvingande samt 
är mobila och kan på kort tid avlägsnas 

från ett operationsområde och utgör där
med en låg politisk risktagning. 

Framtida utmaningar och 
förmåga 
De sannolika framtida kraven på Sveri
ges stridskrafter kommer att ha tyngden 
på flexibel och kraftfull insatsförmåga 
över ett vidsträckt fält av insatser. Mari
na stridskrafter kan erbjuda både politis

ka och militära alternativ för graderade 
insatser i de områden i världen där svens

ka intressen finns eller där, på grund av 
vårt allmänna ansvar, krav på svensk mi
litär närvaro kan komma att ställas. Di

mensioneringen av de framtida marina 
stridskrafterna bör således vara en syntes 
av förmågan att föra väpnad strid och att 
kunna delta i internationella operationer 
- alltså förmågan att kunna hantera hela 
konfliktskalan såväl här hemma i närom
rådet , som internationellt. 

Marina stridskrafter bör i framtiden 
mera ses som ett möjligt globalt redskap 
och inte som tidigare endast vara en del i 
en operativ plan för att möta en kustin
vasion mot Sverige. En framtida sam
mansättning av marina stridskrafter bör 

ge en ökad flexibilitet för Sverige att 
hantera och trygga nationella intressen i 
ett bredare spektrum. 

Med en väl avvägd sammansättning 
av marina stridskrafter kommer dessa att 
få en positiv påverkan på vår förmåga 

att: 
- Snabbt kunna närvara, visa vilja och 

uppnå hävstångseffekt 
- Genom utökad gränsöverskridande 

räckvidd och mångsidighet genomfö
ra en graderad insats 

- Genom god transportförmåga snabbt 
projicera en samlad och gemensam 
insatsförmåga där vi själva väljer in
satsens tid, typ och omfattning 
Svenska marina stridskrafter erbju-

der Sverige att vara på plats i framtiden. 
Besluten om och med vad, är politis

ka men vi måste själva genom ett aktivt 
agerande driva marinen mot att vara en
kel att nyttja användbar dygnet runt året 
runt. För att uppfylla detta mål behöver 
vi använda all vår uppfinningsrikedom 
och kraft. 

Marina stridskrafter- Sveriges möj
lighet att vara på plats i framtiden 
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Omvärldsbild och självbild - förändrade 
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Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
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Avsikten med denna artikel ärttttförsöka besvarafrågan om vilken roll den svenska 

marinen bör ha i omvärlden, som vi uppfattar den idag. Först analyseras omvärlds

bilden i närområdet och längre bort, samt därefter de uppgifter som därför behöver 

lösas. Därefterföljer en kort översikt över några av de förändradeförutsättningarna 

inom landet. Omvärldsbilden läggs därefter jämte dagens svenska marin. Slutligen 

görs baserat på det, några rekommendationer för marinens utveckling. 1 

En analys av den marinstrategiska om
världsbilden idag och marinens struktur 
och självbild i relation till varandra kan 
utföras på flera sätt. En indelning i om
världsbild respektive självbild är en 
framkomlig väg. Bägge kan dock bara 
vara perceptioner, uppfattningar prägla
de av våra värderingar, åsikter och ofull
komligheter. Platons exempel med de 
fjättrade i grottan som diskuterar speg
lingen av världen i grottväggen kommer 
nästan osökt. Längre än så hoppas jag att 
vi har kommit, men det är likafullt vår 
bild av verkligheten som vi uppfattar och 
grundar vårt handlande på. 

Att tekniska systems långa utveck
lingstid och livslängd är faktorer som bi-
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drar till att prägla en organisations själv
bild är väl känt. De bidrar också till att 
göra det svårare att förändra den, när det 
behövs. Det har funnits få tillfällen i vår 
moderna historia, där det har varit så 
centralt som nu att lägga omfattande tan
keverksamhet på att tänka igenom och 
analysera- på vilket sätt denna självbild 
behöver förändras. Till vad skall vi ha 
marinen idag? Vilka uppgifter skall mari
nen kunna utföra? Varför? 

En av de viktigaste faktorerna i en så
dan analys är vår perception av omvärl
den. Då vår tidigare omvärldsbild för 
marinens del under mycket lång tid var 
starkt knuten till Östersjöområdet som 
huvudsakligt operationsområde, är för-

ändringen i detta område en viktig del av 

analysen. 

Den marina situationen i 
Östersjön 
Den marina situationen i Östersjön har 
fundamentalt förä ndrats under det se
naste årtiondet. Förändringen är så stor 
att den bara delvis trängt igenom fullt i 
tänkande, strukturer och uppträdande. I 
marint hänseende framstår det kalla kri

gets situation och vår egen därtill anpas
sade marina struktur som något otidsen
ligt. Dock verkar det , om man tittar när
mare, som om en del av "kalla krigshåll
ningen" fortfarande finns kvar i mari
nens självbild. Det kan utan större pro
blem konstateras att den gamla hotbil
den mönstrats ut, men vilken är då vår 
bild av Östersjöområdet idag? Lägger 
man samman de övergripande säkerhets
politiska utvecklingarna i regionen , som 
undersökts i en lång rad studier, kan kon
stateras att något marint hot från andra 
stater i Östersjöområdet mot Sverige 
knappast föreligger på länge. Genom 
EU- och NATO-medlemskapen för de 
flesta av Östersjöns strandstater har en 
multilateral samarbetsregim vuxit fram 
som kan bidra till att befästa den positiva 

utvecklingen. 
Den marina rustningsnivån i vårt när

område ser också den gynnsam ut. Den 
f.d. sovjetiska Östersjömarinen har idag 
stora problem med att hålla sina kraftigt 
minskade resurser operativa. Något om
fattande flottbyggnadsprogram synes 
inte vara förhanden 2 Istället tycks det 
för rysk del främst vara frågan om att 
hålla de strategiska ubåtarna i Kolakom
plexet och i Fjärran östern vid liv. Vad 
som dock är värt att lägga märke till är de 
omfattande resurser som lagts på att byg
ga ut oljeterminalerna i det inre av Fin-

ska viken, samt de planer på utbyggnad 
av hamnarna i Kaliningrad och inte 
minst i Murmansk som diskuterats. Den
na utveckling skulle möjligen kunna 
innebära ett ökande ryskt marint intresse 
för Östersjön, men det sk ull e i så fall vara 
på mycket lång sikt. Sammanfattningsvis 
kan man för det första dra slutsatsen att 
den ryska Östersjöm arinen inte idag un
der krigsförhållanden förmår uppträda 
till havs då elen operativa förmågan ned
gått kraftigt. En viktig bidragande orsak 
till det är att elen strategiska utveckling
en , bland annat tack vare de baltiska län

dernas självständighet, gjort det mycket 
svårt skyelda sig mot ett eventuellt flyg

tryck till sjöss. 
För det andra visar utvecklingen ock

så hur tyngdpunkten för de marina frå
gorna i Östersjön flyttats från rena "ör
logsfrågor" till civila sjöfartsfrågor. År 
från år ökar sjötransporterna på Öster
sjön, naturresursfrågor (t.ex. de aktuella 
fiskefrågorna) och inte minst miljöa
spekterna i ett känsligt innanhav som 
Östersjön , står på dagordningen i allt 
högre grad. Miljöfarligt gods, inte minst 
de ryska oljetransporterna, blir en allt 
större andel av transporterna. 

Den övergripande bilelen av Östersjö
situationen pekar på att marinens struk
tur och inriktning in te ensidigt kan inrik
tas mot att fokusera på de typerna av hot 
vi såg under det kalla kriget- ett bredare 
spektrum av uppgifter måste kunna lösas. 
På inga av de problem som kan skönjas i 
Östersjön idag är en marin struktur in
riktad på Defensive Sea Denial svaret. 

strategisk utveckling i resten 
av världen 
Samtidigt har strategisk utveckling i res
ten av världen även elen lett till stora för
ändringar, dock inte alltid med samma 
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positiva effekter som i vårt närområde.3 

Den övergångsperiod från det kalla kri
get vi genomgick under 1990-talet, inne
bar bland annat att de flesta områdena 
[ör potentiella konflikter - med undan
tag för Balkan som ännu efter mer än ett 
årtionde är ett problem som kontinuer
ligt måste hanteras- inte längre ligger på 
europeiskt territorium utan i dess perife
ri eller bortom denna. l dessa regioner 
finns sällan eller aldr ig de stabiliserande 
och demokratiserande faktorer som sam
arbetet inom olika slags multilaterala re
gimer i bästa fall kan utgöra. De öppna 
konflikterna i Mellanöstern, Irak, Nord
afrika, Kaukasus och annorstädes, blir i 
allt högre grad en fråga för oss som euro
peer att bidra till hanteringen av, då 
dessa konflikter mer direkt kommer att 
påverka oss. Organiserad brottslighet, 
stora humanitära katastrofer, eller den 
ständiga strömmen av desperata flyk
tingar, på väg mot ett Europa med vä
sentligt större grad av inre rörelsefrihet, 
är idag en realitet.± Nationalstaterna do
minerar arenan, men icke-statliga aktö
rer av olika slag utmanar staternas suve
ränitet och har en allt större inverkan på 
internatione lla förh ållanden. 

Grav inre politisk instabilitet inom 
länder har också visat sig fungera som 
magnet för extremistiska religiösa och 
politiska rörelser. Instabiliteten i sig ge
nererar och drar också många gånger till 
sig organiserad transnationell kriminali
tet, bland annat med slutpunkt i vårt eget 
samhälle. Extremisterna har också an
vänt sig av dessa instabila områden som 
utgångspunkter för direkta angrepp på 
oss själva i västvärlden. 11 september at
tacken , USS Cole år 2000 och m/s Lim
burg två år senare, är några exempel.' 
Följderna har också i några fall blivit in
ternationellt sanktionerade interventio-
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ner, där insatsen i Afghanistan är ett av 
de senaste och större exemplen. Trots att 
vi intill de yttersta av dessa dagar uppfat
tat säkerhetsutvecklingen i Europa som 
positiv, har vi det senaste dryga årtiondet, 
som gått sedan det kalla krigets slut med 
några års mellanrum fått uppleva och 
delvis också delta i hanteringen av ett an
tal storskaliga kriser och konflikter. l fle
ra av dem har vi med kort varsel behövt 
skicka olika former av militära och civila 
resurser [ör olika slag av insatser. Några 

av dessa akuta insatser har sedan kom
mit att innebära ett långvarigt engage
mang. 

Ett ofta upprepat påstående är att 
över nio tiondelar av all vår import och 
export går på kölar. Ä ven om man räk
nar bort färjetrafiken mellan Sverige och 
Finland, samt Sverige och Tyskland, åter
står den viktiga fjärrhandeln , så självklar 
att vi ofta tar den för given. Därtill base
ras vårt system för produktion av ex
portvaror på just-in-time, dvs. lagren med 
insatsvaror befinner sig på väg till pro
duktionen för att användas så fort de 
kommit fram . Redan korta avbrott i va
ruflödena får därför stora och direkta 
konsekvenser för oss. En störning av 
handelsmönstren, särskilt för fjärrhan
deln, vore något vi skulle få svårt att han
tera, oavsett om den skulle orsakas av 
mellanstatliga konflikter eller av terro
risthandlingar6 

Ett annat fenomen, som visserligen 
alltid funnits, men som under det senaste 
årtiondet ökat i omfattning allt mer, är 
s. k. maritime er im e eller violence at sea. 7 l 
begreppen innefattas bland annat orga
niserade stölder i hamnar över försäk
ringsbedrägerier till ren piratverksam
hets Av samma skäl som ovan- avbrott i 
varutiöden och längre transporttider på 
grund av omläggning av transportrutter-

na - är detta ett problem redan idag. En 
ytterligare ökad brottsnivå sk ull e leda till 
allt högre försäkringspremier och kost
nader för säkerhet där notan skickas vi
dare till producenter och i sista hand till 

oss konsumenter9 

Sveriges säkerhet 
Allt detta är oroande utvecklingstenden
ser. Sverige har också för sin säkerhet 
som grundläggande antagande att den 
övergripande ordningen , som vuxit fram 
under det senaste årtiondet är stabil. 
Ä ven om de latenta motsättningarna i 
denna multilaterala ordning för närva
rande utsätts för stora påfrestningar, 
främst som en följd av lrakkriget, vore en 
återgång till den tidigare situationen un
der det kalla kriget inte trolig. Hotet idag 
är inte en återgång till det kalla krigets 
extrema situation, utan uppkomsten av 
ett nytt och obehagligt normaltillstånd. 
Det finns därför all anledning att inte au
tomatiskt inteckna en för evigt positiv 
framtid. Det är ännu tidigt att dra några 
bestämda slutsatser om vilka följder 
Irakkriget kommer att få i detta avseen
de, men försvagade multilaterala regimer 
-FN, EU och NATO -skulle bädda för 
en betydligt besvärligare framtid, där 
kostnaden för säkerhet kan bli högre än 

idag. 
Omvärldsutvecklingen under det se

naste dryga årtiondet har lett till att 
Sverige långsamt och oftast i efterband 
utvecklat sin förmåga till internationella 
operationer. Insikten har gradvis spridit 
sig att Sveriges hållning i hårda säker
hetsfrågor under det kalla kriget- i stort 
sett en förberedelse för angrepp på eget 
territorium - inte längre var tillfyllest. 
Det enda krigsfallet var inte tillräckligt 
som grund för planeringen, och blev ef
terhand dessutom allt mindre relevant. 

En vattendelare var beslutet 1993 att del
ta militärt i hanteringen av Balkan krigen. 
För första gången sedan 1815 var Sverige 
del av en internationell koalition av 
främst europeiska stormakter under när
mast krigslika förhållanden på den euro
peiska kontinenten. Spelet mellan de eu
ropeiska stormakterna blev därmed cen
tralt för oss. Vår föreställning om hur det 
strategiska landskapet såg ut hade under 
lång tid präglats av bl.a. vårt deltagande i 
FN-insatser under he lt andra och oftast 
stillsammare omständigheter. Nu berör
de det oss direkt och inlärningsk urvan, 
både på militär och på diplomatisk sida, 
var tidvis brant10

• 

Insikten om bland annat detta förhål
lande - att Sverige utvecklats till en sä
kerhetspolitiskt betydligt mer aktiv aktör 
- bar inneburit ständigt nya utmaningar 
för det svenska systemet. 11 Utvecklingen 
av Sveriges aktiva politik i Baltikum un
der loppet av 1990-talet är ett tydligt ex
empel. Från de första ytterst förs iktiga 
stegen med "korttidsleasing" av salutka
noner vid statsbesök i Estland, har 
Sverige nu permanent stationerade mili
tä rrådgivare i alla tre länderna. Materiel
och utbildningsstödet till de baltiska för
svarsmakterna är omfattande. Återkom
mande multinationella minröjningsope
rationer i baltiska farvatten utförs av ma
rinen sedan ett flertal år. 

I och med medlemskapet i EU och 
partnerskapet med NATO under 1990-
talet, förändrades också inriktningen 
från ett ensidigt fokus på invasionsför
svaret gradvis till insikten om att vi blivit 
en del i ett större sammanhang som krä
ver "ständig passning". Försvarsbeslutet 
1996 och de ekonomiska neddragningar
na släppte formellt taget om den gamla 
världsbilden . Sverige kan inte längre en
samt ses som målet för en konflikt. San-
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nolikheten för ett stort krig som direkt 
skulle beröra svenskt territorium är nu 
mycket låg, medan deltagande i kris- och 
konflikthantering i en internationell koa
lition är betydligt troligare. Spill-over till 
svenskt territorium eller mot svenska in
tressen kan därmed inte uteslutas.' 2 

Försvarsindustristruktur och 
materielutveckling 
Vårt eget system för materielutveckling 
under det kalla kriget har sina rötter i er
farenheterna från andra världskriget. En 
svenskägd industri som utvecklade och 
tillverkade system för en försvarsmakt 
som den hade nära band till , och där den 
övergripande iden var att så stor andel av 
försvarsmaterielen som möjligt skulle ut
vecklas inom landet så att man därmed 
var mindre känslig för avspärrning.' 3 Det 
nära samarbetet mellan försvarsindu
strin, Försvarsmakten och statsmakten 
ledde många gånger till teknologiskt 
högtstående resultat. Industripolitiska 
motiv och sysselsättningsaspekter spela
de också in. På många sätt var detta en 
materielstrategi med flera fördelar , dock 
inte utan negativa sidoeffekter. 

Genom införandet av FPE-systemet 
för framtagning av system och plattfor
mar i början av 1970-talet, utvecklades 
försvarsmaktens planerare till en verklig 
maktfaktor. Med tiden ledde planerings
systemets avigsidor till det s.k. ITEM
syndromet. Genom att packa fartygs- el
ler förbandskonceptet mycket tungt och 
därmed framstå som kostnadseffektivt, 
kunde planeraren nå framgång. Följden 
blev många gånger på papperet kost
nadseffektiva, men orimligt hårt packade 
planer med liten möjlighet till förverkli
gande. De blev helt enkelt för dyra. De 
slutliga koncept som till sist kom att tas 
fram blev därmed ibland suboptimerade 
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på olyckliga sätt. Utvecklingstiderna var 
samtidigt också långa. Följden blev att 
nya hot kunde mötas med effektiva ma
terielsystem först efter att de dykt upp 
och kanske också redan försvunnit. 
Ubåtskrisen under 1980-talet utgör ett 
talande exempel. Hårt arbete och stora 
uppoffringar till trots, krävdes det ett år
tionde innan en rimlig nivå på motåtgär
der hade värkts fram. 

Den strategiska situationens föränd
ring har också haft som följdverkan att 
försvarsindustrins struktur kraftigt för
ändrats. Från att ha varit "svensk för
svarsindustri" har vi gått till att ha "för
svarsindustri i Sverige". Bofors ägs av 
United Defense, Kockums har blivit 
Kockums-HDW och samarbetar nära 
med Northrop-Grumman, Hägglunds är 
helägt av brittiska Alvis och Saab är del
ägt av British Aerospace, för att nämna 
några exempel. Flera av de viktiga förut
sättningar som den av de speciella om
ständigheterna framvuxna försvarspla
neringsmodellen vilar på, har alltså bort
fallit eller kraftigt förändrats. 

Det leder till för det första till slutsat
sen att vi kan vara friare i vårt val av le
verantörer av försvarsmateriel , eftersom 
det nära nog symbiotiska förhållandet 
mellan svenskägd industri, försvarsmakt 
och statsmakt inte längre är nödvändigt. 
Allt behöver inte längre och kan för öv
rigt inte utvecklas i Sverige- andra leve
rantörer finns. Det borde alltså vara möj
ligt, och till och med lämpligt, att välja 
andra system och fartygstyper, givet att 
vi själva gjort en rimlig analys av vad vi 
anser oss behöva i materiel väg. 

För det andra behöver vi inte vara 
bundna till en inkrementell utveckling av 
de system vi redan råkar ha. Kommer vi 
fram till andra koncept än de i Jandet ex
isterande tillverkarna kan erbjuda , finns 

sannolikt både villiga och lämpliga leve
rantörer också i utlandet. Vi borde med 
ticlen kunna närma oss verkligt kommer
siella villkor för utveckling och upphand
ling av nya fartygs- och förbandssystem. 
Exempelvis har Bofors två moderna far
tygspjäser att välja mellan och man kan 
nu välja ur både Bofors och United De
fense sortiment, samtidigt som industrins 
know-how om svenska system kan ut
nyttjas. 

En förändrad roll för marinen 
- tre huvudsakliga uppgifter 
Vår omvärlclsbilcl har alltså kraftigt för
ändrats. Marinens roll har också föränd
rats, men den förändringen har gått be
tydligt långsammare och fortgår ännu. 
Huvudskälen till att marinen bör fortsät
ta att förändras är alltså flera: 
• Konflikter även långt borta berör oss 

tidigare och mer direkt än förr. 
• Våra produktions- och handelssystem 

har blivit allt känsligare, samtidigt 
som maritim säkerhet inte längre kan 
tas för given. Icke-statliga aktörer ut
gör ett ökande hot. 

• Teknikdimensionen . Det finns sedan 
länge inte någon premie i exklusivt 
nationellt utvecklade system. Samar
bete ger uppenbara fördelar i system
utveckling, samtidigt som vi av histo
riska skäl har en hög tekniknivå att 
bygga vidare på. 

• Marina förband så utformade att de 
har generellt lång uthållighet, räck
vidd och flexibel beredskap, passar 
väl in i en omvärldssituation där ledti
derna för insatsbeslut är kortare och 
förutsättningarna för insatser kan för
ändras snabbare än att vi med den 
traditionella beslutsmodellen för in
ternationella insatser annars skulle 
komma i efterhand. Rätt utformade 

marina förband kan tidigt ombaseras 
till ett konfliktområde utan behov av 
tillstånd för genomfart. Under till
transporten kan de politiska förut
sättningarna klarna. 

• Ett praktiskt och konstruktivt bidrag 
till internationell kris- och konflikt
hantering kan öka Sveriges "specifi
ka vikt" i säkerhetspolitiska sam
manhang. Dels ger ett direkt och 
substantiellt bidrag till internationell 
konflikthantering inflytande i de re
levanta frågorna , dels finns det en 
andra ordningens effekt där andra 
för Sverige viktiga politikområden 
också stöds av en sådan förmåga. 
Detta leder till tre slutsatser för inom 

vilka huvudområden marinens framtida 
uppgifter ligger. För det första tycks om
världsbilden peka mot en större osäker
het för transporter till sjöss. Att tillsam
mans med andra kunna bidra till att över
vaka och skydda civil sjöfart mot krimi
nalitet och terrorism faller ut som en hu
vuduppgift. "Biåvattensuppgifter" av 
den typ som det kalla kriget genererade i 
t.ex. Nordatlanten är inte längre aktuella 
då någon marin utmanare till US Navy 
inte finns idag.'" 

För det andra har ett flertal konflikter 
sedan det kalla krigets slut lett till inter
nationella ingripanden i olika former. En 
mekaniserad bataljon ur armen har ofta 
varit det "stanclardbiclrag" Sverige ansett 
sig vilja sända iväg. Den svenska marinen 
har i stort sett varit frånvarande från 
dessa operationer och istället deltagit i 
omfattande övnings- och utbildnings
verksamhet. Men de flesta av ingripande
na i konflikterna har haft viktiga marina 
komponenter eller kunde rentav ha han
terats helt och hållet från havet. l flera 
fall dessutom med större flexibilitet och 
sannolikt tidigare än vad som ibland blev 
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fallet. Att tillsammans med andra kunna 

påverka en konflikt på land med ett flex
ibelt utnyttjande av marina styrkor med 

förmåga från havet är en relevant upp

gift för marinen . Att med någon större 

precision förutsäga när och var sådana 

uppgifter kommer att behöva utföras är 
ytterst svårt. Ett flertal operationer har 

dock utförts under 1990-talet och , givet 

omvärldsbilden kan vi se att det sanno

likt kommer att bli aktuellt med fler 

även framgent. 15 

I den nationell a försvarsdimensionen 

skulle för det tredje också en lämpligt 

strukturerad marin kunna bidra till att 

projicera stabilitet i närområdet och där

med på förhand förhindra fait -accompli

situationer. Ett internationellt marint 

samarbete i vårt närområde är ett ytterli

gare bidrag till sådan stabilitet. 

Marinen och svensk 
säkerhetspolitik 
För drygt ett år sedan sjösattes en ny 

svensk säkerhetspolitisk doktrin 16 Näs

tan genast utbröt en kontrovers om dess 
tolkning. Resultatet av debatten blev att 

formuleringarna öppnar för framtida 

förändringar av den svenska hållningen. 

I årets utrikespolitiska deklaration har 

neutraliteten helt fallit bort som alterna

tiv och nämns inte ens som en möjlig
het. 17 

Tolkningar av Sveriges säkerhetspoli

tiska utveckling är naturligtvis alltid svå

ra. Men faktum kvarstår tillsvidare: 

Sverige deklarerar sig som militärt alli

ansfritt och har därmed ytterst inga for

mella garantier för att någon annan skall 

komma till vår hjälp för att hantera våra 
egna säkerhetsproblem som vi uppfattar 

dem. En viktig grund för den politiken är 

de multilaterala arrangemang genom 

FN- och EU-medlemskapen och vårt 
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partnerskap med NATO, som vi lägger 
ner mycket tid och energi på . Är vi över

tygade om att dessa multilaterala arran

gemang är hållfasta och värda att vidare

utveckla, kan Försvarsmaktens struktur 

utformas därefter. Är vi inte övertygade 

om hå llfastheten i dessa arrangemang, 

vore en utveckling av Försvarsmakten 
mot "nischning" till enbart vissa förmå

gor direkt olämplig. 

Problemet med nischer 
I debatten om nischförmågor e ller roll

specialisering har framhållits de fördelar 

som Sverige skulle kunna vinna med en 

sådan strategi för strukturering. På plus

sidan ligger de komparativa fördelar 

som sku lle uppstå vid rollspecialisering, 

ökad effektivitet i en enskild operation, 

eftersom varje land kan nå en högre 

nivå på kunnande och teknik. Väljer 

man sedan att specialisera sig på områ

den som också anses av betydelse för det 
territoriella försvaret , kan ytterligare sy

nergieffekter uppnås, brukar det hävdas. 

Sveriges traditionella konsensusoriente

rade sätt att hantera problem, parat med 

relativt små försvarsanslag, kan leda oss 

till att förslag om nischning vid en första 
anblick framstår som en attraktiv lös

ning på våra strukturproblem. Det finns 
dock åtminstone två nackdelar med roll

specia li sering som noggrant bör analy

seras innan man bestämmer sig för en 
sådan linje. 

För det första leder en långtgående 

rollspecialisering också till omfattande 

ömsesidiga beroenden. För att en föresla

gen operation skall kunna genomföras 
måste de allra flesta nationer i samarbe

tet delta , för att effektivitet och en rimlig 

grad av operativ säkerhet skall kunna 

uppnås. Beroende på vilka komponenter 

en enskild nation väljer, skapas en varie-

rad efterfrågan mellan nationerna. Den 

nat ion som t.ex. valt en specialitet som 
nästan alltid efterfrågas, kommer att 

kunna bli inflytelserik, då avgörandet om 

operationen alls skall kunna utföras e ller 

ej i stor utsträckning kommer att ligga 

hos dessa nationer. Omvänt blir den peri

fert specia li serade nationen marginalise

rad , med litet eller inget inflytande vare 

sig på operationen i sig eller på den stra

tegiska nivån. Vilken roll en nation väljer 

är inte något från början givet utan en 

funktion av tradition , medvetna vägva l 

och kunnande i övrigt.18 

För det andra kan en va ld specialise

ring som leder till högre risk för förlus

ter av utrustning och skadeutfall utsätta 

en koalition för politiska påfrestningar 

redan innan en operation sa tts igång. 

Effektiviteten i en sådan operation går 

då sannolikt ner. En av poängerna med 
multinationella koncept för internatio

nella kris- och konflikthanteringsopera

tioner är ju att de redan innan de satts in 

av omvärlden uppfattas som trovärdiga . 

Mer konkret uttryckt - om Sverige 

" nischar sig" mot en förmåga som i en 

operation inte efterfrågas, men där vi 
önskar delta , kan vi uteslutas. Om 

Sverige va lt en "nischning" som hänger 

på att vi måste vara med för att opera

tionen skall kunna genomföras, men 

som vi av olika anledningar inte vill del

ta i, får vi svårt att säga nej. Nischning 

innebär en begränsning av handlingsfri

heten. Ä ven om de n kan framstå som 
attraktiv vid ett första påseende, medför 

modellen ytterst besvärliga avvägningar 

i strukturhänseende. En rimligt brett 

strukturerad marin , med god förmåga 

till internationellt samarbete och inter

operabilitet framst år som ett bättre al

ternativ. 

Marinens strukturella obalans 
-hur ta hänsyn till 
om världsutvecklingen? 
Efter ana lyser av omvärldsbilden, plane

ringsförutsättningarna och industristruk

turernas förändring är det värt att lägga 

dessa jämte dagens marinstruktur. Myck

et ser då bra ut: ett högt teknikinnehål l, 

kunnig personal , viljan att ompröva och 

sist men inte minst några i sin klass ut

märkta fartygs- och förbandssystem. Den 

svenska marinstrukturen har också ge

nomgått stora förändringar. Både flottan 
och f.d. kustartilleriet har stuvats om re

jält och omställningen fortgår. Att säga 
att dagens marin är under förändring är 

en truism. 
Men allt kan inte målas i ljusa färger. 

Givet att man i stort instämmer i den 

skisserade omvärldsbilden, befinner sig 

marinen i strukturell obalans. Detta är 

inte så underligt, beroende på den dyna

mik vi sett i omvärlden det senaste dryga 
årtiondet. Det är fördenskull inte en situ

ation vi bör nöja oss med. Tvärtom bör vi 

göra allt för att komma ifrån den. Svag

heterna är flera ; den expeditionära för

måga som framstår högst säkerhetspoli

tiskt relevant i dag och framöver, saknas 

nästan helt. Uthålligheten och förmågan 

att klara sjöförhållanden vid och på väg 
till och från tänkbara operationsområ

den hos dagens korvettförband är t.ex. 

alltför låg. Marinens transport- och logi

stikfunktion är underdimensionerad. 

Amfibiekåren står, dels genom att dess 

tidigare roll i invasionsförsvaret bortfal

lit, dels genom utmönstringen av det om

rådesbundna kustförsvaret, utan möjlig
het till relevant understöd , logistik och 

lämpliga transportresurser. Kårens upp

gifter ligger med all sannolikhet istället i 
rollen att komma "från havet" och där-
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med har kalla krigets uppgift defensive 
sea-deniaf i kustzonen definitivt övergått 
till projicering av makt från havet. Resur
ser saknas idag för att kunna lösa denna 
uppgift. 

Trots utmärkta och - för att tala pla
nerarspråk - balanserade koncept, råder 
som sagt strukturell obalans inom mari
nen. Även om tekniknivån i de enskilda 
fartygen/förbanden är hög och kunnan
det hos personalen stort, är det därför 
inte givet att marinen är rätt strukture
rad. Från olika håll har hävdats alt det 
bästa vore att utlösa den existerande op
tionen för inköp av en sjätte Visby-kor
vett. Ett av de anförda skälen skulle vara 
att man då skulle få en korvettflotta som 
skulle vara mer enhetlig än den nuvaran
de. Ett annat att rationalitet i utbildning, 
liksom avseende underhåll och logistik 
också skulle följa .1Y 

Flera skäl talar emot ett sådant be
slut. Svagheten med korvettkonceptet, 
även ett så tekniskt avancerat som det 
svenska, är uppenbar: det ger inte till
räcklig förmåga att kunna operera långt 
bort under rimligt lång tid och under sjö
förhållanden svårare än som är normalt i 
våra hemmavatten.20 Visbykorvettens li
tenhet- som talar för konceptet i en ös
tersjömiljö och i en situation där en lätt 
[lotta vore relevant - är i dessa saman
hang också dess nackdel. Därtill är den 
avancerade och kompakta konstruktio
nen inte alltid en fördel , då flexibelt ut
nyttjande av utrymmen ombord försvå
ras. Ska något nytt eller någon ny tas om
bord, måste något annat eller någon an
nan lämna fartyget. Ä ven om Visbykor
vetten i flera avseenden är ett steg uppåt 
i förmåga jämfört med sina föregångare, 
saknar den dock några viktiga förmågor; 
landmålsbekämpningförmåga med artil
leri eller robot samt områdesförsvar mot 
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lufthot. Att tillföra dessa förmågor i sam
ma skrov ställer sig sannolikt både dyrt , 
komplicerat och tidsödande. Ställt på sin 
spets är frågan om ytterligare en Visby
korvett eller inte, om den har den strate
giska rörlighet och uthållighet som krävs 
idag. Givet ovanstående om omvärldsbil
den och fartygskonceptet som jag förstår 
det, tror jag att svaret på den frågan är 
nej. 

Men vilken skulle då alternativan
vändningen av anslagen kunna vara, gi
vet den strategiska omvärld vi nu kan se? 
Svaret på frågan begränsas av att efter
som arvet lever länge, är det som diskute
ras nedan det fria utrymme för investe
ringar som kan lösgöras framåt i tiden. 
Ä ven om en ny inriktning skulle läggas 
fast betyder det för helheten endast en 
mindre förändring. 

I debatten har talats om större fartyg: 
en större fregatt med ombordbaserad he
likopter, med räckvidd, sjöegenskaper 
och beväpning för relevanta internatio
nella operationer även långt bort .Z 1 Det 
alternativet har många fördelar jämfört 
med en satsning på ytterligare en korvett, 
men ger det någon stor säkerhetspolitisk 
pluseffekt? l de internationella samman
hangen är bilden entydig: det råder ingen 
brist på vare sig jagare eller fregatter -
tvärtom. 22 Behovet av eskortfartyg är 
inte stort, särskilt inte i relation till beho
ven på andra områden. En ny avancerad 
svensk fregatt skulle förstås utgöra ett 
tillskott , men troligtvis endast på margi
nalen i och med att den inte skulle tillfö
ra någon avgörande kapabilitet i en in
ternationell operation. Den säkerhetspo
litiska utdelningen för Sverige av ett så
dant fartyg vore sannolikt liten. 

Vad det däremot råder brist på är det 
som i dessa sammanhang kallas enabling 
forces. 23 Många av de olika internationel-

la operationer under det dryga årtionde 
som gått efter det kalla krigets slut har 
bl.a. haft det gemensamt att de beslutats 
sent, och att de inledningsvis opererat 
under besvärliga eller svåra förhållan
den. Ibland har grundförutsättningarna 
varit bristfälliga avseende underhåll , 
skydd och logistik. Därtill karaktäriseras 
ofta de politiska förutsättningarna av 
korta ledtider och svårigheten att i tid 
anpassa det operativa uppträdandet efter 
förändrade omständigheter och över ti
den. Mycket talar för att de grunddragen 
i operationsmiljön kommer att gälla un
der överskådlig framtid. 

Att den inneboende flexibiliteten i 
marina förband gör dem utomordentligt 
lämpliga för dessa förutsättningar är en 
gammal sanning som förtjänar att uppre
pas. Dessutom kan problemen med base
ringstillstånd och genomfart i grannlän
der minimeras - haven är fria och till
gängliga för alla. Vad omvärldsutveck
lingen också pekar på är att konflikterna 
ofta utspelar sig på land. Att med kortare 
varsel än idag, från havet kunna påverka 
kontlikter till lands ter sig som relativt 
viktigare än att kunna ägna sig åt högtek
nologisk kustnära avvärjningsstrid. 

Men inte bara för flottans del utan 
också i och med amfibiekårens förändra
de roll och uppgifter har också en opera
tiv obalans uppstått. Ledning, understöd 
och i viss mån underhå ll har som sagt för
svunnit i och med bortfallet av invasions
hotet och den totala skrotningen av det 
fasta kustförsvaret. D å amfibiekårens 
uppgifter i första hand ligger inom det in
ternationella området, står vi inför en rad 
ännu olösta militär-organisatoriska pro
blem. 

Lägger man samman dessa föränd
ringar: En radikalt annorlunda strategisk 
omvärldssituation, nya samarbetsformer 

och egna inre omstruktureringar, bildar 
de förutsättningarna för en fortsatt för
nyelse av marinen för att avhjälpa den 
strukturella obalansen. Givet marinens 
framtida roll i elen omvärld som beskri 
vits ovan- en roll där förmågan att kun
na verka också långt borta, med variabel 
beredskap och uneler lång tid står i cen
trum - bör enligt min mening fartygs
och förbandsutveckling i högre grad än 
hittills inriktas mot detta. 

Det flexibla 
amfibietransportfartyget 
Hur skulle då den strukturella obalansen 
kunna minskas? För att svara på frågan 
kan man givet analysen ovan, rangordna 
de större projekt som nu finns på bordet. 
På sista plats kommer en ytterligare Vis
bykorvett, sedan en större fregatt a la YS 
ny. Överst på listan ligger vad jag valt att 
kalla, ett flexibelt amfibietransportfartyg 
som översiktligt beskrivs nedan. 
Uppgifter: 
• Huvuduppgiften är att kunna trans

portera , underhålla , landsätta och un
derstödja en amfibiestyrka och/eller 
ett luftburet förband. 

• Fartyget skall kunna fungera som led
nings- och baselement vid en interna
tionell insats. Den tekniska och prak
tiska interoperabiliteten bör vara hög. 

• Fartyget skall kunna fungera som 
räddningsresurs vid humanitära kata
strofer. 

• Fartyget skall kunna verka som in
satsfartyg vid miljökatastrof. 

Utformning: 
• Trupptransport ska kunna ske uneler 

lång tid (veckor) uneler anständiga 
förhållanden. 

• Försett med torrdocka för lanclstig
ningsfarkoster, eller annan last. 
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• Ordentligt tilltagna helikopterplatt
formar och -hangarer. 

• Väl tilltagna utrymmen för olika 
funktioner att kunna sättas in eller 
bytas ut efterhand som behov uppstår 
och förändras. 

• Förmåga till landmålsbekämpning 
med artilleri och/eller robot. 

• Sjövärdighet för de flesta förhållan
den till havs och utanför öppen kust. 

• Förmåga att kunna bunkra till sjöss 
(RAS- Replenishment at Sea). 

• Kunna bedriva kvalificerad sjukvård. 
• Vara tekniskt och praktiskt interope

rabelt med andra fartyg i en insats
styrka alternativt fungera som led
ningsfartyg. 

• Deplacementet bör ligga på i stor
leksordningen 15 000 ton. 
Ett sådant tlexibelt amfibietransport

fartyg ger, förutom förmågan att lösa 
idag relevanta uppgifter också andra bo
nuseffekter. För det första kan utveck
lingen mot nätverksbaserat försvar ge en 
verklig förmåga till samverkan med flyg
och armestridskrafter i operationsområ
den längre bort , med relevant uthållighet 
och tillsammans med andra i en interna
tionell koalition.24 En sådan nyckelinves
tering kan ge en multiplikatoreffekt som 
ger mer säkerhet per satsad krona än 
idag. 

För det andra kan nya förband , t.ex. 
den nu pågående utvecklingen av en 
svensk luftburen bataljon, också passa in 
i uppgifterna för ett sådant fartyg. Farty
get skulle alltså kunna bli en verklig för
svarsmaktsgemensam resurs med mari
nen som huvudman. 

För det tredje får det effekten att ma
rinen förs samman. I stället för att strida 
om medelstilldelningar på marginalen 
skulle föreslaget fartyg ge tyngd åt ett 
sammanhängande marint koncept. U r 
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statsmakternas synvinkel vore det sanno
likt också önskvärt om den inbyggda 
flexibiliteten innebär att man ser att ma
rinen kan erbjuda ett nytt, flexibelt och 
väsentligt verktyg för internationell kris
och konflikthantering. 

För det fjärde ger ett sådant fartyg in
trädesbiljett till västeuropeiska samman
hang som vi hittills stått utanför. En 
svensk resurs av beskrivet slag kan bland 
annat bli ett substantiellt bidrag till t.ex. 
brittisk-nederländska amfibieresurser 
som skulle göra skillnad. Förslag har ock
så framförts om en gemensam nordisk sjö
styrka. Idag pågår ett marint samarbete 
med Finland, främst mellan amfibiekåren 
och Nylands brigad. Det är en utmärkt 
början på ett nordiskt samarbete på detta 
område, men bör knappast vara slutet på 
denna utveckling. Det flexibla amfibie
transportfartyget skulle därmed också 
kunna lämna ett bidrag till att förnya den 
konceptuellt insulära tradition som är en 
belastning i dagens om världsläge. 

För det femte och kanske viktigaste, 
marinen skulle genom att anskaffa ett så
dant fartyg i statsmakternas ögon fram
stå som mer säkerhetspolitiskt relevant 
än idag. Det ger dessutom avkastning på 
redan gjorda investeringar: bl.a. blir den 
säkerhetspolitiska nyttan av amfibiekå
ren annars bortkastad. Marinen erbjuder 
därmed en option till stöd för svenskt 
säkerhetspolitiskt handlande som idag 
saknas. Därmed skulle Sveriges säker
hetspolitiska "specifika vikt" i europeis
ka sammanhang öka. I en tid där varje 
statlig utgift ligger under luppen kommer 
man alltmer att fråga sig om en, visserli
gen högteknologisk och på några områ
den världsledande, marin som den svens
ka verkligen förtjänar utgiften om den 
inte uppfattas som säkerhetspolitiskt 
central. 

Nederländska Rotterdam är ett modernt exempel på ett flexib elt amfibiefartyg 

Sist och slutligen, detta fartyg behövs 
nu. Framtagningen av en mer precis 
kravspecifikation än som skissera ts ovan 
får inte leda till att projektet bär fruk t 
först om 10- 15 år. Sannolikt behöver inte 
fartyget utvecklas från början på tradi
tionellt sätt, utan kan beställas från till
verkare som redan har know-how på det
ta område, varför konstruktions- och 
byggtid bör kunna bli avsevärt kortare 
än i vår traditionella svenska modell. 
Från de 10-15 år som varit "normalt", 
kan vi komma ner till runt fem år med en 
absolut undre gräns på tre år. Dessutom, 
även om förmågan är ny för den svenska 
marinen , finns andra länder i vår närhet 
som redan lagt ner mycket resurser på att 
utveckla sådana fartygskoncept. 25 

Två exempel på fartyg är de neder
ländska amfibiefartygen RNlN Rotter
dam samt det något större RNlN Johan 
de Witt. Fartygen deplacerar 12 750 res-

pektive 16 680 ton. Tiden från kölsträck
ning tills fartyget tas i tjänst är c:a tre år. 
Inköpskostnaden för fartygen framstår 
heller inte som avskräckande hög: en un
gefärlig siffra, beroende på vilka vapen
och stödsystem som monteras in, är c:a 
200 miljoner Euro ( c:a 1,8 miljarder kro
nor) . Som jämförelse har Visbykorvetter
na kostat c: a 1,8 miljarder kronor styck 26 

Ett fartyg av föreslagen typ kan na
turligtvis inte ensamt avhjälpa de struk
turella obalanser marinen idag har. Men 
det skulle göra det möjligt och menings
fullt att fundera mer än idag i termer av 
operationskoncept och för ändamålet 
sammansatta marina styrkor med de för
bandstyper som finns i dag; minjaktfar
tyg, ubåtar, helikopterförband, amfibie
förband, special- och specialistförband 
av olika slag och inte minst försvars
maktgemensam samverkan. Om interna
tionell övningsverksamhet och operatio-
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ner dessutom inriktas på lämpligt sätt, 
kan över tiden konceptuell , operativ och 
teknisk interoperabilitet uppnås. Det le
der na turligt öve r till frågan om hur den 
strukturella obalansen kan minskas på 
längre sikt. Konceptutvecklingen av YS/ 
ny och vårt de ltagande i Viking-proj ektet 
bör fortsätta. Där bör ny teknik och ut
veckling av kunnande läggas. Här kan 

också ges genomslag för influense r av 
framtid a förändringar av omvärldsbilden 
som inte kan urskiljas idag. 

Man blir vad man gör sig till 
I artike ln har jag analyserat förändringen 
av omvärldsbilden och sökt ställa den i 
relation till den organisato riska självbil
den och då funnit att det råder en alltför 
stor skillnad mellan de två. Marinens roll 
i framtiden är viktig för Sverige då den 
säkerh etspolitiska omvärldsbilden kraf
tigt ha r förändrats och på fl era sätt inne
bär en mindre förutsägbar värld än tidi
gare. I denna värld har Sverige på ett 
drygt årtionde blivit en betydligt mer ak
tiv säkerhetspolitisk aktör. Det är inte 
likgiltigt vad vi då gör - handlingsutrym
met ä r sannolikt större än vi vanligtvis 
förestä ller oss. Vi kan därför i högre grad 
än tidigare välj a vilken roll vi vill spe la. 
Man blir vad man väljer att göra sig till. 

De tre både nödvändiga och värdiga 
uppgifterna fö r marinen ligger i fältet in
tern at ionell kri s- och konflikthante ring 
även långt bort, att bidra till skydde t av 
civil sjöfart och handel samt projicera 
stabilite t i närområdet. All a tre uppgif
tern a bör utföras i samverkan med andra. 
D et gä ll e r då att marina fö reträdare, de
battö re r och ana lytike r med en aktue ll 
omvärldsbild fö rn yar sjä lvbilelen så att 
marinen kan utföra de uppgifter som 
Sverige besluta r sig för ligger i linj e med 
henn es intressen. Vi riskera r annars att 
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det som ledamoten Lars Weclin för några 
år sedan kall ade "vår modesta marin" 
snabbt blir något ann at och mindre än 
modest. D et vore säkerligen inte i 
svenskt intresse. 

Noter 
' Författaren tackar alla som kommit med 

konstruktiva synpunkte r på tankarna i de nna 

artik el, främst ko ll egorna vid FOl fö rsvars

analys samt vid Testa-gruppen, vilka också 

liimnat komme ntarer till tidiga utkast. E ven

tue lla svagheter är författare n förstås ensam 

ansva ri g för. 
2 Fö r e n grundlig analys av den ryska mari

ne ns framtida utvecklin g se bl.a. Th e Russian 

Na vy Facing lhe 2lsl Cenlury, Ingmar Old

be rg (ed .) , s. 145ff. FOA-R- 97-00632-180-
SE, samt Russian Mililary Capabilily In a 

Ten- Year Perspective , s.l 67ff, Leijonhi e lm, 

.la n m.fl , FOA -R- 99-011 51-170- SE, Russ

ian Mililary Capability In a Ten- Year Perspec

live - a renewed appraisernent 2000, s.96ff. 

Le ij onhielm , Ja n m.fl , FOA-R- 00-01758-

SE samt Rysk mili/är fö rmåga i el/ tioårsper

spektiv - en fö rnyad bedömning 2002, s. l05, 

108(, Leijonhi e lm , Jan m.fl , FOI-R- 0811-

SE . Bilde n som ges i rapporte rna är entydig; 

de n ryska fl otta n har kraftigt minskat sin nu

me rär, får gradvis e n allt mindre re la ti v a ndel 

av fö rsva rsbuclge ten. Ma n gör stora a nsträng

ninga r för att hå lla de stra tegiska ubåta rna i 

operativt skick , samt att Öste rsjön av Ryss

land anses vara e n lugn de l av vä rlde n och att 

de t dä rmed inte finn s anledning a tt håll a någ

ra större ma rin a resurser hä r. Östersjömari

nen få r också dc minsta a nslagen av de fem 

ryska marine rn a. 

-' Framställningen i detta avsnitt följ e r i a ll t vä

sentligt slutsa tse rna i FO l-studien Marin

stridsk rafters ro ll vid militära krishanteringsin 

satset; På l Jonson. FOJ -R- 0211- SE, samt in

troduktionskap itlet i Globa/ization and Mari

litne Power, Ta ngrcdi , Sam J. (ed.) , National 

Dete nse Unive rsity Press. Washington. D.C. 

December 2002. 

4 Flyktingproblematiken analyseras bl and an
nat i Pugh , Michael, Europe!; Boa/ peop!e: 

Maritim e Cooperalion. in t/te Medilerranean, 

Chaillot Papers no 41 , W EU Institute fo r Se

curity Studies, Jul y 2000. 
5 Den franska supertanke rn m/s Limburg är 

de t senaste exemplet i rade n av attacke r. Far

tyge t attacke rades utanfö r Je mens kust den 6 

oktober 2002 av e n snabb motorbåt lastad 

med sprängmedel. Fartyge t som transportera

de c:a 397 000 to n råolja blev totalförstört. 

6 D et fokus på containersäkerhet som blev en 

av följderna av 11-septemberattentate n är ett 

tydligt exempel på vilken vikt som läggs på 

denna frå ga . 
7 D efinitionen av begreppet violence at sea 

och den om fa ttande folkrättsliga diskussion 

som lett fram till el e n beha ndlas av Ma rie Ja

cobsson i uppsa tsen Maritim e Security: an ln

dividual or a ColleCiive Responsibili1y? I Ja rna 

Pe tman & Jan Klabbers (eds. ) Nordie Cosmo

politanism: Essays in lmernational Law fo r 

Mariii Koskenniemi, Kluwer Law Inte rn atio

na l: T11e Hague, forthcoming 2003, s.39lf. För

delen med definitionsförslaget violence at sea 

är all det omfatta r både gamla och nya typer 

av brottslighet. British Marilime Doetrine frän 

1998 använde r sig av begreppe t Marilime Cri

m e, som för denna artike ls syften - att pe ka på 

probleme ts ökande aktualitet och omfattning 

- ä r fullt tillräckligt. 

' Det to tal a antalet rappo rte rade pirata tt ack
e r va r unele r år 1994 92 stycken och hade år 

2000 me r än femdubblats till 471 . D en årliga 

kostnaden fö r piratattacke r är svår a tt beräk

na och de t ä r sanno likt att antalet rapportera

de attacker är lägre än det verkliga. FN-orga

net Inte rnational Maritime Organiza tio n an

ger de dire kta årliga kostnaderna till 16 mil 

ja rel e r USD. Nincic, D onna J.j_Gioba/izalion 

and Maritime Po wer, Tangrecli , Sam J. (cd.) , 

Na tional D efense Univers ity Press. Washing

ton, D. C, December 2002, s. l 58 f. 

" Nyligen bes löt sig N a to efter at t ha utvärde
rat terroristhotetmot civil sjöfart att börja es

kortera civil a fartyg från allierade state r ge
nom G ibralta r sund. Uppgifte n är en utvidg-

ning av Nato:s operation Active Endeavour 

som igångsattes efte r attentaten el en J l sep
tember 2001. To Escort A/lied Civilian Ships 

Th rough the Sirails of G i bralla r. Pressmedde

lande Nato, Bryssel , 5 mars 2003. No rge har 

bes lutat de lta i Girbaltarcle len av operationen 

med fyra patrullbåtar av Hauk-klassen frä n 

bö rjan av april 2003. Seda n januari 2003 delta r 

man redan med ubåten KNM Utvaer i opera

tio n Aclive Endeavour i östra Medelhavet. 

No rske MTB 'er Iii Gibraltm; www. mil.no, 

Pressem elding, 14 mars 2003. 
10 En synne rligen hård kritik mot de t brittiska 

ageranclet uneler balka nkrigen 1992- 95 leve
re ras i Un.finesl 1-lo111; Brilain and the Des/rue

lian of Bosnia av Cambridgehistorike rn Bren

da n Simms (All en Lane, London 2001). För

fattarens huvudtes är att el en dåvarande brit

ti ska regeringen förde e n serbvänlig linje och 

utnyttjade o lika inflytande kanale r för att 

blockera e tt verkningsfullt ingripande i Bos

nien. Simms menar att det dels förlängde kri 

get i Bosnicn, dels ledde till e n så djup spricka 

i det transa tlantiska samarbetet att bl.a. 

NAT O :s fo rtl evnad som a llians hotades. 

11 Att Sverige blivit en aktiv aktör och att det 

inte tycks finn as någon väg tillbaka till den ti

digare, mer avvaktande hållningen är grund

ligt analyserat i FOT-studien Slrategi för det 

oväntade - länken m ellan .föränderliga mål och 

militär förmåga, Joha n Tunberger, m.fl (FOI

R- 0642- SE) , novembe r 2002. 
12 För en beskrivning av dessa temata se Över

befiilhava rcns Johan Hcde rstedt, sa mt Carl 

Bilclts respektive anfö randen vid Kungliga 

Krigsvetenskapsakademie ns höstsymposium 

24 o ktobe r 2002. För kompetens i det svåraste, 

KkrVAHT S:e häftet 2002. 

u Viktiga undantag fa nns dock: P EAB. Philips 

e lektronik industri er AB va r helt ägt av ho l

ländska intressen. 
14 Den marinstra tegiska fö rändringen i Nord

at la nten, bl.a. med avseende på o lj e- och gas

utvinningen i Nordsjö n. behandl as av Kom

mendör Roa lcl Gjclste n i anföra nde t No r/h 

European Navies in 1he Future . hå ll et vid 

ko nfe rense n Future Naval Forces i Kö pe n-
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hamn 9 april 2003. Gjclstcn påpekar att re
dan korta avbrott på olje- och gas levera nser
na från Nordsjön skulle leda till svå ra stör
ningar av e nergiförsörjninge n till Europa. 
Det är ett av skälen till Norges bes lut att ut
veckla fregatterna av Fridtjof Nansen-klass. 
Under det kalla kriget löstes den uppgiften 
s.a.s. med automatik av US Navy och Royal 
N a vy som följd av deras uppträdande i Nord
sjön. Substansen i anförandet planeras under 
hösten 2003 bli publicerat i bokform av 
Frank Cass förlag unde r titeln Navies In 
Northern Wa/ers 1700-2000. 
15 E tt exempel är FN-insatsen i Östtimar 1999 

som i hög grad baserades på ma rina resurser 
innan , under och efter insa tsen. Se INTER
FET - Iniemational Force Eas1 Timar- 7/llfä/
lig.fi"amgång eller ji"mmida modell för humani
Iiirer ji"anuida interventioner?, Winncrstig. 
Mike. FOI-R- 0404- SE, februari 2002. 
16 Avgiven till rikselagen 11 februari 2002. Den 
formulering som tolkades olika lyder: 
"Sverige är militärt alliansfritt. Denna säker
hetspolitiska linje, med möjlighet till neutrali
let vid konflikter i vårt närområde, har tjänat 
oss vä l.'" .. . " Hot mot freden och vår säkerhet 
kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan 
med andra länder." 
17 Regeringens dek laration vid den utrikespo
litiska debatten i riksdagen , avgiven den 12 fe
bruari 2003. 
1'< För en utvärdering av den kanadensiska ma
rinens erfarenheter av att samarbeta med den 
amerikanska tlottan, se Snwll Navies and N el
work Centric Warfare: is There a Ro/e? Cana
da and US Carrier Balliegroup Deploymenls. 
av Dr. Paul T. Mitchell vid den kanadensiska 
försvarshögskolan. En av Mitche ll s slutsatser 
är att de mindre marinerna i koalitionsopera
tioner med en dominerande part har al l anled
ning att oroa sig för marginalisering. Den ka
nadensiska flottan har trots en privilegierad 
stä llning och långvarigt samarbete med US 
N a vy haft svårt att göra sig gä ll ande. 

" Se t.ex. generalinspektörens för marinen 
konteramiral Jörgen E ricsson inträdesanfö
rande i Kungliga krigsvetenskapsakaclemien. 
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KkrYAHT l:a häftet 2003: Marinen och ny11 
fön·van·beslui. 

"' Erfarenheterna från svenskt deltagande i 
övningarna FOST och JMC i Royal Navys 
regi , pekar bl.a. på att det inte ä r något fe l på 
sjömanskapet eller de te kniska systemen, men 
att uthålligheten till sjöss hos den nuvarande 
korvettflottan vid verksamhet i brittiska far
vatten är alldeles oti llräck li g. 

" För en utförlig argumentation om varför 
marinen borde komma ifrån den ensidiga in
riktningen på små fartyg, se Robert Dalsjö, 
Nalional Interes/s and Naval S1ra1egy - Same 
Thouglus on !h e Rote and Stmcture of Swedish 
Naval Forces Ajier 1he Co/d W(//; s.20lff, Tid
skrift i Sjöväsendet nr. 3/1995. Dalsjös huvud
argument är att det vikt igas te för flottan är att 
valet av en sjöförsva rsdoktrin helt inriktad på 
Defensive Sea-Denial, hämmar Sverige i lö
sanclet av uppgifter i det bredare uppgifts
spektrum som ~ir förhanden i den strategiska 
situationen efter kalla krigets sl ut. En av Dal
sjös slutsatser är att för att uppnå ökad flexibi
litet bör ett mindre antal patrull-/eskortfregat
ter anskaffas. 

" En samma nställning av de stridskrafter som 
finns i dc olika E U- länderna gjordes unde r år 
2000. För jagare och fregatter summerar detta 
till 160 st. European Crisis Managemen/and 
Defence: The Search for Capabilitie;,; Hans
Christian Hagman , s.21 , IISS Aclelphi paper 
nr. 353, dece mbe r 2002. 
23 Med enabling j"orces eller key enabli ng .f"or
ces avses de resurser i e n opera tion som kom
mer allra först och gör det möjligt för andra 
och senare insatta komponenter att verka. Ex
empel på enabli11g forces kan vara spanings
förband, SEAD-cnheter samt amfibieförband. 
Att bristerna inom den e uropeiska ramen är 
stora råder det e nighet om. E n genomgång av 
bristerna i EU-samman hang för de s. k. Peters
bergs-uppgifterna blir lång. Bland annat fram
hålls att bristen på ·• ... sealift , airlift and amp
hibious shipping we re also highlightecl as acu
te gaps'". European Crisis Management and 
Defence: Th e Search for Capabilitie,\; Hans
Christian Hagman , s.23f, IISS Adelphi papcr 
nr. 353. december 2002. 

24 1 Perspektivplanest udie nr.7 avfärdas ytterst 
kortfattat vad som där kallas '"amfibiestricls
fartyg·· med den kuriösa argumentationen att 
de är avsedda för så hög hotnivå att vi ändå 
inte skulle ha råd med dem och att de därför 
inte undersökts vidare. Några jämförande siff
ror för kostnader, vilka fartygstypc r, samman
hang elle r hotnivåer som a nvänts för att dra 
dessa slutsatser anges inte. Å rsrapporl jiån 
perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsin
rikl11ingar inför försvarsbeslllfel 2004 - Rap
pan 7. Försvarsmakten, Högkvarteret. 2003-
02-28. Skr 23 210:63182, s.230 f. 

25 Se t.ex. The Renaissance of Amphibious War
Ja re, Annati , Massimo, Naval Forces nr 5/99. 

'" Intervju med Mr. Robe rt Post , Sales manager 
vid Royal Schelde Shipbuilding 2003-D3-20. l 
tillägg kan nämnas att fartygen är utvecklade 
enligt modulkoncept; dvs. det är beställarens 
önskemål som får genomslag på utformningen 
av den slutliga produkten. Vad gäller styckepri
set på Visby korvetten. har jag enkelt antagit de 
9 miljarder som avsatts för projektet och delat 
med anta let fartyg: 9/5 = 1.8 miljarder styck. 
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Ledamoten 
JOHAN HÄGG 

Örlogskapten Johan Hägg tjänstgör i sjöstridsavdelningen i 
Högkvarterets krigsmaterielledning samtidigt som han är 
fartygschef i den korvetlstyrka, som för närvarande står i 
internationell beredskap 

Internationell utbildning, internationell beredskap 
Inträdesanförande hållet vid KungL Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 23 april 2003 

Under en tioårsperiod har nu sjöstridskrafterna i ökande grad engagerat sig i olika typer 
av internationella övningar. De har blivit ett nonnatt inslag i vårt övningsmöns ter. HMS 
Kalmar gick 1999 somförsta ytstridsfartyg till Plymouth/ör att genomgå Flag Officer 
Sea Training (FOST) och jag vill påstå att det var genombrottet för en för oss ny typ av 
internationell övning, eller mer korrekt uttryckt utbildning. Här tilläts kunskaper och 
cifarenheter bokstavligen infinna sig nere i våra fartyg, bredvid operatören och bakom 
våra utrustningar. Våra medhavda cifarenheter har mätts och prövats av eifarna brittis
ka ögon, och med nyvunna lärdomar har vi förändrat arbetssätt och organisation med 
ansenlig effektökning. Som en följdriktig utveckling har svenskaförbandfortsatt utbild
ningen under FOST och genomfört Joint Maritime Course, där fartygförs samman iför
band, taktik och koncept blandas och prövas i en komplex och väl kontrollerad miljö
alltså en utbildning och inte en övning- det återkommer jag till. 

Registerförband har blivit ett väl använt 
begrepp och även våra korvetter är nu 
representerade däri. Den tioåriga ut
vecklingen av vårt deltagande i interna
tionella övningar har bäddat väl för att vi 

kunnat anmäla fartygsförbanden. Därför 
känns det naturligt att avslutningsvis 
kort redovisa status och insatsvilja i be
redskapsförbandet IKS 01. 

Flag Officer Sea Training (FOST) 
"H MS Compass Rose, skrev han med gammaldags, en smula ansträngd handstil, av
slutade sitt träningsprogram den 2 februari 1940 och kan anses ha genomgått det till
fredsställande. Fartyget är viii genomarbetat, snyggt och allmändugligt. Ytterligare upp
märksamhet bör ägnas a) eldsläckning som går för långsamt och b) fartygets övergi
vande som inte gick tillfredsställande enda gången det övades. Men med dessa reserva
tioner motsvarar Campass Rose den höga standard som är nödvändig på ett fartyg 
som skall nyttjas i den krävande eskorttjänsten" 
Viceamiral Sir Vincent Murray-Forbes ur boken 
Det grymma havet av Nicholas Monsarrat (1951) 
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FOST är ingalunda en benämning på 
en skola eller en utbildning, utan det är 
faktiskt en befattning. Flag Officer Sea 
Training är en av sex flaggmän som or
ganiseras under chefen för brittiska 
flottan . Som det inledande citatet anty
der är FOST väl etablerad och har i 
många år bidragit till en hög stridsef
fekt på de sjögående enheterna. ]nom 
funktionen "force generation " ansva
rar FOST för den operativa träningen 
till sjöss genom fartygets hela operativa 
liv~_ Genom att ha en enda organisation 
ansvarig för alla aspekter av träning till 
sjöss genereras ett antal fördelar. 
Framför allt förbättrar det förmågan 
att konsolidera exklusiva träningsre
surser och utnyttja dessa effektivt, men 
det bibehåller även en kontinuitet i trä
ning och övningar. Dessutom skaffar 
man sig möjligheten att etablera en 
standard som lyser genom alla områ
den i Royal Navy. 

FOST samlade kunskaper finns i en 
stab av "sea riders", som representerar 
det övre skiktet av erfarna officerare och 
sjömän. De är noga utvalda och har man 
en gång tillhört FOST stab bärs det med i 
karriären som en mycket god merit " H e 
is an ex green jacket"! Arbetstempot är 
mycket högt med ett normalt uttag runt 
65 timmar per vecka. Tillsammans med 
det stora ansvaret att engagera, utbilda 
och om nödvändigt anmärka på sina kol
legors uppträdande i ombordsituationen, 
gör det att kommenderingstiden som sea 
rider brukar stanna runt 18 månader. Ge
nom att först skapa sig en överblick av 
individuell och kollektiv kunskap, orga
nisation och teknisk status ombord för
söker man sedan träna besättningarna 
mot den standard som finns beskriven i 
Royal Navys publikationer och anvis
ningar. Som verktyg används väl utpro-

vade momentövningar, både enskilt och i 
kombination, til lsammans med relevanta 
scenarier för att öva och öka fartygets 
förmågor. 

Träning på två ställen 
l Plymouth i sydvästra Storbritannien 
ligger marinbasen Devonport Här finns 
huvuddelen av FOST personal och här 
övas också de större fartygen . Resurser 
finns för avancerade övningar på över 
och under ytan, men framför allt tränas 
här "The interna! battle" . Varje vecka 
kombineras de större enskilda övningar
na till ett torsdagskrig, där besättningar
na får visa upp att de verkligen kan han
tera hot i tre dimensioner samtidigt som 
det egna fartyget utsätts för skador som 
kräver stora skyddstjänståtgärder som 
exempelvis brandbekämpning och strids
skadereparationer. 

Besättningarna kan även tränas i hur 
man bemöter katastrofer som skett iland. 
J Devonport har man möjligheter att 
spela upp exempelvis läget efter en jord
bävning eller något annat som gör att be
sättningarna måste hantera stora skade
utfall och många oroliga människor. För 
ubåtar, minröjningsenheter och patrull
fartyg sker samma typ av träning vid ma
rinbasen Clyde (Faslane ), som ligger i 
sydvästra Skottland nära Glasgow. Det 
är helt enkelt så att de geografiska för
hållandena där passar bättre för dessa 
enheter. FOST har slutligen även mobila 
team som rör sig över världen och hjäl
per enheter ute på uppdrag att bibehålla 
sin status. 

Det normala upplägget 
För en brittisk fregatt som just kommit 
från översyn och till stor del fått en ny 
besättning börjar "operational sea 
training" (OST) med en tvåveckors 
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grundläggande säkerhetsinriktad kurs
"Preliminary safety training". Här tillses 
att fartyget säkert kan vara till sjöss, att 
besättningen kan säkerhetsrutiner utan 
större press. När fartyget väl är godkänt 
på den lägsta nivån är man välkommen 
tillbaka till huvudblocket, en sexveck
orskurs som kallas "Basic operational 
sea training". Utav de sex veckorna är 
fem till sjöss. Från tidig morgon till sen 
kväll tränas besättningen i olika discipli
ner av FOSTs personal. Nattetid ges far
tygen självständiga uppgifter och skall 
då samtidigt ta åt sig den feedback som 
lämnats och åtgärda friktionsområden 
inför nästa liknande övningspass. Be
sättningen tränas progressivt i en flerdi
mensionell hotmiljö och ovan det läggs 
stridsskador2 som kräver ständiga prio
riteringar av fartygsledningen. Drill är 
ett mycket viktigt inslag och det förstås 
redan på upplägget av sjöperioden. Var
je vecka innehåller i stort samma typer 
av övningar. De större luftförsvarsöv
ningarna ligger på samma tider, liksom 
ubåtsjakt och ytstridsövningar. Man vet 
när de stora standardstridsövningarna 
infaller och varje torsdag kommer den 
stora finalen med torsdagskriget Farty
gen repeterar a lltså de viktigare mo
menten upp till fem gånger. Det ger 
möjligheten att göra förbättringar och 
se resultatet av dessa. Instruktörerna är 
mycket skickliga i att se vad besättning
arna reder ut och därigenom kan kraven 
ökas så att alla ombord måste sträcka 
sig för att nå dagens och slutligen kur
sens mål. 

Samtliga ombord tränas verkligen. 
Våra korvetter har en besättning runt 
40 personer, och de dagar vi var hårdast 
ansatta bestod teamet av sea riders om
bord av upp till 14 personer! Nyckelper
soner flankeras ständigt , beslut och pri-
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oriteringar värderas kontinuerligt, men 
även enski lda handgrepp och rutiner 
bedöms. Efter en momentövning sam
manställs besättningens resultat och 
delges så många som möjligt i en kor
tare genomgång. Ett handskrivet under
lag överlämnas så att fartyget direkt kan 
börja åtgärda brister, men inom ett dygn 
kommer en maskinskriven och fylligare 
rapport fartyget till del. Varje vecka 
meddelas även en sammantagen be
dömning till fartygschefen både muntli
gen och i skrift. 

Själva kärnan i träningen är hur far
tyget utnyttjar sina resurser inom skro
vet. Alla vet att sonaroperatören redan 
kan hantera sin sonar utan press, men 
vad gör han när delar av hans system 
börjar mankera, eller om det börjar 
brinna? Hur fördelar fartygsledningen 
besättningen när ett större luftanfall 
kommer in samtidigt som skyddstjänst
ledarna skriker efter mer personal? Hur 
länge kan fartyget lösa sin uppgift i en 
sådan situation? Vet alla vad fartygets 
uppgift för tillfället är? Var går den svå
ra gränsen mellan "fight or float"- and
ra fartyg runtom är beroende av att vi 
löser vår uppgift, var går gränsen? Uti
från en omsorgsfull och resursomfattan
de stridsmålning tränas fartygen i att 
prioritera sina egna resurser när farty
get är hårt ansatt av skador på personal 
och materiel. Som resultat ges besätt
ningarna betydande möjligheter att 
överleva och klara av " the internat balt
le" . Det skapar en tillit till sina egna , sin 
besättnings och sitt fartygs förmåga att 
lösa sin uppgift och klara livhanken un
der svåra förhållanden! 

Efter dessa tuffa och lärorika veckor 
genomför amiralen en inspektion och 
fartyget får ett betyg med rekommenda
tioner om vad som bör åtgärdas på kort 

respektive lång sikt och förutsatt att (ar
tyget blir godkänt är det nu klart för att 
fortsätta sin träning i förband. För 
många fartyg innebär det en "Joint Ma
ritime Course" (.JMC) , men det kan 
även vara samövningar med stående 
NATO styrkor eller en kombination. 
Innan ett brittiskt örlogsfartyg lämnar 
för ett uppdrag återvänder fartyget till 
FOST för en tre veckor lång missionsan
passad kurs "deployment operational 
sea training". Den är repeterande vad 
gäller säkerhet och skyddstjänst, men i 
tillägg så genomförs moment som är 
helt styrd till det uppdrag fartyget erhål
lit. Ett närvarouppdrag kan exempelvis 
rendera i utbildning hur man bäst upp
träder vid inofficiella besök, hur att be
möta ledare ur olika fraktioner, eller 
hur att bygga ut vattenförsörjningen åt 
en mindre stad. Träningsperioden avslu
tas med en genomträngande inspektion, 
där amiralen med stab verkligen vinn
lägger sig om att fartyg och besättning 
är redo för det kommande uppdraget. 
Man viker inte en tum från de högt ställ
da kraven, utan finner man brister mås
te dessa ovedersägligen korrigeras in
nan det att fartyget släpps iväg. Därmed 
försäkrar sig (lottan om att den givit allt 
upptänkligt stöd till dem som skall iväg 
och representera staten som en exekutiv 
kraft. 

"The most important single factor in 
a Naval Service is the quality of its 

personneJ and their training." 
(Fundamentals of British Maritime 

Doctrin e) 

Joint Maritime Course (JMC) 
Med slutförda och godkända tränings-

program vid Plymouth och Faslane över
går Royal Navys fartyg till mer komplex 
träning i områden nordväst om Skott
land. Här sammanförs fartyg från olika 
länder, vanligtvis ett trettiotal , i två mot
stående stridsgrupper understödda av ett 
stort antal flygplan, helikoptrar och land
förband. Inom ramen för ett väl etablerat 
scenario övas alla aspekter av verkan i 
kustområdet såsom komplex ubåtsjakt, 
infiltration av specialförband, sjöfarts
kontroll och direkt strid. Nu lämnar fo
kus den egna enheten och sätter strids
gruppen i centrum. Ber man inte om det 
särskilt äger ingen uppföljning rum om
bord. 

Under FOST organiseras arbetet 
med JMC i en speciell stab- Joint Mariti
me Operations Training Staff (J MOTS). 
Den håller normalt till i London (Nort
hwood) , men de tre gånger år ligen då 
JMC genomförs, flyttar staben upp till 
FasJane varifrån kursen kontrolleras. Sta
ben trycker hårt på att det som enheter
na genomför är en utbildning och inte en 
"vanlig övning". Den avgörande skillna
den som görs gällande är att kursledning
en inom ramen för utbildningen skapar 
maximal interaktion mellan enheterna, 
emedan man under en tillämpad övning 
exempelvis inte skulle la in ett skyddat 
objekt mol en kust om hotet var stort. 
Man vill helt enkelt undvika vinnare -
förlorare resonemang, utan istället se all 
interaktion som vinnande. 

Var och hur? 
Området där utbildningen bedrivs är 
mycket väl valt. Oavsett om del är ett 
hangarfartyg, en atomubåt eller en 
svensk korvett, finns geografiska förut
sättningar för att delta i de flesta momen
ten. 

165 



Den praktiska delen av utbildningen 
är tolv dagar och delas upp i en moment
övningsdel och en tillämpad del. Under 
hela perioden nyttjas scenariot och Offi

världsförändringar spelas hela tiden in. 
Direktiv från högre chefer byggs krono
logiskt från de väl tecknade förutsätt
ningarna och så även rules of engagement 
(ROE) och andra styrningar. Under de 
inledande momenten genomförs förflytt
ningen mot operationsområdet och 
stridsgruppen får möjlighet att träna 
ihop sig och bestämma sig för hur proble
men skall angripas. l den tillämpade de
len styrs utvecklingen mycket utav sidor
nas agerande, dock med det tillägget att 
övningsledningen ser till att riklig kon
takt uppnås. 

Resurserna som står till utbildningens 
förfogande är mycket goda. Förutom det 
att de deltagande enheterna represente
rar unika kombinationer, har varje strids
grupp en egen telekrigföringsenhet med 
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"Operationsområdet präglas av när
heten mellan hav och kust. Ytlre He
briderna erbjuder skydd mot hårt vä
der vid västliga vindar .fi"ån Atlanten. 
Havsområde/ som utgörs av The 
Minehes och The Sea of Hebrides på
minner om bottentopografin i Norra 
Ös/er5jön. Närmast det skotska fast
landet finns en mängd öar och .fjor
dar. Topografin i området är starkt 
kuperad med höga bergsmassiv som 
reser sig direkt ur havet. B asering för 
5jöstridskrafter finns i HM Naval 
Base Clyde, Faslane. Ombasering till 
och .fi·ån operationsområdet genom
förs över Nord.1jön och genom Pent
land Firth."1 

möjligheter till avlyssning, vilseledning 
och störning av allt förekommande sam
band. GPS störningsmöjligheter finns 
och utnyttjas för att kontrollera enheter
nas redundans. Mediaspelet är avsevärt, 
med möjligheter att sprida styrd infor
mation till andra sidan, genom exempel
vis Internet eller den mediabevakning 
som ingår i utbildningen. En skickligt ge
nomförd informationsstrategi medför ett 
gynnsammare läge genom övningsled
ningens försorg. De flygande resurserna 
är mycket omfattande med spaning, at
tack, störning, ubåtsjakt och transporter. 

Övningsledningen följer noga upp att 
de mål , som finns satta för varje delta
gande enhet uppfylls. Uteblir något far
tyg från ett moment av någon anledning 
görs allt för att omplanera och skapa ett 
nytt tillfälle under utbildningens gång. 
Ett grannlaga utvärderingsarbete utförs 
kontinuerligt. Efter övningen redovisas 
en snabb sammanfattning under en dag 

..... 

och senare erhåller alla deltagare en 
skriftlig rapport. l den framgår målupp
fyllnad för enskilda och övningen som 
helhet, och därtill olika nivåer av erfa
renheter som bör bearbetas på kort och 
lång sikt. Formen är rak och ärlig- tydligt 
är JMOTS syfte: 

"-to develop and hone the operatio
nal capability of every ship,submarine 

and aircraft , both as an individual 
unitand as part of a task group."4 

Ur ett svenskt perspektiv 
Fem korvettbesättningar har hittills ge
nomfört FOST nivå ett i Plymouth och 
en insatsstyrka , dvs. två korvetter och ett 
stödfartyg, har genomfört FOST nivå 2 
Joint Maritime Course. Vad är det som 
gör det så speciellt att gå över till Storbri
tannien och genomföra den här typen av 
praktisk utbildning? Efter att ha givit er 
en beskrivning av den operativa träning 
vi kan få av FOST tänkte jag nu försöka 
peka på vad vi fört med oss dit , vad vi vi
sat upp och också vad vi lärt oss och vilka 
förändringar som skett. 

SWOST 
"Swedish operational sea training" är det 
begrepp som FOST använder för att be
skriva vår utbildning. Den har utkristalli
serat sig till en treveckorsperiod i Ply
mouth där programmet är taget från brit
ternas sexveckorspaket "basic operatio
nal training" . Periodens längd styrs 
egentligen mest av möjligheten att in
rymma vistelsen i vår ordinarie utbild
ning. Dessutom blir tiden på FOST syn
nerligen intensiv för en så pass liten be
sättning som vi ändå har i våra fartyg. 
Betänkas bör att våra korvetter skrov
mässigt hör hemma bland patrullfartyg 
som tränas i Faslane, medan vår kapaci-

tet stämmer bättre överens med uppläg
get bland de större fartygen i Plymouth. 
Vattnen runt sydvästra Storbritannien är 
tämligen oskyddade, varför väderstatisti
ken styr valet av vilken tid på året vi skall 
gå dit. 

Det jag anser FOST värderar främst 
hos de svenska enheterna är det engage
mang och den vilja att förbättra sig som 
lyser genom hela besättningen. Det sker 
inte okritiskt, utan diskussionerna går 
heta om vad som bör förändras i det fina 
arv vi redan förvaltar. Vår utrustning hål
ler mycket hög standard och har uppvisat 
en internationellt sett mycket god till
gänglighet . När tiden är så koncentrerad 
är det viktigt att moment inte bortfaller 
på grund av krånglande utrustning- nå
got som är direkt överförbart på strids
eller verkansfallet! Spaningsradarn im
ponerar i det kustnära luftförsvaret och 
den verkansdel som mest uppmärksam
mas är våra sjömålsrobotar. 

l sin tur imponerar Royal Navy med 
att kunna utföra så mycket med tillgäng
liga medel. För att spetsa till det något 
skulle man kunna säga att vi gärna löser 
ett nytt problem med en teknisk lösning, 
medan britterna mer adaptivt reorgani
serar sig ell er använder en befintlig lös
ning på ett annorlunda sätt. Det har tyd
liggjort en betydande potential hos våra 
förband. Vi har ett glapp emellan utrust
ningens möjligheter och befattningsha
varnas förmåga att utnyttja den - ett 
glapp vi måste ta vara på. 

Delvis gör vi det. Metoden att angripa 
en brand förändras nu ombord på våra 
örlogsfartyg. Vi tillför visserligen även en 
del utrustning, men elen stora vinsten lig
ger i kontinuerlig brandbekämpning med 
redan befintlig materiel. l våra mer kom
plexa system krävs mer genomgripande 
åtgärder. Luftförsvarssystemet på våra 
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korvetter är världsledande på sensor

och insatsoptimering. Systemet kan arbe

ta automatiskt, men innehåller så många 

möjligheter att även en erfaren operatör 

lätt kan åsidosätta systemets möjligheter 

att lösa sin uppgift. Det outnyttjade rum

met mellan operatörens kunskaper och 
erfarenheter å ena sidan och systemets 

potentiella prestanda å andra sidan kan 

bearbetas på flera sätt. Vi kan exempelvis 

• konstruera system med högre grad av 
automatisering 

• minska komplexiteten i framtida sys
tem 

• förändra utbildningsförutsättningar
na för våra operatörer 

Det finns fler förändringar som kan 

utföras i samma syfte, och säkert kan fle
ra kombineras, men vi bör se möjligheten 

att öka effekten av våra förband genom 

att i den här frågan göra ett aktivt val. 

Att över tiden kunna följa upp situa
tionen på, över och under ytan är påfres

tande för en besättning som är liten till 
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numerären. Därför har vi nyttjat erfaren

hete rna till a tt bearbeta hela fartygsorga 
nisationen för att just kunna utsträcka 

operationstider med fler uppgifter än en. 

Det har resulterat i en ny stridsinstruk

tionsbok, där många ideer från perioder

na på FOST finns införda. Delegering är 
ett nyckelord och lösningen är att lämna 

den strikta linjeorga nisationen mellan 

tjänstegrenscheferna och fartygschefen 

och reducera det antal underställda man 

obönhörligen måste kommunicera med. 

Med skissen visas att fartygschefen 
endast behöver kommunicera med en 

person om läget utanför fartyget. Han 

kan naturligtvis styra sina tjänstegrenar 
direkt, men behöver det inte. Systemtek

nikern i stridsledningscentralen ansvarar 

för driftsituationen ombord. Med dessa 

två källor får chefen en komplett kon

troll och dess utom tid över att plane ra 

framåt och placera fartyget rätt i förhål

lande till sin uppgift. Detta är ett tanke

sätt som brutit genom de traditionella 

linjerna för att hitta funktionerna och 

bibehå lla fartygets Eörmågor så långt det 

går. Kraven på snabba insatser har även 
skapat nya system för delegering av in

satser och vi har identifierat behov av 

mycket tydliga handlingsregler egentli

gen genom he la kommandokedjan. 
Hittills har de svenska korvetter som 

genomfört SWOST erhållit goda betyg av 

FOST. Den kritik som lämnats har varit 

konstruktiv och lätt att omsätta i prakti

ken. Modellen av feedback , rapporter och 

slutomdömen är mycket bra , men man 

skall komma ihåg att de sätts med grunder 

som inte är våra nationella. Likt Royal 

Navy använder sig av sin organisation 

FOST för att hålla en hög standard på sina 

operativa enheter, skall vi göra en egen 

bedömning om vilka enheter som håller 

önskad nivå. Jag anser att vi även fortsatt 

skall använda FOST som ett verktyg att 
nå våra egna mål, och själva nogsamt följa 

upp fartygens operativa förmåga. 

JMC 
På senare år bar våra nationella övning

ars längd kortats ned och komplexa til

lämpade moment har blivit mer sällsynta. 

Därför var det särskilt välkommet att få 

ombasera till Skottland med en styrka 

som i högsta grad liknade det vi nu ställt i 
beredskap för internationell tjänst. Mig 

veterligen finns det ingen övning eller ut

bildning som bättre speglar alla faser i en 

multinatione ll operation under freds- el

ler krisförh å llanden än den som kallas 

Joint Maritime Course. Till det kommer 

att själva ombaseringen är en god erfa
renhet. Våra fartyg är mycket små på 

Nordsjön och därmed kräver överfarten 

noggrann planering. Det skall däremot 

inte blanclas ihop med hur fa rtygen löser 

uppgiften i ett operationsområde med 

passande geografi! 

De största lärdomarna för besättning
en har dragits i: 
- Att över ticlen uppträda i en inter

nationellt sammansatt stridsgrupp. 

- Samarbete med och stöd från sjö
gående CTG-stab, grupperad om
bord på HMS Cornwall. Staben 
minskade påtagligt belastningen 
ombord då dessa levererade färdi
ga lösningar, directives och guide
lines, på komplexa problem ex. 
tolkning av ROE, hanlerandet av 

media, definitioner av hostile in 
tent. 

- Hantering och arbetsmetodik 
kring ROE (Rules of Engage
ment). 

- Genomförande av bordningsope
rationer, genomsökning och ut
frågning av fartyg, vilka utfördes 
under ledning och med utbild
ningsstöd av personal ur Amt l. 

- Hanteringen av Information Ope
rations. Där elen verkliga delen ut
gör en viktig bit, inte minst i brit
tisk tabloidpress5 

- Fartygets styrka inom luftförsvar, 
ytstricl och ubåtsjakt , där RN tyd
ligt sett behovet av vår förmåga i 
kustnära uppträdande. 

- Materielens höga tillgänglighet vid 
utnyttjande uneler långa perioder. 

l-JMS Kalmars huvudsakliga lärdomar 
från JMC 022,20026 

Här fick vi möjligbeten att pröva för
ändringarna i vår arbetsmetodik prak

tiskt och åtminstone under en tolvdygns

period. Möjligheten med trevaktsys tem 

prövades under överfarten, men var inte 

möjlig under utbildningen. Bristen på in
tegrering mell an ledningssystem måste 

kompenseras manuellt , och som tidigare 

berörts, är våra besättningar små. Men i 
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andra perspektiv är våra fartyg mycket 
väl rustade. En normal fregatt har om
bord runt två stycken "principal warfare 
officers", det vi kallar tjänstegrenchefer. 
När operationer lämnar sina mer rutin
mässiga skeenden och kräver mer dyna
mik , går de fåtaliga taktikerna på fre
gatterna bokstavligen på knäna. Vi har 
det betydligt bättre ställt med vår be
manningsprofil och kan uppvisa en dryg 
handfull med liknande kompetens. Våra 
korvetter har ett mycket gott självskydel 
vad gäll er luftförsvar och vi bär på en an
senlig slagkraft även jämfört med en fre
gatt. Det större fartyget ger huvudsakli
gen betydligt större uthållighet och sjötå
lighet, möjligheter till helikopterbasering 
och bättre eldunderstödsmöjligheter, för 
att generalisera något. 

Genom att angripa problem med ett 
svenskt perspektiv gjorde vi oss väl be
hövliga och använda i vår stridsgrupp. 
Ett antal bekymmer på kommunika
tionssidan löstes pragmatiskt för att 
snabbt kunna utnyttja vår effekt och vårt 
sätt att röra oss i det kustnära området. 
De problem som de svenska korvettbe
sättningarna brottades med mest rörde 
samband och ledning. Trots pragmatiska 
lösningar går det att se en ansenlig ef
fektökning i en bättre integrering av tak
tisk information. Arbete att finna accep
tabla lösningar pågår, men slutsatsen är 
viktig: Vi fungerar bättre med god inte
grering av samband och ledning, men re
dan idag tillför våra system en exklusiv 
resurs till en mu ltinationell stridsgrupp. 

En övning av den här längden och på 
det här avståndet från Sverige ger också 
logistiken nödvändiga utmaningar. Ge
nom att ha med ett eget stödfartyg ska
pades en redundans och en trygghets
känsla bland besättningarna. Fartyget 
understä lldes stridsgruppchefen och ut-
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nyttjades även för viss gemensam logis
tik. 

Internationell Korvettstyrka 
01 (IKS 01) 
Sedan årsskiftet har Sverige anmält en 
korvettstyrka till Europeiska Unionens 
register för militära förband inom ramen 
tör Petersbergsuppgifterna7 Rekryte
ringen påbörjades sommaren 2002 och i 
praktiken konstituerades l KS 01 under 
en törsta övning i januari-februari 2003. 
Deltagandet i FOST och andra interna
tionella övningar har definitivt bidragit 
till elen positiva inställning som råder hos 
besättningarna. Rekryteringsunderlaget 
är relativt litet och kompetenskraven 
stora , varför individens kunskap, erfaren
het men även viljan är så viktig. Åren av 
progressiv verksamhet med andra natio
ner har helt enkelt skapat den nödväneli
ga förutsättningen för att idag kunna 
bygga det här förbandet. 

Kraven på den individuella kunska
pen kommer inte bara uppifrån utan 
kanske mest från omgivningen ombord. 
Möjligheten att stäl las inför en svår situ
ation är nu närmare än på länge och där
med ställer besättningen mycket stora 
krav på att varje individ kan sitt jobb. Ett 
tidigare abstrakt mål har blivit mycket 
konkret för dem som bär ett beredskaps
kontrakt- och det är positivt. Nu vill det 
till att vi med rätt utbildning möter de 
ökande kraven och utnyttjar hävstången 
för en effektivare marin. Personalen vill 
och utrustningen har potentialen! 

l KS 01 består av två korvetter, stöd
fartyget HMS Visborg och totalt 206 per
soner tillsammans i 30 dagars beredskap 
för en insats om sex månader. Förbandet 
har fastställda målsättningar och är an
mälda enligt vissa förutsättningar, men 
jag tror att inställningen hos besättning-

arna rymmer en bredare bild. Insikten i 
att kunna minska liclancle eller bidra till 
stabilitet- göra nytta- är gränsen för vad 
förbandet kan utföra snarare än aktions
tider och systemprestancla. Under besätt
ningarnas samträning i januari uppvisa
des ett mycket gott engagemang från alla 
och envar. Den kalla väderleken bjöd på 
oförutseelda svårigheter och det bidrog 
till att snabbt svetsa ihop incliviclmecl in
divid och fartyg med personal. 

IKS 01 har ju som alla vet ännu i skri
vande stund inte blivit inkallad för tjänst
göring. Men ändå vill jag påstå att bered
skapsförbandet givit framgång åt yt
striclssystemet. Som jag här har försökt 
beskriva, har satsningen på internatio
nell medverkan medfört ett stort kliv 
framåt för personalen, materielen och or
ganisationen. Att kunna ställa förbandet 
i beredskap för internationel la uppdrag 
har blivit en välförtjänt milstolpe och ett 
gott bevis på en mycket positiv utveck
ling. 

Avslutning 
Ä ven om vi inte kunde ana det 1993, när 
HMS Älvsborg löpte ut för att delta som 
första svenska fartyg i US BALTOPS, har 
åren av övningsverksamhet med andra 
nationer byggt grunden för våra insats
styrkor, tillsammans med vår unika kun
skap om kustnära områden som vi för
värvat uneler lång tid. Nu har vi en ut
veckling framför oss, där möjligheterna 
skall vägas ihop till de förmågor vi vill ha. 
Det kräver en omsorgsfull prioritering 
för att inte splittra utan rikta och fokuse
ra utbildningsresurserna och personalen 
åt samma håll. 

Jag har här beskrivit FOST som elen 

idag mest passande organisationen för 
intensiv multinationell utbildning för 
våra besättningar. Jag har även pekat på 
ett inte fullt utnyttjat rum mellan befatt
ningshavarnas praktiska kunskaper och 
de komplexa systemens prestanda, en 
möjlighet vi snarast bör använda oss av. 
Till sist har jag visat på ett konkret resul
tat av de tio senaste årens övningsverk
samhet, nämligen IKS 01. Jag ser framti
den an med tillförsikt och kunde inte låta 
bli att jakande le när jag häromdagen 
vandrade förbi en banks reklampelare: 
Är du rätt placerad? 

Noter 
1 Begreppet "operational sea training" är här 
direkt översatt till svenska. 
2 "Battle damage" är det engelska uttrycket 
som närmast kan liknas vid skyddstjänst, dvs. 
även incidentbränder och alla andra typer av 
skador som kan ske rent fredsmässigt ingår. 
3 2.ysflj 2002-07-17 pm HMS Kalmar erfaren
heter JMC 022. 
4 www.royal-navy.mod.uk 2003-04-19 (hone = 
skärpa). 

' Punkten som nämner brittisk press förtjänar 
en kommentar. Under JMC 022 förekom ett 
par incidenter som kommenterades i brittisk 
media. J stort rörde det en övning i kustbe
skjutning från en fregatt och en fråga om flyg
ledning från en kryssare. Det gav ett mycket 
belysande ljus över varför kunskaperna om 
mediahantering måste finnas från enhetsnivå 
och uppåt. Övningsledningen bistod i dessa 
' 'skarpa., pressfallmycket professionellt . 

r, 2.ysflj 2002-07- 17 pm HMS Kalmar erfaren
heter JMC 022. 
7 Dessa uppgifter är att kunna medverka i 
fredsframi vingande eller fredsbevarande upp
gifter, stöd till humanitära insatser och evaku
ering av personal. 
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Ledamoten 
PER-ANDERS EMILSON 

Ortagskaptenen i Fiollans reserv Per-Anders Emilson är 
verkställande direktör i Reynolds lndustries AB samt 
ordförande i Svenska Flottans Reservofficers förbund. 

Reservofficerskonceptet - en viktig del i det framtida 
försvaret 
Inträdesanförande hålfel vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 23 april 2003 

Ett nytt reserv~(.ficerskoncept är under införande i Försvarsmakten. Målsättningen 

med k~nc~ptet ar ~~t skapa användbara reservofficerare som kan tjänstgöra i insats

orgamsatwnen. Hornpelarna är rekrytering, utbildning, befattning och tjänstgöring. 

Dessa representerar det nya sammanhållna konceptet. Viktiga delar kvarstår dock 

för att få ulfull effekt av konceptet. Reservofficerarnas civilt förvärvade kompeten

ser måste kartläggas och dess tillgänglighetför Försvarsmakten definieras. I anslut

n~~g t~l/ d~~ta bör den.högre militära utbildningen i lämpligaformer göras mer till

gangltga for reservofficerare. Det civila samhällets förståelse och kunskap om För

svarsmaktens be~~ov bör också stärkas för att få rätt genomslagskraft med reservoffi

cerskonceptet. Forsvarsmakten har under de senaste åren genomgått en stor omställ

ning från ett invasionsförsvar till ett jlexibelt insatsförsvar. I denna process som 

fortfarande pågår, har personalförsörjningen varit ett centralt ämne. Som ord/oran

de för l!'lott~.ns reservofficersförbund och tillträdande ordförande för Sveriges Re

servofj'Ecersforbund har jag varit och är aktiv i denna omställning. 

Frågan om reservofficerssystemets vara 

eller inte vara ställdes på sin spets i slutet 

av 1990-talet, då det dåvarande systemet 

av de flesta ansågs ha havererat. I takt 

med ett säkerhetspolitiskt målombyte 

och begränsade ekonomiska försvarsre

surser kom Sveriges reservofficerare att 

bli lämnade i ett ingenmansland. Inställ
da övningar och uteblivna inkallelser 

ledde till en otillfredsställande situation 

där Försvarsmaktens förväntningar på 
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den enskilde reservofficeren inte kunde 

uppfyllas, lika lite som att elen enskilde 

reservofficeren inte kände att han kunde 

bidra till verksamheten på det sätt som 
var t~inkt. Frågan, som ställeles av den då 

tillsatta Personalförsörjningsutred n ing

en (SOU 2001:23) och den förutvarande 
Ag Resoff-utredningen, var: "Behövs 

personalkategorin reservofficerare i det 
framtida försvaret?" 

Den övergripande personalförsörj-

ningen för Försvarsmakten kan lösas på 
flera olika sätt. Om vi begränsar oss till 

Försvarsmaktens behov av officerare så 

kan detta lösas genom antingen ett s.k. 

enbefälsystem eller ett flerbefälssystem 

samt en eller flera kategorier inom per

sonalgrupperna. De huvudsakliga offi

cerskategorierna är yrkesofficerare res

pektive reservofficerare. En viktig in

gångsfaktor är att dessa två grupper är 

oskiljbara, när de tjänstgör i en specifik 

militär befallning. 
Befälssystemets utformning har se

dan början av 1980-talet tenderat att 

vara en politisk fråga och jag tänker inte 

i detta sammanhang gå vidare i detta 

ärende, även om min personliga uppfatt

ning är att ett återinförande av ett flerbe

fälsystem på många sätt skulle gynna 

Försvarsmak ten s person al försörj n i ng. 

Om då kategorierna yrkes- och reservof

ficerare är lika i befattning, skulle det då 

inte kunna vara tillräckligt med enbart 

en kategori? Yrkesofficerare som tjänst

gör på heltid eller på deltid. Detta borde 
leda till förenklingar i såväl utbildnings

som tjänstgöringssystem. Frågan pröva

des i samband med Personalförsörjnings

utredningen (SOU 2001 :23) och av den 

nuvarande skolreformutredningen 

(SOU 2003:43). slutsatserna har varit lik

nande. Fördelarna med en separat perso

nalkategori för reservofficerare har varit 

överskuggande. 

Tillbakablick 
För att bättre förstå de för- och nackde

lar som finns, kan man med fördel be

trakta reservofficerskonceptet ur ett his

toriskt perspektiv. Reservofficeren till
kom uneler slutet av 1800-talet, när indel

ningsverket ersattes av en värnpliktsar

me. För Flottans del kom det att heta i 

Kungl. Maj:ts kungörelse elen 13 juli 1887 

"För att förbereda erforderligt reservbe
fäl för krigstillfällen och större rustning

ar antages för varje år tio reservofficers
aspiranter för att bibringas sådan militä

risk utbildning, som för deras använd

ning i Flottans tjänst prövas nödvändig". 

För armens del så tillkom elen första re

servofficerskullen på fem man 1892 för 

att öka till 150 vid sekelsk iftet. 
Erfarenheterna av reservofficerssys

temet har under åren dokumenterats i 

positiva ordalag. Inte minst vid krigsut

brottet 1936, då det säkerhetspolitiska 

läget snabbt förändrades. Genom att re

kryteringen till reservofficersyrket hade 

varit relativt god under de senaste åren 

så kunde man tillväxa snabbt. Detta leel

de till att reservofficeren under kriget i 

snitt kom att tjänstgöra nära två år och 

utgjorde en viktig del av personalför

sörjningen i elen dåvarande Försvars
makten. Under efterkrigstiden fram till 

1990-talet blev reservofficeren en upp

skattad och naturlig del av invasionsför

svaret. 
När Försvarsmaktens förutsättningar 

då förändrades och nya huvuduppgifter 

definierades, kon kretiserades dock frå
gan: "Varför skall vi ha reservofficer

are?" 
Svaret kan indelas i fyra huvudgrup

per. 

Rekryteringskraften 
Genom reservofficersyrket har Försvars

makten en unik möjlighet att erbjuda en 

högklassig utbildning och ett "andra 
yrke" till individer som har ett stort för

svarsintresse, men som inte har för avsikt 

att bli yrkesofficerare. Detta leder till en 

mycket stark rekryteringskraft, vilket 

medför att man har möjlighet att välja 
bland de bästa individerna från respekti

ve årskull. 
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Kostnadseffektiviteten 

Produktivitets- och effektivitetskrav har 

präglat försvaret under det senaste de

cenniet. Ur personalförsörjningspers

pektiv ger reservofficerskonceptet möj

lighe ten att, med en begränsad grundin

vestering i form av utbildning, få en per

sonalresurs, som inte belastar de fasta 

kostnaderna. Kostnaderna uppstå r, i 

stort sett, bara då resursen tas i anspråk. 

Härutöver får Försvarsmakten tillgång 

till den civilt förvärvade kompetens som 

reservofficeren tillgodogör sig under sin 

vidareutbildning och sin vidare civila 

livserfarenhet. En förutsättnin g för att 

kostnadseffektiviteten blir reell är dock 

att Försvarsmakten känner till och ut

nyttjar detta mervärde. 

Anpassningsprincipen - flexibiliteten 

Det krävs av den nya Försvarsmakten att 

den skall kunna anpassas till kommande 

uppgifter. Denna anpassning är i huvud

sak tillväxt i kort perspektiv vid ett för

ändrat säkerhetspolitiskt läge och dels i 

det långa perspektivet med hänsyn till 

omvärldsutvecklingen. 

P ersona Iförsörj ni ng s utredningen 

(SOU 2001:23) skrev: 

"l en anpassningssituation med inrikt

ning mot tillväxt kommer bristen på kom

perent personal att vara en hämmande 

faktor. Den flexibilitet och handlingsji·ihet 

som behövs kommer till stor del att bero 

av tillgången på gripbara reservofficerare 

och på värnpliktiga. Reservofficerare be

hövs då som en fri resurs för utbildning 

och utveckling av förbanden. Har man 

fram till en tidpunkt då tillväxt aktualise

ras rekryterat och utvecklar err tillräckligt 

antal reservofficerare finns goda förut

sätrningar att landets försvarsförmåga 

kan ökas på ett säkert sätt. Det kan tilläg

gas arr i en anpassningssituation-hur den 
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nu skulle gesra/ra sig - blir den dubbla 

kompetensen mycket värde{ull." 

Folkförankringen 

l ett läge, där endast ca 15 % av varje års

kull gör värnplikt, kommer närhe ten till 

försva rsmaktsfrågor att bli begränsad 

inom såväl näringsliv och offentlig för

valtning som inom den privata familjen. 

Genom att reservofficerarn a i många fall 

besitter ledande nyckelposter i samhäl

let, så bidrar detta till att främja folkför

ankringen för den framtida Försvars

makten. 

Det nya 
reservofficerskonceptet 
Det nya reservoffice rskonceptet har till 

stor del präglats av de tankar, som fram

fördes av korresponderande ledamoten 

Michael Zells i hans inträdesanförande i 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 28 febru

ari 1999.Här framfördes vikten av a tt 

man i framtiden har ett sammanhållet re

servofficerskoncept som består av: 

- R ek rytering 
- Utbildning 
- Befattning 
- Tjänstgöring. 

Just bristen på ett sammanhållet kon

cept var starkt bidragande till under

gången för den tidigare reservofficers

ordningen. Låt mig närmare beskriva 

innebörden i konceptets o lika delar: 

Rekrytering 

Rekryteringen av reservofficerare skall 

spegla det framtida behovet av denna 

personalkategori. Utifrån årsku llens ca 

100 000 individer (50 000 pojkar och 

50 000 flickor) skall man försöka att hitta 

de bästa personerna, som kommer att 

passa bäst i n i det fortsatta reserv o ffi-

cerskonceptet. Kostnaden för att utbilda 

en begåvad pojke eller flicka är förmod

ligen lägre än motsatsen. Idag styrs re

kryteringen utgångsmässigt av Pliktver

kets mönstringsförfarande. Ur värn

pliktskategorierna Kb (endast armen) , 

Pb och i vissa fall Gb rekryteras idag re

servofficerare. Andra kategorier kan bli 

behöriga efter att ha genomfört nödvän

diga kompletteringar. Under 1990-ta let 

kunde Pliktverkets urvalsrutiner verka 

begränsande för rekryteringen av reserv

officerare. Man fördelade då värnplikts

platserna tidsmässigt genom att i början 

av året börja fördelningen. r värsta fall 

kunde detta leda till att ungdomar som är 

dugliga , men som har oturen att mönstra 

sent på året blev utan access till officers

yrket. 
Många försvarsintresserade ungdo

mar vänder sig idag till de frivilliga fö r

svarsorganisationerna, där de under se

parata kurser kan få kunskap om försva

ret samtidigt som Försvarsmakten indi

rekt har möjlighet att studera och utvär

dera dessa individer. Sjövärnskåren är ett 

bra exempel på en organisation som be

driver en gedigen ungdomsutbildning 

och det faktum att många av dagens ma

rina officerare har genomgått denna är 

ett bekräftande. 
En brist i dagens rekryteringssystem 

är dock att denna typ av ungdomsutbild

ning inte leder till något direkt meritvär

de vid mönstringen. Avsaknaden av 

möjlighet att föranmäla intresse för offi

cersutbildning är en annan brist som har 

bidragit negativt till rekryteringen un

der 1990-talet. En ungdom har alltså 

inte haft någon mottagare till önskemå

let att föranmäla sitt intresse för offi

cersutbildning. 
slutligen så är det också viktigt att 

Försvarsmaktens ansikte utåt i rekryte-

ringssyfte, Rekryteringscentrum, har ett 

budskap som är i balans med det nya re

servofficerskonceptet. Ett samarbete har 

nu börjat att utvecklas, vilket kommer att 

främja detta ärende. 

Utbildning 

R ese rvofficersutbildningens kvalitet ä r 

avgörande för konceptets styrka. I kv a

liteten ligger kravet att utbildninge n 

med rätt person und erlag ska ll resultera 

i e n direkt användbar personalresurs 

efter examen. Rätt kvalitet ger också 

Försvarsmakten möjlighe t att konkur

rera med eftergymnasiala studier såväl 

inom Sverige som på den inte rnatione l

la are nan. Utbildningens totala längd 

är också he lt avgörande för att kunna 

attrahera de rätta personerna. Totalt 

får den sammanlagda tiden av värn

plikt, reservofficersutbildning och det 

första tjänstgöringsåret inte omfatta 

mer än tre år för att upprätthålla tänkt 

rekryteringskraft Blivande reservoffi

cerare går in i utbildningen med ambi

tion att efter slutfört första tjänstgö

ringsår fortsätta sin civila utbildning, 

som i de fl esta fall kommer att bli på 

universitets- och högsk o lenivå. 

Det civi la meritvärdet av reservoffi

cersutbi ldningen är också viktigt. Förut

om att det är en framtida merit i reserv

officerens ev, så är det viktigt att reserv

officeren får möjlighet att tillgodoräkna 

sig reservofficersutbildningen vid ansök

ning till universitets- och högskolestu

dier. Denna ansökningsmerit har under 

många år varit möjlig, men togs bort med 

ett pennstreck i slutet av 1980-talet. D en 

militära utbildningens akademiska merit 

(poäng)värde har diskuterats under den 

senaste tiden. För yrkesofficeren kan 

akademiska poäng ses som en bekräftel

se, certifiering, av utbildningsinnehållet 
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Detta är inte lika avgörande för reservof

ficersutbildningen. De akademiska po

ängen kan mottagas positivt, men får inte 

vara styrande för utbildningen. 

Reservofficeren skall , med hänsyn ta

gen till Försvarsmaktens behov, även 

kunna vidareutbildas. Idag finns möjlig

het via en högre reservofficerskurs 

(HROK) som främst leder till att reserv

officeren skall kunna tjänstgöra i befatt

ning inom en militär internationell stab. 1 

de fall då reservofficeren besitter civilt 

förvärvade meriter som efterfrågas av 

Försvarsmakten, bör man också ge re

servofficeren möjlighet att delta i valda 

delar av det nuvarande chefsprogram

met Detta skulle ge möjlighet att snabbt 

insätta reservofficersresurser på högre 

befattningar, där Försvarsmakten kan 

tillgodogöra sig reservofficerens hela 
meritregister. 

Befattning 

Reservofficerens befattning i organisa

tionen skall vara definierad. Det är vik

tigt att det inte görs någon skillnad mel

lan en reservofficer och en yrkesofficer, 

när individen väl tjänstgör i befattning. 

Reservofficerens befattning är som tjäns

tegrenschef/systemledare eller som 

trupputbildare/truppförare inom armen. 

Efter examen startar reservofficeren på 

nivå 6 för att senare avancera till nivå 5 

och i vissa fall till nivå 4. För vissa reserv

officerare blir även en vidare utveckling 

möjlig. Det är av stor vikt att reservoffi

ceren har en fysisk och organisatorisk 

hemvist med en chef, som har ansvar för 

reservofficerens yrkesutveckling inom 
försvaret. 

4.minkrigsflottiljen har utarbetat ett 

system för att just hantera befattnings

problematiken. Man indelar reservoffi

cerarna i olika kompetenskorgar efter 
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reservofficerens ackumulerade kompe

tens. Reservofficeren blir därför en re

dundant resurs där individen känner sin 

hemvist och som ger ett flexibelt utnytt

jande för Försvarsmakten. Ett liknande 

system skulle sannolikt kunna utnyttjas 

av andra delar inom försvaret. 

Tjänstgöring 

Tillkomsten av individuella tjänstgö

ringskontrakt med upp till åtta års var

aktighet har medfört att Försvarsmakt

ens förväntningar på den enskilde indi

viden och individens förväntningar på 

Försvarsmakten blir reglerade. Detta är 

av största vikt för att få ett trovärdigt re

servofficerskoncept. Det nya reservoffi

cerskonceptet med ett obligatoriskt 

tjänstgöringsår för reservofficerare i 

hela Försvarsmakten ger möjligheten 

att också utnyttja reservofficeren i ut

landstjänstgöring under det första 

tjänstgöringsåret. 

Det obligatoriska första tjänstgö

ringsåret kommer att medföra att För

svarsmakten varje år får tillgång till 350 

manår i form av reservofficerare som ge

nomför sin första tjänstgöring. Det före

ligger en stor uppgift för förbandschefer, 

speciellt inom armen, att ta tillvara den

na resurs och utnyttja den på bästa sätt. 

Reservofficerens fortsatta tjänstgöring 

blir beroende av reservofficeren och För

svarsmaktens behov och intresse. Det be

tyder att den reservofficer, som är villig 

att tjänstgöra och som har kvalifikatio

ner (militära och civila), som efterfrågas 

av Försvarsmakten kommer att kunna 

erbjudas en mer omfattande tjänstgö

ring. Det nya reservofficerskonceptet ger 

också en större möjlighet att gå "in och 

ut" i försvaret. Ett livssätt som allt mer 

präglar de kommande generationerna 

där inte anställningen måste var livslång. 

..... 

Implementering av det nya 
reservofficerskonceptet 
Det nya reservofficerskonceptet har alla 

möjligheter att bli stabilt och framgångs

rikt. Detta beror på att konceptet är sta

bilt genom att det finns en bred , såväl för

svarsmaktmässigt som politisk enighet. 

Att konceptet också delvis har ett ide

mässigt ursprung i reservofficersförbun

den stärker ytterligare dess trovärdighet. 

Att det är flottans reservofficcrsmodell, 

som nu införs för hela Försvarsmakten , 

medför ju att implementeringen går en

kelt i flottan. Övriga delar av Försvars

makten har varierande förmåga att ta till 

sig konceptet och se dess fördelar. 

Just nu pågår diskussioner inom ar

men om det första tjänstgöringsåret 

verkligen måste genomföras i en följd 

och i direkt anslutning efter examen. 

Denna typ av frågor kommer från kadet

ter, som inte ser motivationen att stanna 

ett år efter examen, när det inte finns 

motiverande arbetsuppgifter. Problemet 

ligger här inte i konceptet , utan i för

bandschefernas förmåga och vilja att se 

den tillgång som de nyexaminerade re

servofficerarna representerar i fråga om 

kunskap ,engagemang , framåtdrivning 

och nytänkande. Det beskrivna synsättet 

är förmodligen ett övergående fenomen , 

som kommer att upphöra när man inser 

reservofficerens möjligheter. 

Marinen och armen har en tradition 

att ta hand om, och utnyttja sina reserv

officerare på ett bra sätt. Tyvärr så har 

flygvapnet under de senaste åren allt mer 

minskat sitt fokus på reservofficerare. 

Tydligast ser man detta på rekryteringen 

och behovet av reservofficerare nu när 

det nya konceptet startas. Om man jäm

för flygvapnet med marinen, skulle det 

kunna finnas ett flertal befattningar där 

reservofficerarna skulle kunna vara att-

raktiva. De reservofficerare inom flyg

vapnet, som nu rekryteras, är i huvudsak 

trafikledare som också har en civil flygle

darverksamhet bakom sig. 

Aktuellt läge 
Det nya reservofficerskonceptet är efter 

riksdagsbeslutet 1999 under genomför

ande. En inventering ger vid handen att 

antalet anställda reservofficerare idag är 

ca 15 000, varav ca 250 är kvinnor. Antal 

reservofficerare med gällande avtal (en

ligt 1994 års förordning) är ca 12 000. 

Rekrytering av reservofficerare har 

under de senaste åren varit begränsad. 

Detta beror till stor del på att ett stabilt 

reservofficerskoncept har saknats. Under 

2001 rekryterades endast reservofficer

are till marinen. Resultatet har blivit att 

antalet reservofficerare yngre än 30 år, 

vilka representerar de senast utbildade, 

idag är färre än 700. Den nuvarande ål

dersfördelningen visar på en topp vid 37 

år och en topp vid 60 år. Medelåldern för 

en reservofficer är idag 45 år. 

Kvalitetsmässigt skall reservofficeren 

i befattning helt jämföras med yrkesoffi

ceren vid tjänstgöring inom grundorgani

sationen eller vid internationella insat

ser. K vantiletsbehovet i framtiden kom

mer att vara ca 6 500 reservofficerare i 

insatsorganisationen. Detta innebär ett 

totalt behov av ca 8 500 reservofficerare 

med tänkt redundans. För att kunna ska

pa och vidmakthålla denna resurs krävs 

rekrytering och utbildning av 350 reserv

officerare per år. Det innebär att ca 315 

utexamineras. Till detta kommer ca 175 

förtidsavgångna yrkesofficerare per år, 

som väljer att fortsätta som reservofficer

are. 
Grundläggande principer för rekryte

ring är Försvarsmaktens behov. Grund

rekrytering sker ur de tidigare nämnda 
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värnpliktskategorierna, som styrs av För
svarsmaktens behov i grundorganisatio
nen och vid internationella insatser. I 
framtiden kommer vi förmodligen också 
att se en ökad direktrekrytering av re
servofficerare. Idag sker den i form av 
förtidsavgångna yrkesofficerare, men i 
framtiden kommer vi här också att se en 
möjlighet för Försvarsmakten att direkt
rekrytera personer som har en viss kom
petens som Försvarsmakten efterfrågar 
Förslaget är kontroversiellt och har lett 
till att en diskussion har startat om vikten 
av att inte äventyra officersbegreppet 
Reservofficersförbunden har i denna frå
ga framfört att Försvarsmakten företrä
desvis bör söka civil kompetens bland de 
redan utbildade reservofficerarna istället 
för att söka efter denna kompetens på 
den öppna marknaden. 

Utbildningsökningen går långsamt 
och för året 2003/2004 planeras det ut
bildning av 131 reservofficerare, vilket 
avses öka till156 för året 2004/2005. Det
ta är långt från de 350, som förutspåddes 
och ansågs som nödvändigt för 2003 av 
personalförsörjningsutredningen . Effek
ten blir att antalet reservofficerare i de 
yngre åldersklasserna kommer att vara 
låg och att det kommer att ta ytterligare 
en tid innan det nya reservofficerskon
ceptet får avsedd effekt. 

Anmärkningsvärt är att flygvapnet 
endast rekryterar sex reservofficerare 
per år 2003/2004 och sex för 2004/2005. 
Helikopterflottiljen rekryterar inte nå
gon under motsvarande perioder. 

Den grundläggande reservofficersut
bildningen föregås idag av en värnplikts
utbildning som vanligtvis omfattar 15 
månader. l armen utnyttjas en del av 
värnpliktsperioden till en förberedande 
reservofficerskurs (FROK) med avsikt 
att ge grundkännedom om centrala äm-
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nen. I flottan så ingår dessa ämnen i den 
ordinarie Pb(plutonsbetäl) värnpliktsut
bildningen. Reservofficersprogrammet 
omfattar idag 40 veckor och är uppdelat 
på reservofficerskurs 2 (ROK 2) om 30 
veckor och reservofficerskurs 3 (ROK 3) 
om 10 veckor. ROK2 genomförs på fack
och funktionsskolor och avser att ge kun
skap om det egna truppslaget med en yr
kesutbildning. ROK 3 skall ge en helhets
förståelse och är försvarsmaktsinriktad. 
Ä ven denna kurs genomförs f. n. på fack
och funktionsskolor. Programansvarig 
för reservofficersprogrammet är militär
högskolan i Östersund. 

Den grundläggande reservofficersut
bildningen avslutas med reservofficers
examen, då kadetten utnämns till fänrik 
och börjar sin första tjänstgöringsperiod 
om 12 månader som anställd reservoffi
cer vid sitt förband. Tanken är att denna 
period även skall kunna genomföras i ut
landsstyrkan. Det första tjänstgörings
året kan också förlängas med individuel
la avtal. Detta är extra viktigt, när reserv
officerare skall tjänstgöra vid förband 
med speciella krav t.ex . ubåtsförband. 

Det första tjänstgöringsåret, som har 
varit mer känt inom flottan som "fänriks
året" kommer nu att införas i hela För
svarsmakten. Det har då tunnits anledning 
att specificera fördelen med denna första 
tjänstgöring. De mest påtagliga fördelarna 
med det första tjänstgöringsårat är: 

Omedelbar omsättning av teori till 
praktik. 

- Ökad användning av reservofficerare 
(Yrkesofficer = Reservofficer i För
svarsmakten). 

- Avlastning för yrkesofficerarna 
(tjänstgöring i grundorganisationen, 
skolverksamheten och internationel
la insatsstyrkor) . 

- Lättare att karriärväxla från reservof-

ficer till yrkesofficer. 
- Förstärkt rekryteringsgrund för För

svarsmaktens rekrytering till yrkesof
ficer. 

- Mer/bättre solid kompetensgrund att 
stå på inför framtida tjänstgöringar. 

- Bättre kollegial förankring. 
- Tidigt samma grundläggande värde-

ringar 
- Minskar klyftor mellan yrkesofficera

re och reservofficerare. 
- Främjar möjligheten att behålla re

servofficerare för ytterligare tjänstgö
ring i direkt anslutning till det första 
t j änstgöringsåret. 

- För att tidigt uppfylla mottot = Re
k ryt e r i ng- u t b i l d ni n g- befattning
tjänstgöring. 
Efter den första tjänstgöringsperio

den tecknar reservofficeren och För
svarsmakten ett avtal om framtida tjänst
göring och utbildning. Avtalsperioderna 
sträcker sig upp till åtta år och kan om
fatta tjänstgöring maximalt tre år under 
denna tidsperiod. Denna treåriga be
gränsning har i vissa fall setts som klart 
begränsande för ett effektivt utnyttjande 
av reservofficersresursen. Reservoffi
cersförbunden driver därför frågan om 
ett borttagande av denna begränsnings
regel. 

Framtidsmöjligheter 
Dubbla kompetenser 
I det nya reservofficerskonceptet ingår 
också att Försvarsmakten på ett bättre 
sätt skall kunna ta tillvara den civilt för
värvade kompetens, som reservofficeren 
tillgodogör sig. Detta är i synnerhet vik
tigt, när nya krav ställs på Försvarsmak
ten att med kort varsel kunna lösa upp
gifter inom ett brett register såväl natio
nellt som internationellt. Reservofficer
ens "dubbla kompetenser" och "civilt 

förvärvade meriter" höjs ofta till skyarna, 
men frågan är om de används eller kan 
användas. Den främsta orsaken till att de 
inte används, är förmodligen att För
svarsmakten inte har kännedom om vil
ka kompetenserna är, vem som besitter 
dem och hur tillgängliga de är. Orsaker
na till detta läge kan sökas i den minska
de tjänstgöringen för reservofficerare 
och förbandschefernas ökade avstånd till 
sina reservofficerare. En annan orsak är 
förmodligen att Försvarsmakten inte har 
genomfört kompetensinventering av sin 
reservofficerspersonaL 

Det nya reservofficerskonceptet 
kommer att skapa en större närhet mel
lan reservofficeren och förbandschefen, 
vilket kommer att innebära att det blir 
lättare att hålla reda på de civila kompe
tenserna. Försvarsmakten har också på
börjat en inventering av sina reservoffi
cerares civilt förvärvade kompetenser. 
Målsättningen är att detta skall leda till 
hanterbart register inför framtiden. 

Svenska Flottans reservofficersför
bund (SFRO) har sedan början av 1990-
talet givit ut en medlemsmatrikel som re
dovisat en uppdaterad, såväl militär som 
civil, kompetens för l 000 reservofficer
are i flottan. Matrikeln är skuren så att 
man kan studera den enskilde individen 
samtidigt som man också kan se bransch 
för bransch vilka kompetenser som finns 
med angivande av civil befattning och 
vilket företag eller organisation som in
dividen arbetar inom . Matrikeln finns 
tillgänglig via SFRO:s kansli. 

Inventeringen av reservofficerarnas 
kompetenser bör sedan leda till att För
svarsmakten, när behov uppstår, utnytt
jar dessa resurser. Avgörande är då också 
att den militära organisationen är öppen, 
så att man kan erbjuda en intressant 
tjänstgöring, där reservofficeren kan bi-
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SFRO:s medlemsmatrikel. 

bringa Försvarsmakten sina civi la meri

ter. Försvarsmakten måste då vara be

redd att erbjuda relevant ersättning och 

även relevant militär grad. För den mili

tära gradens uppnående bör det finnas 

valda delar av stabs- och chefsprogram

met på FHS som reservofficeren kan till

godogöra sig. Erfarenheter från den hög

re reservofficerskursen ger vid handen 

att reservofficerare på mycket kort tid 

kan kompetenshöjas och uppdateras mi

litärt i til lräcklig grad för att ta sig an mer 

kva lificerade militära arbetsuppgifter 
med civilt innehåll. 

Hemvärnet 

Hemvärnet kommer att få en allt mer 

central roll i den nya Försvarsmakten, 

speciellt för nationella uppgifter. De nu

varande förbanden kommer till stor del 

att omformas och utvecklas mot mer 

operativa förband. Därvid kommer ett 
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stort behov av befäl att finnas. Eftersom 

detta behov inte kan fyllas med yrkesbe

fäl, kommer man här att försöka att re

krytera reservofficerare. Vissa organisa

toriska förändringar, bl.a. urvalsprocess 

av chefer, måste vidtas för att kunna 

överföra reservofficerare. Tanken är att 

utnyttja hemvärnsförbanden också som 

avkastningsförband d.v.s. förband som 

tar emot reservofficerare, vilka inte läng

re tjänstgör i den direkta insatsorganisa

tionen. När det gäller det marina hem

värnet och Sjövärnskårens roll, är den 

fortfarande under utveckling och framta
gande. 

Reduktionen 

Försvarsmaktens behov av antalet re

servofficerare kommer, som tidigare 

nämnts, att minskas från 1 S 000 personer 

till ca 8 500. Denna reduktion kommer 

att få betydande konsekvenser för de 

personer som drabbas. l Försvarsmak

tens reduktionssträvanden har hand

lingskraft premierats. Det finns nu en 

risk att reduktionen av reservofficerare 

kommer att gå ovarsamt tillväga om den 

numerära måluppfyllelsen blir domine

rande. Det är därför viktigt att reduktio

nen behandlas individ för individ och att 

en dialog förs med målsättning om en 

ömsesidig överenskommelse. 

Vissa reservofficerare kommer att 

tycka att det känns naturligt att lämna 

anställningen i Försvarsmakten, medan 

andra kommer att vilja vara kvar på nå

got sätt till pensionsåldern infaller. Det 

senare med motivet att det var med dessa 

förutsättningar som de tog reservofficer

sanställning i Försvarsmakten. Här gäller 

det för Försvarsmakten att arbeta med 

fingertoppskänsla så att man inte drar på 

sig en oönskad "bad will". Många reserv

officerare kommer fortfarande ihåg det 

.. 
haltande reservofficerssystemet från 

1980- och 1990-talen, vi lket kan medföra 

en kulmen på det missnöje som har 

byggts upp. 
Lösningen på detta problem kan vara 

att istä ll et låta de reservofficerare som så 

önskar få stå kvar i ett register inom För

svarsmakten och vara anställda utan någ

ra skyldigheter vare sig från arbetsgivare 

eller arbetstagare. Kostnaden för detta 

register torde vara försumbart med tan

ke på det mervärde som kan skapas i 

form av folkförankring hos dessa reserv

officerare utan tjänstgöringsplikt Ett 

förslag på en "reservofficersmedalj" har 

utarbetats som skall symbolisera avslut

ningen på anställningen som reservoffi

cer inom Försvarsmakten. Ä ven här är 

det av största vikt att denna tilldelning 

och utdelning blir genomförd på rätt sätt 

så att individen upplever det som en rätt 

riktad belöning. 
Reduktionen kommer att påbörjas 

innan Försvarsmaktens inventering av 

reservofficerstillgången är slutförd. Det

ta medför en risk, eftersom man då kan 

komma att säga upp reservofficerare, 

som har civilt förvärvade kompetenser 

vilka Försvarsmakten efterfrågar. Kart

läggningen av reservofficerarna bör där

för utföras innan reduktionen påbörjas. 

Employer Support 

Kopplingen mellan det civila samhället 

och Försvarsmakten aktualiserades, när 

det nya personalförsörjningssystemet 

togs fram. Vikten av att ha ett ömsesidigt 

utbyte mellan den militära ledningen och 

ledningen för det civila näringslivet, of

fentlig förvaltning och företrädare för 

stat, landsting och kommun sågs som en 

förutsättning föra att det nya reservoffi

cerskonceptet skulle kunna bli verklig

het. Överbefälhavaren lät därför organi-

sera en grupp med representanter från 

Försvarsmakten, reservofficersförbun

den och de tidigare nämnda intressenter

na. Gruppen har nu bildat en mindre ar

betsgrupp under ledning av tidigare 

statssekreteraren i Försvarsdepartemen

tet Jan Nygren, som nu aktivt arbetar 

med frågorna. 
Syftet med Employer Support, som 

för övrigt har en utvecklad dansk likhet, 

är att 
- skapa förståelse och förutsättningar i 

olika civila samhällssektorer för de 

olika krav som blir följden an För

svarsmaktens uppgifter, 

- öka kunskapen och förståelsen i den 

civila sektorn för Försvarsmaktens 

behov och förutsättningar, 

- öka förståelsen inom Försvarsmakten 

för den civila sektorns behov och 

möjligheter. 

Avslutning 
Kraven och förväntningarna på det nya 

reservofficerskonceptet är stora. Det 

finns stora möjligheter att konceptet kan 

bli robust och nå en hög trovärdighet. 

Detta kräver dock att processen med att 

utveckla konceptet fortsätter, och att 

Försvarsmakten ser till att reservofficer

are kommer in på de rätta befattningar

na, där de kan nyttja sitt kompetensregis

ter. Detta gäller speciellt i nya vapensys

tem. Den största risken för ett misslyck

ande finns i det faktum att Försvarsmak

ten kan falla tillbaka i "gamla hjulspår" 

och inte uppfylla de bakomliggande tan

karna i konceptet. Om detta inträffar, så 

kan effekten starkt reduceras. Min för

hoppning är dock att det nya reservoffi

cerskonceptet kommer att bidraga till en 

stark och robust kompetensförsörjning 

för Försvarsmaktens framtida uppgifter. 
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Doktrinutveckling och militärteorins betydelse - del 2 
(Se TiS nr 112003 - sidan 59) 

Teoretisk ansats och analys 

Doktrinbegreppet- definition, syfte 
och funktion 

Ordet doktrin är av latinskt ursprung, 

"doctri 'na " och betyder undervi sning, 

lärdom, läroämne, och härstammar från 

"do 'ceo" lära, undervisa. Doktrin bety

der således lära elle r lärosats och är av

sedd att styra det praktiska handlandet, 

en norm.1 I Försvarsmaktens Nomen Op 

förstärks denna syn på och definition av 

begreppet doktrin. 2 l anglosaxiska länder 

har ordet doktrin fått en vidare be tydelse 

och sammanfattas som en samling erfa

renhete r och teorier där det normativa, i 

betydelsen styrande, elementet har to

nats ner.' 
Fundamental principles by which the 

military guide their actions. !t is authorita

tive, but requires judgement in applica

tion.4 
I östligt doktrinärt tänkande, som här 

får symboliseras av den ryska synen på 

militär doktrin , rör doktrin generellt en 

högre nivå och ä r mer allomfattande än i 

väst. Den är närmast ett formaliserat tan

kegods för hur hela samhället kan mobi

liseras och genomföra krig i syfte att upp

nå vissa politiska måJ.5 Militär doktrin 

placeras således ett steg högre på ab

straktionsskalan än strategi. 

De fö r en bestämd tidsrymd, av en na

tions system av offi ciellt antagna, veten

skapligt grundade synsärt och teser röran

de ell .fi-amtida krigs karaktär, som inrik-

tar den militära uppbyggnaden, landets 

och dess väpnade sty rkors förberedelser 

samt m etoderna fö r krigets förande.6 

f ... j the military doctrin e is the doctri

ne of the who/e state, rath er than on/y its 

Arrned Parces. f ... j In ils form and essen

ce, the doctrine is a documenl of a general 

nature, pulling forth most/y the military

politica/ aspeers afseau-ity and defences .7 

Militärteoretikern och historikern T. 

N. Dupuy har formulerat en definition av 

militär doktrin som kan ses som repre

sentativ. Det är en förh ållandevis bred 

definition , där doktrin innefattar en 

kombination av principer, policy och 

koncept, med syftet att styra alla kompo

nenter i en militär styrka eller enhet. 

Doktrinen skall representera det bästa 

tillgängliga tänkandet på området. 

Military doctrine is the combination of 

principles; policies and concepts inta an 

integrated system for purpose of gover

ning all components of a military force in 

combat, and assuring consistent, coordi

nated employment of these components. 

The orig in of doctrine can be experience, 

or theory, or both. Doctrin e represents the 

available thought on the employment of 

forces that has been adopted by an arrned 

force. Doctrin e is m ethodology, and if i t is 

to work, all military elem ents m ust know, 

unders/and, and respect if. Doctrine is im

plem ented by tactics.x 
Med utgångspunkt från Dupuy's defi

nition ä r så ledes principer, policy och 

koncept närbesl äktade med doktr inbe-
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greppet och kan vara svåra att definiera , 
inte minst i förhållande till varandra, vil
ket vi skall återkomma till. 

Ett gemensamt element i alla defini
tioner och allt bruk av begreppet doktrin 
är att det innebär någon form av /am
skap9 Genom att betona doktrin som 
kunskap lyfts också dess funktion att ut
veckla kunskap och skapa förståelse 
fram. 10 Denna kunskap och förståelse ut
gör sedan ett ramverk för det praktiska 
handlandet. En doktrin är inte kunskap i 
allmänhet utan skall snarare ses som en 
samlad och i någon mening formaliserad 
kunskap. Vi kan uttrycka det som att en 
doktrin är en strukturering av en mängd 
tankar och begrepp, vilka sedan skall an
vändas på ett visst sätt. Vilken form av 
kunskap som ingår i doktrinen kan , åt
minstone teoretiskt, bestämma doktrin
ens funktion. Att strikt definiera begrep
pet doktrin kräver således en fullständig 
uppfattning vad kunskap är, vilket antag
ligen är omöjligt att uppnå. Ett sätt att 
beskriva vilket syfte eller funktion en 
doktrin har, är att studera de kunskaps
former som finns i doktrinen. Kunskap 
kan delas in i olika kategorier utifrån oli
ka syrten med kunskapen. En indelning i 
huvudkategorier skulle kunna vara kate
goriell kunskap, förklarande eller förstå
elsekunskap och normativ kunskap11 

Fördelningen mellan dessa kunskapsfor
mer i en doktrin kan variera och därmed 
också den övergripande funktionen med 
doktrinen. Vilka kunskapsformer skall 
då doktrinen innehålla eller rättare sagt 
vilka funktioner skall uppfyllas? Valet 
handlar framförallt om hur normativ 
doktrinen skall vara. I de flesta doktriner 
finns det ett element av normativ karak
tär, vilket dock inte är av en absolut och 
tvingande eller styrande karaktär, utan 
skall snarare ses som en vägledning, en 
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sorts inriktning för tänkandet och hand
landet och skall dessutom användas med 
förnuft och omdöme. Denna betoning, 
att doktrinen skall användas med färmtji 
och omdöme, utgör således doktrinens 
kritiska kunskap, vilket är ytterligare en 
kunskapsform, utöver de redan nämn
da.1 2 Om doktrinen används med förnuft 
och omdöme minskar också risken att 
doktrinen upphöj s till en dogm. 

There is an argument !hat al/empting 
to codify doctrine leads to rigidity of 
thought and even dogma. Whether or not 
this is the case is a question of approach. 13 

Att definiera doktrinbegreppet är en 
mycket central problemställning vid dok
trinutveckling. Innan en definition av 
doktrinbegreppet slås fast måste pro
blemställningar som doktrinens syfte och 
funktion , samt vad man vill uppnå med 
doktrinen besvaras. Synen på och defini
tionen av doktrinbegreppet påverkar se
dan , i sin tur, doktrinens utformning, bl. a. 
om den skall vara normativ i betydelsen 
styrande eller enbart vägledande för 
handlandet. Det finns ett flertal synsätt 
på vad en doktrin är och listan kan göras 
lång på olika typer av användning av be
greppet doktrin. Valet av användnings
område är inte självklart, vilket i sig är en 
nödvändig insikt om vi skall förstå och 
nyttja doktrinen. 14 

En doktrin har flera funktioner, så
som bibringa kunskap och skapa förståel
se, men även vara en vägledning för det 
praktiska handlandet. 

Doctrin e is not a set of mles; w h ich can 
be applied without thought; il is, ratl?eJ; a 
.fi·amework for understanding the nature 
of m·med conflict and the use of military 
force.15 

The fun ction of the Military Doctrine 
is to establish the framework of under
standing of the approach to warfare in or-

.. 
der ro provide the foundation for its prac
tical application. 16 

Om en doktrin är vägledande, mins
kar också risken att den utgör ett hinder, 
som hämmar initiativförmåga och kreati
vitet. En mycket viktig funktion som 
doktrinen bar, utöver ovan nämnda, tor
de vara att influera och vägleda dess an
vändare hur man bör tänka kring bruket 
av militära medel samt operativa och 
taktiska problem. Denna funktion, att 
vara vägledande för tänkandet, vilket be
tonas i ett flertal doktriner, påverkar, i 
sin tur, en doktrins utformning och inne
håll. Om detta syfte skall uppnås torde 
det krävas att doktrinen utformas åt det 
konceptuella och filosofiska hållet. 

Military doctrine must primari/y seek 
to influence the way in which ils officers 
[. .. j think Hence the function of a Mili
tary doctrin e is to establish the framework 
of understanding of the approach to war
fare-not a sel of rules bu t to provide di
rection as an aid to understanding. 17 

Det är viktigere å laere o.fjiserene 
hvordan vi skal tenke over operative og 
taktiske problemer, en n h va vi skal tenke i 
konkrete situationer. 18 

Avslutningsvis kan vi konstatera att 
en doktrin utgör en mycket viktig platt
form för verksamheten inom det militära 
försvaret. Doktrinen skall bidra till att 
harmonisera och skapa en gemensam 
uppfattning och synsätt om användandet 
av militära medel i olika situationer19 En 
doktrin bör vara vägledande för hand
landet och genomförandet av militära 
operationer och inte utgöra ett hinder, 
som hämmar initiativförmåga och kreati
vitet. En central funktion , som doktrinen 
har, är också att ta vara på de viktigaste 
erfarenheterna från krigs- och militärhis
torien , den utgör så ledes en brygga mel
lan historien och framtiden. Doktrinen 

skall verbalisera och sammanfatta essen
sen av militärteorin och har även till upp
gift att sprida och lära ut dessa tankar, 
inom det militära etablissemanget.211 

Doktrinen skall vidare behandla hur vi 
bör se på och tänka om krig och konflik
ter, men också vara en vägledning, som 
skall hjälpa oss att förstå krigets natur 
och karaktär samt vad vi bör tänka på 
och omkring bruket av militära maktme
del och krig som ett politiskt mede l.21 

[. .. j , il is important to remember thai 
military doctrine is at set of attitudes 
about war conditioned by historical expe
rience. Therefore, doctrine cannot promi
se too much nor suggest too lillle.22 

Sammanhanget koncept, policy, 
doktrin, principer och strategi 
Begrepp som koncept, policy, principer 
och grundsyn kan vara svåra att definiera 
och särskilja från varandra och från be
greppet doktrin. Det finns även avgräns
ningssvårigheter mellan begreppen stra
tegi och doktrin. 

Enligt Nationalencyklopedin betyder 
koncept en bärande ide eller grundläg
gande föreställning om hur olika delar av 
en verksamhet skall kombineras och 
samordnas. Detta språkbruk har direkt 
övertagits från amerikansk fackdebatt, 
jämför engelskans "concept" - begrepp 
e ller ide?' Vi kan således uttrycka det 
som att ett koncept är en bärande eller 
grundläggande ide om hur en uppgift el
ler ett problem kan lösas. Jämför med det 
engelska begreppet "concept of opera
tion"24 eller vårt beslut i stort, som ut
trycker hur en militär chef har tänkt sig 
att lösa sin uppgift/uppdrag. Med detta 
resonemang kan vi konstatera att en bä
rande ide och utgångspunkt vid doktrin
utveckling så ledes kan vara olika typer 
av försvarskoncept.2' Ett annat sätt att se 
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på sammanhanget koncept och doktrin 
kan vara att ur en överordnad doktrin 
deducera ett operationskoncept, som se
dan ligger till grund för en operativ dok
trin, där principer för stridskrafternas ut
nyttjande konkretiseras. Ett operativt 
koncept kan således sägas vara principer 
och ideer för hur strid kan förberedas 
och genomföras på den operativa "ni
vån". 

Policy kan översättas till grundprinci
per för en organisations handlande, i all
mänhet eller i ett visst avseende26 l dok
trinutvecklingssammanhang kan ett sätt, 
att se på policy, vara och säga att policy 
betyder en formulering av vad som skall 
göras med ett koncept för att komma vi
dare i processen. Det kan handla om för
delning av ansvar, uppgifter och resurser, 
men även problemställningar, som mål
sättning och hur arbetet är tänkt att föl
jas upp. En policy för doktrinutveckling 
bör alltså formuleras på ett tidigt stadi 
um, i syfte att kunna påverka doktrinut
vecklingsprocessen redan från början 27 

Vi kan således dra slutsatsen att det finns 
ett logiskt relatiomjörhållande mellan de 
tre begreppen koncept, policy och dok
trin och att den naturliga följden i en 
doktrinutvecklingsprocess därmed bör 
vara: koncept - > policy > doktrin.28 

Ett annat sätt att se på policy är dess 
koppling till ordet politik. Policy här
stammar från politik och är således knu
tet till den politiska handlingen , motivet 
eller planen. En nationell policy bör där
med uppfattas som något som är över
ordnat doktrinen eftersom policy ut
trycker den principiella politiska uppfatt
ningen för användningen av militära 
maktmedel. Generellt representerar en 
principiell syn en överordnad policy. Hur 
denna principiella syn skall utnyttjas i 
samband med konkreta situationer kan 
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vi säga vara strategi. 29 Policy utgör såle
des ett på principer grundat handlande 
eller tillvägagångssätt.'0 Nationell policy 
och doktrin uttrycker därmed ramen för 
utveckling av militär strategi. Policy är 
också ett resultat av tillämpning av bland 
annat doktrin. Doktrin uttrycker, i mot
sats till policy, som är specifik, den gene
rella delen av den militära strategin." 

[ ... ]policy and doctrine f ... ] are pro
grams for concerted action bas ed on prin
cip/e.\; f ... J strategic or tactica/ decisions 
[. .. j are individual actions guided by poli
cy and doctrine. 32 

Låt oss då se på begreppen strategi 
och doktrin, som också kan vara svåra att 
särskilja från varandra.33 Gränsdragning
en dem emellan är dock mycket viktig. l 
den militärteoretiska litteraturen har 
samma begrepp nyttjats för att antingen 
täcka hela militärteoriområdet, endast 
en del av det samma, eller båda samti
digt. Som exempel kan nämnas att både 
strategi och militär doktrin ofta har nytt
jats för att beskriva antingen hela fältet 
av det militära verksamhetsområdet el
ler, mera avgränsat, de teoretiska grun
derna för nationell doktrin.34 För att få 
en tydlig distinktion mellan strategi och 
doktrin kan vi säga att strategi handlar 
om konsten att vinna krig, dvs. konsten 
att utnyttja resurserna för att nå avsett 
politiskt eller militärt mål. Således for
mulerar strategin de grundläggande för
utsättningarna för att förebygga eller ge
nomföra krig och kan sägas vara en teori 
om tillvägagångssätt. Doktrin, i sin tur, 
skall vara vägledande för hur de militära 
medlen skall utnyttjas och användas i oli
ka situationer i syfte att uppnå avsedda 
mål. Vi kan uttrycka det som att doktrin 
är ramen för hur strategierna skall utfor
mas. Begreppet doktrin handlar således 
mer om "this is the way we do it."35 

Doctrine is guidance on how to .fight, 
[. .j, while strategy is the meaning of what 
forces do for the cours·e and outcome of a 
conflict .1" 

l den militärteoretiska litteraturen rå
der enighet om att strategi skall ses som 
både en vetenskap och en konst. Veten
skapselementet kan säga utgöras av sys
tematiska studier av strategi, dvs. formu
lering av teori och konkreta strategier 
för olika förutsättningar 3 7 Denna strate
giska vetenskap syftar till att stödja kon
sten, dvs. agerandet och handlandet, åt
minstone utformandet av strategier. Så
ledes organiserar den strategiska veten
skapen eller teorin vetandet. Huruvida 
doktrin skall ses som en del av vetenska
pen låter vi vara osagt. Doktrin kan ses 
på som en syntes och kodifiering av den 
strategiska teorin 38 En skillnad är dock 
att doktrin är specifik där teorin är gene
rell. l detta sammanhang kan då doktrin 
ses som en brygga mellan vetenskapen 
och konsten, med inslag av dem båda.39 

Ett till doktrin närliggande begrepp 
är grundsyn, som också kan betraktas 
som en "inre doktrin". Till skillnad från 
doktrin kan den formuleras inom en or
ganisation och tjäna som en vision eller 
riktlinje för verksamheten. Det bör påpe
kas att även en grundsyn kan innehålla 
doktrinära drag.40 

Som avslutning skall nämnas något 
om begreppet principer och dess förhål
lande till doktrin. Inom den militära sfä
ren betraktas ofta doktrin i termer av 
principer för krigföringen.41 Krigföring
ens principer kan sägas utgöra en sorts 
syntes om krigföring, som har extrahe
rats ur erfarenheter från krigs- och mili
tärhistorien. Dessa principer skall ses 
som en sorts tidlös krigsteori, som myck
et väl kan och bör utgöra en militärteore
tisk plattform vid utformning av doktri-

ner och då främst en operativ doktrin , 
som avhandlar principerför stridskrafter
nas utnyttjande. Det finns således anled
ning till att återkomma till dessa krigfö
ringsprinciper, vilket vi skall göra i ett se
nare kapitel. 

A rheOI-y of combat is the embodiment 
of a ser of fundamental principles gover
ning or explaining military combat, whose 
purpose is to provide a basis for the for
mutation of doctrine and to assist military 
commanders and planners to engage suc
cessfully in combat ar a ny /evel. 42 

Doktrinhierarkin 
Vi kan konstatera att militära doktriner 
har en slags inneboende hierarki, vilket 
ofta uttrycks med begreppet doktrinhie
rarki . Begreppet doktrinhierarki kan 
vara missvisande och leda tanken fel, ef
tersom ordet hierarki har en så stark 
koppling till organisationsstrukturer och 
organisationsnivåer. Kopplingen mellan 
organisationsnivåer, krigföringsnivåer 
och doktrin är således mycket stark, vil
ket kan innebära en svårighet vid ett re
sonemang om doktriner på olika nivåer. 
En annan svårighet i sammanhanget är 
att organisationsnivå och verksamhet 
även tenderar att sammanblandas. Om 
doktriner skall bli meningsfulla bör dock 
dessa hållas isär. Med detta resonemang 
som grund torde doktrinträd, som är mer 
hierarkiskt oberoende, vara ett bättre be
grepp än doktrinhierarki, åtminstone lå
ser det inte tanken på samma sätt i orga
nisationsnivå er. 

l den militärteoretiska litteraturen ta
las det om att krig förs på olika nivåer, 
s.k. krigföringsnivåer eller ledningsnivå
er43, vilka uppfattas som en hierarki. Ni
våindelningen genomsyrar det väster
ländska och även det svenska tänkandet. 
Definitionerna på dessa begrepp/nivåer 
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är så pass allmängiltiga att de troligen 
också kommer äga giltighet i framtiden!• 

Det är därmed inte så konstigt att doktri
ner generellt sett, i västlig doktrinutveck

ling, är indelade i nivåer, som motsvarar 

den traditionella indelningen av krigfö

ringen. Vi talar alltså om att doktriner ex

isterar på både strategisk, operativ och 

taktisk nivå. Det skall i detta samman

hang även nämnas att det är brukligt att 

dela in doktriner efter bl.a. försvarsgren, 
funktion eller tjänstegren. 

En doktrin har en funktion att fylla 

på alla nivåer inom en försvarsmakt , vil

ket innebär att den i princip bör omfatta 
hela det militära försvarets verksamhet. 

Att beskriva hela verksamheten i ett do

kument kan däremot vara svårt, samt att 

det finns en risk att det doktrindokumen

tet också blir alltför omfattande. Det tor

de således bli nödvändigt med flera dok
trindokument, som tar sig an olika nivåer 

eller delar av verksamheten_45 Om det 

finns ett behov kan även doktrindoku

ment för de mest centrala militära funk
tionerna ingå i detta doktrinträd_46 Det 

viktiga i sammanhanget är dock att vi har 

klart för oss att det inte är frågan om en 

eller flera doktriner. Det är en militär 

doktrin som uttrycks i olika doktrindo

kument och där konkretiseringsgraden 

ökar ju lägre nivå av verksamheten som 

behandlas, genom att de överordnade 
bärande ideerna bryts ned. 

Åter till den traditionella nivåindel

ningen där det idag är svårt att dra några 

tydliga gränser mellan de olika nivåer
na_47 Det är också oundvikligt med en 

viss överlappning mellan nivåerna , vilket 

även innebär att de olika doktrindoku

menten kommer att överlappa varandra. 

En klar och tydlig gränsdragning är ock

så bara av ett teoretiskt och analytiskt in
tresse.48 Det viktigaste är att slå fast att 
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nivåerna utgör en kedja i vilken mål och 

medel samordnas och där verksamheten 

på strategisk nivå är styrande för de lägre 
nivåerna 49 En allmän uppfattning nume

ra är att gränserna mellan nivåerna är på 

väg att upplösas. Nivåerna i sig finns 

dock kvar men det ä r syftet med verk

samheten som avgör på vilken nivå en 

enhet verkar och följaktligen om en dok

trin är strategisk, operativ e ll er taktisk. 

Trenden, att gränserna mellan nivåerna 

är på väg att upplösas, tar sin utgångs

punkt i ny teknologi och dess inverkan 

på uppfattningen om relationen tid och 

rum.50 Den militärteknologiska utveck

lingen har medfört att det finns ökade 

möjligheter att agera samtidigt på krigets 

alla nivåer, samtidigt som insatsers stor
lek inte längre är proportionerlig mot ni

våerna. Den vertikala ordningen handlar 

således idag inte längre så mycket om 

förbandsstorlek, som planerad effekt och 

resultat av krigföringen." Medias allt 

större bevakning av konflikter innebär 

också att taktiska händelser kan få elirek
ta återverkningar på strategisk nivå. 

Krigföringen, oavsett nivå, har således 

blivit alltmer komplicerad när strategis

ka, operativa och taktiska åtgärder måste 

samordnas i tid och rum, vid en och sam
ma insats52 

The process of blurring between the 
ractica/ and the strategic is continuing so 

rh at eventually we might nor ab/e to e/ear

ly distinguish between levels of war ar 
alf. '3 

En fördel med att utveckla doktriner 

efter den traditionella indelningen i krig
förings- eller ledningsnivåer torde vara 

att strategi , operationskonst och taktik 

hålls isär. Detta torde också innebära att 

respektive nivås ansvar och befogenhe

ter tydliggörs, samt att det sker en beto
ning av den strategiska nivåns överord-

nacle ställning. Svårigheten är dock, som 

tidigare är nämnt , att gränserna mellan 
nivåerna är på väg att upplösas och att 

det i praktiken är svårt att skilja nivåerna 

från varandra , vilket rimligtvis även bör 

påverka innehållet och omfattningen i de 

olika nivåernas doktrindokument Detta 

förhållande kan således medföra ett min
dre behov av nivåindelade doktrindoku

ment och att doktriner inte längre bör ut

vecklas enligt den traditionella krigfö

rings- eller leclningsnivåinclelningen. 
Vid ett resonemang om doktriner på 

olika nivåer går det inte att undvika och 

beröra doktrinens/doktrinernas fimk

tion.54 Vi har tidigare konstalerat alt en 

doktrin ofta består av tlera olika former 

av kunskap. Fördelningen dem emellan 

kan däremot variera och därmed också 

elen övergripande funktionen hos doktri

nen. Generellt kan också sägas att dok

triners funktion varierar något beroende 
på vilken nivå som omfattas. Doktriner på 

högre nivå torde innehålla en större 

mängd kunskap avförklarande och.förstå

elsekaraktär'S, medan doktriner på lägre 
nivå torde innehålla en större mängd nor

mativ kunskap, nästan med syftet att, för

utom utgöra en vägledning, ge instruktio

ner för det praktiska handlandet. Ett så

dant doktrindokument, som är en ned

brytning av de bärande ideerna på högre 
nivåer, tar således formen av ett reglemen

te. Detta kan i sin tur, i en svensk kontext, 

medföra avgränsningssvårigheter mellan 

doktrin och reglemente. 
Generellt kan sägas att det inom dok

trinträdet bör vara en tydlig koppling 
och röd tråd mellan de olika doktrindo

kumenten på de olika nivåerna. Doktrin

dokumenten kommer också att överlap

pa varandra. Oavsett vilken nivå av verk

samheten som behandlas bör doktrindo
kumentet ta sin teoretiska utgångspunkt 

från militärteorin.56 Den i doktrinträdet 

överst placerade doktrinen är överord
nad de övriga nationella doktrindoku

menten och skall som sådan ge riktlinjer 
och vägledning för utformning av doktri

ner på lägre nivåer. I doktrindokumen

ten på lägre nivåer ökas konkretiserings

graden, genom att de bärande icleerna, 

från den överordnade doktrinen bryts 

ned . En doktrin , som är överordnad, bör 

behandla den militärstrategiska nivån 

och vara gemensam för hela elen militära 

organisationen och således omfatta alla 

försvarsgrenar. Den bör ha sin tyngel

punkt i ett filosofiskt och konceptuellt 
perspektiv och bör avhandla kopplingen 

mellan politik och militära maktmedel , 

men även hur dessa kan nyttjas i interak

tion med en stats övriga säkerhetspolitis

ka maktmedel. Doktrinen bör också ska

pa förståelse för krig/konflikters olika di
mensioner, natur och karaktär. Den bör 

vidare beskriva och förklara de koncep

tuella grunderna för utnyttjandet och an

vändandet av militära maktmedel samt 

strategins operationella dimension, dvs. 
vilka militära mål, medel och metoder 

som bör väljas eller enklare uttryckt den 

valda militärstrategin. Doktrinen syftar 

således till att förklara och förmedla ett 
gemensamt synsätt för användande av 

militära maktmedel samt utgöra grunden 

för en gemensam begreppsapparat. 
Den operativa doktrinen, som också 

bör vara försvarsmaktsgemensam, bör 

konkretiseras i operativa principer för 
stridskrafternas utnyttjade. En operativ 

doktrin bör således ha sin tyngdpunkt i 

principer för genomförandet av operatio

ner. 
Higher leve! doctrine is cancerned 

wirh the principles thai govem rhe con

duct of operations at all levels and with 

the operalionallevel of con.flict57 

189 



Ii 

En operativ doktrin skall förk lara och 
skapa förståelse för den operativa nivåns 
roll som länk mellan den strategiska och 
taktiska nivån. Den operativa nivån ka
raktäriseras av ledning, samordning och 
planering av militär verksamhet inom ett 
visst geografiskt område under en viss 
tid. Den operativa doktrinen bör då be
skriva grundläggande principer, med ut
gångspunkt från en tydlig krigförings- el
ler insatsmetod5

R, hur detta bör utföras, 
dvs. det bör även ske en nedbrytning och 
konkretisering i funktioner som ledning, 
logistik och underrättelsetjänst. Opera
tionskonsten får således en mycket fram
trädande roll i detta doktrindokument 
Därmed torde denna doktrin , ur ett mili
tärteoretiskt perspektiv, vara mest intres
sant att studera. Eftersom doktr indoku
mentet har sin tyngdpunkt i genomföran
det av operationer, bör hela spektrumet 
av operationer behandlas.59 

!t provides an authoritative guide to 
the conduct of operations, including ope
rations other than wa1; and set s out the ba
sis of how to think about operational pro
blems, not what to do about them. lts pri
mary focus is war jighting and how com
manders should apply operational art to 
achieve vietory across the spectrum of 
conflict 60 

Försvarsgrensdoktriner likstä lls i var
dagligt tal med taktiska doktriner, vilket 
kan vara missvisande. Detta torde vara 
särskilt tydligt eftersom det är syftet med 
verksamheten som avgör på vilken nivå 
en en het verkar och följaktligen om dok
trinen är strategisk , operativ e ller taktisk. 
Vi kan till en början konstatera att en 
försvarsgrensdoktrin har att underordna 
sig den eller de försvarsmaktsgemensam
ma doktrinerna, vilka utgör de bärande 
ideerna för utformningen av doktriner 
på lägre nivåer. 61 En försvarsgrensdok-
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trin bör också behandla den militärstra
tegiska och operativa nivån , men utifrån 
ett försvarsgrensperspektiv. 

The maritime doctrine f ... f in essence 
il is a military-strategic levet doctrine 
viewed from a maritime perspective.62 

Doktrinen bör ha sin tyngdpunkt i att 
beskriva och förk lara försvarsgrenens 
förmågor och särart samt hur dessa mili
tära medel kan utnyttjas enskilt och i ett 
större (operativt) sammanhang, i gemen
samma operationer. Den skall således på 
ett tydligt sätt beskriva och förklara för
svarsgrenens roll i det större samman
hanget och bör snarare ses som en del av 
det operativa doktrindokumentet I mo
dern krigföring förs striden i flera dimen
sioner, vilket innebär att detta dokument 
inte enbart kan avhandla egen försvars
gren.63 Ä ven detta doktrindokument be
står till stor del av förklarande respektive 
förståelsekunskap, som i sin tur utgör ett 
viktigt fundament för det dokument, 
doktrin eller reglemente, som tar sig an 
den taktiska nivån ell er rättare sagt det 
praktiska handlandet. Ett sådant doku
ment är således mycket mer specifikt till 
sin kontext och utgörs av vad som kan 
sägas vara rekommenderade handling
ar(>'~ Frågan vi måste ställa oss är om det 
är ett annat doktrindokument eller om 
det ingår i ovan beskrivna försvarsgrens
doktrin . Ä ven här finns det olika vägval 
att göra. l en svensk kontext kanske det 
rent av skall vara ett reglemente med 
hänsyn till dess funktion . På så sätt und
viks också en sammanblandning mellan 
doktrin och reglemente. 

Teoretiska grunder ur ett 
miltärteoretiskt perspektiv 
Vi har tidigare konstaterat att en doktrin 
bör ta sin utgångspunkt i militärteorin. 
Avsikten med detta kapitel är att be-

handla några doktrinära och teoretiska 
grunder en doktrin kan vi la på. 

Krig - ett ickelinjärt fenomen 
Sun Zi och von Clausewitz påtalade re
dan på sin tid att krig är ett komplext fe
nomen. När vi talar om komplexa feno
men eller system menar vi sådana där så
väl sakförhållanden och skeenden intera
gerar.65 Modern krigföring anses idag ha 
blivit alltmer komplex bl.a. med hänsyn 
till den teknologiska utveck lingen , vi lket 
i sin tur har inneburit en helt annan di
mension av osäkerhet 66 l krig kommer 
aldrig osäkerheten eller det oförutsägba
ra kunna elimineras, oavsett tekniknivå , 
eftersom kriget består av en mänsklig 
växelverkande interaktion, en kamp mel
lan viljor. Just att kriget uppfattas som en 
duell, en tvekamp, är ett kännetecken på 
kriget som ett ickelinjärt .fenomen, vilket 
von Clausewitz också mycket riktigt på
pekade. 

Innan vi behandlar begreppet icke
linjärt fenomen skall något nämnas om 
hur vi kan se på krig. Kriget kan ses som 
en aspekt av politiken , vilket i sin tur 
innebär att krigföringen är underordnad 
de politiska målen , men också att det är 
politiken som bestämmer dess karak
tär67 All reflektion över krig måste börja 
med reflektion över vad användandet av 
våld innebär och vad som kan uppnås ge
nom användandet av fysiskt våld , dvs. mi
litära maktmedel.r,s Att förstå krigets vä
sen innebär således att förstå användan
det av det fysiska våldet i relation till en 
motståndare. Det fysiska våldet är med
let för att uppnå målet, och målet är att 
påtvinga motståndaren ens vilja. Krigets 
essens är således en kamp, en våldsam 
kamp mellan fientliga aktörer, där aktö
rerna försöker påtvinga varandra sin vil
ja. Kriget kan därmed uttryckas som en 

interaktion , en växelverkande process, 
som symboliseras av kampen om viljan, 
där målet är att ödelägga motståndarens 
vilja till fortsatt kamp. 

Kriget är inget annat ön en utvidgad 
tvekamp. f. .. J Kriget ör alltså en våldsakt 
för att påtvinga motståndaren vår vi/ja 69 

Åter till begreppet ickelinjärt feno
men, eller rättare sagt ickelinjär teori. 
Ickelinjär teori har sin grund i kaos- och 
komplexitetsteori.70 l den här betyde lsen 
har ickelinjär inte med formationer på 
slagfä ltet att göra, utan det handlar om 
ett system i vilken orsak och verkan inte 
är proportionerligt. Det ickelinjära ka
rakteriseras så ledes av att små händelser 
eller förändringar (orsak) kan få en 
mycket stor och avgörande effekt (ver
kan) , vilket, i sin tur, innebär att det ock
så blir mycket svårt att förutsäga utgång
en eller resultatet. 11 Vidare är helheten 
inte lika med summan av delarna, vilket 
innebär att interaktionen mellan delarna 
i ett system kommer att framkalla ny in
put. Essensen i ett system är således in
teraktionen mellan systemets olika ele
ment, där interaktionens karaktäristik är 
ickelinjär. Vi kan således säga att ett 
ickelinjärt system, per definition, är ett 
öppet system, vilket även innebär att det 
inte går att ana lysera systemet isolerat 
från sin omgivning. 72 

What the empirical .fclCt of nonlinear 
dynamics does is to explain how such 
small differences or chance occurrences 
of the kind you can never real/y foresee 
can give rise ro Iong term unpredictabili
ty.n 

Den mänskliga interaktionen och di
mensionen av krig tillsammans med frik
tioner och att kriget kan ses som tillfällig
heternas och slumpens spel, kan sägas ut
göra ickelinjära faktorer. Krigets natur,74 

enligt von Clausewitz syn, innehåller så-
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ledes ett antal ickelinjära faktorer. De 
ickelinjära faktorerna bidrar till att kri
gets praktik kommer att präglas av osä
ke rh et och oförutsägbarhet Det ickelinj
ära och oförutsägbara i krigets natur 
innebär också att gapet me ll an krigets te
ori och praktik aldrig helt kan överbryg
gas. Därför kommer det inte heller kun
na formuleras en positiv teori om krig, 
även fast de s.k. krigföringens principer 
idag existerar. Dessa principer har dock 
endast en relativ validitet, men a ldrig en 
absolut. 75 En ickelinjär faktor, som är 
värd att utveckla något, är begreppet 
friktion. Friktionen är de slumpmässiga 
tillfälligheter, som gör att det tänkta inte 
kan förverkligas, vilket få r symbolisera 
att krigets verklighet aldrig kan överens
stämma med det planlagda. Vi kan ut
trycka det som att krigets teori skiljer sig 
från det verkliga kriget. 76 

l krig är allt mycket enkelt, men även 
det enklaste är svårt. [. . .} Friktion är det 
enda begrepp, som mer eller mindre mot
svarar de faktorer, som skiljer del verkliga 
kriget från kriget på pappret.77 

Krigets essens, som en kamp mellan 
viljor, är en grogrund som kommer att 
skapa friktion, dvs. friktion som uppstår 
genom en interaktion med en motstån
dare. Det talas även om andra former av 
friktion , friktion som finns eller uppstår i 
egen organisation, friktion som har sin 
grogrund från omgivningen och miljön 
och friktion som yttrar sig som en kombi
nation av dessa former. Friktion är alltså 
ett sammansatt fenomen, vilket innebär 
att det i sig själv är oförutsägbart och 
okontrollerbart. En militär organisation 
måste således lära sig att leva med och 
kunna hantera friktioner. Därmed kan vi 
dra slutsatsen att en krigsteori är bristfat
tig om den ignorerar fenomenet friktion. 
En teoretisk behandling av friktion mås-
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te således ske tillsammans med andra 
viktiga aspekter av en krigsteori. 7s 

General frietian wi/1 continue to be 
central to future warfare regard/ess of 
techno/ogica/ changes in th e means of 
comba/79 

Avslutningsvis kan v1 konstatera att 
den mänskliga dimensionen i krig är he lt 
central , eftersom krig är en kamp mellan 
viljor, en dyn amik i mänsklig interaktion . 
Faran, tillsammans med krigets fysiska 
och psykiska påfrestni ngar utgör en gro
grund för krigets friktioner. Krigets 
mänskliga dimension kommer således att 
medföra att friktioner, oavsett i vilken 
form de tar sig uttryck på , alltid kommer 
att ha både en psykologisk som fysisk in
verkan på krigföringen. D en mänskliga 
dimensionen i krig medför därmed, att 
de moraliska faktorerna blir mycket cen
trala och viktiga inslag i krig, vilket i sin 
tur innebär att bryta motståndarens vilja 
blir en huvudmålsä ttning.80 

No degree of lechnologica/ deve/op
ment or scientific calculation will overco
me the human dimensions in war. Any 
doctrinew h ich f ... J neglec/s the impact of 
the human w i/l on the conduct of war[. . . j 
is therefore inherent/y false. 81 

Krigföringens principer 
Principles of war are a collection of bas i c 
experience parameters; ru/es, or maxims 
of conventional warfarefor the successfu/ 
conduct of military operations. They are 
the resu/t of a comprehensive scientific 
analysis of campaigns and wars82 

G enom studier och analys av erfaren
heter från krigs- och militärhistorien har 
militära tänkare genom tiderna försökt 
att skapa någon form av syntes om krig
föring, en slags krigsteori. Denna syntes 
har bestått av att ett antal principer för 

... 
krigföringen har formulerats83 Principer
na är så pass universell a och fundamen
tala att de kan sägas utgöra tidlösa san
ningar om krigföring. De är med andra 
ord en slags essens av krigs- och militär
histori ens erfarenheter, oavhängiga av 
tid, plats, organisation och teknologi.84 

Principerna skall inte uppfattas, och gör 
det knappast numera, som ofelbara ve
tenskapliga lagar utan skall ses som ett 
antal aspekter på krigföring, som är all
mänt vedertagna och kan tj äna som väg
ledning vid planering och genomförande 
av militära operationer.85 

Krigföringsprincipe rn a förekommer i 
skiftande antal , utformning och lydelsen 
varierar mellan olika försvarsgrenar och 
länder. De flesta av principerna är så ge
nerella att de förekommer på både stra
tegisk, operativ och taktisk nivå, men kan 
sägas framförallt vara av operativ na
tur.86 Innebörelen och betydelsen av prin
ciperna kan dock vara olika beroende på 
vilken nivå eller situation som avses. 
Krigföringsprinciperna kan betraktas 
som ett analysinstrument, som gör det 
möjligt att strukturera verkligheten i re
lativt avgränsade block. De utgör således 
inte en teori , utan skall enelast ses som en 
slags riktlinjer i stöd- och nyckelorcls
form.87 Vi måste dock beakta att ju mer 
kortfattat principern a beskrivs desto 
större är risken för et t dogmatiskt använ
dancle.88 Ett ord är inre en krigförings
princip. Det är innebörden av ordet och 
tankarna bakom som är det väsentliga 
och det är först när denn a förståelse finns 
som krigföringsprinciperna blir värdeful
la som ett vägledande instrument och 
kan skapa förståelse för krigföringen.89 

Eftersom principerna är abstra kta till sin 
natur krävs det dock alltid omdöme och 
förnuft vid användandet av dem i olika 
situationer. 90 

l elen militärteoretiska litteraturen 
från väst är elen dominerande synen och 
uppfattningen att krigföringsprinciper 
inte förändrasY' Principerna kommer så
ledes även i fortsättningen vara aktuella 
och kunna ses som olika aspekter på 
krigföring. l takt med att villkoren för 
krigföringen förändras, som en följd av 
den teknologiska utvecklingen, kommer 
endast användn in gen och tillämpningen 
av vissa principer förändras, men inne
börden kommer förbli clensamma.92 E n 
del principer kommer att kunna nyttjas 
på det framtida slagfältet utan modifie
ringar, medan andra kan komma behöva 
modifie ras för att kunna möta de föränd
rade villkoren på slagfältet.93 Kunskap 
och insikt om dessa generella principer 
torde bidra till en ökad förståelse för 
krigföring och principerna bör därmed 
utgöra en del av den militärteoretiska ba
sen vid utformning av doktriner och då 
framförallt i en operativ doktrin , där 
principer för stridskrafternas utnyttjande 
bör konkre tiseras. 

The principles f ... J have been t reat ed 
by most theorists as brief" recommenda
lions for the successful conduct of armed 
struggle. f. .. j the principles are based on 
both experience of .fighting and "com 
monsense considerations". [. .. ] the y are 
logical conc/usions derived from thinking 
about arm ed st rugg/e.[. .. j the y serve as a 
gu ide for action Y• 

Manöverteorin, manöverkrigföring 
och den indirekta metoden 
Tankarna bakom manöverkrigföring är 
mycket gamla och kan spåras ända tillba
ka till Sun Zi. 

Var snabb som vinden, långsam som 
skogen, aggressiv som elden, orubblig 
som berget, obskyr som mörkret och rör
lig som åsksnärten. Handla först efter att 
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ha övervägt möjligheterna. Den som först 
förstår n ör direkta eller indirekta aktioner 
skall användas segrcu~ Detta är konsten att 
manövrera 9

' 

Manöverkrigföring är den kompo
nent inom manöverteorin som behandlar 
användningen av militära styrkor i strid. 
Begreppet manöverteori skall ses i ett vi
dare perspektiv, att det finns fler makt
mede l, än bara de militära , att använda , 
för att uppnå sina mål. 96 l detta perspek
tiv får o rdet manöver e n mer abstrakt be
tyde lse, än den traditi o nella uppfattning
en att manöver sker i rummet. Att ma
növrera skall i detta sammanhang förstås 
som att företa smarta drag med syftet att 
skapa e n fördelaktig situation. Manöver 
inom manöverteorin handlar därmed 
lika mycket om en mental som fysi sk ma
növer. Utgångspunkten är att det är möj
ligt att genom manöver undvika kon
frontationer i situationer där motstånda
ren är stark , iställ et skall dennes svaghe
ter systematiskt utnyttj as. 

Begreppet manöverkrigföring har va
rit känt sedan länge och många militär
teoretiska verk har också avhandlat det
ta ämneY7 Kärnan i manöverkrigföring är 
att koncentrera sig på motståndarens 
möjligheter att genomföra sin operation 
och nå sina mål. Motståndarens svaghe
ter, t ex hans viktiga och knappa resurser, 
identifieras, varefter dessa angrips, så att 
hans möjligheter och vilja att fortsätta 
kampen ödeläggs.% Manöverkrigföring 
skall således inte likställas med snabba 
framryckningar och rörelser på slagfäl
tet. Det handlar mer om et/ sött att flinka 
där överraskning, initiativ och relativ 
snabbhet kombine ras med verklig be
slutsamhet att lyckas med målet, att lam
slå motståndarens möjlighet och vilja att 
föra striden vidare. Grunden för detta 
sätt att tänka är att sätta motstå ndaren i 
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ett för honom ogynnsamt läge och sedan 
utnyttja denna situation eller framgå ng 
till att utmanövrera honom. 

Man överkrig är i förs/a hand inte en 
metod utan ett sätt att länka där de psyko
logiska faktorerna oftast är avgörande. 
Det är genom initiativkrafi och mod att 
agera okonventionellt som motståndaren 
skall försättas i sådan osäkerhet, både 
psykiskt och fysiskt, att han inte förmår 
vidta effektiva motåtgärdeJ~ Han skall 
tappa kontrollen över skeendet.99 

Ett viktigt vapen i ma növerkrigförin g 
är tempo, att manövrera i tidsdimensio

nen. Ett högt tempo både i beslutspro
cessen och vid själva utförandet av ope
rationen är nyckeln till framgång. Att nå 
ett högre tempo än motståndaren be
skrivs ofta som att komm a innanför mot
ståndarens beslutscykel eller OODA
loop.100 En snabbare beslutscykel än mot
ståndaren är således avgörande vid om
sättandet av manöverteorin och manö
verkrigföring till praktisk handling. Bety
delsen av hastighet och tempo betonades 
också redan av Surr Zi. 

Hastighet är avgörande i krig. Utnyttja 
att den andra inte hinner med, använd 
oförutsedda vägar och anfall där han inte 
är beredd. 101 

Essensen i manöverkrigföring är allt
så att manövrera ut motståndaren både 
fysiskt och mentalt , försätta honom ur 
balans och skapa ett sammanbrott i hans 
organisation, en systemkollaps.102 Detta 
åstadkoms genom kreativ rörelse till för
delaktiga positioner. Dessa positioner 
skall sedan utnyttjas för att lägga egen 
styrka mot motståndarens svagheter, i 
rätt tid och där motståndaren minst för
väntar sig ett anfall, vilket även Liddell 
Hart uttryckte med sin teori om den indi
rekta metoden. 103 En insikt i dessa tankar 
är också nödvändigt för att förstå mo-

.. 
dem västlig manöve rteori och anses ock
så vara en av kärnprinciperna i ett manö
verorienterat koncept. 104 

Centralt i den indirekta metoden är 
att manövrera , både i en fysisk och i en 
psykisk dimension , så att en så ofördel

aktig situation som möjligt skapas för 
motståndaren, en förskjutning av styrke
förh ållandena till egen fördel. Denna för
skjutning skall följas upp med ytterligare 
manövrering, så att motståndare ns hand
lingsfrihet berövas. Det fysiska elemen
tet utgörs av manöver och röre lse mot 
punkter där motståndaren kan bjuda 
minst motstånd , vägen med minsta mot
stånd. Det psykologiska elementet kan 
sägas bestå av det minst förväntad e, vil
ket skall få effekten att motstå ndaren 
upplever en känsla av att vara fast i en 
fäll a och ha förlorat handlingsfriheten. 
Om den indirekta metoden skall få full 
effekt måste båda dessa element, det fy
siska och psykologiska, kombineras. 105 

Den perfekta strategin torde vara det 
tillvägagångssätt som till lägsta kostnad 
åstadkommer ett avgörande och att må
len uppnås. Inom militärteorin görs en 
åtskillnad mell an den direkta och indi
rekta strategin. En direkt strategi kan sä
gas vara med militära medel söka nå en 
militär seger genom en direkt kraftmät
ning med motståndarens huvudstyrka. 
Det väsentliga draget hos den indirekta 
strategin ligger i att den söker nå ett av
görande med andra medel än den militä
ra segerns. 106 Enligt Liddell Hart var den 
fulländade strategin " the destruction of 
the enemy's armed forces- through their 
unarming by surrender- without any .fig
hting."107 Utifrån detta utvecklade han 

sin teori om den indirekta metoden, som 
han betraktade som den bästa strate
gin.108 Teorin skallmer ses som en filosofi 
eller förhållningssäll till krigföringen och 

inte en plan eller metod för hur slag och 
fälttåg skall vinnas. 109 

Vi kan konstatera a tt begreppen indi
rekt strategi och indirekt metod kan för
villa. Den huvudsakliga skillnaden mel
lan de n indirekta metoden och den indi
rekta strategin ligger i att den indirekta 
metoden har en geografisk karaktär, i 
form av en manöver. Den indirekta me
toden siktar i själva verket på militär se
ger och kan således placeras inom ramen 
för den direkta strategin. Det är bara för
beredelse rna för den militära segern som 
är indirekta ,110 att manövrera så att mot
ståndaren hamnar i en ofördelaktig posi
tion innan drabbningen tas. Skillnaden 
mellan en direkt strategi (metod) och e n 
indirekt metod kan sålunda ses som när i 

tid det avgörande slaget skall tas, men 
metoden för att uppnå en seger är den
samma, nämligen att besegra motstånd a
rens styrkor i strid. 111 

Utnötningsteorin och 
utnötningskrigföring 
För att få full förståelse för ett doktrinärt 
tänkande som bygger på manöverteori 
och manöverkrigföring bör vi också be
handla elen krigföringsform som lägger 
tonvikten på eldkraft och utnötning. Ut
nötningskrigföring11 2 bygger på den s.k. 

utmattnings- eller utnötningsteorin och 
tar utgångspunkt i vad man ofta inom 
engelskan kallar attritional CLdture. Cen
tralt inom denna huvudriktning är tron 
på att militär seger kan uppnås genom att 
konfrontera motståndarens styrkefält 
(hans kapaciteter och förmågor) , oftast 
hans huvudstyrka. Utnötningsteorin 
innebär att motståndarens styrkor nöts 
ner, ofta genom en materiell styrkeöver
lägsenhet, möjliggjord av en betydande 
industriell bas. Konsekvensen blir att kri
get på nationellnivå betraktas lika myck-
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et som en industriell kraftmätning som 

en militär.'" Teoretiskt skulle vi kunna 

säga att framgång beror på vem som kan 

uthärda längst. 

For attrition theory is about fighting 

and primari/y about casua/ties, f ... j i t ra

kes account of material losses too. An ad

herent of this theory of war simp/y seeks 

to achieve a sh~ft of relative strengths in 

his favour by imposing on the enemy a 

high er casua/ry rare, or mo re broad/y "art

rition rate", than he himself su.ffers. !n 

physica/ terms, this is a two-dimensiona/ 

mode/, the relative rates of ch ange of mass 

with time.114 

Eldkraft och bekämpningsförmåga är 

således det centrala. Manöver och rörel

se är i detta sammanhang underordnat 

och ses endast som ett medel för att för

flytta egen eldkraft till en fördelaktigare 

position för att därmed uppnå en bättre 

verkan. Inom utnötningsteorin anses de

fensiven och försvaret vara den starkaste 

formen av krigföring på både strategisk, 

operativ och taktisk nivå. Detta skall 

dock inte tolkas som att offensiv och an

fallsstrid undviks, utan skall ses i per

spektivet att planläggning sker för att 

uppnå en styrkeöverlägsenhet, både per

sonellt och materiellt, för att kunna över

komma försvarets inneboende styrka. 

Det som vidare karaktäriserar utnöt

ningskrigföring är att framgång mäts i att 

ta och hålla terräng, utan att värdera nyt

tan av detta i ett större perspektiv. strä

van är att ständigt konsolidera tagen ter

räng, istället för att följa upp en vunnen 

framgång och förfölja motståndaren. 

Stor vikt läggs på säkerhet och planen , 

som, i si n tur, sällan överges. Använd

ningen av resurserna kan nästan sägas 

ske matematiskt med planen som ut

gångspunkt och vi kan därmed beskriva 

utnötningskriget som linjärt. 
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En m/got mer sofistikerad men kort

fattadförklaring är att utnötningskriger är 

management-, materiel-, resurs- och förin
te/seorienterat.115 

Begreppen tyngdpunkt, avgörande 
punkter och kritiska sårbarheter 

En felles forståe/se av begreper som 

tyngdepunkt, vitale punkter og kritisk sår

barhet er en forutsetning for et enhetlig fo
kus under p/anleggning, lede/se og gjen

nomforing av militaere opera5joner. 116 

Inom militärteori och doktrinutveck

ling förekommer och används ett flertal 

tämligen unika begrepp. 117 Begreppen 

används även på flera olika sätt och ges 

olika innebörd , vilket tyder på att det är 

av största vikt att definiera dessa be

grepp.118 En del begrepp kan vara svåra 

att översätta med alla nyanser som har 

sitt ursprung i en viss tidsanda och tradi

tion, vilket i sin tur kan skapa en be

greppsförvirring.119 Ett flertal av begrep

pen har en direkt koppling till sättet att 

se på krigföring, dvs. hur ett avgörande 

skall åstadkommas och hur motstånda

rens vilja skall brytas. Det finns således 

ett antal begrepp, såsom tyngdpunkt, av

görande punkter och kritiska sårbarhe

ter, som har en mycket central roll inom 

manövertänkande och manöverkrigfö

ring. Det är också av yttersta vikt att för

stå dessa sammanhang och förhållanden 

om man skall kunna tillgodogöra sig och 

applicera en krigföringsmetod byggd på 

manöverteori. Von Clausewitz införde 

begreppet tyngdpunkt 120 och definierade 

det som: 

f ... l man måste ha klart för sig vad 

som utgör de båda staternas viktigaste 

egenskapa Av dem bildas en tyngdpunkt, 

ett centrum av kraft och rörelse, på vilket 

al/t beror. Det är mor denna som vår 

kraftsamling skal/ rikras. 121 

• 
Tyngdpunkt kan därmed ses som den 

käl/a ti/1 styrka, fysisk eller moralisk, som 

om den blir nedbruten, neutraliserad el 

ler ödelagd kommer att ha en avgörande 

inverkan på motståndarens e ller ens 

egen förmåga att nå de uppsatta militära 

målen. 122 Vi kan således säga att en 

tyngdpunktsanalys går ut på att hitta var

ifrån en motståndare får sin handlingsfri

het, fysiska styrka eller vilja till motstånd. 

Vid en konkretisering torde det innebära 

att vi skall finna varifrån motståndarens 

förmåga till att genomföra militära ope

rationer mot oss härstammar och mer in

direkt de faktorer som understödjer hans 

förmåga till att bruka militär makt. 123 En 

systematisk fokusering på motstånda

rens tyngdpunkt med avsikten att bryta 

hans vilja att fortsätta och slåss, hellre än 

hans förmåga att slåss som sådan, är såle

des mycket viktigt. Essensen, åtminstone 

en av de viktigaste faktorerna att beakta 

vid operativ och strategisk planering, är 

således hur ens egen tyngdpunkt skall 

skyddas och hur motståndarens tyngd

punkt skall påverkas. 124 Teoretiskt existe

rar tyngdpunkt även på den taktiska ni

vån. Begreppet anses dock vara mer an

vändbart på de högre nivåerna, där också 

ett mindre antal tyngdpunkter uppträ

der, samtidigt som konsekvensen blir 

större om tyngdpunkten identifieras fel

aktigt.' 2' 
En direkt metod innebär en koncen

tration direkt mot motståndarens tyngd

punkt, vilket ofta kan innebära en fysisk 

konfrontation med motståndarens styr

kefält. Eftersom en tyngdpunkt ofta som 

regel är väl skyddad torde en mindre 

kostsam metod vara att angripa och slå 

ut de element e ller punkter som tyngd

punkten vilar på, vilket i den militärteo

retiska litteraturen benämns som avgö

rande punkter. 126 En avgörande punkt är 

således en punkt varifrån tyngdpunkten 

kan hotas eller nås och kan finnas både 

inom den geografiska, fysiska och menta

la sfären. Genom att angripa motstånda

rens avgörande punkter kan antingen 

tyngdpunkten blottläggas för angrepp e l

ler så kan tyngdpunkten hotas så kraftigt 

att den tillslut faller samman. De avgö

rande punkterna utgör därmed möjliga 

operativa angreppsmål. 

En analys av tyngdpunkt och avgö

rande punkter är en linjär analys, vilket 

är en svaghet eftersom kriget är e tt icke

linjärt fenomen. 127 Ett sätt att kompense

ra denna svaghet, utgående från erkän

nandel att kriget är ett ickelinjärt feno

men, är att införa begreppet kritisk sår

barhet. En kritisk sårbarhet förutsätter 

att varken vi eller en motståndare kan 

vara stark på alla områden. Begreppet 

bör förstås som en faktor som uppstår 

under en operation där en sammanstöt

ning sker mellan två viljor eller aktörer 

och som en följd av friktionens verkning

ar. Det innebär att de kritiska sårbar

heterna bara i en begränsad grad kan ut

pekas e ller identifieras på förhand. Uti

från detta teoretiska betraktelsesätt blir 

begreppet kritisk sårbarhet helt centralt i 

ett manövertänkande. Vi får förutsätta 

att en motståndare känner sina egna 

tyngdpunkter och avgörande punkter, 

vilket, i sin tur, troligtvis innebär att de 

skyddas. Att angripa en skyddad tyngd

punkt eller avgörande punkt ligger inte i 

linje med en indirekt metod och manö

verteorins ideer. Vi måste således finna 

motståndarens svagheter, vilka vi i detta 

sammanhang benämner kritiska sårbar

heter. Det är således vår förmåga till att 

utnyttja eller skapa dessa samtidigt som 

vi avskä rmar våra egna som skapar ratio

nalitet och bas för en indirekt metod och 

ett manövertänkande, där utgångspunk-
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ten är att det är möjligt att genom manö

ver undvika konfrontationer i situationer 

dä r motståndaren är stark. 
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Brilish Marilime Doclrine, BR 1806, seeond 

ed ition.1999. s.3 
64 lbid .. s.174 
65 Processerna i komplexa system skiljer sig 

fundam entalt från e nkla syste m. Enkla system 

innefattar i a llmänhet e tt lite t antal e nskilda 

delar med relativt svaga inte raktioner dem 

e me lla n. Komplexa syste m däremot innefattar 

e tt me ll anliggande antal aktörer av vitt skilda 

slag. Dessutom är ak töre rna i allmänhet både 

intelligenta och anpassningsbara i elen me

ningen att cle är be redda att ändra sina hand

lingsregler på grundval av ny information. Ulf

ving, L., Spegellabyrinlen, Operaliv-stralgisk 

underräuelseljänsl - Något om teori, empiri 

och melod, 2002, s. l8 

"" Handel, M. L , Maslers of War - C/assical 

S1ra1egic Thoughl, 2001, s.2 
1
'
7 "Vi ser alltså att kriget inte bara är en poli

ti sk akt utan ett verkligt politiskt instrume nt, 

e n fort sä ttning av elen politiska dialogen , e tt 

genomförande av denna med andra medel. 

( ... ]De n politiska avsikten är målet, krige t är 

medle t för att nå de t och medlet kan aldrig ses 

isolerat från sitt mål." Clausewitz, C. von. Om 

kriget, 1991, s.42 

''' Johansson , A. W. , Europas krig, 1994, s.30 

69 Clausewitz, C. von, Om k rigel, 1991, s.29. Von 

Clausewitz betonade att krigets mål , förutom 

a tt påtvinga fi ende n sin vilja, även var att gö ra 

honom värnlös. 
70 Se bl.a. Czerwinski, T. , Coping with lhe 

Bounds - Specu/ations on Nonlineari1y in Mi

litary Affairs.1998, s. lO och Tjöstheim, T. et. al. , 

" lntroduksjon til Nettverksbasert Forsvar''. 

Militaerleoretisk skriftserie nr.l , 2001, s. l1 

71 Se bl.a. Czerwinski , T. , Coping wilh lhe 

Bounds - Specu/ations on Nonlinearily in Mi

lilary Affairs. 1998 och Watts, B. D. , C/ausewil

zian Frielian and Future War, ! 996 samt Tjöst

he im, l. et. al. , "Introduksjon til Nettverksba

se rt Forsvar" , Mi/i[{lerleorelisk skrifiserie nr.1, 

2001 
72 Tjöstheim, l. et. a l. , " In troduksjon til Nett-
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ve rksbase rt Fo rsvar'' , Mililaerteoretisk skrifl

serie nr.! , 2001. s.17 
71 Watts, B. D. , Clausewilzian Frielian and Fu 

/ure War. 1996, s.'ll5 
74 Begreppen krige ts natur och krigets karak

tär kan man re flekte ra öve r. Vid e tt resone

mang om krigets natur är det, enligt min upp

fattning. viktigt a tt gö ra en åtskillnad me llan 

kri ge ts natur och krige ts kara ktär. Krigets na

tur kan sägas vara krigets inre väse n och be

står av ell antal tidlösa ko nstanter, en sorts 

tidlös sa nning, meda n krigets karaktär be

handlar sådant som kan förändra sig med ti 

den. (Förf. a nm .) 
75 H andel, M. 1. , Maslers of War - C/assicrd 

S1ra1egic Thoughl , 2001 , s.26 och 43 
7
" Johansson, A. W .. Europas krig. 1994, s.37. 

Moltke d.ä. be tonade och framhöll starkt det 

oberäkneliga i ett krig, det omöjliga att kon

struera ett regelsyste m för krigföring. Att ett 

krig kunde förberedas men aldrig förutses, 

kan dänned sägas vara de n centrala inne bör

den i Moltk es krigslära . Se bl. a. Johansson. A. 

W. , Europas krig , 1994, s.96f. 
77 Clausewitz, C. von. Omlaigel, 1991 , s.79 
7
' Tashjean, J. E., "Friction", i Margiotta , F 

D.(red.) , Brasse y 's Encyclopedia of Land For

cesand Warfare, 1996, s.411f.f. 
79 Watts, B. D ., C/ausewilzian FricliOI'I and Fu

ture War, 1996, s.l 31 

'" R ekkeda l, N. M .. Moderne krigskunsl - Mili

laermakl under omforming, 2001, s.51 

"' Hayden , H. T. , Warfighting- Man euver War

fare in 1he U.S. Marin e Corps, 1995, s.41 

" Sude, G. ," Principles of war", i Margiotta , F. 

D.(recl.) , Brasse y 's Encyclopedia of Land For

cesand W{//fare. 1996. s.855 

"Ett flerta lmilitära tänkare, som Jomini , von 

Clausewitz, Foch, Willi sen, Fuller m.fl. , har ge

nom tiderna formulerat ett anta l krigförings

principer. Krigfö ringsprincipe rna kan så ledes 

inte knytas till någon särskild tänkare, utan 

skall snara re ses som ett slags samlad visdom 

och kunskap extraherad ur 1800-ta lets militär

teoreti ska littera tur. John F. C. Fulle r, brittisk 

.. 
general och militärteoretiker (1878-1966), var 

de n som kom a tt kodifie ra krigföringsprinci

pe rna, på 1920-tale t, som cl c är kända än idag. 

Hans li sta på krigföringsprinciper kom sedan 

att antas i USA:s försvarsmakt och ingå i dess 

fältmanualer. Krigföringsprinciperna va r: Må l, 

Offensiv, Koncentrat ion, Styrkeekonomi , Rö r

lighet, E nhet lighet, Överraskning, Säkerhet 

och Enke lhet. Se bl. a . Johansson, A. W. , Euro

pas krig. 1994, s.67, Sude, G. , "Principles o f 

war", i Margiotta , F. D.( red.), Brassey 's Ency

clopedia of Land Forces and Wa~järe . 1996, 

s.855 . Se även Leonhard , R. R., The Principles 

of War for !h e Information A ge. J 998. 

" Diesen, S. , Mili!aer slrmegi, 2000, s.157 

" "1l1ey a re practica l guides, not abstract prin

ciples." Liddell Hart, B. H. , Slr{l[egy, 1991, s.334 

'" Friman , H. , och Re ne , J. , Den operaliva 

krigskons/ens grunder, 2000, s.59, Joha nsson, 

A. W. , Europas krig , 1994, s.66 och Diesen, S., 

Mililaer siraleg i, 2000, s.l49 

"
7 Johansson, A. W., Europas krig, 1994, s.66 

88 Sude, G. , "Principles of war" , i Margiotta , F. 

D.( red.) , Brassey~s Encyclopedia of Land For

cesand Warfare, 1996, s.856 
89 Se Hughes, W. P, Fleel TaCiics - lheory and 

praclice , 1986. s.140- 145 och Liddell Hart , B. 

H ., S1ra1egy, 1991 , s.334 

"' Schneider, B. R. och Grinters, L. E. (red.) , 

Balliefield of l h e Ful u re- 2 /" Cenrury Warfru·e 

lssues. 1995, s.38 
91 Lider, J., Mililary lheory - Concepr, Slruc/ure, 

problems, 1983, s.284 

n Särskilt tydligt är de tta i fråga om principen 

kra ftsamlin g, som idag måste ses i e tt vidare 

sammanhang på grund av de modern a vapen

systeme ns mycket långa räckvidder. (Förf. 

an m.) 
93 Schneider. B. R. och Grinters, L. E. (red.) , 

Balliefield of the Fulure - 2 / '' Century Warfare 

lssues, 1995, s.6. J Balliefield of 1he Ful u re, s.S-

42 och i The Principles of War for 1he lnfo rma

lion !lge, 1998 av Leonhard R. R. di sk uteras 

om det krävs förändrade krigföringsprincipe r 

med hänsyn till a tt det nu är andra och i vissa 

fall helt nya förutsättningar på slagfälte t, samt 

även en del nya villkor för krigföringen. 

94 Lide r, J. , Mililary 1he01·y- Concepl, slmCiure, 

problems, 1983, s.220 

"' Be n g, O. K. och Pette rsson , B. , Sun Zis krigs

kons/ , 1999. s.79 
96 Forsvarels fellesop eralive doklrine , de l A. 

G runnlag, 2000, s.49 
97 J modern teoribildning mä rks bl.a. W. S. 

Lind , som med sin Man euver War fa re /land

book har få tt sto rt genomslag i amerikansk 

och västeuropeisk doktrinutveckling. Hans 

tankar är. i sin tur, i hög grad påve rkade av tys

ka koncept från me llankrigstide n bl.a . infiltra

tionstaktike n och blixtkrigskonceptet Andra 

moderna militärteoreti ska verk är Leonhard, 

R. R. , The Ar! of Maneuver, 199 1, Simpkin, R. , 

Race lo the swifl - Thoughls on Tivenly-Firsl 

Cen[/(ry W{//fare, 1985 och Hooker, R. D. 

(red .), Man euver Warfare - !In anthology, 

1993. 

"·'Cedergren et. al. , Markstridslwncepl 2000 -

en ide för hur markstridskraflerna bör ulveck

las , 1999. s.7 
99 Claesson , M., Ericson, L. , och Ma ttsson , P. 

A., Manöverlänkande, 2001 , s.3 
100 OODA-Ioopen står för Observatio n-Orien

tation-Decision-Action. Teorin om OODA

Ioopen. the Boycl Theory, utveckl ades av 

överste John Boyd efter studier av luftstrider 

unde r Korea krige t. "The Boyd 1l1eory defi

nes what is meant by the wo rd ma ne uve r in 

the te rm ma ne uver warfare. Maneuver means 

Boyd Cycling the enemy, be ing consistently 

faster through however man y OODA loo ps i t 

takes until th e enemy loses his cohesion - until 

he can no longer fight as an e ffective , organi

zed force." Se Lind, W. S .. Maneuver Warfare 

l/aJ1(/book , 1985, s.4-6 och Lind. W. S. , ""ll1e 

Theory and Practice of Mane uver Warfare" i 

Hooker, R. D. (red.) Maneuver W{//järe - An 

A nlhology, 1993. s.8-9 

"" Beng, O. K. och Pet tersson, B. , Sun Zis 

krigskonsl, 1999, s. 137 
102 Även von Clausewitz uttryckte detta. "(. .. ] 

påtvinga fi enden vår vilj a är målet. För a tt sä

kert uppnå detta mäl måste vi gö ra fi enden 

värnlös och detta är begreppsmässigt det 
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egentl iga må let för krigshandlinge n.'' Clause

witz, von C., Om kriget, 1991 , s.29 
103 På e nge lska " the slra tegy of indirect ap

proach '' e ll e r bara " indirect approach ''. Tan

karna runt den indirek ta metoden anses än 

idag vara e n av de mest centra la militärteore

tiska ideer. (Förf. an m.) 

'"' R ekkeda l, N. M. , Moderne krigskunst - Mi

litaerrnakt under ornforming, 2001, s.304 

"" Vägen med minsta mo lstånd kallade Lid

dell Ha rt " the Iine of !east resistance" och den 

minst förväntade vägen ka llade han " the Iine 

of l east expectation" . Liddell Hart, B. H. , Stra

regy, 1991, s.327 

'"" Bcaufre, A .. Modern strategi fö r fred och 

krig, 2002, s.l02f. 
107 Liddell Hart , B. H. , The Decisive Wars of 

History, 1929, s. l 53 f. Denna ide kän ner vi igen 

från Sun Zi som uttryckte att den största se

gern är den som uppn ås utan strid. Se Ben g, n 
K. och Pettersson, B. , Sun Zis krigskonst, 1999, 

s.25U. Liddell Hart använde begreppet indi

rekt metod för att beskriva hur en motstånda

re skulle besegras på ett så ekonomiskt sä tt 

som möjligt på både strategisk, operaliv och 

taktisk nivå. Ett fundamentalt underliggande 

budskap i den indirek ta me tode n kan alltså 

sägas vara st ridseko nomi. 

'"' D et var detta som Liddell Hart kallade "the 

st rategy of indirect approach ", som ibla nd 

översätts till indirekt strategi, vilket kan förvil

la. En bättre översiittning ä r indirekt metod. 

Begreppet indirekt metod blev emellertid inte 

uppfunnet av Lidde ll Hart , utan en indirekt 

metod har använts i krigföringen sedan lång 

tid tillbaka i historien. Liddell Hart framstår 

närm ast som en arvtagare till 1700-talets mili

tärteoretiker med de ras höga uppskattning av 

manövern. Sc bl. a. Johansson. A. W. , Europas 

krig, 1994, s.251 och Rekkedal, N. M., Modeme 

krigskunst - Militaermakt under omforming, 

2001 , s.300 
109 Rekkedal , N. M. , Moderne krigskunst - Mi

liraermakt under omforming, 2001 , s.301 
1111 Beaufre, A ., Modem strategi för fred och 

krig. 2002. s.103. 
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111 Lider,J. , Milirary Theory - Con cepr, stmcru

re, problems, 1983. s.209. 

"' På e nge lska används begreppet "attri tion 

warfare". Detta kapitel ä r en bearbetning av 

Rekkedal , N. M. , Modem.e krigskunst - Mili

laermakrunder omforming, 2001, s.403-405 
11 3 Pa llin , K. och Lagerlöf. J. , "Utnötningskrig 

inge t för små nationer", FOA-lidningen nr 4, 

oktober 1999, s.l7. Se även Strohmeier, H . eL 

a L "Förutsättningar för ma növerkrigföring" i 

Bengtsson, A. och Mattsson, P A. (red.), Ma

növerkrigforing- rnetod eller lanke?, 2000, s.44 
1

" Simpkin, R. , Race lo the swif 1- Thoughls on 

Twenty-First Cenrury Wmfare, 1985, s.20 

'" Humme lgren, J. , Manöverkrig, FOA-rap

port juli 1989, s.5 
116 Forsvarels fellesoperali ve doklrine, de l A , 

Grunnlag, 2000, s. 59 
11 7 Exempe l på begrepp kan vara tyngdpunkt, 

kraftcentrum , avgörande punkter, kritiska sår

barheter, manöverteori , manövertänkande, in

direkt me tod, kraftsamling med fl e ra. (Förf 

anm.) 
11 8 Som exempel kan nämnas all i Leonhard, 

R. R. , The Art o( Maneuver, 1991 , s.20, kan det 

läsas att: "The enemy's CoG is not his source 

of stre ngth; i t is his critical vulnerability." Dä

remot i Vego, M. , Center of Gravily , 1998, pu

blicerad i Military Review mars-april 2000, 

s.23, kan det läsas att: "Often the CoG is un

derstood as being on e of enemy's vulnerabili

ties. Howeve r, a COG is found among crit ica l 

strengths - never crit ical weaknesses or criti

cal vulne rabiliti es.'' 

" " Avsikten i detta kapitel är inte att fullstän

digt reda ut begre ppe ns teore ti ska grund. En 

diskuss ion om begreppen "Center of Gravity" 

och "Schwerpunkt'' hade förvisso varit intres

sant , men ligger inte inom ramen för de nna 

uppsats omfå ng. Här får jag istä lle t hänvisa till 

RekkedaL N. M .. "Begreppe n Center of Grav

ity och Schwerpunkt'' och Claesson, M., "Frei e 

Operat ionen- e tt tillskott tillutvecklingen av 

manövertänkandet?" Båda essäerna kan läsas 

i Claesson , M .. Ericson, L. och Mattson, P. A. 

(red.) , Manöverlänkande - Essäer kring /eori 

och praktisk tillämpning, 2001. 

12° I svenskan förekommer även begreppet 

kraftcentrum. Översätts vanligtvis till "Center 

of Gravi ty'' på engelska och har sitt ursprung i 

det tyska begreppet "Schwerpunkt" . Se bl.a. 

Friman , H. och Rene, J. , Den operaliva krigs

konstens grunder, 2000, s58 och 72. ''Schwcr

punkt" härstammar från von Clausewitz och 

har genom historien ändra t betydelse och me

ning. l tyska språket kan begreppet sägas inne

håila två abstraktionsni våer. Den grundläggan

de innebörden syftar på tyngdpunkt i en mer 

fys isk mening, att fysiskt lägga kraft och tyngd 

till en viss plats. Den andra och högre abstrak

ti onsnivån syftar på en bi ldlig tyngdpunkt. Von 

Cla usewitz innebörd av begreppet va r i huvud

sa k baserad på den högre abstrakt ionsnivån. 

"Schwerpunkt" har under dc senaste ca 100 

åre n brukats i tysk krigföring med en annan be

tydelse ii n von Clausewitz ursprungliga mening 

med begreppet. "Schwerpunkt" stod också 

mycket centralt i tyskt tänkande inför och un

der andra världskriget och användes tillsam

mans med ett annat begrepp, "Aufrollen" (rulla 

upp), för att beskriva e tt krigföringskoncept 

som sedan i tysk litteratur blev känt som 

"Flachen und LUckentaktik" . "Schwerpunkt' ' 

kunde nu översättas med det svenska ordet 

kraftsamling e ller kraftsamlingsriktning. Se 

Miksche. FO., Blilzkrieg, 1941 , s.53f.f. Denna 

taktik (surfaces and gaps) är sedan känd som 

ett viktigt element i manöverkrigföringen, dvs. 

undvik motståndarens styrkor, angrip iställ et 

hans svagheter. "You wanl ro pul your Sch wer

punkt opposite a gap, no! a Sl.uface. In maneuver 

war(are, you always lry to avoid 1he enemy 's 

slrength and huri your srrength again.51 his 

weaknesses.'' Sc Lind . W. S. , Manuever Wmjare 

Iland book, 1985. s.1 8 
12 1 Clausewitz, C. von , Om kriget, 1991 . s.606 

"
2 Vego, M. , Cemer of Gravily, 1998. publicc

rad i Milita ry Review mars-april 2000, s.24. Se 

även Rekkeda l, N. M .. Modeme krigskuns/ -

Militaermaklu11der omforming, 200 l , s.347 

123 Forsvarels fe //esopermive doklrine , del A, 

Grunn lag, 2000, s.60 
12

' Vego, M. , Center of Gravi1y, 1998, publice

rad i Mi litary Review mars-april 2000, s.23 

t25 lbid. , s.26. Se även Rekkeda l, N. M. , Moder

ne krigskunsl - Mililaerma/a under omfor

ming, 2001, s.349f. 
1
2
6 På e nge lska används begreppet ·'Decisive 

Po int " som har sitt ursprung från Jominis teo

ri e r om krigföring. l hans berömda verk Precis 

de far/ de la guerre skri ve r ha n om en grund

läggande princip för a ll a krigsoperationer: ·'To 

throw by strategic movemcnts the mass of a n 

arm y, success ive ly, upo n the decisivc points of 

a theatre of war, and also upon the communi

ca tions of the enemy as much as possible with

out comprom ising one's own. [ ... ] On the batl

lcfield , to throw the mass of the fo rces upon 

the decisive po int , or upon t ha t portion of has

tile Iine wh ich it is of the first importance to 

overthrow." Rimstrand, T. (red.), S!rategisk lä

sebok, 1997, s. l 04. I NATO G/ossary of Terms 

and DeJini Iions, AA P-06 (V) - modified ver

sion 02 definie ras "D ecisive Point" som: " A 

point from which a hostile or friendly centre 

o f gravity can be thrcatened. This point may 

exist in time, space o r the information envi

ro nme nt." 
127 Försvarshögskolan , FHS skrive lse 19 

400:60324, FHS yllrande över "Remiss 2- Mi

liiärsrrategisk doktrin '', 2002-02-28, s. lO. Kriget 

som ett ickelinj ärt fenomen behand las vidare 

under rubri ken "Krig - ett ickelinjärt feno

me n" på sidan 191. 
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Debatt 

Några reflexioner kring ett inträdesanförande 
Inga-Lena Fischers inträdesanförande 

med titeln "Et! decennium med Marinen" 

(TiS nr 1/2003) är ett av de bättre i gen

ren som jag läst på senaste tid. Kloka syn

punkter, o komplicerat språk och njut

bart även för de i det nya nätverksfö rsva

rets mindre förtrogna läsarna. Inga-Lena 

synes vara ett av de mer lyckade valen till 

korresponderande ledamot, inte minst 

därför att vi har att se fram emot ytterli

gare klok korrespondens i tidskriften 
från hennes sida. 

På Blekinge Läns Tidnings ledarsidor, 

där hon flitigt medverkat, nämner hon bl 

a rel ationerna mellan Marinen och övri

ga försvarsgrenar. Hon säger på ett stä ll e: 

"Den lilla försvarsgrenen Marinen är för

svunnen, säger jag utmanande". (Litet 

längre fram tar hon dock delvis tillbaka 

detta påstående.) Något ligger dock däri. 

För att inte nämna Flottan, så upptäcker 

man vid genomläsning av t ex Försvarets 

Forum eller uttal anden från högsta och 

högre ort, att det nu är "Försvarsmak

ten" som gäller. Ä ven den en gång för 

oss, som "var med", så fina yrkesbeteck

ningen "sjöofficer", är t o m i Marinnytt 

ersatt med "marinofficer", vilket sanno

likt om några nummer heter "försvars

maktsofficer". Kommendörer utnämns 

inte längre vid Flottan utan "anstä lls i 

Försvarsmakten ", vilket leder tanken 

bort från befordringsnämnder o dyl. Men 

dessa måste väl finnas kvar? 

Vad jag med ovanstående resone

mang vill komma åt, är den viktiga kår

andan , som i Försvarsmakten håller på 

att gå om intet. I främmande försvars

makter, som fått pröva på krigets verklig

het, spelar kårandan en mycket stark roll. 
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D et är inte en slump att ett av USA:s sto

ra stridande förband i Irak heter "101" 

Airborne", det förband , som gjorde 

bland de mest heroiska insatserna i Nor

mandieinvasionen. Säkert får soldaterna 

med "1 01 "" på rockärmen en extra kick, 

som stärker stridsviljan. Månne det vara 

någon slags jämlikhetstanke som före

svävar de generaler, som ändrat på ga mla 

nedärvda begrepp, en ändring, som san

nolikt inte det minsta sk ull e försvåra en 

övergång till det nyinriktade svenska för
svaret. 

Man kan vara övertygad om, att be

sättningen på ubåten Halland, efter den

nas strålande insatser i Medelhavet, var 

sprickfärdiga av stolthet att vara en 

"Hallandman" och ha ubåtsvapnets in
signier på bröstet. 

"Nej, Marinen är naturligtvis inte för

svunnen" säger alltså Inga-Lena Fischer 

fortsättningsvis. "Men, vi ser ju fartygen, 

om än färre och färre, men organi satio

nen är inte längre indelad i vapenslag. 

Den aminriktning av försvaret ä r så 

komplicerad , att allmänheten har svårt 

att orientera sig och försvarsdebatten 

har därmed tystnat! När försvarsdebat

ten tystnar, tappar svenska folket intres

set och förståelsen för landets säkerhet 

och det som skall försvara denna. De 

olycksaliga sex miljarderna , som okunni

ga politiker skall plocka ur försvarets 

"sparbössa"- utan nämnvärda protester 

utom från ÖB personligen, talar sitt tyd
liga språk. 

Beträffande de allt färre fartygen som 

Inga-Lena ser, så kom det härförleden en 

division korvetter plus " Visborg" in till 

Stockholm för att visa upp sig. Korvetter-

na var utan anmärkning, men "Visborg" 

var i ett örlogsmässigt bedrövligt skick, 

noterat förutom av undertecknad även 

av ett antal av varandra oberoende civila 

personer. När vi på min tid gjorde mot

svarande hamnbesök så putsades och fe

jades det till det yttersta. Varje man om

bord var noga med att just hans fartyg 

skulle vara prydligast. Örlogsmässighe

ten på et t flottans (Försvarsmaktens) far

tyg visar även ett mått på stridsberedska

pen - och lagandan ombord. En sam

manhållande och övervakande "chef för 

kustflottan " saknas påtagligt. 
Det är många ömma punkter i det 

nya försvaret som korresponderande le

damoten Fischer trycker på. "Ominrikt

ningen är komplicerad" säger hon. Visst 

är den det, men den kan och måste för

klaras på ett begripligt sätt. Här kommer 

naturligtvis de militära PR-organisatio

nernas ansvar in , men även de duktiga 

officerare i karriären, som får möjlighe

ten att i skrift uttala sig i denna tidskrifts, 

liksom i andra militära organs spalter. 

Man blir inte det minsta imponerad av 

ett tillkrånglat språk med nya inom de 

militära staberna och högskolorna upp

funna begrepp. Reaktionen är snarare att 

man blir irriterad. Och om "man" är en 

gammal stabsman, hur uppfattar då en 

vanlig, för försvaret intresserad läsare, en 

sådan text? Exempelvis denna (att läsa i 

samma ovan relate rade nr av TiS): "Nu 

finns ett uttryckligt behov av attformalise

ra ett nationellt doktrinfundament för den 

marina dimensionen av Försvarsmak
ten". 

Mitt råd till alla dessa moderna, unga 

och duktiga officerare i Marinen är: Vad 

som nu oundgängligen behövs, är en er

sättning av föråldrade sjögående enhe

ter. Fem Visbykorvetter, hur bra de än är, 

räcker inte för att vi, enligt riksdagsbe

slut, i framtiden skall ha 12 ytstridsfartyg. 

Att dessutom som nu sker, ifrågasätta 

ubåtsvapnets framtid är helt verklighets

främmande. Det byggs och det köps ubå

tar just nu av de flesta mariner i världen, 

inte för att man vill kasta pengar i sj ön, 

utan för att ubåtar är bland de mest kost

nadseffektiva enheter i ett militärt för

svar som kan åstadkommas. 
Marinens män måste, i stället för att 

teoretisera om doktriner, sätta ner fo ten 

och stoppa den olyckliga utveckling som 

är på gång. Dessutom- låt det fortfaran

de finnas kvar en identitet, tillhörighet, 

förbandskänsla, vare sig det rör sig om 

arme-, marin- , amfibie- e ll er flygförband. 
Jarl Elisen 
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Bokanmälan 

ÖRLOGSFARTYG - svenska maskindrivna fartyg 
under tretungad flagg 
Så har en stor lucka i bokhyllan äntligen 

fyllts upp, inte bara volymmässigt utan 

även kvalitativt. Med stor idoghet, ambi

tion och kunskap har författarna kom

mendören av l.graden Gustaf von Hof

sten, civilingenjören tillika fil. kand. Jan 

Waerngren och skeppsbyggnadsingenjör 

Curt S. Ohlsson samlat de svenska ma

skindrivna örlogsfartygens data och pre

standa på ett överskådligt och föredöm

ligt sätt. Detta inte bara på kalenderbi

tarens knappologiskt uträknande sätt, 

utan här redovisas även till synes nog på 

studentikosa fakta. Här hittar man exem

pelvis pansarkanonbåten "Sköld" från 

1868 som utöver ångdrift kunde drivas 

med handkraft. Till denna typ av monitor 

hade John Ericsson konstruerat ett ar

rangemang, där 24 man sittande på en 

dubbel rad bänkar på ömse sidor om vev

axeln , drev en propeller via vevstänger. 

Detta "maskineri" övergavs snart då far

ten blott kunde uppbringas till knappa 
två knop. 

Systematiskt och överskådligt redovi

sas över 700 fartyg och båtar med hjälp 

av c:a 600 fotografier och 100 fartygsskis

ser. Det skall nämnas att bakom dessa ut

märkta skisser ligger verklig kunskap 

och erfarenhet emedan deras upphovs

man Curt S. Ohlsson har varit med om att 

konstruera såväl jagare som kryssare till 

den svenska flottan. Därtill har han un

der mer än femtio år ägnat sig åt marin
historisk forskning. 

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är 

att gratulera till331 sidor spännande fak

ta, inkluderande bilagor, varav en förkla

rar de för normalt bildade läsarna märk-

208 

liga nautiska ord, begrepp och förk. Ett 

dominant blåstick i färgbilderna talar ty

värr för att tryckarna slarvat vid färgse

parationen. Detta är dock en bagatell , i 

vad man för övrigt skulle kunna beteck

na som någonting av en svensk lillasyster 

till ärevördiga Jane 's Fighting Ships. 

Peter von B usch 
-oOo-

Boken "Örlogsfartyg- Svenska maskin

drivna fartyg under tretungael flagg"- är 

ett välkommet bidrag till den historiska 

dokumentationen av svenska örlogsfar

tyg under drygt två sekler. Författarna 

Gustaf von Hofsten och Jan Waernberg 

har på ett bra sätt lyckats förena historis

ka överblickar och beskrivningar med 

fakta om enskilda fartyg och fartygsklas

ser. Ett rikt, och i stor utsträckning inte 

tidigare publicerat bildmaterial, där Curt 

S. Ohlsson ritat fartygsskisserna, gör att 

boken fångar intresset redan vid en 
snabb genombläddring. 

Vid en noggrannare läsning med ör

logssjömannens ögon ger bokens inle

dande historiska avsnitt en vikt ig och lät

tillgänglig bakgrund till elen utveckling 

som lett fram till dagens fartygstyper. Ut

vecklingen som beskrivs visar bl. a. att vi i 

Sverige oftast har varit förutseende och 

öppen för ny teknik och att de lösningar 

som man valt i många fall också har 

fåtttgenoms lag i många av världens le

dande örlogsmariner. Denna historiska 

lärdom kan vara viktig för dem som nu 

har att föra arvet vidare. För dem, som 

liksom jag själv, har varit aktiva från mit

ten av l 900-talet ger boken som helhet 

anledning att i minnet återkal la alla de 

glada och intressanta upplevelser som en 

lång karriär i örlogsflottan har givit. Far

tygen där man seglat och seglar är en 

självklar utgångspunkt då sjömän möts 

och minns, men det ger också anledning 

att reflektera över människor man mött 

och händelser som inträffat. Bara av det 

skälet är boken väl värd att inhandla av 

örlogssjömän , men den bör också kunna 

locka andra marint intresserade. 

För den som söker efter fakta om ör

logsfartyg är främst den senare delen av 

boken ett bra uppslagsverk. Här finns en 

mängd fartygsdata systematiskt förteck-

ÖRLOGSFARTYG 
Gustaf von Hofsten och Jan Waernberg 

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 
ISBN 91-9743844-3-X 
CB Marinlitteratur 
91-973187-3-6 

nade. Enbart denna sammanställning 

måste bygga på omfattande studier i ar

kiv och fakta baser. Detta är förmodligen 

ett arbete som inte bara har krävt avse

värd tid utan också ett utpräglat intresse 

för den örlogsmarina sektorn. Det som 

författarna till boken "Örlogsfartyg" har 

åstadkommit speglar att de har ett så

dant intresse för vår marinbistoria. Med 

boken visar de att det går att förena lät

tillgänglig historiebeskrivning med fak

taspäckade sammanställningar på ett sätt 

som bör tilltala en marint intresserad lä
sekrets. 

Dick Börjesson 

Brittiska sjöfarare på Östersjön under sekler 

"Under många århundraden bar östkust

hamnarna i Skottland och England ut

gjort centrum för sjöfart och handel mel

lan Storbritannien och de skandinaviska 

länderna. Handelsmän, missionärer, ut

och invandrare, soldater och sjömän har 

passerat hamnar som London , Hull , 

Newcastle och Abercleen i båda riktning

ar. De kontakter som på detta sätt ut

vecklades har medverkat till att forma 

kulturella och politiska identiteter på 

båda sidor om Nordsjön." 
Så introduceras boken. Boken inne

håller 18 uppsatser (356 sidor) som be

handlar relationerna mellan östra Eng

land och Skot tianeJ och det baltiska om

rådet. De är indelade i tre tidsepoker: 
Part I: 1500 - 1700 
Part l I: 1700- 1850 

Part lii: 1850- 2000 
Den bredd som boken täcker in är 

inspirerande. Några exempel som visar 

på bredden. Företagande och handel i 

det baltiska området under Henrik 

Ylli:s tid. Si llfiske och den växande 

handeln i Östersjön. Ekonomisk krig

föring eller sjöröveri- om svenskt ka

peri mot engelsk och holländsk handel 

i Östersjön under stora nordiska kriget 

1710-1721. Om förnyelsen och elen kul

turella omställningen i Malmö respek

tive Newcastle, två industristäder i nor
ra Europa. 

Det går att läsa boken genom att välja 

det eller de områden som man själv är 

mest intresserad av. Samtidigt väcks ett 

successivt intresse att även läsa de övriga. 

Genom de nedslag jag gjort i en del upp-
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satser och att läsa inledningar eller intro

duktioner till övriga har jag inspirerats 

till att djupare sätta mig in i denna fem
hundraåriga utveckling. 

BRITAIN AND THE BALTIC 
Edited by Patrick Salomon and Tony 
Barrow 
University of Sunderland Press 
ISBN 1873757-49-2 

Jag kan rekommendera boken som en 

stimulerande läsning i hängmattan . På 

det sättet skall jag själv koppla av i som
mar. 

H erman Fältström 

Övernationella ideer - EU som ideologiskt projekt 
"Politisk vilja spelar också roll , och den 

politiska viljan består inte bara av natio

nell intressebevakning utan har i någon 

grad en vidare syftning. Men vilken syft

nin g, och i vilken grad? Här finns mycket 

att studera för den som är intresserad av 

de politiska ideologiernas betydelse i 
globala sammanhang." 

Så avslutar professor Goldman sin 

mycket intressanta bok om ideologier 

och den eu ropeiska utvecklingen. Hans 

utgångspunkt är att pröva hur de fyra 

ideer - konservatism, liberalism, socia

lism, ekologism med rötter i 1800-talet -

förhåller sig till projektet EU. Författa

ren lyckas redan frå n början inspirera till 

egna ideer. Hur har jag egentligen reflek

terat över 1900-ta lets förändringa r? Han 

visar på hur politiska ideer kan ge ett 

"ideöverskott" som i sig gör överstatliga 

institutioner idepolitiska. Det dröjer inte 

länge förrän jag inser att man , oberoende 

av ideologi, helt kan stä lla mig bakom 

EU som projekt. Det är inte en höger el-

ÖVERNATIONELLA IDEER - EU 
SOM ETT IDEOLOGISKT PROJEKT 
Kjell Goldman, professor i statsveten

skap vid Stockholms universitet. 
SNS Förlag 
ISBN 91-7150-903-8 
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ler vänster ide. Det är inte ideer om ut

veckling e ll er nationalromantik. I grun

den handlar det om att komma bort från 

Europas trauma, Versaille-freden. Den 

fred som slutligen skulle göra upp med 

1800-talets motsä ttninga r mellan de eu

ropeiska nationalstaterna. r grunden 

handlar det om en europeisk ideologi 

som växer sig allt starkare trots hårda an

grepp från såvä l höger som vä nster. 

Boken kan sägas var ryk ande aktuell 

för a ll a som vill skapa sig en egen bild av 

utvecklingen. Detta för att kunna ta ställ

ning till utvecklingen genom egen inre 

övertygelse. Eller som författaren själv 
skriver i inledningen: 

"Det är inte sjä lvklart att ideologiskt 

prat är irrelevant och skadligt. Ingenting 

bör tas för givet om förhållandet mellan 

ideologi och internationalisering. Cynis

mer bör vi inte nöja oss med. Ideologier, 

inklusive de klassiska, kan spela och bör 
spela rol l." 

H erman Fältström 
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