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Nr 5/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1997- 09-25
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler på Skeppsholmen i
närvaro av 29 ledamöter och en gäst.
Anmälde ordföranden att sedan föregående sammanträde har hedersledamö§2
terna Nils-Henrik Lundquist och Ove Ljung samt ledamöterna E rik Friberg
och Alf Berggren avlidit.
§3
Föredrog sekrete raren utdrag ur föregående sammanträdes protokoll. Protokoll et lades till handlingarna.
§4
Beslöts att högsta antalet ledamöter, som får inväljas 1997, är

Landhtijningen och det självstyrda Åland som demilitariserad .......................... 177
Av Martin Ekman
Notiser ........................................................................................................................ 183
Biblioteken ................................................................................................................. 184
Särtryck av införda artiklar kan beställas hos
redaktören inom en månad efter utgivningsdagen.

fSSN 0040-6945
Ab raha msons Tryckeri AB, Karlskrona 1997

§5

- inga hedersledamöter
- sju ordinari e ledamöter
- fyra korresponderande ledamöter
Fastställdes framlagt förslag till invalslistor med angiven turordning för resp
ledamotskategori.
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§6

Beslutades att för 1997 utdela följand e hedersomnämnande och belöningar:
- Ledamoten Thomas Engevall hedersomnämnande och pe nningbelöning för
en vä lskriven och till efterta nke ledande skrift inom ett angeläget område, underh ållstjänst, som ä r av stor betydelse fö r vår marins effe ktivitet.
- Kaptenerna Anders Bergström och Hans Jevrell penningbelöning för ett
omfattande och engagerat arbete i framtagnin g av en mode rn lärobok som
komme r att fylla en viktig funktion vid utbildning av artillerister i Flottan under lång tid framöver.
Avhöll ledamote n Leif Ahlquist anförande under rubrik e n "Co-operation,
Comma nd and Cont rolin UN Peace-keeping Ope rations" .
Av höll ledamoten Göran Gu nnarsson ett anförande under rubrike n " Högkvartersutredningen ".

§7
§8

Vid protokolle t
Herman Fältström
sekreterare

SSPA
MARITIME CONSULTING

l mer än 50 år har vi utfört konsult- och utvecklingsarbete
för Marinens ytfartyg, ubåtar, torpeder, minor, ROV ...

SSPA MARITIME CONSULTING AB
Box 24001, 400 22 GÖTEBORG
Telefon 031 - 772 90 00 Fax 031 - 772 91 24
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Minnestecknin gar
H K H Hertigen av Halland
Förste hedersledamoten Prins Bertil avled den 5 januari 1997.
Prins Bertil införde båtmössan i flottan. Han ansåg skärmmössan opraktisk ombord . D e tta var betecknande för Prinsen, rättfram, praktisk, okomplicerad med en positiv inställning ti ll livet. Prinsen tillhörde pionj äre rna inom mtb-vapn et (FC T4, T14,
T17 och T21 1940- 42) där han bl a tjänstgjorde i provturskommandot vid Kockums.
Före de tta hade han flera jaga rkomm ende ringar (Es, Gbg, M mö 1935- 39). Under sjökrigssk oletiden (1931-34) deltog han i Fylgias långresa _1931- 32 samt innehade olika
kadettjänster ombord Falken, Psilander, Oscar Il och Ornen. 1.500 sjödagar gav e n
god grund för hans fo rtsatta liv. Landkommenderin ga rna inriktades mot attachetjänst:
två perioder som bitr maratt i Paris (1935- 39) samt maratt i London 1942- 1945.
Prinsen delade sin tid vid flottan med framförallt två stora intressen, idrott och
motorer. 1947 ändrades Prinsens verksamhetsinriktning avsevärt då hans äldre bror
Prins G ustav Adolf omkom i e n flygolycka. Ställningen som Sveriges arvfurste kom att
få ökad tyngd bland Prinsens uppgifter. Otaliga är de tillfällen då Prinsen fun gerat
som R egent enligt grundlagen och i övri gt representerat Sveri ge både inom och utom
Sveriges gränser. E n prins har inget officiellt valspråk, men det sätt på vilket han fu llgjorde sina officiell a uppdrag var alltid i samma anda som faderns Gustav VI Adolfs
valspråk: Plikten framfö r allt. Prinsen hade en självklar högaktning och till givenhet för
sin far.
Prinsens insatser som resande ambassadör för svenskt näringsliv är väl kända och
uppskattade. D et förs ta uppdrage t av denna typ var att 1940 fara till USA för att köpa
en kryssare till svenska fl ottan. Prinsen fick för eträde för president Roosevelt och diskussione rna kom så långt att man var överens om ett lämpligt farty g, kryssaren Pensacola. Men försv arsutskottets ordförande i kon gressen var o beveklig - USA behövde
sina örlogsfartyg själva. Efteråt har Prinsen berättat att han själv aldrig riktigt trodde
på proj e ktet - dessutom tyckte han kryssaren var för stor för oss. Men Prinsen har varit desto mer framgångsrik i alla sina följande resor för sve nsk industri i alla världsdelar.
Prinsen inne hade samtli ga officersgrader inom flottan utom en . H a n utnämndes till
kapte n ] 942, kk2 1948, kmd 1952 och ko nteramiral1956. Han befordrades i takt med
sina kurskamrater från offexamen . 1969 upptäcktes em elle rtid att de nna princip ej
följts vad gäller utnämning ti ll viceamiral. Han utnämndes då direkt till amiral. Typ iskt
nog tog Prinse n själv den na fadäs från de n hum o ristiska sidan. 1941 invaldes Prinsen i
Kungl Örlogsmannasällskape t som dess förste hedersledamot.
Prinsen hade en fantast isk fö rmåga att få ko ntakt med män niskor. Intresse, omtanke och hänsyn till alla med människor var och nä r de än fanns skapade alltid goda relationer. Dessa egenskaper kombine rades med en utomorde ntlig förmåga att uppträda
med sti l, värdighet och integritet i de officiell a sammanhangen, när protok ollet så
krävde. Det var ald rig någo n tvekan vad som gä llde under dessa omständigheter. Som
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nybliven adjutant hade jag en vision hur jag skulle "serva och hålla reda på " min höge
chef. Verkltgheten blev den motsatta. Före varje tjänstgöring berättade Prinsen att jag
gör så och så och Du gör så och så och så tar vi det lugnt och naturligt så går det fint!
Det gjorde det alltid . Den oro jag kände före varje ny uppgift försvann i och med att
jag anmälde mig. Hos Prinsen kände jag mig trygg.
Det är lätt att karaktärisera Prins Bertil. Han var en "riktig" människa. Marinen
bevarar - liksom hela svenska folket - bans ljusa minne.
A v ledamoten Jan Friefel d!

Elsa Nordström
Förste arkivarien i Krigsarkivet Elsa Nordström avled den 22 februari 1997. Hon var
född i Stockholm den 19 augusti 1916. Elsa Nordström tillhörde en pionjärgen eration,
dels 1 egenskap av den första kvinnliga arkivarien i Sverige, dels som medlem i den efterkrigsge neration av välutbildade historiker som etablerade en professionell arkivverksamhet inom försvaret.
Elsa Nordström blev fil kand vid Stockholms högskola 1940. Hennes historieintresse förde henne vidare till forskarutbildning, vid denna tid en förutsättning för högre
tjänster vid de lärda verken. Samtidigt medverkade hon i Personhistorisk tidskrift. Efter en tid som sekreterare i Vitterhetsakademiens historiska nämnd anställdes hon
1946 i Krigsarkivet och kom på det sättet att tillhöra samma arkivgeneration som de
senare krigsarkivarierna Bertil Broome och Alf Åberg. 1949 avlade hon examen för fil
lic, men fick enligt tidens sed vänta på arkivarietiteln till1952.
1958 utnämndes hon till förste arkivarie och chef för Krigsarkivets sektion för de
marina arkiven. Det var också här hon skulle göra sin mest bestående insats. Under
åren byggde hon upp en enastående kunskap. Hon trängde in i de arkiv som med ibland ganska så invecklade ordningssystem levererats till Krigsarkivet. Till de omfångsrika arbetena hörde inordnandet från mitten av 1970-talet av flottans arkiv på
Skeppsholmen. Samtidigt medverkade hon i den fältverksamhet som byggts upp under den första efterkrigstiden.
Elsa Nordström tillhörde i hög grad de arkivarier för vilka aktiv arkivvård förutsätter ingående kunskap om arkivens historia och innehåll. Hon intog en ödmjuk hållning till arkiven , i förvissning om svårigheterna att omsätta den omfattande mängden
bandlmgar till enkla historiska sammanhang. Det ledde också till en sparsmakad inst~llning i den egna forskningen, även om, som hon uttryckte det i inträdesanförandet
i Orlogsmannasällskapet 1974, "det hör till yrkets glädjestunder, när man lyckas avlocka arkivhandlingarna svaret på någon invecklad fråga " . Hon fortsatte under 1950och 1960-talen att medverka i Personhistorisk tidskrift med i första hand recensioner
av verk i medeltida ämn en. Intresset för den äldre historien hade följt henne seelan
studi eticlen och var säkert påverkat av hennes nära förhållande till det traditionsrika
Penningbyslott i Roslagen som kommit i släktens ägo 1878.
Hennes mest bekanta uppsatser rörde flottan och publicerades i Mecldelanclen
från Krigsarkivet. 1973 medverkade hon med uppsatsen "Journaler över utrikesresenärer 1735-1851 i Krigsarkivet" (Meddelanden VI), där hon med hjälp av listor över

passageraravgifter i Amiralitetsinkvarteringskassan och Flottans pensionskassa visar
på ett intressant personhistoriskt material. Med en träffande men för henne själv
ovanlig generalisering påtalar hon , att materialet är det enda som ger en total överblick över landets utrikes resenärer. I "Personforskning i Flottans pensionskassas arkiv" (Medde landen VII) analyserar hon det biografiska materialet i Flottans pensionskassa för den långa ticlen 1642 till1937.
Inför sin pensionering vid utgången av 1981 ombads Elsa Norelström av de yngre
arkivari erna i Krigsarkivet att på lämpligt sätt delge kollegerna något av de kunskaper
bon byggt upp. Det som följde var en minnesvärd rundvandring i Krigsarkivets magasin med en redogörelse för de stora förändringarna i flottans organisation under århundradena som de kunde klargöras genom de arkivaliska sammanhangen. Allt präglades av hennes stillsamma humor, vänlighet och försiktiga - ibland alltför försiktiga men träffande omdömen.
Sedan 1959 var Elsa Norelström ledamot av Kungl Samfundet för utgivande av
handskrifter rörande Skanclinaviens Historia. Att hon 1970 som den första kvinnan
valdes till korresponderande ledamot av Kungl Örlogsmannasällsakpet var ett erkännande av en gedigen och fruktbar insats för sällskapets syften.
Av ledamoten E rik Norberg

Nils-Henrik Lundquist
Den förre generaldirektören för FOA, Nils-Henrik Lundquist, har avlidit i april1997 i
en ålder av 77 år.
Nils-Henrik Lundquist föddes i Ludvika och studerade efter fullbordad skolgång
till civilingenjör vid KTH. Han tog sin examen mitt uneler andra världskriget 1943 och
blev tidigt involverad i svensk raclarforskning. Han ledde så småningom utvecklingen
av elen första svenska flygburna radarn. När FOA bildades 1945 kom han naturligt att
anställas vid avdelningen för teleteknik , som var centrum för försvarets radarforskning. Senare uneler sin karriär på FOA kom han att spela en framträdande roll för utvecklingen av t ex det svenska luftförsvarets striclsleclningssystem, STRIL 60.
I försvarsforskningsutr edningen (FU 69) ingick den dåvarande avdelningschefen
vid FOA Nils-H enrik Lundquist som myndigbetens re presentant. Han reserverade sig
i slutbetänkandet mot vissa av utredningens slutsatser. Sannolikt också därför att regeringen mycket följde hans reservation utnämndes han 1974 till generaldire ktör för
FOA för att leda verket i elen förändring som regeringen med beslutet önskade genomförd. Vid denna tid var jag själv engagerad inom försvarssjukvården från vilken
praktiskt taget allm edicinsk forskning övergick till FOA. Jag minns inte från denna tid
personen Nils-Henrik Lundquist, enelast att diskussionens vågor gick höga om F U 69
och dess förslag.
Respekten för FOA var stor även om många inom sjukvården inte riktigt förstod
ell er delade rationaliteten av de genomgripande föränd ringar som skedde, men som i
efterskott visade sig vettiga. När jag senare som generalläkare kom att ingå i militärledningen hamnade jag på platsen intill Nils-Henrik och hade förmånen att uneler de
följand e åren få lära känna honom personligen.
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För en utomstående fick FOA, genom Nils-Henrik Lundquist, en aura av utomordentlig kompetens som man närmade sig med stor respe kt och närmast vördnad. NilsHenrik var alltid mycket försynt men a lltid väl påläst. Genom att lyssn a på hans eftertänksamma och lågmä lda framförande n kund e jag tidigt förstå att han och med honom FOA utövade ett stort inflytande på försvaret , baserat på kompetens och sunt
förnuft.
Senare har jag genom egen e rfare nhet förstått att det inte a lltid är så lätt som det
kan förefalla att leda e n så stor och unik forskningsorgani sation. Det är med res pekt
jag ser tillbaka på det sätt som Nils-H e nrik utövade detta ledarskap på under sina år
som generaldirektör 1974- 84. Nils-H e nrik Lundquists ge nera ldirektörskap präglades
av besvärliga och långvariga utredninga r och bes lut om utlokalisering av stora delar av
FOA, men också av förändrin gar i arbetssättet genom datateknikens a lltmer dominerande genombrott. An a lysmodeller e rsatte mycket expe rime ntellt laboratoriearbete ,
samarbetet med försvarsindustrin förändrades liksom att det intern ationella forskningsumgänget inom försvarssektorn snabbt började utvecklas. Genom sitt lugn, sin
eftertänksamhet och stora kompetens tror jag Nils-Henrik tveklöst var den bäs te att
leda FOA under denna tid. Han var också självklart medlem och aktiv i bl a ingenjörsoch krigsvete nskapsakademi e rna samt örlogsmannasä llskapet.
Efter Nils-He nriks pensionering och när jag så små ningom kommit att efterträda
honom som chef för FOA fick jag en fördjupad personlig kontakt, även om de t inte
va r så väldigt ofta som vi träffades. Intrycket av en anspråkslös, men mycket kunnig
man, utstråland e värme och medkänsl a, och i besittning av en fin humor blev beståen de. Han visade också efter pensioneringen ett fortsatt stort intresse för FOA och kom
så ofta han kunde på de aktiviteter so m bl a FOA vete ranfören ing anordnade. Detta
fo rtsatta engagement tror jag har betytt mycket för många foaiter. D et är stor saknad
många medarbe tare på FOA och jag personlige n känne r inför medde landet om NilsHenrik Lundquists bortgång.
Av ledamoten Bo Rybeck

Ove LJung
Generallöjtnante n och generaldirektöre n Ove L jung avled den 31 maj 1997. H an föddes den 18 maj 1918. Närmast anhöriga är hustrun Inga-Maj samt sönerna Per och
Anders.
Ove Ljung inledde sin militära ba na som office rsasp irant vid dåvarande Jönköpings-Kalmar regemente ll2 i Eksjö 1937 då sto rmmoln en hopades över E uropa. Han
tillhörd e en officerskurs som på grund av det alltmer ho ta nde världspolitiska läget fick
sin utbildning avsevä rt förkortad för att kunn a gå ut på trupp och förstä rka vå r svaga
beredskap. Ove Ljung blev fänrik vid 112 1940. Under åren fram till Krigshögskolan
1946-48 hade han omväxlande trupp- , stabs- och lärm·befattnin gar. Han kom snart
därefter in i Ge neralstabskåre n, där han blev kapten 1950, maj o r 1958, överste lö jtnant
1961 och överste 1963. 1964-66 var Ove Ljung sekundch ef vid livregeme ntets grenadjärer 13 i Orebro. Efter utnämning 1966 till generalm a jor tjänstgjorde Ove Ljung e n
kort tid som che f för a rm estabe n och chef fö r dåvarande Generalstabskåre n. Redan
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samma år blev han chef för dåvarande Armeförvaltningen och 1968 dess motsvarighet
i de t nyo rganiserade Försvarets Materie lverk. 1969 utnämndes han till generallöjtnant
och chef för dåvarande Östra Militärområdet. Från 1974 till sin pensionering 1982 var
Ove Ljung generaldirektör för Försvarets Materielverk.
Bland Ove Ljungs pe rsonli ga egenskaper bör särskilt nämnas hans skarpa intellekt, ansvarsmedvetan de, analyti ska förmåga samt hans raka , orädda och gentle manna mässiga uppträdande. I sina många o likartade befattningar kom Ove Ljung i kontakt med och intresserade sig för så skiftande frågor som personalutveckling och ledarskap samt långsiktig planering och försvarsteknisk forskn ing.
Genom Ove Ljungs personliga egenskaper och intresseinriktning samt att han som
militärbefälhavare arbetade på hög nivå med operativa problem och förbandsutbi ldning fick han en mycket god grund för sin tjänst som generaldirektör för Försvarets
Materie lverk. De nna organisation bildades 1968 genom sammanslagning av de tidigare försvarsgrensvisa materielförvaltni ngarna. Därigenom åstadkoms e n effektivare
och rationellare organisation för hela försvarsmakten och en e ntydig samarbetspartner med svensk försvarsindustri. De stora nedskärningarna inom försvarsmakten
drabbade även Försvarets Materielverk. Flera omfattande organisationsutre dningar
sa mt kraftig minskning och omflyttning av personal och övriga resurser blev följden.
Uppgifterna i stort förblev dock oförändrade. Trots detta hade svensk försvarsmateriel
och försv arsindustri under 70- och början av 80-talen ett uppsving och ett mycket gott
ansee nde utoml ands. Ove Ljungs insatser som generaldirektör för Försvarets Materie lverk under åren J 974-82 bidrog i hög grad hä rtill. Ove Ljung invaldes i Kun gl Örlogsmannasällska pet 1975. Han var även ledamot i Kun gl Krigsvetensk apsakademien
sedan 1964, vars styresma n han var 1975- 77, samt ledamot i In genjörsvetenskap sakademien.

Av hedersledamoten Gunnar E klund

Erik Friberg
Ledamoten Erik Friberg var född den 3 juni 1904 och avled den 5 juni 1997. Han invaldes i sällskapet 1945.
Alf Berggren
Alf Berggren, ko mmendö r av l. Gr, Stockholm . avled de n 23 juli 1997. Han var son till
Fredrik och Hanna Berggren och efterl ämn ar ma ka Kerstin, född Sundq ui st, samt barne n Göran, Tomas och U lla med familj er.
Efte r stude ntexamen 1937 va lde Alf Berggren officersutbildnin g- påverkad som
många a ndra av den tide ns oro. Han sökte till Kun gl Sj ök rigss kol a n och tog sin sjöofficersexamen i januari 1940, som e n av de främsta i sin kurs. Under det he ktiska 40-talet
var han sjökommenderad - hu vudsakli ge n på motorto rpedbåta r och jagare. Våren
1940 fick Alf Berggren i uppdrag a tt som blivande fartygschef på TJ l rusta och pröva
denna från Itali e n nyligen leve rerade motortorpedbåt under befäl av bland andra
Prins Bertil. Tjänsten vid motorto rpedbåtsförb ande n krö ntes av befattningar som chef
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för flera motorto rpedb åtsdivision er. Tjänsten på moto rtorpedb åta rna förblev hos Alf
Ber~gren e n höjdpunkt livet igenom.
Aren 1948-49 genomgick Alf Berggren Sjökrigshögsk olans stabs- och förbind elsekurs me,d res ulta t att a llt fl e r befattningar för honom kom att gälla sta bstjänste ns områden. Ar 1956 befordrades han till kommendörk apten av 2.gr och ge no.mgick därefte r en taktikkurs vid Royal Navy med utmärkt resulta t. År 1960 blev Alf Berggren
~ommen~örkapten av l. gr. Några år senare tog han e mot som fart ygschef på långresetartyge t Alvsnabben som den gå ngen bland annat besökte Västindien och Galapagosöarna , varefter han befordrades till kommendör med placering i Försvarsstabe n. H an
återvä nde efte r ytterligare några år till sjötj änsten , denna gå ng som flaggkapten i
Ku stflotta ns stab. Alf Berggren bl ev efter denna sista sjökommende rin g chef fö r Berga Or~ogsskolor och kunde därmed se tillbaka på inte mindre än 15,5 å rs tj ä nst till
sjöss. Ar 1973 befordrades han till ko mm endör av l.gr med placerincr som chef fö r sektion 3 i ma rinsta be n. Där stannade han till sin pe nsion e rin g 1978. b
A lf Berggren var till sin na tur e n glad , öppen och positiv perso n. H a n undv ek att
lägga sig i detaljer och om ha n någo n gå ng ansåg det angeläget gjo rd e han det med
besked. Känd var ock så han s förm åga att formulera sig elega nt såväl i tal som skrift
lik som hans skicklighet som pedagog.
Vi minns honom med respekt och tacksamhe t.

Av ledamolen Harry Engblom

ERNST NYMAN S HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Marinen.
John-Erik Jansson
Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98
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Ledamoten
THOMAS ENGEVALL

Kommendörkap ten Th omas Enge va/1, som är
mariningenjör, har efter nyligen genom.gången
internationell stabskurs vid US Naval War College i
Newport, tillträ/l en Lärartjänst vid militärtekniska
institutionen vid Försvarshögskolan.

Framtidsinriktad underhållstjänst för marina
stridskrafter
Av Kungl. Örlogsmanna sällskapet belönad tävlingsskrift 1997

Få områden inom den marina sfären har blivit så genomlysta i jakten på fria medel
de senare åren som underhållsområdet. Detta beror på att underhållstjänsten samt
underhållsinr iktade förband 1 understundom ses som en del av infrastrukturen som
måste reduceras för att de stridande förbanden skall kunna behållas och utvecklas.
Nya modeller och ansvarsgränser inom underhållstjänsten för förbandschefer har
introducerats, många gånger med ett lyckat resultat, och kostnader för fredsdriften
har kunnat sänkas. l grunden har detta varit en bra och nyttig process.
Försvarsbeslu tet 1996 innebär ingen förändring av fokuseringen på de framtida
underhållsför banden. Hårdhänta prioriteringar är att vänta inom samtliga delar av
försvaret. I denna situation är det nödvändigt att ställa ett flerta l fr ågor angående
den framtida inriktningen av vår marina
und erhållsverksa mhet, och även för underhållsverks amheten inom hel a Försvarsmakten. För att erhålla re le vanta
svar är det av lika stor vikt att strukturera
dessa frågor i e n logisk följd. En lämplig
sådan struktur är följande ordning:
- Vad för slags stöd krävs fr ån de framtida underh ållsförbande n;
- Var (i vilke n stridsmiljö) skall detta
stöd lämnas;

Hur skall uppgifterna lösas;
Vem (vilken typ av förband) skall
lösa uppgiften.
Märkligt nog inriktas mycken kraft på
den sista frågan , i ställ et för på de övriga
tre. Tyvärr kanske de t ändå inte är så förvånande eftersom maktkamp alltid utbryter i tider d å budget och to tal förbandsstyrka är i ett reduktionsske de.
Icke desto mindre står vi idag i e n situation där grunden för förbanden "bortom
mo rgondagens" läggs, och e n fe lfokusering av dagens fråg eställningar innebär
grava risker för att e rhålla e tt fe lakti ga
slutsatser och resultat på lång sikt .
E n mycket lämpli g metod att erhåll a
svar på de första tre frågo rna är att stu-

-
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de ra operativa faktorer och funktioner.
En sådan studie ger värdefulla slutsatser
hur den nödvändiga balansen mellan
stridande förbandsdelar och förbandsdelar med underh ållsuppgifter ska ll kunna
skapas. När väl detta är gjort är det
mycket lät tare att svara på frågan vilket
förband som ska ll ha denna uppgift.

Det eviga utvecklingsbehovet
Om vi acce pte rar konceptet att underhå llsförband är e n integrerad de l i en
större förband sstruktur hjälper detta oss
att bygga den miljö i vilken dessa underhållsförband skall verka. Krigskonsten
är, som sa mhäll e t i övrigt, i e tt stadium av
konstant förändring och utveckling. Ny
te knologi hjälpe r förbandschefe r au verka i nya operativa mönster samtidigt som
behovet av att utveckla nya operativa
förmågor driver teknikutveckl ingen
fr amåt. E tt resultat av denna utvecklin g
är storleksöknin gen av operationsom rådet i tre dimensioner. Resultatet blir, såsom ÖB har beskrivit det, de t tredimensionella kriget 2 Detta typ av kri g förs
med våldsam kraft utan egentliga frontlinjer. Ett sådant krig kan vara lika våldsamt inom hela operationsom rådet.'
De nna utvecklin g hänför sig till utvecklinge n in o m C4I-området i samve rkan
med infö randet av långräckviddi ga vapen med mycket hög precision och förmåga att bekämpa valda mål. Striden
förs även i ett komprimerat tidsperspektiv. Såsom Wellington uttryckte sig år
1800: " In military operations, time is everything"' Då del än nu är omöjligt att färdas i en anna n tidsriktning ä n framåt , är
det av en avgöra nd e betydelse för e n förbandschef at t kontrollera tidsflödet ocb
att ha förmågan att reagera och agera i
ett högre tempo än sin motståndare. I ett
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modernt kri g sk ulle därför tiden kunna
anses vara den " fjärd e dim e nsion " som
kan kontrolle ras och användas i sy fte att
nå militä ra förd e lar.
En förbandschef som besitter fö rm åga n att använda alla dessa faktorer till sin
fö rd e l kommer att kunna ve rka i förhand
i alla konfrontation er. Han komm e r att
ha förmågan att välj a tidpunkt för stri de ns för ande och att attackera fienden
när och var han bedömer det har bäst effekt. I en sådan typ av konflikt finn s det
inga "säk ra områden" inom operationsområdet. Följden av detta ä r att alla förba nd som har at t verka inom operationsområdet måste vara kapabl a att skydda
sig själva och sin verksamhet. D e mås te
vara organiserade, utrustade och tränade
att utföra sina uppgifte r i stridsmilj ö.
Detta förhållande har en mycket
stark på verkan inom und e rhållsområde L Nuvarande und e rh å llssystem är ofta
uppbyggd a i tre nivåer med främre nivå ,
me llannivå och bakre nivå med tillhörande funktioner och kapacitet. 5 Förändringen i operationsom rådets utseende
har lett till ett ifrågasättande av nyttan
med en me llannivå i underh å llssyste met
Inom Försvarsmakt en har konsekvensen
ta gits av detta och ett beslut att de la in
und erhållssyste met i två nivåe r, främre
och bakre nivå , har ta gits."

Ett marint underhållskoncept
för framtiden
För att e n baJanserad styrka ska ll kunn a
erhållas måste de stridande e lem e nten
va ra i bal a ns med und e rh å llsele me nten .
Krigskonstens utveckling med de ökade
ope rativa räckvidderna innebär ett påtagligt behov av en korresponder ande
utveckling inom und e rh å ll sområdet I
USA är detta ett erkä nt och accepterat

warfare must a lwa ys be directly or indirectly e ither to secure th e comm and of
th e titto ra l or to prevent the e nem y
fr o m seCLlring it'' . För att nå denna kontro ll är det dock inte tillräckligt att stude ra havsy tan. Våra st ridsk rafter måste
ha förmågan att använda sa mtli ga dime nsion er i Östersjöområ det för a tt nå
fördelar i förh å llande till fienden. Detta
inkluderar såvä l land område n, strandoch skärgårdsterr äng, kustnära och öppna va tten p å och under yta n samt det
aktue ll a luftrumm et. Vi måste så lund a
kunna utnyttj a detta flerdimension ella
rum p å e tt sä tt som är till vår fördel
samtidigt som vi försvårar fiendens möjli gheter att nå av hon om ställda må L
Nuvarande militä rbefä ll1avare n 1
Mellersta militärområd et argume nterar
att ett sätt att kunna utnyttj a rumm e t så
att dessa fördelar nås är att ha en regiona l bredd inom marin en med tillhörande infrastruktur. En sådan bredd skapar
ett bakre operationsom råde för marin a
förband som ge r möjligheter att utnyttja
Operativ faktor RUM
inre ko mmunik ation slinj er och att utnyttja lok a l kap acite t på ett fördelaktigt
Farvattnen som omger Sverige är Östersä tt. 12 Det kan hävd as at t e n sådan uppsjön9 i syd och i ost sa mt Kattega tt och
byggnad är alltför kostsam och att det
Skagerack i väst. Östersjön har länge
inte är e n möjli g lösnin g i tider av kraftioperaliga
huvudsak
det
ansetts vara
ga reduktioner inom Försvarsmakt en.
tionsområdet för svenska marin a stridsFrån en rent opera tivt synvinkel ä r det
krafter och utveck lin ge n in om Östersjödock inge t fel på ide n och de n ska ll inte
området tillm äts vital betydelse för
10
som
vad
utan vid are fö rkastas. Modern te knik
är
Östersjön
svensk säkerhct.
och nya sätt att operera ka n ge oss möj inte rnati o nellt nu kallas " a littora l envi li ghe ter att skapa en " regional bredd "
ro nment " med relativt korta distanser
uta n e n d yr infrastruktur. Förmågor
frå n kust till kust. Det är av e n avgöranmåste utveck las för att nå detta m å l
ha
som
att
ten
Försvarsmak
dc betydelse för
är förmågan till förflyttning och manöförmågan att anvä nd a och kontrollera
ver. En sådan förm åga ger också som
de tta område i en händelse av kris e ller
bonus e n kapacitet att verka i intern akrig. Man sk ulle till och m ed kunna drison
tionella operat io ner som li gger utanför
efiniti
d
bett's
C01·
ta sig at t travestera
det traditionella svenska operati onsom av målsättningen av sjökrigföringe n
rådet.
till: 11 "The object o[ Swedish littora l

faktum och Focused Logistics ä r en av
fyr a hörn stenar i "Joi nt Visio n 2010" allt
syft ande till att nå Full Spee/rum Dominance på det framtida slag[ä ltet. 7
Ett liknande betraktel sesätt skull e
vara m ycket värdefullt i processen att
för ändra och ut veckl a svensk marin underhållstjänst och besvara frågorna vad,
var, hur och ve m. För att göra detta på ett
systematiskt sätt erbjud er e n granskning
av operativa fakt orer och funktioner i
den marin a omgivningen en mycket bra
start.RDe operat iva faktorerna och funkti onerna utgör en bas för vad ch efer på
operativ och taktisk nivå kan uträtta med
sina förband. En förutsättning för en god
operationsko nst är balanserade instrume nt (förband). U nderhållse lement måste d ärför stude ras samtidigt som st ridan de e lem e nt. De l är inge n god ordning att
först studera en av dessa, fö r att sedan
studera den andra , eftersom samspelet
m e llan de bägge är påtagligt.
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Slutsatser för förb andselem ent m ed
underhållsupp gif ter:
- För att kunna erbjuda de stridande
el emente n korta och inte rn a kommunikati onslinj er mås te underhållseleme nte n kunna röra sig och manövrera längs o perationsområdets bas med
samma has tighet som de stridand e
elementen
- För att minimera be hovet av rörelse
och manöver är det av sto rt värde om
den marin a underhå llsstrukturen är
väl integre rad med försva rets övriga
struktur, så att enbart ma rinspecifika
resurse r be höver tillföras ett visst område o m dä r redan finn s andra resurser
- Mode rn te knologi mås te användas
för att ska pa en bred o perationsbas
samt fö r att skapa kontaktnoder där
marin a fö rbandselement kan samverka med övri ga resurser, såväl militära
som civil a
- standardisering av las t- och transportsyste m måste vara mycket välutvecklade för att göra rö re lse och manöver till e n så resurssnå l verksamh et
som möjligt samt fö r att förenkl a
sam verk a n med övri ga delar av försvar och sa mhälle.

resurser och dä ri genom göra hans situati on svårare. l en förlängning underlättar
det oss i våra a nsträngningar att skydda
våra egna stridskrafter. Spridningen får
dock ej göras på ett sådant sätt att förm åga n till egenskydd försvinne r och medger
för fi ende n a tt nedkämpa oss " bit fö r
bit" . D etta pro bl em m ås te mötas med
koordinati on och samordnin g mellan förband ur hela Försvarsm akte n. För att
detta skall fun gera krävs vä lutvecklade
C4I-syste m i a ll a delar av fö rbanclsstrukturen.
Samtidi gt so m den tota la fö rbandsmassan reduceras finns ett utta lat mål att
"do more with less" . För att kl ara detta
krav väljs no rma lt kvalitet fö re kvantitet
på förband och e nskilda va pensystem.
K va litet härvidl ag är en mycket vid term
som innefattar allt från kva litet på utrustning, perso nal, träning och så vidare.
För att ytterliga re balansera de n reducerade förband smassan pågår e n ökad integration me ll a n försvarsgre na rn a. Dubble rade resurse r är under avveckling i de
fa ll de inte krävs för att upprätth ålla nödvändig redund ans. G raden av försvarsgre nssamarbete måste härvid bli mycket
välutvecklad .
Slutsatser fö r fö rbandselem ent med
underhållsuppgifier:

Operativ faktor STYRKA

-

Underh åll se le ment måste ha samma
kvalite t avsee nde utrustning, personal , utbildnin g och träning som de
stridande e le ment av de n tota la styrkan;

-

C4I-förmågo rn a måste va ra myck et
välutveckl ade in om und e rh ållselemente n

Konce ntratio n av styrka som ger öve rlägsenhe t vid den avgöra nde punkten är
nyckeln till seger i var ko nfrontation .
Carl von Clausewitz kallar de tta "the
first prin cipl e of stra tegy''" Moderna vapen- och sensorsystem ger fö rbandschefer möjlighe ter att e rhålla de nn a styrk ekonce ntratio n på nya sätt. Ko nce ntrerad
styrka kan e rh ållas fr ån en sprield gruppering. Spri dnin gen tjän ar som ett mede l
att tvinga fie nd en att sprida sin a anfalls-

136

-

Vid utfo rmni ng av marin a unde rhåll se lement måste stor hä nsy n tagas till
utformningen av hela Försva rsmaktens underh å ll sorganisa ti o n

-

-

Underh å llseleme nt måste äga fö rmåga n att skydda sig själva fr ån det mode rn a hotet genom att vara lok alt
sta rk are än fi ende n
För att kunn a skapa denna fö rm åga
till sjä lvskyeld mås te underhå ll selemente n kunn a ko mbinera sin egen
skyeldsförmå ga med övriga försvarsgre nars resurser. Vil seledning, rö re lse- och manöverfö rm åga krävs fö r att
e rh åll a ytterligare skyddsförm åga.

Operativ faktor TID
I ett kri g är område n omstridda , men ti den är gemensam. 14 Att erh ålla ko ntroll
öve r tidsfl ödet är därfö r av en avgörande
betyde lse för förb a ndschefen. Skilcla uttryck för detta existerar, såsom att ko mma inn anför motstå ndarens beslutscyke L
För att vara kapabel att göra detta måste
våra processer arbe ta snabbare och bättre än fi e ndens, eft ersom det är fi endens
kapacitet som defini erar vår till gängliga
tid . 15
För att vinna tid måste modern C4lutrustning an vändas. Tid kan också erhå ll as genom att byta rum mot tid . De t
fyrdim ensionella slagfä ltet gör denna
process svårare eftersom väldefini e rade
front e r saknas på e tt sådant slagfält. Icke
desto mindre kan tid vinnas om vå ra förband finn s på rätt pl ats frå n börj an, ell e r
att de har förm åga n att ta sig till rätt pl ats
snabbt. Våra förb and måste också vinn a
tid genom att kunn a vara effektiva reda n
fr ån bö rj an. Detta medför att i tide r av
förba ndsreduktio ner ö kar betyde lsen av
grupperin g, manö ve rförmåga sa mt beredskap.
En a nnan aspekt av tid återspeglas i
dage ns svenska säkerh etssituation . Idag
exi stera r inget dire kt militärt ho t mot
Sve ri ge. Tid finn s dä rför till hands för att

förb ereda inför en mer osä ker framtid.
Detta ge r oss idag e n gyll ene chans att
investera i framtida kapacitet. D etta är
av e n betydli gt större vikt än att lösa
många av dagens pro bl e m eft e rsom
många av de m ändå ko mmer att sakn a
relevans i fr amtiden.16
Siwsatser för f örbandselement med
underhållsupp gifter;
- Underhållseleme nt vinner tid för de
stridande elementen geno m att ge sitt
stöd framskjutet vilket minskar de stridande elementens operationslinj er
- Unde rh ållseleme nt mås te besitta kapacitet att arbeta i samm a operatio nste mpo som de strid ande elemente n
vilke t ställer stora krav på förm åga
till rö relse och manöve r
- Underh ållselem ent måste vara full t
effe ktiva då ope ratio nerna tar sin
börj a n. För att klara de tta måste underh åll selementen va ra utrustade, o rganiserade, gruppe rade och tränade
på ett adekvat sätt.

Kombinerade operativa
faktorer inom
underhållssystemet
De n ovan översiktligt ge no mförda belysninge n vi sar några av de mer viktiga
funkti one rn a som fr a mtid ens underh åll selement ko mmer att be höva behärska. l
syft e att ytterligare vida re utveckl a dessa
funkti one r kommer några av dem att diskuteras me r ingående.

Rörelse och manöver
Framtide ns kri g ko mme r a tt i en större
utsträcknin g att fö ras öve r he la det operativa djupet samtidi gt. 17 Förmågan till
rörelse och manöver är grundläggande
för unde rh åll selemente n fö r att tid skall
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kunna vinn as åt de strida nde elementen.
Underh åll se le menten mås te kunna vara
på rätt plats, vid rätt tid och med rätt utrustnin g och komp etens. Desto mindre
mängd tung utrustning som mås te förflyttas, desto lätta re blir de nn a uppgift.
Förmåga n att a npassa underhållsel ement från a ll a försvarsgre na r e fter beh ov
komme r att vara till stor hj älp i en sådan
process. l USA kallas detta förfaringssätt
"adapti ve force packaging".'x Ett svenskt
begrepp skull e kunn a vara " anpassad
förband suppbyggnad " och innebära att
förband sa mm ansätts tillfälligt och för e n
specifik uppgift. Inom Marin en är detta
ingen nyh e t där tillfälli gt sa mmansatta
stridsgr uppe r är en de l i de n marina vardagen. Inom und erh ållso mrådet sk ull e
man dock kunna gå ett steg längre och
skap a anpassade förb and från samtliga
försvarsgrenar a llt efter taktiska och
operativa be hov. För att ge de marina underhåll se leme nten en kapacitet till röre lse och manöve r bör de
~ besitta e n mix av land- och sjöbure n
transp o rtförmåga
~ vara up pbyggda m ed modern transporttekno logi
~ ha e n mycket hög grad av standardi sering i sin uppbyggnad
~ ha kap ac iteten att verka tillsamman s
med övriga delar ur försvarsmakten
och det civila samh äll et
~ kunna upprätta fasta och rörliga noder lä ngs operationsbase n. Dessa noder ska ll tjäna som kontaktp unkter
med ex isterande m ili tär och civil mfrastruktur.

helst inom de n sam lade förbandsstrukturen. Det är dä rför svårt att finna några
specifika krav för dessa funkti oner inom
underhållssyste met som inte redan existe rar i de strida nde eleme nte n. D et måste dock å nyo poängte ras a tt lednin gs
med ledningssyste m är av vita l vikt inom
det framtid a underhållssyste met. Utspridda och rörliga unde rh å llselement
ko mm er all vara mycket me r komplexa
att led a ä n de fasta tillgå nga r av idag och
igå r. Detta inn e bär att
moderna ledningsprincipe r och ledningssyste m måste in föras genom
hela und e rh å llssyste met
~ det va lda ledningssyste met inom Ullderhållssyste me t måste kunna ver ka i
en integre rad för bandsmiljö, dvs i en
försvarsgemensam miljö
~ ledningssystemet inom und erh ållssystemet mås te finnas tillgängligt redan i
fr edstid . D e t behöveranv ändas under
övningar och befinna sig i stä ndig utveckling.

Ledning (C2)

Skydd

Lednings- och tillhörande ledningssystem är e n lik a viktig de l inom underh å llssystemet som inom vil ken a nn an del som

Unde rh å llse lement är högkv a litativa
må l. Det modern a kriget inn ebä r att en
bakre gruppe rin g ej länge innebär något

138

Underrättelser
U nderrätte lsesystem e t in om und erhållssystemet måste vara en naturlig de l i det
samlade und e rrättelsesystemet Det måste vara un der hållse lemente ns ansvar att
sa mla in och sa mmanställa und errättelse r avseende situationen där man verkar
(i operationsbasen). D essa underrättelser ska ll även ge operativa och taktiska
chefer hj ä lp i deras bedöm a ndearbete.
På samma sätt skall framt aget underlag
tjäna und e rh å ll selementen s jä lva i deras
uppgift inom operationsbase n.

reellt skydd. Andra lösnin ga r mås te sök as för att erhåll a ö nskade skyddseffekter. Fö rmågor som hä rvid måste vidareutvecklas är:
~ En förmåga att lokalt vara starkare
ä n fi enden. För a tt nå denna förm åga
mås te underh ållseleme nt kunn a sa mordna sin verksamhe t med förband ur
sa mtliga försvarsgre nar
~ Förmåga n att använda röre lse och
manöver
Förmågan att använda spridnin g av
sin a res urser
~ Förmåga att utnyttja vilseledning

digt för att vi skall kunn a värdera och utveckl a he la det taktiska och operativa
syste met. Med ett såd ant koncept sku ll e
det också vara enkl a re all skapa en balanse rad styrka avsedd för internatio ne lla opera ti o ner. stutsatsern a skulle bli att
und erh å llse leme nten sku ll e erhåll a följande ege nskaper:
~ Integrerad utbildnin g och träning
med de stridande e leme nten är no rmalförfarande;
~ Mo bili sering av de n totala und e rhå llso rganisatione n ä ndrar ej strukture n, bara storl eken och den total a för-

Effekt över tiden

~

Krave t på initial effe kt inne bär för und e rhå llssystemet att det m åste användas i
fredstid för att det ska ll ha förutsättningar att fu nge ra i hände lse av kris e ll er krig.
De tta innebär att sättet som und erh å llssystemet funger ar i fred skalllikn a sättet
det fun gerar i krig så långt det är möjligt.
Nya investeringar in om den marin a unde rh åll stjänsten måste därför göras på
e tt sådant sätt att vi kan se en konstant
utveck lad förmåga i fredstid som äger relevans mot vad vi kan vänta oss i ett mö rkare läge.
Efte rsom vårt system bygger på mobilise rin g kan vi inte förvän ta oss att he la
und e rh åll ssystemet ska ll kunna verka i
fredst id. Vi kan däre mot nå en sådan utveck lingsgrad att und e rh ållssystemet tillfä lligt kan etabl e ra en krigsliknande
struktur i en begräns ad del av operati o nsområdet. Våra ma rina struktur måste därfö r utformas så att den nå r denna
nivå då skilda de la r av den samord nar sin
verksam het. Vidare mås te utbildnin g och
träning ske under stridsmässiga förhå llanden för såvä l und e rh ållselem ent sa mt
stri dande element. Detta är helt nöd vä n-

måga n;
Övergå nge n fred-kri s-krig skall va ra
e n smidig process där e ffektivite t upperätth åll s genom hela processe n genom att de förb and som skall stödj as
ej uppfattar nå go n principie ll skillnad
ge ntemot " norm albi lde n" .

Reducera det marina
underhållsbehovet
Ett sätt att reducera behovet av marint
underhåll är att konstruera och bemann a
framtid a system på e tt sådant sätt att de
kan verka under längre tid utan omfattande stöd. Mer funktion ssä kra syste m i
kombination med bättre reservmate ri eltill gång och utbildad personal erbjude r
en sådan möjlighet. Ytte rli ga re en väg alt
gå är att reducera de t und erhållsbe hov
som ä r försvarsgre nsspecifik t. Ett sådant
sk ifte kommer att reduce ra den mängd
av specifika marina tillgångar som krävs
längs operationsbase n. Störst pote nti al
torde härv idlag finn as vad avser förn öde nh ets försörjningen.

Enhetligt ledning och fasta mål
Enhetlig ledn ing och fasta mål anses som
e n av kri gfö ringe ns grundprinciper. ' ~ Då
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målet med underhållet är att ge de stridande e lemente n stöd i sin verksa mhet,
bör de stridande förbandsch efern a direkt
leda underh åll selemente n i de ras ve rksam het. l den marina delen av operationsområdet innebär detta att all a förband/fö rbandselement med unde rh å ll suppgifter skall stå under den marina ch efens ledn ing. Att ha flera nivåe r av und erhållse lemen t som ger direkt underhå ll dire kt till stridskrafterna kommer bara att
leda till förvirring och suboptim ering av
de totala resurserna.

Nuvarande trender och
organisation
Efter dessa mer generella diskussioner
måste fokus sättas på den svenska utvecklingen inom underhållsområdet Är
vi på rätt väg eller har vi av skilda skäl
va lt ett stickspår i vår framtidsdiskussion? För att kunna svara på den frågan
mås te nuvarande utveckling och givna
ord e r studeras. Först däreft er kan nödvändigt underlag skapas för att kunn a
föra en diskussion om utvecklingen av
underhållsresurser som har att stödj a de
marin a stridskrafterna. Fall där nuvarande utveckling ej stämmer överens med
drag na slutsatser kan identifi eras och
modifierade förslag lämn as. Som det är
sagt: "I krig är inget resultat slutgiltigt" .20
Operativ underhållstjänst geno mförs
idag av våra tre Underhållsregementen
(Uhreg). Dessa har varit mycket armefokuserade och många inom de n marina
sfären ser dessa som hot snarare än möjligh eter för de t marin a underh åll et. Våra
m a r i n kom mandounderh å ll sba ta lj o ner
(MKU hbat) samt Marinunderh åll sbata lj oner (Muhbat) har ännu så länge svarat för underhåll på taktisk nivå och i princip också all t marint underh åll i övrigt.
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Den operativa iden har tidigare varit
att utnyttj a antaga ndet att fi ende ns
kraftsamlingsriktning (vid e tt anfall i Östersjöområdet) riktas mot ett av de områden där marine n har sin a huvudbaser
(Blekinge/Söde rtörn). Ett sådant antagande skulle medge tillgång till en av
Marinens huvudbaso mråden där hotet
skulle vara relativt begränsat. Denna ide
har den uppenbara nackde len att huvuddelen av den marina unde rh åll sinsatsen
för sjöstridskrafte rna kommer att äga
rum under en annan operativ chef än den
som komm er att va ra huvudansvarig för
striden där fiend e n kraftsamlar sin insats.
Även om , såsom ÖB grundsyn för ledning anger, att " marinkomma ndochef
ska ll vara be redd att, på order av MB,
samordna sjömålsbekämpning i angivet
operationsområde" 21 inn ebär förhållandet en allvarlig friktion mellan stridens
förande och underhållstjänstens bedrivande för de marin a fö rb and en.
Underhållselementen i Försvarsmakte n har varit under stark press de senaste
åren som ett led att reducera försvarets
infrastruktur. Uttryck som "Kapa svansen
och skärp bettet" har haft stor psykologisk påverkan i denna process. Som ett resultat av detta har underh ållsorganisationen aldrig riktigt prövats mot de krav man
har ställt på den. I många fall har dessutom dessa krav varit alltför otydliga. Till yttermera visso har många av de bakomliggande slutsa tser22 som ligger till grund för
dagens organisation aldrig blivit implemente rade i underh å llsförbanden i sig.
Som ett resultat av gjo rd a analyser och
av försvarsbeslutet 1996 har ÖB satt förnyad press på den tota la underhållsstrukturen. Detta har resulterat i ett an tal genere lla beslut. Ett av de viktigare är erkännandet av att det bara finns två nivåer av
underhållstjänst som är adekva ta i dagens

stridsmiljö; främre och bakre underhållsnivå21 Underhå llsregementena formar
den bakre ni vå n och marink o mm andoundcrhållsbatalj onerna den fr ämre nivån. l
samma beslut bar ÖB äve n definie rat hur
separata funkt ioner skall uppde las me llan
Uhreg och MK U hbat. E nligt beslutet
ska ll många av MKUhbat kärnuppgifter
överföras till Uhreg.

banelschefer svå rt att e ngage ra sig i en
hälsosa m debatt hur strukturella och oroanisatoriska förändringar skall genomföras. Den som först ko mmer med e tt
förslag, vil ket det ä n må nde vara, får
stort ge no mslag, i synn e rh e t i de t fa ll
denn e person utl ovar sto ra kostnadsreduktioner som ett resu ltat av det lämn ade förslaget.

Huvudsakliga problem med
nuvarande beslut och
organisationsstruktur

Förslag till en ny approach

Om än i vällovligt sy fte innebä r nyligen
tag na bes lut och nuvarande o rgan isa ti on
ett flertal fund ame ntala proble m för marin en och för andra stridskr afte r so m verkar inom elen marinoperativa de le n av
opera tionsom rådet Y
Det första av proble men tir avsa knaden av e nhetlig ledning. Nuvarande organi sa tion härstammar från en tid d å operationsområdets storlek var mindre och
det va r e nkl are att inde la landet i separata de lar. Tekn ikutvecklin gen av vape noch ledningssyste m inn ebä r att ett sådant
sy nsä tt redan idag är förl ega t och a tt det
med säkerh et är rena "stenå ldern ., i ett
fram tidsperspektiv. Det finns he lt enkelt
inte längre plats för mer än en chef som
leder marinoperativ verksa mh et i Ostersjöområdet.
Det andra proble met är at t nuvarande förändringsarb etet in o m unele rh åll so rga nisatio n res ulte rar me r som e tt behov av att red ucera ele n tota la kostnaden
när de t i stället borde vara e tt res ultat av
studie r, o perationsa nalys, krigsspel samt
tester och prov av sk ild a slag. Fö rst när
ett sådant faktaund erlag existerar kan
man gö ra ekonomiska avvägn in ga r ge nte mot ställcia ambiti oner och krav. I avsa kn ad av sådant faktaunderlag har för-

D et o rga nisa toriska problemet är mycket svå rt att göra någo nting åt. Skall resul tat kunna er håll as på sikt som gy nn a r
marine n så krävs de t e n " inre insikt" om
behovet och nyttan av att e nbart h ~. en
operativ che f i Östersjöområdet D å Ostersjön kan ses som e tt operationsområde
ur .ett marin t perspcktiv 2' borde insikte n
av behovet av e n såda n chef vara naturlig. En sådan chef borde o rganiseras redan i fredstid och integreras i förband sstrukturen. Är detta omöjligt måste e n
myck et hög grad av sa mordn ing på taktisk nivå me ll a n (i detta fall) MKO och
MKS vara så fö rfin ad att vi i prakti sk
handling når sa mma res ultat redan utan
en omdaning av milo-nivån.
Det andra problemet är någo t lättare
att ta sig an men förmodl igen kan det
vara lika svårt att ord na. Marin en måste,
som huvudansva ri g för operationer till
sjöss och i skärgårclsområclen, ta initiativet att sa mo rdn a och utveckla samtli g
underh åll stjä nst so m ve rkar i detta område. Inte nsiva studi e r, o perationsanalys,
kri gsspel och prov behöver initi eras.
Dessa ansträ ngn ingar måste geno mföras
av he la elen marina orga nisationen , inte
bara av " uncle rh ållspersonalen" . För att
säkerstä ll a möjl ighete rna ti ll samordnin g
med övriga försvarsmakten måste även
ledand e personal fr ån denna engageras i
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detta arbete. Mälsättningen mås te vara
att skapa en fun gerande och kostnadseffek tivt underhällssystem för stridskrafterna som verkar i den marin a milj ön ,
inte bara att red uce ra kostnader. Vissa
å tgärder kan redan nu identifi eras trots
att en mer omfattande genomarbe tning
kommer att ta tid att geno mföra fullt ut.
De viktigaste av dessa för underhållsf örband och underh åll se leme nt är att
- in vestera i förmåga till rörlighet och
manöver
- in vestera i C4T-system
- omedelbart organisera och träna
dessa e lemen t på samm a sätt som reste rande dela r av Marinen. Träning
och utbildning skall alltid ske samordnat med stridande element ur Marinen och andra försvarsgre nar
- vid inköp av materiel , satsa på kvalitet i syfte att reducera framtida be hov
av underhåll
- fortsätta att investera i personalens
förmåga och kompetens för att reducera behovet av externt underhåll

Målet är att skapa e n effektiv försva rsmak t med det bästa frän varje försvarsgren. Med en sådan kapacitet till sitt
förfogande kommer chefer på operativ
nivå att ges förutsättnin garna att bli
sk ickli ga "operations konstnärer", vilket
är den konst de ska ll behärska till fulländning.

Sintsatser

7

Svenska marinen måste återta initiativet
till att utrusta, organisera och utbilda Ullderhällsele ment och förband som har att
verka i framtiden. Skall detta kunna göras på ett sätt som vinner respekt och acceptans, både internt inom Marinen och
in om övri ga de la r av Försvarsma kten,
måste detta initi ativ vara baserat på e n
sund operativ och taktisk grund . Argumenten måste vara und erbyggda med seriösa studier, ana lyser och prov. Först
när detta uppnäs kan de framtida marina
underh ällselement en verka enskilt och
tillsammans med andra förb andselemen t
så att maximal st ridseffek t kan näs.
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Ledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

Kommendör fl erman Fälrström är chef för
Försvarsinaktens k rigsspelscentrum.

Resultatredovisning - den arbetande organisationen
l m ina dagboksanteckningar från april till juli 1997' har jag resonerat kring de

krav, som måste ställas på ledningen av Försvarsmakten, nämligen
- delegerat resultatansvar med tydligt ansvar och
- decentraliserat genomförande med stor frihet hur resultat uppnås.

Högtekn ologisk samverk an
Vi utvecklar försvarselektronik för målupptäc kt och samband och system för
telekommunikation baserade på
mikrovågsteknik. Produktområdena fa r tekniskt mer och mer
gem e nsamt och vi utn yttj ar
aktiv t en teknisk växelverkan i
utvecklingen av de civila oc h
m ilitära p rodukterna.
M ikrovågstek nik, höghastig hetselekt ro nik och sig nalbehandli ng är hu vudtekni ker i våra radarsystem för fl ygvap net,
arm en och marin en. Vi är världsledand e

leveramör av d ig itala radi olänkar. Vi gör
också radiobass tationer och an tennsystem .
I ett modern t kunskapsföretag som vårt är våra 3 500 med arbetare naturlig tvis den störs ta
resursen. Nästan två tredjedelar
av dem är ingenj örer och tekniker, varav ett fe mtiotal pådoktorsnivå.
N u är vi i full gång med utveckling av
näs ta generati on radarsystem för luftförsvar och elektro nik för 2000-talets telekom munikation.

Den fö rsta satsen ställer krav på utfo rm ning av de n högsta lednin ge n inom Försvarsma kten . Dessa krav ka n l'ormule ras
utgåe nde frå n de n verksa mh e t som genomfö rs och de t eft e rfrågade res ulta tet. l
mina tidi gare anteckninga r ha r jag ko ncentre ra t mi g på de tta förh åll a nd e.
Efte r a tt ha läst HK V-utrednin ge n
kan jag ko nstate ra a tt de krav på tydl igt
resulta ta nsvar som måste utgöra utgå ngs punkten fö r lednin g av Försva rsmakte n lyse r med sin fr å nva ro. l stä lle t
har utred are n fixe ra t sig på process tyrnin g som möjli ge n kan sägas ha rel e va ns
fö r de t dagliga a rbe te t i e n o rga nisa ti o n
va rs res ul ta ta nsvar ä r defin ie ra t. A tt a nvänd a och defini era olik a processe r fö r
a tt därmed mo ti vera ÖB beslut hur ha n
vill led a Försvarsma kte n ä r inte bara (e l
utan så naivt bl åögt a tt jag kna ppt ka n
tro a tt jag läse r rä tt.
D e t är ÖB som bär a nsva re t fö r a tt
F örsva rsma kte n ut vecklas i e nli ghe t med

de t uppdra g och de riktlinj e r som ( Riksdag och) R ege rin g beslut a r o m. Därm ed
är de t också Ö B a nsvar alt e nsam besluta
o m hur han vil l förd e la a nsvaret inom
Försva rsmakte n. De tt a ä r något he lt a nnat ä n a tt besk riv a hur e n organis a ti o n
(stab) s kall a rbeta inte rnt. D e tta bo rd e
ha va rit krista ll klart för utredare n .
Utredninge n bland a r dess utom iho p
inte ba ra arbe tssätt och a nsva r i lednin ge n utan äve n orga nisa tion fö r geno mfö ra nd e t av de uppdrag som lednin ge n fa ttar bes lut om. Det blir d ä rm ed
de n upp och ne rv ä nda vä rlde n.
Den a ndra satsen ställe r kra v på de n
arbe ta nde orga ni sa tion e n. l a rbe tet infö r
om o rga nisati o ne n den l juli 1994 utgick
jag från de n orga ni sati o n so m skull e vara
ansva ri g fö r ge no mfö ra nde t. Med utgå ngs punkt frå n de kri gso rgani serade
br igade rna , ytattackflottilj erna och fl ygdivisio nern a (motsv.) utformad es lednin ge n. De tt a lyckades inte fullt ut.
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Att det blev som det blev har många
orsaker. Den främsta orsaken till de tta
var (och är fortfarande) oviljan att acceptera förändringar inom Försvarsmakten. D en vanligaste reaktione n på e n ny
ide är att fo lk börjar tänka ut skäl till varför den inte kommer att fung era . Därmed har möjligheterna ersatts av problem att genomföra den nya iden.
Visst var det bra att tydliggöra brigadchefens (motsv.) ansvar. Men att sedan
med andra handen ta bort de tta ansvar
ge nom att stoppa in Fördelningschefen
som ansvari g regional (geografisk) sa mordnare var fel. Liknande å tgärde r vidtogs även fö r förband inom övriga de lar
av Försvarsmakten. Skälen till detta är
lätta att in se.
In om armen har man en lång tradition att låta e n regional organisation leda
produkti onen. Att denna organisation2
under 1990-talet sk iftat namn för att nu
åter kallas för "Fördelningar" är inte så
mä rkli gt. D e t märkliga är att man låtsas
att de nn a utveckling har le tt till ett öka t
ope rativt inflytande. Hur de tta inflytande har kunn at öka är en gåta för mig.
Inte heller inom fl ygva pnet skedde
någon förändring. Uttaget av flygtid leds
centra lt. Flygkommandochefens påverkan är relativt liten. Nu infö rs ett Flygtaktiskt Kommando. Införandet motiveras av nödvändigheten att centralt leda
och fö rde la flygstridskrafterna. Jag anser
att detta är nödvändigt. Vi ha r inte råd
att i Sveri ge ha mer än ett flygvapen.
Men detta gä ller också för a lla öv ri ga
(me n få) opera tivt rörliga 3 förband.
För marinens del blev det un gefä r
samma sak. Marinen gjorde ett försök att
ås tadkomma en ledning som tog hänsyn
till de ta kti ska chefernas krav och önskemål sa mtidi gt som förband sutbildningen
hö ll s samman, dels för far tygsförba nde n
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inom Kustflottan , de ls funktionsvis inom
Kustartilleriet. Att nu slå sönde r Marinens utbildning med motiv av "operativt
inflytande" är mot bakgrund av fackmässiga, stridstekniska och ta ktiska skäl fel.
Det allvarliga i dagens situation är att
den centrala lednin gen föreslås förändras utan att Försvarsmaktens organisation för genomförandet granskas. Det
enda som inträffar, so m följd av Högkvarterutrednin gen , ä r att ÖB i praktiken delegerar he la genomförandeansvaret till Högkvarterschefe n4 I övrigt blir
det som det alltid varit. Möj lighe terna att
utkräva ansvar, dvs ge cheferna inom
Försvarsmakte n ett instrument för ledning, kommer fortfarande att saknas.
Trots den inriktning i Yl 90 som angav att krigsförbandsch efen (brigadchefen motsv.) skull e ges ett vidgat och mera
entydigt ansvar misslyckades detta. Misslyckandet beror i första hand på att organisationen ej förändr ades reellt. Utbildningsansvaret hö lls fortfarande samman
och genomfördes av i princip samma
chefer som tidigare.
Vi bör, med andra o rd, fortsätta på
den under 1992 till 1994 inslagna vägen
och förändra de t vi inte lyckades med
förra gången. Det är således nödvändigt
att först skapa elen o rgani sa tion för genomförandet som bäst svarar mot de
krav som ställs på Försva rsmaktens förmåga att verka och det resultatansvar
som stalsmakterna rimli gen kan ställa
krav på. Först därefter bör lednin gen utformas.

Grunder för
genomförandeorganisationen
Utgångspunkt
Den svåraste led nin gssitua tio ne n är
övergånge n från frec;lsti da verksamhet

till krig. Det är då vi måste kunn a omprioritera fr ån långsiktig till näraliggande verksamhet. Det är då som vi
mås te se till att den förr ådsstä llda organi sa ti o nen aktiveras. Det ä r då som ÖB
mås te prioritera me ll an de begränsade
resurser som står till Försva rsma ktens
förfogande. Det är då som de mest vitala
besluten fattas.
Utgångspunkten bör så ledes vara att
det som skiljer mellan fredstida verksamhe t, kriser och krig e ndast är e n förändrad prioritering, uth ållighet sa mt det anta l e nheter som skall ledas. D et innebär
att vi i alla situationer sa mtidigt skall
kunna
* rek rytera och utbilda officerare,
* utveckla och anskaffa ny mate ri e l,

*
*
*

*
*
*

utbilda och omsätta förband i krigsorganisationen ,
genomföra internati onell a insatse r,
vidmakthålla förr ådsstä lld organisation, upprätthåll a anbefa lld beredskap och mobilisera ,
lämna stöd till samh äll et och hävda
vår territoriella integritet,

försvara landet samt
driva MAL och övrig infrastruktur
som är en förutsättning för att utbilda , omsätta och förrådshålla förb and ,
för att kunna upprätthå ll a anbefalld
beredskap och mobilisera , för att
kunna lämna stöd till samhä llet och
hä vda vår territori e ll a integrite t samt
fö r att kunna försvara landet.
På de tta sätt kan de o lik a o mrådena
in o m vilka genomförandet ska ll ske beskrivas. Därmed kan också interaktionen
dem emellan definieras och den , för varje
o mråde unika, intern a processen beskrivas. Den arbetande orga ni sationen "får
ansikten".

Förbandsutveckling
Rekrytering och utbildning av officerare
är lå ngsiktig verksamhet. Den spänner
över officerens he la yr kesverksamma tid.
Den riktas mo t alla type r av förband och
successivt öve r åre n mot olika kompetenser. D en a nsva rar också för forsknin g
och utveckling av militä rt tänkande inom
alla de områden (strategi, taktik, stridsteknik, orga ni sa ti o nsutveckling, ekonomi , lednin g mm) som erfordras för genomförandet av de uppdrag som statsmaktern a ger till Försvarsmakten.
Därmed är rekrytering och utbildning
av officerare i vid bemärkelse en gemensam verksamhet där officeren ges yrkesoch ämneskunskap som sedan skall komma Försvarsmaktens olika verksamhetsdelar till gagn. D et är då naturligt att denna
verksamhet genomförs i självständiga
organisationer inom Försvarsmakten och
att dessa indelas med hänsyn till å ena sidan fackm ässig, stridsteknisk och taktisk
utbildning sa mt å andra sidan till gemensam ledning och operativ utbildning. Dessa
organisationer skall tillföra övriga delar av
Försvarsmakte n förhandsmän , befäl,
administratörer och chefer på alla nivåer.
Men den na , i vid bemärk else, gemensamma verksamh et har inte plats i det
förslag som lämn ats i sko/utredningen .
Som jag påpeka t här ovan är delar av
denna utbildnin g av väsentlig betydelse
för försvarsmakte n. Det är de områden
som leder till e n fackmässig, stridste knisk
och taktisk kunskap och förståelse. D et
är först på den "opera ti va " nivån som
samverka n ske r me ll a n var för sig homogena taktiska förband. För att denna
samverkan ska ll vara möjlig krävs att
våra officerare har e n reell , grundläggande kunskap om dess byggklossar. Ett sätt
att beskri va detta fö rh ållande kan vara
följande matri s:
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Fig: Sammanhang mellan kunskap er och förband

En annan sak som också gör att skol utredningens förslag inte passar in i det
svenska befälssystemet är att vi, till skillnad från många andra länder har ett "enbefälssystem". Detta system kräver, som
jag har redogjort för här ovan, en typförbandsmässigt sammanhållen utbildning.
Denna måste således utgå från att ända
upp till de taktiskt sammansatta förbanden är det fackkunskap, stridsteknik och
taktik som utgör grunden. Den " nivå "
där vi har denna gemensamma utbildning är förlagd till FHS (g: la MHS). Officeren utbildas till bataljons- och divisionschef. Det är dessa förband som kan
tänkas utgöra den lägsta förbandsnivå
som ingår i ett sammansatt förband med
en gemensam operativ uppgift.
skolutredningens törslag måste diskuteras. Utgångspunkten måste emel-
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lertid vara att den grundläggande antagningen till de av utredningen föreslagna
militära högskolorna bör ske med olika
målsättningar. För vissa för att bli skicklig och fackkunnig inom respektive förbandsslag. För andra att bli skicklig och
kunnig taktiker och blivande chef för
operativt sammansatta förband . Detta
förhållande kan illustreras med följande
figur.
Skall vi dra ner den allmänna gemensamma utbildningen till lägre nivåer än i
dag så är det nödvändigt att från början
dela upp officersutbildningen. Redan
med dagens befälssystem har vi svårigheter att rekrytera och behålla duktiga yrkesmän som kan materiel, system och
stridsteknik. Det är dessa som tidigare
utgjort ryggraden i den svenska Försvarsmakten.

Utveckling och anskaffning av materiel till krigsorganisationen är också en
långsiktig verksamhet. Den spänner över
tidsperioder från 5 a 10 år till 20 a 30 år
eller längre beroende på materielens
operativa och tekniska livslängd. Den är
också beroende av utvecklingen inom
strategi, taktik och stridsteknik och har
därmed en stark koppling till utvecklingen av yrkeskunnandet inom officerskåren. Den är beroende av forskning och
utveckling samt tillgång till en producerande industri .
Försvarsmakten kan i detta avseende
i princip endast utforma krav och kontrollera att dessa är uppfyllda vid leverans. Den erhållna materielen tillförs nya
förband eller sådana förband som ges ny
utformning och inriktning. Försvarsmaktens genomförande omfattar således

enbart organisationer för fackmässig beställning och kontroll vid leverans.
Det är inom dessa två områden som
grunden läggs för den förmåga och det kunnande som Försvarsmakten skall besitta.
Här skapas de "instrument", dvs de förband
som är taktiskt homogena och som i samverkan skapar förutsättningar för i varje situation anpassat operativt uppträdande.
Till detta område har traditionellt
även räknats utbildning, omsättning och
vidmakthållande av förband. Detta har
gamla traditioner. Den kan räknas åtminstone från den svenska stormaktstiden. Det var då de svenska kollegierna
anskaffade och levererade förband till de
svenska armeerna som stred på den Europeiska kontinenten. Efter Napoleonkrigen har Sverige enbart varit inriktat
på försvar av eget territorium.
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Vår försvarsförmåga har i mångt och
mycket också byggt på att vårt försvar
skall verka avhållande snarare än att användas. Dessutom har de flesta avvägningar och planer sedan dess utgått från
att Sverige skall försvaras i Sverige 5
Detta synsätt har också varit en konsekvens av att Sverige i första hand har
reagerat på förändringar i omvärlden i
stället för att agera och ta initiativ. Det är
först när saker har hänt som vi konstaterar att något måste göras. Därmed har
den naturliga konsekvensen av detta synsätt blivit, för att använda idrottsspråk ,
att offra mittfältet och satsa på backar
och målvakter.
De förändringar som successivt skett
och fortlöpande sker i omvärlden har i
ökad utsträckning ställt krav på ett samlat internationellt agerande. Ä ven
Sverige har ställt och kommer i ökad omfattning ställa militära förband till förfogande för att medverka till fredliga lösningar på konflikter som är på väg att
uppstå eller sommåste biläggas.
Den svenska försvarsmakten har
starkt reducerats. Framför allt har de
kvalificerade operativt rörliga taktiska
förbanden blivit färre. Det medför att
våra förutsättningar att hålla en allsidig
sammansättning av Försvarsmakten
inom samtliga milon och samtidigt bidra
med förband i internationell verksamhet
blivit än mer begränsad.
Försvarsmaktens resurser kan även
tas i anspråk för andra uppgifter än att
försvara landet. Det blir därmed naturligt att de organisatoriska enheter som
genomför utbildning, omsättning och
vidmakthållande av förband samtidigt
utnyttjas för dessa uppgifter. Vi arbetar
och tar ansvar på likartat sätt oberoende
av situation. Det är mot denna bakgrund
som det är motiverat att dra en ny orga-
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nisatorisk gräns mellan den långsiktiga
förnyelsen och den omedelbara insatsförmågan.

Taktisk förbandsverksamhet
Försvarsmakten har inte råd att organisera en arme, en marin och ett flygvapen
inom varje militärområde. Dessutom har
målsättningen för Försvarsmakten förändrats. Försvarsmakten skall inte längre
ha förmågan att möta och slå en angripare i flera riktningar.
Det är således helt naturligt att den
dagliga verksamheten vid de operativt
rörliga taktiska förbanden förs samman
till enhetliga fackmässiga , stridstekniska
och taktiska verksamheter 6 som består
av utbildning, omsättning och vidmakthållande samt taktiskt utnyttjande av
dessa förband. Det är dock väsentligt att
den del som omfattar drift av infrastruktur samt stöd till förbandsverksamheten 7
och de förband som utgör grund för
anpassning bildar egna (territoriella) organisationsenheter.
Detta innebär att ett antal taktiska
förbandsenheter bör organiseras. Det är
dessa förbandsen heter som bildar elen
grund på vilken vår operativa förmåga
byggs upp. Vi kan därmed anpassa vårt
operativa uppträdande till de krav och
uppdrag som statsmakterna ställer på
Försvarsmakten.
Det finns också andra fördelar med
att avgränsa de operativt rörliga taktiska
förbandsenheterna från övriga förband.
En fördel är att ÖB avvägning tydliggörs.
Samtidigt bryts "äganderätten" till dessa
förbandloss från de territoriellt ansvari ga cheferna. Därmed förlorar regional
chef möjligheterna att prioritera territoriellt (lokalt)bundna förband på bekostnad av de operativt rörliga. Dessutom erhålls också en ökad frihet att utbilda och

förrådsställa de operativt rörliga förbanden.
Som "bonuseffekt" tydliggörs ansvarsgränsen mellan förbanclstyperna.
En chef kan ansvara för de operativt rörliga förbanelen medan de regionala cheferna ansvarar för övriga förband. Därmed tydliggörs resursfördelningen, såväl
ekonomiskt som antalet värnpliktiga.
Gränsen kommer därmed (även om
den inte kan bli knivskarp) att dras mellan de taktiska förband som i första hand
anses vara operativt rörligaR och övriga
förband som i första hand är territoriellt
(lokalt)bunclna. Till de senare för jag bl. a.
samtliga förband på Gotland samt förband för drift av infrastruktur och stöd
till elen dagliga förbandsverksamheten.
Därmed får vi ett antal taktiskt enhetliga förbandsorganisationer
* fördelningsförband
13 armebrigader
* 4 fartygsavdelningar
* l kabrigacl
* 12 krigsflygdivisioner
inom vilka det fackmässiga, stridstekniska
och taktiska genomförandeansvaret blir
entydigt. Ansvaret omfattar all verksamhet (utbildning, vidmakthållande, mobilisering, beredskap, insatser mm) utom utveckling och anskaffning av materiel samt
rekrytering och utbildning av officerare.
Ingen utbildning eller annan verksamhet
genomförs för andra förbandstyper. När
förbandet blir omsatt överförs de krigsplacerade till den "vilande tillväxtorganisationen " eller territoriella organisationen av Försvarsmakten.

Infrastruktur, territoriellt bundna
förband och förband för stöd
Försvarsmaktens infrastruktur, territoriellt
bundna förband och förband för stöd är en

förutsättning för att de mål statsmakterna
angivit för Försvarsmakten skall kunna
uppnås. Den är också en förutsättn ing för
att elen taktiska förbandsverksamheten
skall fungera. Dessa organisationsenheter
består av två skilda delar.
Den ena har till uppgift att förvalta de
anläggningar och elen mark försvarsmakten disponerar samt lämna stöd
till förbandsverksamheten. Organisationsenheterna skall smidigt kunna anpassas till de krav som genereras av förbanelsverksamhet och varierande beredskap. Denna "infrastruktur" är en förutsättning för att utbilda, omsätta och förråelshålla förband, för att kunna upprätthålla anbefalld beredskap och mobilisera, för att kunna lämna stöd till samhället
och hävda vår territoriella integritet samt
för att kunna försvara landet. Ansvaret
blir entydigt. Organisationen varierar
mot bakgrund av de krav på stöd som
finns. Stöd skall lämnas till elen taktiska
förbandsverksamheten helt oberoende
av elen del inom Försvarsmakten som
verksamheten tillhör.
Den andra har till uppgift att övervaka, bevaka samt försvara de områden som
är väsentliga för vår förmåga till beredskapshöjning och basering. De utgör även
en organisatorisk grund för anpassning.
Till dessa förband räknas bl.a. förbanden
på Gotland, fasta förband, underhållsgrupper, basförbancl, strilförbancl, gränsregementen, förband knutna till städer
och andra utpekade geografiska områden,
elvs förband som primärt ej är avseelda för
uppgifter inom andra geografiska områden .
Denna del av Försvarsmakten kan
personalförsörjas dels genom omkrigsplacering från den taktiska förbandsverksamheten, dels genom egen grundutbildning. Det senare bl.a. som följd av
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krav på stöd till den taktiska förbandsverksamheten och be hov av att upprätthålla anbefalld beredskap.

Övrig verksamhet
Ovanstående orga ni satoriska indelning
täcker m Försvarsmaktens genomförandeve rksamhet utom de yrkessko lor
och specialregemente n som utbildar
vä rnpliktiga . D essa värnp likti ga och de
förband som utbildas på de tta sätt av
bl.a. rationell a skäl ingår norm alt i något
av de förba nd som bedriver förband sverksa mhet, törband för drift av infrastruktur, geografiskt bu ndn a förband e ller fö rban d för stöd till förb andsve rk samheten . Det är därmed naturligt att
denn a verksamhe t ge nomförs i självständiga e nhe ter på sa mma sä tt som rekrytering och utbildning av officerare.

och dece ntraliserat genomförandean sva r. Ansvaret för verksam heten inom
Försvarsm akten bör så ledes de legeras
till ett antal resultatansvariga ch efer som
rapporterar direkt till ÖB. Dessa har sedan skyldi ghet att i allt väse ntligt decentra lisera ge nomförandet. Samtidi gt inn ebär detta ett förbud att cletaljstyraY
Min ide gick ut på att dessa chefer
skull e kunn a utgö ras av:
•
•

Sammanfattnin g
Analysen av den arbetande organ isationen
visar på fyra principie lla orga nisatoriska
kategorier. De är enheter tör
rekrytering och utbildning av officerare samt specialutbildnin g av värn pliktiga och vissa förbandsen heter,
* bes tällning och kontroll av fo rsknin g,
utveckling och mate ri el,
* taktisk förb a ndsverksa mh et samt

*

förb a nd för drift av infras truktur, territo ri e llt bundna förband och förb a nd
för stöd.
Därmed kan Fö rsvars mak ten s verksamhe t hänföras till tydliga och från va randra ski lda a nsvarsområde n.

Delegerat resultatansvar
Utgångspunkt
Jag har tidigare hävdat nödvändigheten
av ett tydligt de legerat resultatansvar

152

•

C Fst, ÖB stä ll företrädare och stabschef för "ÖB stab ",
C Op staben - ledning av operativ
verksamhet samt samo rdnare av repetitions- och grundutbildning biträdd av :
FördC - grund utbi ldning av armeförb and,
CKF - grund utbildnin g av sjöstridskrafter,
o
IK A - grundutbildning av kustartill e riförband ,
° C ES K- grundutbildning av fly gdivi sioner och betj än ingsförband,
C Und staben - underrätte lse och säkerh et

•

Försvarsgrensche fer - personalrekryte rin g, skolor och centra samt materie lanska ffning sa mt

•

Territoriell chef - grundorganisatio n
(infrastruktur) som stöd för den
fredstida produktionen, upprätthållande av beredskap, förrådsstä llnin g
och mobili sering samt grundutbildning av unclerh ållsför ba nd.

När jag sk rev detta hade jag inte ana lyserat hur man sku ll e kunna de la upp förbandsverksamhe ten utan utgick från den
indelning so m hittills rått. Innan jag tar
ställ nin g till om ovanstående ansa ts är
för e nlig med den ana lys jag gjort av genomförandeverk samheten måste en

övergripa nde granskning ske av den regio nala ledningen.

Regional Ledning
Den lägre region a la ledningen o mfattar
de chefer och den organisation som ka llas för ta ktiska chefer och taktisk ledning. D e n takti ska ledningen o mfattar i
de nna bemärkel se såvä l taktisk ledning 10
som samordnin g av MB operativa ledning". D e n taktiska ledningen 12 på denna
nivå utövas av Fördelnin gsch efer, Försvarsområdesbef älhavare (inkl. C MKG),
Marinkommanclo chefer, F lygkommandochefer och U nderh å llsregementschefer. Samordninge n av MB o pe rativa ledning utövas vad avser markstrid av MB
medan sjö- och flygstrider sa mo rdnas av
Marinkom mando- respektive F lyg kom mandochef. Därm ed har jag k onstaterat
att Förde lningsche fen och Försva rsom rådesbe fälhavare n1' ej har prim ä ra uppgifte r som samordnare.
Förde lningsc hefens uppgifte r är att
tak tiskt sa mordn a markstriden och att
med tilld e lade markstridsförban d kunn a
ge nomfö ra denna taktiska ledning öve r
he la rike t. Han s uppgifte r är på så sätt
mer lik a elen takti ska ledaren till sjöss än
de övriga, geografiskt b undn a taktiska
chefern a. Hans uppgifte r inn ebär också
a tt han ej bör vara knute n till ett geografi skt område.
Till skillnad från Förde lningschefen är
övriga tak tiska chefer 14 enbart knutna till
ett bestä mt geografisk o mråde. Därmed
utgör de även en naturli g kontaktyta mot
den övriga delen av samh ället. De operativt rörliga taktiska förbanden har minskat i antal. Någon möjlighe t att mer eller
mindre konstant förde la förb anden till
bestämda geografiska områden finns inte.
De taktiska förbanden får vid behov och
för begränsad tid insättas där de behövs

bäst. Däremot fall er det sig naturligt att
FoBef, C MK och C FK tar ansvar för den
ständigt pågående lo kala verksamheten.
Mot de nna bakgrund är det också naturligt att FoBef, C MK och C FK ansvara r för all a de åtgä rder som måste vieltagas som stöd åt de ta ktisk a fö rb anden.
D et innebä r att ansvaret fö r "infrast ruktur" och ansvaret som "företagsleclare" 15
bör priorite ras för dessa che fer.
Sverige är i dag indel at i tre militärområclen1 ". Den reduktion som skett ,
frå n sex till tre, ha r skapat några o fullkomligheter. l södra Sverige har två militärbefälhavare ansvaret för landets försva r. Den utvecklin g som skett av striders fö rande över stora djup, inte minst
avseende fly g- och sjökrig, medfö r att
dessa två områden bör ses som ett där
enelera MB får till uppgift att för a stride n. E n an nan märklig situatio n ä r att ,
som följd av den landmilitära uppdelningen, ansvaret för omgivande farv atten
delas på e tt onaturli gt sä tt. Ö ste rsjön
borde ses som ett naturligt operationsområde i.st.f. som nu vara uppdelad mellan MBM och MBS.
l e n kris- ell er krigssituation är det
naturligt att ÖB har nära kontakter med
statsmakterna. Dess utom är det hans
upp gift att på bästa sätt förde la de begränsade res urser som finn s ti llgä ngli ga.
D är med ä r det också naturligt att han
har någon e ll er några chefer som kan
skapa förutsättningar för ett saml at och
operativt effektivt utn yttj ande av våra
takti ska förband. Det behövs någo n som
på uppdrag av ÖB ka n leda och ge nomföra det som Försvarsmakten blir å lagd.
Möjligheter att be hovssammansätta operativa lednin gstaber måste finnas. Därmed finns det även i fram ticlen ett behov
av mili tärbefä lh avare och ett till dem
knutet und e rh ållsrege me nte.
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Den arbetande organisationen
Jag bar tidigare konstaterat att ledning
och delegerat ansvar ej kan ske via ombud . Det är således ytterst väsentligt att
ansvarsförhållandena noga defini eras.
Ett delegerat ansvar förutsätter att själva
genomförandet decentraliseras till den
verkställande organisationen. Det är här

Ledning och genomförande utövas av
cheferna personligen . Vill den högre chefen delegera genomförandet så gör han
det till sin underlydande cbef. l dessa
samman hang väcks ofta en mycket intressant frågeställning. Kan inte chefen
delegera beslutsfattandet till en av stabsmedlemmarna i staben? Frågan kan verka bestickande.
Efter en stunds eftertanke måste man
emellertid konstatera att en sådan delegering endast är en skenåtgärd. Det är i
grunden chefen som fattar beslutet. Skall
det dessutom vara en hetligt gentemot de
underlydande så är det ett ch efsbeslut
En annan reflektion smyger också
fram i tanken . Har inte chefens direkt underställda chef bättre kompetens, förmåga och kunnande vad gäller genomförandet'? Är det inte därför som ban
har fått förtroendet att just vara chef för
genomförandet? Jag kan således inte

154

som fattade beslut och givna uppdrag
konkretiseras.
Man mås te vara medveten om att det
är en principiell skillnad mellan att leda
och att genomföra. Denna skillnad kan
beskrivs något förenklat i nedanstående
figur:

komma till annan slutsats än att vill chefen verkligen delegera så är det till sin närmast underställda chef han gör detta. Inte
till en stabsmedlem i den egna staben.
Om jag sedan återknyter till kraven
på enhetlighet i utbildningen av taktiska
förband samt det fackmässiga ansvaret
är det enligt min mening mycket tydligt
hur den arbetande organisationen bör
utformas.
Den arbetande organisationen utgörs
av förband , skolor och centra . Till skillnad från regional och central ledning så
är det denna organisation som åstadkommer en reell produkt i form av förband , utbildade officerare och värnpliktiga mm . De kan indelas på det sätt som
jag antydde i kapitel 2. Cheferna för
dessa enheter har det fulla ansvaret för
genomförandet. Ansvaret omsluter all
den verksamhet som chefen i fråga har
rätt att fatta beslut 17 om. Enheterna bör

var för sig omsluta en enhetlig taktisk
förbandsnivå eller motsvarande för skolor och centra.
En annan aspekt på indelningen är att
den verkställande organisationen också
är ett uttryck för ÖB avvägning samt
statsmakternas berättigade krav på redovisning. Jag har tidigare pekat på hur
man från politiskt håll intresserar sig inte
enbart för anslagets storlek och operativ
effekt utan även nyanskaffning av materiel och var Försvarsmakten är etablerad.
Detta har många gånger lett till vad jag
kallat för devalveringseffekter. Det är de
situationer när besluten tas i fel ordning
eller att besluten (som det senaste) ej
omfattar helheten.
Det är lätt att ta beslut om ekonomisk ram när man inte samtidigtfår ta
konsekvenserna av de förändrade kostnader som exempelvis beslut om lokalisering leder till.
En grund för att på ett rimligt sätt visa
på konsekvenser av (i sig rimliga politiska förutsättningar) lokaliseringsbeslut
eller antalet värnpliktiga är att ÖB i genomförandeverksamheten på ett tydligt
sätt kan särskilja på kostnader för vidmakthållande av våra taktiska förband ,
för de fastigheter, anläggningar och den
mark med tillhörande organisation som
stöder den dagliga verksamheten samt
för den långsiktiga förnyelsen av förband
och officerare.

stutsatser
I mina dagboksanteckningar 1 ~ från april
till juli är jag kritisk framför allt till hur vi
många gånger bortser från ansvarsfrågorna. Det handlar om att skapa en organisationsform som stärker ett ömsesidigt
ansvarsförhållande som bygger på förtroende och förståelse för det sätt på vilket begärt resultat bäst uppnås. Då är det

också svårt att undertrycka eller bortse
från den verksamhet som förbanden genomför. Det är som vid revision. Tittar
jag på en nivå så måste jag kunna granska nivån under. E ller jämför det med
"minsta gemensamma nämnaren" inom
matematiken. D et kanske inte finns en
sådan!
Försvarsmakten skall göras enhetlig,
likformig som en socialistisk planhushållningsstat Det framgår mycket
tydligt av de utredningar som gjorts under senare tid. Man återkommer ideligen
till begreppet "enhetlig ledning och organisation" . Är detta ett självändamål? Det
kan det knappast vara . Varför förs det då
fram som motiv?
Enhetligheten är inte ett påfund för
vår tid. Den öppna 1500-talsmodernismen fick lämna plats för 1600-talets
sökande efter de absoluta sanningarna.
En snäv, för att inte säga fundamentalistisk , rationalistisk utveckling har följt i
dess spår. Flykten från renässanshumanismen har beskrivits av Stephen Toulmin i ett antal korta satser 1Y:
* från det muntliga till det skriftliga,
(Retoriken , dvs hänsyn till fo rm och
sammanhang vid tolkning av en utsaga, drevs i vanrykte.)
* från det enskilda till det universella ,
(Hänsynstagande till förhållanden i
det enskilda fallet fick lämna plats för
tilllämpningen av allmänna principer.)
från det lokala till det allmänna samt
(De abstrakta axiomen söktes. De
skulle definitionsmässigt vara tillämpliga oberoende av lokala förbållanden och lokala sammanhang.)
* från det tidsbundna till det tidlösa.
(Också det konkreta sammanhanget i
tiden förnekades.)
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Därmed är vi inne på det sätt som vi
ibland skriver historia, kontrafaktisk historieskrivning20 Den rymmer ett närmast
obegränsat mått av godtycke. Samtidigt
som det ges möjlighet att blottlägga drivande faktorer i det förflutna och det
som händer i vår samtid 21 •
Varför har denna fundamentalistiska
rationalism blivit så dominerande? Beror
det på att den är en absolut förutsättning
för central maktutövning genom att enskilda fall översätts till allmänna principer? För att uppnå detta är det då bäst
att inte i detalj ta reda på hur det förhåller sig? Om jag gör det tvingas jag placera det i sitt sammanhang och därmed riskerar den allmänna principen att platt
falla till marken.
Enligt min mening är denna enhetlighet en skimär. Varje verksamhet är unik.
Detta är något som vi bör tänka på!
Jag kan inte acceptera att den taktiska nivån kan bli "gemensam/joint". Den
kan inte heller föras mot den operativa
nivån 22 som nämns i HKV-utredningen.
Det kan inte heller vara rationellt att fördela ansvaret för försvarsmaktens fåtaliga kvalificerade resurser på flera platser.
Tvärt om. Det är trots allt så, som vi slog
fast i arbetet inför omorganisationen
1994: "Vi har inte råd med en 'allsidig
försvarsmakt' i varje milo" . Utvecklingen
har inte precis gått åt andra hållet under
de gångna tre, fyra åren.
Det bör särskilt uppmärksammas att
fördelningschefen gör samma sak 23 som
en ytattackflottiljchef. Vidare bör vi vara
medvetna om att där andra haft stridsskolor, taktikcentra etc så har flottan haft
K fl. Kfl har fungerat såväl som stridsskola (de gamla vapenofficerskurserna som
genomfördes på kustflottan ; AOK, TOK
etc) och taktiskt centrum som för förbandsutbildning och grundutbildning av

156

besättningar. Varför slå sönder och dela 24
upp i en ökad byråkrati.
Det är även svårt för mig att acceptera
att rekrytering och utbildning av officerare samt materielanskaffning till framtida
förband inte skall vara Försvarsgrenschefernas ( Generalinspektörernas )25 ansvar.
Därför måste dessa ha ansvar för rekrytering av officerare och de skolor (fram till
FHS) som utbildar dem. Om en gemensam utbildning anses nödvändig i den
grundläggande officersutbildningen måste enbefälssystemet ifrågasättas.
Generalinspektörerna bör vidare ansvara för framtida förbandsutveckling
och den materielanskaffning som blir en
följd av detta ansvar. Om ÖB vill organisera en gemensam inköpsavdelning som
stöd så är detta en naturlig utveckling av
Försvarsmaktens kompetens inom området. Denna åtgärd borde ha vidtagits som
en konsekvens av FMV's förändrade
ställning. En inköpsfunktion är en strategisk resurs som är nödvändig. I samband
med att inköpsfunktionen organiseras
bör även FMV's roll som kommissionär
överses.
HKV-utredningen jämför med de
nordiska länderna. Jag kan tillfoga Storbritannien . Trots en mångfald fler resurser än det svenska försvaret klarar man
sig med etl operativ kommando. En perman ent stab 26 för operativ ledning. Därifrån leds alla pågående operationer som
brittiska förband deltager i.
Förbanden hålls därunder ihop av de
olika försvarsgrenarna i en för respektive
verksamhets genomförande lämplig organisation. Man övar "joint operations"
dagligen inom och mellan förbanden.
Man ser inget behov att sudda ut försvarsgrenarnas egena rt. Tvärt om ser
man detta som en styrka att man har olika struktur och profil.

Det finns således inte mycket att förändra i min första hypotes. ÖB bör, utgående från statsmakternas uppdrag, upplösa Högkvarteret som en formell organisation. Högkvartersbegreppet bör omfatta ÖB närmaste chefer och ÖB stab,
Försvarsstaben. Samtidigt bör en ställföreträdande ÖB tillskapas.
Som stöd åt ÖB och ställföreträdande
ÖB bör ett antal stabsfunktioner, kontor
(jur, adm, prot, ek, pers m.fl) inrättas. Deras funktion är att vara rådgivande inte
bara åt ÖB utan även åt övriga chefer
som ingår i begreppet Högkvarteret. De
bör lyda under ÖB ställföreträdare.
Försvarsstaben bör bestå av en operativ ledning med ansvar för ÖB operativa
ledning och avvägning, en organisations-,
IT- och planeringsfunktion samt en uppföljnings- och redovisningsfunktion.
Chefen för Försvarsstaben bör samtidigt
vara ÖB operationsledare.
Cheferna för Militära underrättelseoch säkerhetstjänsten, Informationstjänsten, Internrevisionen samt Chefen
för Försvarets Krigsspelcentrum bör lyda
under ÖB.
ÖB bör vidare delegera ansvaret för
genomförandet till cheferna för:
··· Operativa kommandot med Generalkvartermästare,
* Södra respektive Norra Sveriges militärområde samt
F örsvarsgrenarna (generalinspek tionerna27)
Chefen för det operativa kommandot
ansvarar för utbildning av de operativt
rörliga förbanden samt förband för internationella insatser. Han leeler alla operativa insatser med svenska förband. Till
sitt förfogande för att leda de taktiska
förbanden har han Cheferna för tre fördelningar, Chefen för Kustflottan, Chefen för Kustartilleriets Taktiska Kom-

mando samt Chefen för Flygtaktiska
Kommandot.
Cheferna för Militärområdena ansvarar för drift av de fastigheter och anläggningar samt den mark som Försvarsmakten utnyttjar. De stödjer Försvarsmaktens förband genom att lämna stöd
för utbildning, underhåll och administration. De ansvarar även för de territoriellt
(Jokalt)bundna förbanden. På uppdrag
av ÖB leder de försvaret av Sverige.
Generalinspektörerna ansvarar för utveckling och avveckling av förband och
som följd därav för rekrytering och utbildning av officerare samt specialutbildning av värnpliktiga och vissa förbandsenheter samt anskaffning av materiel.
f begreppet Högkvarteret ingår ÖB, stf
ÖB, C F st, C OpK, MB S, MB N, Generalinspektörerna , Chefen för MUST, C
INFO, C REV samt Försvarstaben och
stabsfunktionerna.
f Militärledningen ingår ÖB (ensam
beslutande), C Fst, MB S, MB N, C OpK,
GI (A, M, FY) samt ÖB Opledare. Den
sistnämnde är föredragande.
Den arbetande organisationen består
av ett antal taktiskt enhetliga förbandsorganisationer2R, skolor och taktiska
centra samt förband( organisationer) för
drift och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.

Havet välte, stormen ven,
vågorna rullade asklikt grå.
"En man är vräkt överbord, kapten!"
Jaså.
" Världens gång"
av Gustaf Fröding

Noter
1

Ar tik e l i TiS nr 2/97.

2

Två exempe l: Armefördelning och Armeinspe ktör (inom Milostaben) .
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' Förd elnin gsförband till tre anm\ fö rde lnin ga r, 13 a rm e bri gade r, 2 ytattackflo ttilj e r, 7(9)
ubå ta r, l minkriga vdelning, 6 a mfibi eba ta lj one r, 3 kustartill e ribataljon e r, l ku strobotba tte ri och 12 fl ygdi vision e r.
·• Se art ik el i TiS nr 2/97.
' E tt tydli gt exe mpel på de tta ä r uppfö ra nde t
av Ka rl sborg fästning.
" Jag har va lt att be nämna de nna förbands ve rk sa mh el för taktisk förb a nd sverk sa mh eL
Skäle t till detta är att tydligt ma rk e ra grä nse n
me ll a n geme nsa m (opera ti v) ledning, ta kti sk
ledn in g av (primärt) opcrtivt rörli ga förb a nd
(som bri ga de r, fartygsförband och fl ygdi visione r) och te rritoriellt bundn a (loka la) fö rba nd.

Korresponderande ledamoten
BERTIL JOHANSSON

" Försvarso mrådesbefä lh ava re (FoBe f). Marinkommandoche f (C MK) sa mt F lygkomma ndochef (C FK)
" Genom unde rrätte lse r, stridsledning, basoch und e rh äll stj ä nst und e riMta fö r o pe rtiva
in satser med takt iska förba nd.
'" Tidi gare ind e lnin g hä nförde sig till att varj e
MB skull e ha e n hu vudriktnin g vid plan ering
för försvare t av la nd eL
17

En ytattackflotti lj chef ka n Lex . ej ta ansvar
för förband e ts förn ye lse då ha n av naturliga
skä l ej får fatta bes lut o m mate ri e la nskaffning.

F d översten Bertil Johan sson har bl. a. vari! chefför
dåvarande Miliiärhögsko lans militärhistoriska avdelning
samt rådgivare vid europeiska säkerhetsförhandlingar och
vid UD.

'" Se a rtik el i TiS nr 2/97.
19
" Kosmopol is"; Stephe n Toulmin , sv översä ttning 1995, Förlag Ord fron t.

Subregionala förhandlingar

7

De t stöd som ingår i de taktiska fö rband e n
und a nt as.

Denna uppd elning för es logs i fö ra rbe te t till
o mo rga ni sa ti o ne n 1994 men avvisad es av försva rsg re nsc hefer och i militärl edninge n.

20

Angivandel av va d som hade hänt , om inte
om hade va rit.

x

21

" Se artike l i T iS nr 2/97.

22
Infogas i milosta be n so m man e n gång försö kte när nuvarande mil o ko m till.

10
Led nin g var för sig av sammansatta mark -,
sjö- oc h flygs tridsförband.

11 Opertiv (geme nsa m ) lednin g ~i r ledning av
e n ko mbin a ti o n av mark-, sjö- och flygstrid sfö rba nd sa mmansa tta med hä nsy n till
de n opera ti va uppgifte n.
12
När de n, unde r ÖB, gemensa mm a led nin ge n
till ska pades benämndes denn a " ope ra ti v lednin g" , ÖB ledning " övergripand e opera tiv
lednin g" . Nästa ledningsnivå be nämnd es för
takti sk ledning. Därmed följde s arm e ns te rmi no logi och MB fick själv vara samordn are då
me r ä n e n förd elnin g sattes in i ma rkstrid e n.
D e t bö r o bse rveras a tt detta begre pp, '' takt isk
lednin g", borde inn e bära lednin g av e tt sa mman satt ta kti skt e nh e tligt fö rband , dvs de n
lednin g so m bl.a. genomfö rs av Ytatt ackfl o ttiljche fe r (motsv.). Mot de nn a ba kgrun d bibehö ll s in o m Marin e n beg reppe t Tak tisk Ledare
oc h Ma rinkommandochefen , i ege nskap av
Taktisk C hef, fun ge rar so m Före tags leda re vid
sjö kri gsfö re tag.

"G~ill e r
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i de tta fall int e för C MKG.

Se " Att förstå sin sa mtid "; Georg Henrik
von Wright.

" FördC samordnar o lik a kompon e nt er i
markstriden. Flj C sa mordn a r o li ka kompone nte r i sjöstriden.
24

E tt bra exe mpe l på hur de nn a ökade admi nistration blir in e ffe ktiv och motverkar sig
själv är pe rso nall edninge n. FM har sa mordnat
och de legera t a nsvare t uto m va d gä lle r placerin g av YO fr å n nivå 3 (ibl a nd niv å 4) och uppå t sa mt samtliga grundlö ne r. Vad är då kvar av
de n lokal e chefe ns a nsva r?
25

I forts ättnin gen a nvänd e r jag begreppe t Gcne ralinspe ktör.

2"

D e n kallas: '' Pe rm a ne nt Jo int Head Quate r" .

27

De n fö reslagna gene ra linspe kti o ne n för lednin gssyste m är e n anakro ni sm. De t är de ve rksa mhe tsa nsva ri ga so m mås te ha a nsvare t för
ut vecklin g av ledninssyste m. O m så ej är fa ll e t
vä ntar man bara på a tt någo n a nn a n ( l vä ntan
på Goudau?) ska ll skänka de m ledningssyste m.
2'

Se avsnitt 2.3 i de nn a a rtike l.

Subregionala förhandlingar och överenskommelser om rustningskontroll i vid mening harfått ökad aktualitet bl. a genom initiativ, som tagits av flera olika deltagare
vid säkerhetsförhandlingarna i Wien. Skälen kan vara flera. Ett skäl kan ha att göra
med sJälvaförhandlingsprocessens dynamik, d. v. s. att OSSE-staterna söker efter nya
områden, eftersom man genom Wiendokumenten nått så långt ifråga om alleuropeiska åtgärder att det kan vara svårt att se meningsfulla utvecklingsmiHligheter inom
traditionella ramar.
A ntagande och impl eme ntering av nya
åtgärder har också ibl and sagts vara lättare inom ett mera begränsa t geografiskt
område. Ett annat och i hög grad påtagligt skäl är sannolikt att e rfarenheterna
från händelserna i f d Jugoslavi en och f d
Sovje tunionen har dragit uppmärksamheten till de olika behov som onekl igen
kan finnas inom olika de la r av OSSEo mråde t av åtgärder och åtaga nden som
kan relateras till pågåe nde ell er möjli ga
kriser. Den nya säkerhetspolitiska situati o nen i Europa , som i hög grad reducerat militäralliansern as be tyde lse som
strategiska sorteringsbegrep p, kan eventue llt också ses som e n god grund för nya
typer av överenskomm e lser, vilka inte
har modellerats efter det ka ll a krigets
mönster. 1
Vår egen subregion -Öste rsjön eller
Nordvästeuropa - kan förefa ll a va ra ett

lämpligt ex pe rimentfält Området binnetecknades reda n under det kalla kriget
av relativtlugn och avspä nning trots dess
storstrategiska be tyde lse. Efter det kalla
kriget har viktiga steg tagits mot al lmänt
samarbete ino m regionen. Men den geografiskt naturliga dellagarkretsen är
långt ifrån homogen. Trots nedgång och
militära uppl ösnin gs te ndenser har en av
de i området geogra fi skt ingående staterna - Ryssland - e n överlägsen militär potentiaL Banden med NATO:s nordflank
framstår också fortfarande som starka
inte minst mot bakgrund av de kärnvapenstrategiska re lationerna meJlan USA
och Ryssland.
Det ka n he lle r inte uteslutas att intresset för subregio nala åtgärder kan ba
sin grund i e n i och för sig förståelig strävan att reglera, formalisera ell er kompl ettera säkerhetsmönstret inom OSSE-
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området, d v s i princip täcka CFE-kartans vita fläckar. Inom Östersjöområdet
står ju de traditionellt neutrala staterna
Finland och Sverige liksom de f d sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen utanför CFE- avtalet. Östersjöområdet måste också anses vara i hög grad
berört av den aktuella frågan om
NATO:s utvidgning i och med Polens
med stor säkerhet förestående inträde i
alliansen och de baltiska staternas klart
deklarerade vilja att ta samma steg.
Dessa senare staters medlemskap ligger
dock i en osäker framtid , även om USA:s
utrikesminister Albright i juli 1997 deklarerade att hon ser dessa stater som seriösa kandidater.
Sveriges position beträffande subregionala förhandlingar med påtagligt militärt innehåll kan hittills betecknas som
sval för att inte säga avvisande. I Försvarsberedningens rapport 1996 sägs bl.a.
att den militära säkerheten i Östersjöområdet inte kan ses i ett regionalt perspektiv och att en bredare västeuropeisk och
amerikansk närvaro är viktig. Samtidigt
framhålls emellertid det utvecklade samarbetets säkerhetspolitiska betydelse. 2
Försvarsberedningen diskuterar utökat militärt samarbete främst inom ramen för PFF-verksamheten . Många teck en tyder emellertid på att strävan efter
subregionala lösningar i Europa kan vara
stark,även om den verkliga entusiasmen
knappast infann sig vid det i juni 1997 avhållna OSSE-seminariet angående subregionala frågor. Majoriteten av deltagarna i Wienförhandlingarna har emellertid tidigare signalerat beredskap att
inkludera militära åtaganden och åtgärder på ett sätt som knappast förutsågs i
det s k MadridmandatetH Mot den bakgrunden är det viktigt att i Sverige diskutera möjliga effekter- såväl positiva som
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negativa - av utökat militärt samarbete
inklusive rustningskontroll på subregional nivå.
Självklart kan de specifika åtgärderna
behöva utformas på olika sätt i olika delar av Europa - detta är väl just ett av
motiven för subregionalisering. Samtidigt bör uppmärksammas att åtgärder
och överenskommelser som syftar till att
i huvudsak främja en önskad eller påbörjad positiv utveckling kan vara svåra att
helt förena med syftet att kunna hantera
negativa möjligheter och tendenser. Att
således i ett försämrat säkerhets- och militärpolitiskt läge kunna utöva effektiv
krishantering vid behov även med militära medel.
I denna uppsats granskas några faktorer som kan vara av betydelse inom vår
subregion , i första hand sådana som har
anknytning till mer "hårda" militära säkerhetsfrågor. Men det kan ändå vara
lämpligt att kort diskutera själva begreppet subregion. På latin betyder regio i
första hand riktning men kan även betyda gräns och trakt. I Nationalencyklopedien sägs bl a att åtskillnad måste göras
mellan homogena, funktionella och centrerade regioner. De förra betecknar områden som i ett eller tlera avseenden visar stor inre likformighet men som samtidigt klart skiljer sig från det omgivande
området. De senare är områden som
hålls samman genom starka inre samband 5
Det torde stå klart att begreppet "det
nordiska området" i diskussionen oftast
och till stor del sammanfaller med "Östersjöområdet" . I militärstrategiska sam manhang brukar man med "det nordiska
området" i regel åsyfta de nordiska länderna med kringliggande land- och havsområden. Det innebär, i fråga om havsområden, betydande delar av Barents

hav och Nordatlanten, Nordsjön samt
hela Östersjön. När det gäller landområden , avses nordvästra Ryssland, Baltikum samt de norra delarna av Polen och
Tyskland. Området eller subregionen
skull e därmed innefatta det för oss strategiskt och operativt sett mest rel evanta
grannskapet.

Kan subregionala förhandlingar bidra till att undvika att
nya skiljelinjer uppstår i
Europa?
Vi behöver inte här diskutera och analysera motiv eller bakgrund för alla de förslag med subregionala element som lagts
fram i Wien av olika stater. Vi kan på detta stadium nöja oss med att konstatera
att det existerar förslag som redan lett till
konsultationer,
förhandlingsliknande
främst initiativ som i olika omgångar tagits av Polen 6
Det kan vara intressant att något
granska vilka de polska intressena bakom förslaget kan vara. En möjlighet kan
vara att Polen vill försäkr a sig om att dess
rel ationer med Ryssland och med ett
eventuellt konsoliderat OSS (eller andra
unioner av f d sovjetrepubliker, nu mest
aktuellt mellan Ryssland och Vitryssland) i möjligaste mån multilateraliseras.
Läget i enklaven Kaliningrad med dess
ryska militära koncentration är också ett
speciellt polskt bekymmer. Sådana tänkbara målsättningar torde väl bäst nås genom Polens kommande NATO-anslutning. Men det är också möjligt att Warszawa kan ha bedömt att en subregional
Östersjöförhandling inom ramen för
OSSE skulle kunna vara ett medel att
förbättra relationerna med Ryssland i
samband med NATO-anslutningen. S k
mjuka förslag skulle åtminstone inl ed-

ningsvis kunna vara tillräckliga för att ge
den processen start och styrfart.
Deltagarna måste emellertid vara beredda på att vissa aktörer kan finna att
det är i deras intresse att få ett mera utvecklat innehåll i förhandlingen. Ryska
uttalanden t ex vid Östersjörådets Kalmarmöte i början av juli 1996 närmast
bekräftar ett sådant antagande. 7 Trots en
tydlig rysk strävan att förhandla på jämställd nivå med NATO/USA, kan det inte
uteslutas, att det skulle kunna ligga i
ryskt intresse att få förhandla Östersjöfrågor i ett forum , där enbart småstater
har direkta intressen och kanske är de
enda som gör verkliga åtagan den. Vi torde därför kunna förvänta oss att ett antal
" hårda " åtgärder snart kan bli aktuella i
det subregionala sammanhanget. Ryssland torde knappast kunna kompenseras
utan en sådan ordning - om ens då. Sannolikt är förslagsställarna väl medvetna
om detta förhållande. Vi bör å vår sida
vara beredda på en komplicerad förhandling, där frågor som vi tidigare helst
velat se i ett alleuropeiskt sammanhang
kan komma att aktualiseras subregionalL
En annan aktuell och viktig bevekelsegrund skulle kunna vara flankregimen
inom CFE. Denna fråga kan förutses bli
en av de besvärliga punkterna i den kommande omförhandlingen av CFE-avta let.
Visserligen har Tyskland inom NATO
lagt fram ett förslag till reviderat avtal
som bibehåller en flankregim. RMen det
kan inte uteslutas att det för Tyskland
och andra NATO-stater kunde vara bekvämt att denna fråga fördes över till och
helst begravdes i subregionala OSSE -förhandlingar eller atl en subregional överenskommelse t o m ersatte flankregimen
inom CFE. Relationerna till Ryssland
skulle därigenom kunna bli mindre stör-
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uttryck i e n villighe t till skärpta å taganda efterso m de t nordli ga fl a nkprobleme t
n p å rysk sida ino m en begränsad zon ,
de
å tminston e f n torde vara be tydligt minds ungefä r på samma sätt so m Ryssv
d
Därmed
sydliga.
det
än
tiskt
a
dram
re
la nd acce pte rade ö kad öppe nh e t som
skulle ge no mförandet a v NATO :s utko mpensatio n för de modifi e rin gar i
vidgning kunn a underlättas. D e t h ar ockFE -avta le t so m blev resulta te t av 1996
C
så i olika sammanhang fram skymtat e lle r
å rs övers yn sko nferens11 D e t ka n inte
t o m be krä ft ats att tyska rn a egentlige n
he ller uteslutas att finsk a myndigheter
inte anse r sig dire kt berörd a av subregiokan bedöm a a tt man genom subre gionanala Öste rsjööverensko mm e lse r. Tyskö verensko mme lser skulle kunr.a mildla
lands åtaga nd e n har ju lagts fas t främst i
kraven p å insyn i egna kä nsliga förhål ra
avsnitt
iska
pe
ntraleuro
ce
ts
le
C FE-a vta
la nden. På fin sk sida tord e m an vara
(liksom i 2 plus 4 avtale t och i bilate ral a
minst lika a nge läge n om a tt skydd a moavtal med f d Sovjetunio ne n) .
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å rs fö rsvarsbeslut o m å te rtagning och a npass nin g. Övere nsko mmelser få r mo t
de n ba kgrunden inte utformas på så da nt
sä tt a tt de kan bidra till höjd spänning elle r fö rhindra/fö rsvå ra ade kvat kri sha ntering ä ve n med militä ra medel i hä nd e lse
av e n ogynns am utvecklin g.
Subregionala förh a ndlingar och ö ve re nsko mme lse r m åste dä rför utform as på
så da nt sä tt att de inte bidrar till a tt isolera Öste rsjöregion e n frå n den alle uro pe iska ba la nsen och dä ri ge nom ska pa just
s k gr åzo ne r e ller nya skiljelinj e r me n
med o mvända fört ecke n!

Kan subregionala förhandlingar leda till framsteg som är
militärt betydelsefulla, d v s
ökar säkerheten inom aktuell
del av Europa?
E n a me rikansk ex pe rt på europe isk rustnin gsko ntroll, öve rste n J. D. McC ausla nd ,
ha r i o lika samma nh a ng be ton a t vikten
a v subregional a åtaga nde n i Euro pa och
då särs kilt på Balk a n och i Öste rsjöområde t. 14 E nli gt M cCa usla nd skull e subregio nala å tgärder kunn a vara de t lämpliga
sva re t på de krav so m sådana po te nti e lla
spän nin gsområde n ka n komma a tt stä ll a.
E tt subregionalt initi a tiv bord e, e nli gt
McCa usla nd , mildra o ron för säk e rh e te n
i o mråde t och fö rhindra kri ser. Bl a skulle de tta kunna uppn ås genom ö kad ö ppe nh e t me llan de baltiska sta te rn a och
Ry ssla nd . Å tgärd e r so m gå r längre ä n de
i Wi e nd o kum e nte t ·1994 öve rensko mn a
fö rutses, likso m a tt låta e n subregio nal
öve re nsko mme lse äve n o mfatta ma rin a
CSBMs.
D e traditi o ne ll a CSB Ms torde e me lle rtid ha nått e n så låg niv å t ex i fråga o m
trösk la r fö r notifik a ti o n e ller observa ti o n
a tt e n ytte rli gare sä nknin g k nappast

skulle på ve rka sve nsk säkerhet positivt.
Tvärto m kan vissa nega tiv a effe kte r inte
helt utes lutas. D essa skull e kunna upp komm a ge nom bl a o nödigt deta lj e rad
informa ti o n och alltfö r inträ ngand e ve ri fikati o n på mycke t låga fö rbandsniv åe r.
Man ka n inte helt fri gö ra sig från intrycket att vissa diskute rade niv å sänkninga r
främ st skull e leda till ö kad arbetsbe lastnin g ino m sta ber och de pa rte me nt fö r a tt
geno mfö ra e n rutinm ässig rapporte rin gsoch info rmationssk yldighe t Begrä nsnin ga r i öv ningsfre kve ns utöver de so m
nu finns inskrivn a i Wi e ndokum e nte t
1994 1' skulle också kunn a reducera vår
fö rm åga till å tertagnin g i e nlighet m ed
intenti o ne rna i 1996 å rs försvarsbeslut
D e t mås te dock beaktas att militärt
myck e t svaga stater som t ex de baltiska
kan ha e n a nnan m å ttstock för vad so m
är militärt betydel sefullt. Men de t ä r
samtidi gt svå rt att rea listiskt före stä ll a
sig att CS BM s inn eb ä ra nd e ökad ömsesi dig öppe nh e t skull e ge ree llt ökad militä r
trygghe t på lång sikt fö r de baltiska statern a i re lation till Ryssla nd . Däre m o t
borde såda na åtgärd e r kunna bidra till
ett fö rbä ttra t politiskt och psykol ogiskt
klim at. Inte minst to rd e andra me r
" civil a" type r a v fört roe nd es kapand e å tgärde r k unna spela e n viktig roll.
E n tä nk bar typ av militära åtgä rd e r
kund e va ra starkt asy mme trisk a uttun nin gszo ne r. Dessa m ås te d å av geogra fi ska skä l på rys k sida ha e tt a vsevärt djup.
Zone rn a be hövde i så fa ll ko mple tteras
m ed regim er inn e bära nd e å tagand e n o m
lå ng fö rva rnin gstid inna n förb and fick
för as in i de m e ll e r ma te ri e l lag rad dä r
fick tas ut ur sina fö rråd . Men uttun nin gszo ne r skulle inte kunn a ga ra nte ra
ve rkli g militär säk e rh et e ft e rsom de ras
effe kt mo t e tt mili tä rt a ngre pp i rea li tete n är sta rkt begrä nsad . D ock skull e så-
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dan a zoner mö jligen kunn a ge tid för
balte rna a tt höj a sin beredskap och för
omvärlden att politiskt reage ra på förändringar. På så sä tt sk ull e zo nerna möjlige n kunna sägas öka säkerhete n mot
politiska påtryckningar stödda av militär
uppladdnin g eller verksamhet. Men det
ka n inte he llerutslutas att zo nregime r av
detta slag också skull e kunn a användas
som påverkansins trument av Ryssland,
t. ex. ge nom att hävd a at t viss fo rm av balti sk övni ngsverksa mh et, eller PFF-aktivite ter, var i strid med överenskomm elsen.
Sannolikhete n tör e n dylik överenskomm e lse är dessutom i det närmaste
obefintlig. R yss la nd ha r ju redan och
med avsevärd fr a mgå ng reagerat mot de
begränsnin gar i suverä nitete n som flankregl e rna inom CFE faktiskt innebä r. För
Ryss lanels del to rde målet snarare vara
att helt befria sig fr å n sådana begränsnin ga r.
l varje fall teoretiskt kan man tänka
sig ett antal CSBM:s som skulle kunn a
tillämpas i e n subregional tapp nin g. Flera
av dessa åtgärd er var föremål för diskussion och a nal ys redan innan ES K:s uppföljningsmöte i Madrid 1980-83 hade antagit det mand at som skull e komma att
inn ebära e n o mfatta nde utvecklin g av
ämnet såvä l kv a ntitativt som kvalitativt.
E tt ge me nsamt drag i dessa å tgärd e r var
emellertid att dc främ st hade kon st ru erats för a tt försvåra överraska nde angrepp. Huruvida detta bör vara ett huvudsyfte i e n subregio nal övere nskomme lse i dag ka n diskuteras. Man bör då
bl a beakta att utveck linge n av und errättelse-, transport- och vapenteknike n
gjort flera av de diskuterade åtgä rd e rn a
mindre värdefu ll a i dag än de möjligen
var då tankarna först föreles fram.
Vida re bör ma n nog också väga in risken att en stormakt som Ryss land kunde
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komma at t utn yttja det faktum att särskilda zo ne r skapades till att hävda a tt å tgä rd e r och verifikation av å tgärdern a
skulle kunna mildras i resten av territori e t. Subregionala övere nsk o mme lse r få r
inte leda till att e n situation liknande den
fö re Maclridmanda tet, då e ndast 250 km
av västligaste dåv ara nd e Sovjetunione n
be rö rd es av CBM-regimen i Slutakten
fr å n Helsin gfo rs 1975. 16 De får he lle r inte
tas till intä kt för att unelerminera C F Eavtalets regler beträffande begränsningar och öppenhet.
Detta av tal ä r f ö ett utm ä rkt exempel
på hur ma n ge nom att konce ntre ra förha ndlin ge n på a tt red uce ra kon ventionell offensiv förmåga och ska pa konvention e ll balans också minskade hotet om
invasion. Men detta gä llde främst i elen
då rådand e öst-västliga konfro nta tion e n
i E uropa . Seclan dess har det militä rpolitisk a läget i grunden förändrats. Det kan
t o m hävelas att inom vissa subregione r
int e rventionsförm ågan kan vara ett större hot mot sä ke rh e t och stabi lite t ä n de n
tradition ella invas ionsfö rm åga n. E tt sådant förh å llande kan inom Östersjöregionen gälla mell a n Ryss land och de baltiska state rna. I sa mm an han ge t bör ma n
inte bortse fr ån elen potential som finns i
interventi o nsstyrkor av paramilitärt slag,
t ex ryska inrikestruppc r. 17 E n subregional förhandling och ö vere nskommelse
bö r därför omfatta även paramilitära
styrkor med ma rkstridskapac itet l Ryssla nds fall har denna kapacitet snaras t fått
relativt sett ökad vikt under senare år.
Det är emell ertid viktigt för a tt noga
a na lysera inn ebörele n av elen s k inte rventionsförm ågan. Å ena siclan kan den na förmåga m an ifeste rad i tillgång på
lämpli gt utbildade, utrustad e och organiserade förband upple vas som e tt potentiellt hot mot suveränitet och sta bili tet. Å

andra sicla n kan just sådan a militä ra resurser ses so m elen flexibla militära kom po nen te n i kri sha nte rin g, oavsett o ma ktuella åtgä rd e r utlöses ge no m FN-beslut
e lle r ge no m beslut i regional orga nisation.

Kan subregionala förhandlingar leda till framsteg som,
utan att i sig vara militärt
betydelsefulla, ökar förtroendet mellan de deltagande
staterna främst inom aktuell
del av Europa?
D et torde råda en mycke t stor en ighet
om a tt ut ökad e ickemilitära subregio nal a
ko ntakte r och övere nskomm e lser mellan
berö rda sta ter kan bi dra till att öka och
be fäs ta förtroe nd e t me llan de m. Det ä r
ett genom gåend e tema i t ex elen st ueli e
som genomförts vid Institute for EastWest Stuclies(I EWS) och som lagts till
grund för förslag som institu tet fr amfört
till OSSE 18 • Där sägs bl a att subregio nal a
grupperin ga r skulle kunna garante ra state r likvä rdig sta tus ge nom a tt e rbjud a
större inflytande pro porti onellt sett. I
sy nn e rh et bedöm e r I EWS att fördelarna
för småstate r skulle vara stora. Er farenhe te rna från subregio nala g ruppe ringar
är, enligt studien, goda och framsteg på
olika områden av " mjuk'' säkerh et kan
relateras till säkerhet och förtroenclcska pande.
En positiv bedömning torde kunna
gälla även för utökade militära subregionala kontakter - men man bör o bse rve ra
att kontakterna e nligt Wien clok um e ntet 1"
reda n är mycket omfattande och inge nting hindra r ju heller att staterna förstärker detta kontaktnät liksom an dra mjuka
åtgä rder på subregion a l ni vå . Det kan

ske bl a in o m ra me n för PFF i [orm av
t ex samövningar för fredsbevarand e/
fredsfrämjand e verk sa mhe t, räddningsoperati o ner o. dyl. och med cleltagancle
av e nheter ur o lika försvarsgrena r beroe nd e på öv nin gens art. Man sk ull e också
kunna tänka sig e n subregio nal överenskommelse o m implementeri ngen av mili tära kontakter, t ex. ett särskilt program
för besöksutbyte.
Vissa idee r om subregionalt samarbete i fråga om verifikation av existe ra nd e
åtgärder fö r både rustningskont roll och
CSBM:s ha r lag ts fram i o lik a sam man hang20 Här kan det finnas en naturlig intressegemens kap som har a tt gö ra både
med att rationellt utnyttja resurser och
med att state r inom sa mm a subregion
kan känna sig i hög grad direkt berörda
av processen som sådan. Verifikationssa ma rbete kan också ses som e tt mede l
att ö ka integrati o nen. F lern at ione ll verifikation skull e dessutom kunna red ucera
ele n risk för provokat io n - verklig e lle r
inbillad - som alltid kan vara förenad
med inträ ngande kontroll. Sådana förslag är värda stöd unele r förutsättning att
de inte tenderar att försämra ve rifikati o ne ns kvalitet. En sådan möjligh et kan
nämli ge n inte he lt uteslutas,om verifikation e n t ex skulle kräv a e ni ghet i bedömnin g och redovisning. Möjligheterna till
nat ione ll verifikation och verifikation geno mförd även av state r utan fö r subregione n i fr åga få r inte he ll er a llvarli gt in skränkas genom e n övere nskomm else
o m subregiona l tillämpning.
Särskilda bestä mme lser för öppen het
och ver ifika ti o n inom grän so mråde n bör
analyseras ingåe nde efters o m sådana åtgä rd e r kan medfö ra både för- och nackdelar för e n defensivt inriktad småstat.
Visst erfarenh etsmaterial ka n hämtas
från bilaterala och lokala övere nskom-
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melser mellan t ex Bulgarien och Rumä21
nien e ller Ungern och Rumänie n Då
måste dock hela tiden beaktas att det i
dessa fall rör sig om något så när likstä llda parter med vissa re lativt klart definierade motsättnin gar och intresse n. J re lation till Ryssland skulle de de ltagande
småstaterna in om Östersjöreg ionen ha
att göra med en stormakt som , trots sitt
relativa förfall, ä nd å både har e n stor militär potential och fortfarand e har militära och andra intresse n att tillvarata utanför regionen. De militära intressen kan
vara av såväl nukleär som konvention ell
art. Därtill kommer närvaron av stora
grupper etniska ryssar i åtminstone två
av de stater som kan förutses delta i en
subregional förhandling av diskuterad
omfattning.
Subregiona la marina CSB M:s har tagits upp i olika sammanhan g, t ex i det tidigare nämnda holländska förslaget och
av McCauslan d. Positiva uttalanden om
subregion al marin rustnin gskontroll kan
ocks å noteras från ett flertal länder under förhandling arna i Wien. Mest anmärkningsv ärt är dock att USA, som tidigare a lltid avvisat sådana åtgärde r, skulle
kunna tänka sig dem i en subregional
tappning. E n förutsättnin g tycks vara att
USA och andra marina västmakter inte
själva blir berörda av eventuella överenskommelser.
Marina CSBM:s kan möjlige n övervägas under hänsynstag ande till de speciella m arina o mstän digh eterna och miljön.
Åtgärder utformade för lan dmiljön kan
inte enkelt överföras till ett marin t sammanhang vare sig s ubregionalt , a ll europeiskt eller globalt och en grund läggande
analys av eventue lla förslag krävs därför.
Detta gälle r inte minst det förslag angåe nde marina CSBM:s som Ryssland i februari 1997 lade fram i Wi en 22 •
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Detta förslag avser visserligen hela
OSSE:s tillämpning sområde men kan
komma att ligga till grund för motsvarande ryskt agerande också subregional L
Förslaget som sådant kan beteckn as som
he lt i linj e med tidigare sovjetisk t/ryskt
tänkande och agerande i detta sammanhang. D et saknar sålunda nytänka nde i
fr åga om hur marina CSBM:s bör utformas och inn ebär i huvudsak ett nytt försök att applicera markstridsk rafternas
CSBM :s till sjöss. Att fö rslaget har svårt
att saml a stöd bland västmakter är ingen
överrasknin g. Men det kan ändå inte helt
uteslutas att t ex USA kan komma att
demonstrer a samarbetsv ilja genom att
acceptera att förslaget förhandlas subregionalt -a llt under förutsättnin g att amerikanska sjöstridskra fter inte omfattas av
en eventuell överenskom melse.
Däremot kan ett antal " mjuka " marina CSBM:s mycket väl tänkas i ett subregionalt sammanhan g. Sve rige har gett exempel på detta genom bl a inbjudninga r
att besöka m arina anläggnin gar och aktiviteter23 Det svenska initiativet tycks
dock hittills inte ha väckt något större intresse. Andra exempel kan vara sa mövningar för ökad sjösäkerhet av den typ
som redan ägt rum inom PFF. Frågan om
avtal för svensk del angående undvikande av incidenter till sjöss kan också möjligen hänföras till denna kategori.

Kan det finnas åtgärder som ej
bör förhandlas subregionalt?
J den tidigare nämnda IEWS-stud ien
sägs bl a att det är en känslig fråga om
subregional a grupp eringar kan och bör
utveckla sina aktivitete r så att de berör
mer påtagliga säk erhetsområ den. I sammanbanget noteras att alla gruppe ringar
hittills varit särde les försiktiga när det

gällt att gö ra detta. Det bedöms också i
studien vara klokt av de mest he teroge na
grupperna att he lt undvik a detta fält. 24
Men det är trots allt - och i linj e med
flera staters strävanden - inte osannolikt
att förhandling ar på subregional nivå
kan komma till stånd och dessa även då
omfattar även militä ra frågor med " hårt "
innehåll. Mot en sådan bakgrund kan det
vara nog så värdefullt att också ha diskuterat vilka åtgä rder som är olämpliga för
subregional förhandling och tillämpning .
Den tidigare nämnda norska FFI-rapporten gör en ingående granskning av 14 olika åtgärder, " tiltak", utifrån norska förhållanden, d v s både militärgeog rafiska
och militärpolit iska vari helt naturligt
landets NATO-ank nytning spelar en stor
rol J.2 5 I de n norska studien får e ndast fyra
av de fjorton beteckning en "lovende".
I det följande diskuteras ett antal faktorer som berörts m er eller mindre ingående i säkerhetspo litiska förhandling ar
eller i teoretisk diskussion. Fa ktorerna
behandlas utifrån ganska snäva svenska
synpunkter med sin grund främst i militära säkerhetskr av. 26
Subregiona l institutionalisering kan
diskuteras, definieras och konstrueras på
ett flertal o lika sätt med varierande grad
av utbyggnad och inflytande över de deltagande staternas agerande. På det militära området kan man t ex tänka sig lösninga r som inn ebär a llt i från fasta telekommunika tioner för undvikande av incidenter och för und erlättande av räddnings tjänst till permanenta stabsliknan de
organ underställd a ett subregiona lt råd.
Av en så vid tolkning följer att a ll institution a lisering inte behöver vara av o ndo.
Men vad som mås te undvikas är en institutionaliser ing på det militära området
som sk ulle kunna ge e n subregional stormakt inflytande över områden som t ex

mobiliserin g, beredskap e ller grupp ering/baserin g av den deltagande småstate ns stridskrafte r. Inte heller får e n eventuell institutiona lisering innebära ett
möjligt inflytande på kontakter med
tredje part även utanför subregione n i
fråga om bl a samövninga r, materielanskaffnin g eller militär-indu striellt sama rbete. Droit de regard måste i detta sammanhang undvikas. D ä remot kan mycket
väl övervägas subregiona la överenskom me lser som underlättar samband direkt
me llan militära led ningsorga n för att förbättra räddningstj änst etc eller förhindra
incidenter. Av praktiska geografiska skäl
kan sådana anordninga r vara mer värdefulla subregiona lt än i ett totalt OSSEsammanhan g.
Åtgärder som begränsar defensiva
förberedelser eller försv årar en småstats
möjligh eter att reagera på e n förändrad
militärpolitisk situation bör undvikas.
Här avses ett flert al olika möjliga åtgärder avseende t ex mobiliserin g av stridskrafter, omgrupper ing/ombase ring av
förband , beredsk apshöjninga r, demilitariserade eller uttunnade zoner på småstatens territorium. Hit hör också åtaga nden som i en krissituatio n skulle kunna
kringskära eller försvåra hjälp direkt e ller indirekt från en vänligt sinnad tredj e
pa rt, d v s under överskådlig tid fr å n
NATO, men i fr amtiden kanske också
frå n EU/WEU.
Exempel på ett annat fält som också
bö r undvik as är nedrustnin gs- och begränsningså tgärder avseende militära resurser som ytterst har sin användning i
ett större strategiskt sammanhan g, liksom
resurser som främst har till uppgift att
skydda eller på annat sätt und erstödja de
strategiska tillgångarna . I och för sig
skulle vissa sådana åtgärder kunna vara
nog så välkomna men man måste sätta
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ter den säkerhetsmässiga återförsäkring
ett stort frågetecken för trovärdigheten i
som alliansmedlemskap innebär.
att försöka behandla dem subregionalt
Åtgärder bör också undvikas som
Tillräcklighet är ett svårdefinierat beinnebär
subregionala begränsningar men
grepp som kan komma att spela en betysom inte hindrar eller endast marginellt
dande roll i såväl förhandlingar som akaförsvårar tillförsel av militära resurser
demiska diskussioner. 27 Rent teoretiskt
från andra delar av en och samma stat
skulle det möjligen kunna hävdas att tillinom OSSE-området. Sådana begränsräcklighet borde vara lättare att kvantifieningar skulle egentligen enbart träffa i
ra inom ett begränsat geografiskt område.
subregionen ingående småstater. BeMen då har inte hänsyn tagits till den hegränsningar av det slaget skulle i princip
terogena karaktären hos de tlesta tänkbasamma konsekvenser som redovisats
få
ra subregioner och inte minst hos vår
ovan beträffande militär subregional inegen. Samtidigt kan tillräcklighet i subrestitutionalisering. Här finns också ett
gional tappning dock innebära fördelar
nära släktskap med punkten ovan röranförutsatt att en sådan överenskommelse
de
s k tillräcklighet.
förstärker stabilitet och säkerhet genom
Regler som begränsar Östersjöns staatt avvärja en kvalitativ eller kvantitativ
tus som fritt hav har traditionellt berustningskapplöpning, oavsett om denna
dömts vara oförenliga med svensk säkersker med egna medel eller tillförda resurhet. Snarare borde strävan vara att i en
ser. En förutsättning är då att nivån för en
eventuellt kommande subregional fördeltagande småstat är rimlig och inte i
handling försöka säkerställa att sjömakalltför hög grad beskär småstatens ändå
ter utanför området känner fortsatt strabegränsade utvecklingsmöjligheter.
tegiskt intresse för detta hav.28 I själva
Subregionala begränsningar för en
den subregionala förhandlingen , om och
snulstat kan i princip sätta ett totalt tak
när den kommer, bör de västliga storpå ifrågavarande stats militära resurser
makterna - och då främst USA - inte
och agerande. För en stormakt skulle
bara pliktskyldigast delta , utan även omdäremot sådana begränsningar snarare
fattas av gjorda åtaganden. Detta kan sybara betyda ett partiellt tak. Ryssland
nas vara en paradox och ett sådant krav
skulle t ex kunna disponera resurser i
strider också mot bl a amerikanska inandra delar av territoriet och som, om de
tentioner. Men först om så sker, torde
omgrupperades, eventuellt kunde helt
man kunna räkna med , att dess makter
förändra den balans som en överenspå allvar skulle motsätta sig förslag som
kommen subregional tillräcklighet eller
direkt stred mot de subregionala mindre
begränsning ytterst syftade att skapa. Gistaternas intressen och mer indirekt mot
vetvis får man förutsätta att ett regelverk
sjömakternas egna. En positiv effekt
antas för att motverka sådana förändskulle vidare kunna vara att de senare
ringar. Men risken för att en stormakt, i
makternas intresse för subregionen stardetta fall Ryssland, underlåter att tillämkare förankrades i en tid av åtminstone
pa reglerna kan inte helt elimineras. Ett
temporärt minskat strategiskt intresse.
relativt färskt exempel på sådant beteende är väl just flankfrågan inom CFE. De
Blick framåt
möjliga konsekvenserna skulle vara särSammanfattningsvis kan konstateras att
skilt allvarliga för stater som inte åtnju-
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subregionala förhandlingar med reellt
militärt innehåll kan skapa både möjligheter och svårigheter. I fråga om s k mjuka militära åtgärder finns det knappast
några tillämpningsproblem. Tvärtom torde subregional tillämpning av sådana
både kunna vara effektivare än alleuropeisk och kunna rätt utnyttjad ge särskilda förtroendeskapande effekter. Däremot riskerar s k hårda militära åtgärder
att få kontraproduktiva effekter i förhållande till målet att öka de deltagande staternas säkerhet. De i texten framförda
synpunkterna på subregionala förhandlingar och antagande av sådana åtgärder
kan otvivelaktigt uppfattas som försiktiga och knappast präglade av något radikalt nytänkande. Bedömningarna kan te
sig som i hög grad baserade på erfarenbeter från det kalla kriget. Det vore
emellertid farligt eller åtminstone kortsynt att underlåta att väga in den positiva
säkerhetspolitiska utveckling som ägt
rum i Europa under 1990-talet. Men samtidigt måste hänsyn tas till behovet av
långsiktighet i både bedömningar och
överenskommelser. Det behöver inte i
sig betyda en betoning av risker för en
återgång till det kalla kriget med en östvästliga konfrontationslinje flyttad några
hundra kilometer österut. Men samtidigt
får inte heller framtida stormaktsmotsättningar och andra osäkerheter uteslutas. Mot en sådan bakgrund är det inte
onaturligt att makt- och militärpolitiska
argument fått en avsevärd tyngd i framställningen. Ett genomgående tema har
varit behovet av att säkerställa en så fast
anknytning som möjligt till det vidare europeiska sammanhanget och inte minst
till den s k transatlantiska länken. Behovet av fortsatt handlingsfrihet inom den
ramen har understrukits. En annan strävan har varit att försöka undvika åtgär-

der som i sig tenderade att ytterligare
förstärka den alltid existerande asymmetrin mellan stora och små stater. Det har
också förutsatts att eventuella överenskommelser blir av lång varaktighet och
liksom andra OSSE-åtaganden skall de
vara politiskt bindande.
Det är emellertid viktigt att också
granska möjliga förändringar av faktorer
som skulle kunna positivt påverka inställningen till subregionala förhandlingar och åtaganden. Främst bland sådana
faktor er bör sannolikt sättas en fortsatt
och stabil utveckling mot demokrati i
Ryssland. En sådan har emellertid i första band effekt på relativt lång sikt och
kan dessutom utsättas för mer eller
mindre omfattande och överraskande
bakslag. Men en i sina huvuddrag positiv
utveckling i Ryssland borde kunna underlätta en mer öppen svensk attityd till
det subregionala området. I all synnerhet
skulle den bedömningen gälla om relationerna mellan Ryssland och de baltiska
staterna förbättrades långsiktigt i riktning mot samarbete och ökat förtroende.
En utvidgning av EU till att omfatta
Polen och någon av de baltiska staterna
skulle i sig kunna bidra till att Östersjöområdet fastare förankrades i den europeiska helheten. Ett utökat säkerhetspolitiskt samarbete inom EU genom utbyggd G USP skulle vidare kunna förstärka en sådan tendens, även om inga stora
steg skulle tas mot gemensam försvarspolitik eller försvar på det sätt som förutses i Maastrichtfördraget.
Krisen i f d Jugoslavien kan tjäna som
en illustration i full skala till hur läget
inom en europeisk subregion i värsta fall
kan utveckla sig. En viktig och entydig
erfarenbet som kan dras därifrån är att
NATO är den europeiska säkerhetsorganisation som ensam besitter de resurser
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som krävs för påtagliga och avgörande
militära insatser även för fredsskapande
och fr edsbeva ra nde, d v s vid sidan av de
traditionella direkta försvarsgarantierna
för alli ansens medlemm ar. Runt a lli ansen byggs, som Carl Bildt uttryckt det,
säkerhetsorgan isa tion ,
morgo ndage ns
den kan ses som navet i e uropeisk säkerh e t ?~ I hög grad beror detta på att NATO
i sig innebär amerikansk led ning och
medverkan.
Genom det polska medlemskap av
NATO som nu förefall e r i hög grad sa nnolikt sku ll e a lli ansen och därm ed USA
få e n fastare och mer påtaglig a nknytnin g till subregionen. Det polska NATOinträdet tycks nu också kunna ske utan
någo n allvar lig kris mellan Ryssland och
alli ansen 3 " Genom denna fast are anknytning skulle ett svenskt önskem ål om
en nära knytning av subregione n västerut kunna uppfyllas och därmed torde
ock så svenskt deltagande i en subregional process underlättas. Kombinationen
av utökat säkerhetspolitiskt samarbete
inom EU och NATO:s utvidgning kan få
gynnsamma effekter både för de " neutrala" staterna inom Östersjöområdet
och för de ba ltiska NATO-aspiranterna,
av vilka de senare tydligen komm e r att få
tillbringa avsevä rd tid på väntelista.
D en svenska regeringe n har vid uppre pade tillfälle n und er se nare tid understrukit att svensk NATO-anslutning saknar aktualitet. Utvecklingen und er senas te åren ha r dock för svensk del inneburit utökat sa marbe te och samve rkan
med NATO såväl inom PFF-processen
som i Bosni enoperati o nen. Skulle detta
sa ma rbete ytterligare fördjupas ge nom
t ex att en nordvästeuropeisk CJTP 1 inrätta des, i vilken även ickemedl e mmar
av allianse n kund e delta , skull e svenskt
de ltaga nde fullt ut i subregion a la militä-
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ra Östersjöförhandlingar ytterligare unde rlättas ge nom den förstärkta och formali serad e ankn yt ning av NATO/USA
som en sådan utveckling torde inne bära.

8. NATO/ H LTF (97) 18 Fe br 1997: Basic Element s for Adaptation of the CFE Trea ty.

vi sa r be tydligt Wgre värd e n i båd a fall e n:
1.270.000 respe kti ve 352.000.

9. säkerhe tsutveck linge n i E uro pa oc h Fin lanels fö rsvar. Statsråclets re dogörel se till
Riksela gen 16/3 1997 sicl6 , 43- 44.48.

18. A lyson J. K. Bailes: Sub-regiona l organization s: The Cinclere ll as of E uro pea n Sccuri ty.
NATO review Ma rch 1997. Sici 27-3J.
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10. Fin la nels och Sve riges samm a nfa ll a nd e sy n
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26. Vid det ovan nämnd a OSSE-semin ari et i
Wi en sa de sve nska UD:s biträdand e sta tssekrete rare A nd ers Bjurne r bl a fö lj ande:
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29. Ca rl Bil dt, Sve nska Dagbladet Bränn punkt, 31 december 1996.
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31. Vid NATO:s rådsmöte i Berlin i juni 1996
togs efter långa förh and lin gar beslut i princip
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en in te rnati one ll styrka ur fl e ra försvarsg renar
sa mm ansa tt fö r en specie ll uppgift. rrss s trategic Co mm ents Jun e 1996, Vo l. 2, No 5.
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Kommendörkapten Magnus Haglund, som lämnade den
aktiva tjänsten med pension hösten 1997, har under senare
år varit verksam inom den militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten i Högkvarteret.

Några personliga erfarenheter från tjänsten i /FOR/
SFOR
Under p erioden november 1996- juni 1997 tjänstgjordejag som chef för den enhet,
SWENIC (Swedish National Intelligence Cell), som svarade för samarbetet mellan
den svenska underrättelsetjänsten och NATO ledningsstab i Sarajevo - inlednings vis
A RRC (A llied Rapid Reaction Corps) under IFOR; huvuddelen av tiden dock SPOR
'
Stabilisation Force, som sattes upp särskilt av L ANDCEN T under SACEUR.
Perode n karaktariserades av en fortsatt
militär stabilisering och av en militär närvaro vid händelser som kund e ha utvecklats till något allvarligt me ll an parterna
eller mell an dessa och SFO R. Några
egentliga stridsha ndl ingar fö rekom inte
under perioden äve n om ett antal smärre
skärm ytslingar av o lika slag inträffade.
Det fr äms ta hotet utgjordes i stället av
minor och oexploderade gra nater, vilke t
finns i stor mängd i anslu tning till a ll a
gamla konfrontationszone r i Bosnie nHercegovina.
SWENIC, som bestod av sammanl agt
fyra personer, hade som hu vudupp gift att
ra pportera underrättelser och egna bedömninga r till HKV sa mt att de lge
svenska natione lla bedömni nga r till de n
regio na la NATO-led nin ge n. l den senare
rollen skaffade sig de n svenska underrä ttelsetj ä nsten ga nska snart ett hedra nde

ansee nde, vilk et kanske bör uppm ärksammas av flera betrak ta re hemm a i
Sveri ge än av de dire kt inbla ndade i
verk sa mheten. A llmänn a och specie ll a
erfare nheter från arbetet i Bosnien-Hercegov in a har lämnats i no rmal ordnin g
till H KV och till SWE DINT.
Sa mmanfattn ingsvis pe kar dessa erfa renh eter och synp unkter på att detta fö rsta försö k med e n svensk unde rrä tte lseenhet direkt knu ten till e n NATO stab
un der en fredsskapande operatio n, har
vari t giva nde och nyttigt för båda sidor.
Sjä lvfa ll et finn s det dock mycket att fö rbättra och förä ndra särski lt på ledni ngssidan. H uvudin trycket är trots de tta gott.

Några personliga synpunkter
D et finns utöver de re na t jäns temäss iga
erfare nhe terna en hel de l ta nkar och refl exio ne r som allde les a uto matiskt akt u-
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a liseras under en utiandstjänstgöring under NATO-ledning och några av dessa
skulle jag vilja förmedla till en vidare
krets.
Det allra första berör just förhållandet mellan Sverige och NATO. Det känns
inte så litet egendomligt att uppleva en
del av de svenska debatten i frågan , medan man själv faktiskt redan står under
militär NATO-ledning. Till yttermera visso verkar begreppet utlandstjänst i det
svenska medvetandet enbart vara synonymt med FN-tjänst! Rädslan för ett
eventuellt svenskt NATO-engagemang
tycks på flera håll i Sverige vara betydligt
större än vad man kan se i flera f d öststater- inklusive Ryska federationen, som ju
redan har ett ganska omfattande samarbetsavtal med NATO. Medvetenheten
om att världen faktiskt har ändrat sig och
att det Kalla kriget tagit slut tycks inte
vara alltför påtaglig hemma. Det verkar
som om man på vissa håll fortfarande på
något sätt känner sig tryggare i den gamla neutralitetsföreställningen. Det taktiska läget tycks inte kunna påverka dessa
"neutra litetsfundamentalister"- inte ens
den aktuella konflikten i Bosnien-Hercegovina. Sverige har - bl a tillsammans
med NATO och Ryssland - tagit ställning för en fredsprocess och mot de parter som önskade ett förlängt krig i området. Vi har alltså alldeles klart lämnat
neutraliteten i denna konflikt, vilket verkar nästan okänt i Sverige.
l debatten framförs också ibland , att ,
om de svenska försvarskostnaderna beskärs ytterligare, återstår för oss endast
att ansluta oss till NATO som någon
slags framtida billighetslösning. Med visserligen begränsad , men ändå viss insyn i
var kostnaderna i själva verket ligger för
NATO, tror jag att det är ett stadium
Sverige redan passerat. Ett eventuellt
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NATOmedlemskap torde i själva verket
innebära ett upprustningsbehov för stora
delar av det svenska försvaret, om inte en
kraftig minskning av volym och numerär
kan accepteras. Vi har till exempel inte
de lednings- och sambandsresurser som
krävs. Vår taktiska underrättelsetjänst är
primitiv och outvecklad. Ä ven på underhållssidan är de svenska förbanden svaga. NATO-förbanden , som är uppbyggda
för ett uppträdande under helt annorlunda förhållanden än de svenska ; saknar
den territoriella uppbackningen som är
självklar för en krigsmakt, som endast
har en defensiv och enkel inriktning på
invasionsförsvar. Deras kostnader för
enskilda förband är därmed avsevärt
högre än de motvarande svenska, som
dessutom ännu inte ens gått in i en
modernare !T-utveckling. Att en NATOanslutning innebär en ökad försvarskostnad har man därför börjat inse bl a i
Ungern och Polen - två länder som ju
inte direkt saknade försvarskostnader tidigare heller.
Under en lång föl jd av år har den
svenska statsledningen haft ambitionen
att delta med förband i internationella
operationer i krisområden. Oftast har
dessa fredsbevarande insatser skett under FN-l edning och genomförts inom regioner där infrastrukturen varit svagt utvecklad. Detta har varit viktiga förutsättningar för de svenska hittillsvarande erfarenheterna. Vi anser ju att vi nästan är
världsmästare på området. Sett från ett
fredsframtvingande, europeiskt perspektiv är denna inställning inte längre giltig
och här ligger en viktig ny erfarenhet.
Om - eller snarare när - det skulle behövas någon ytterligare fredsskapande operation i Europa , så är det endast NATO
som har förmågan och resurserna att
leda en sådan operation. Sedan är det

bara en politisk fråga om vi ska välja att
söka medlemsskap i alliansen - som de
flesta f d Warszawapaktsländerna eller
ett samarbetsavtal som Ryssland för att
kunna fo rtsätta med vår traditionella inriktning. Att helt stå utanför NATO, betyder, som jag uppfattar det , att vi ger
upp de internationella ambitionerna.
Detta bör kanske diskuteras och klarläggas tydligare än vad som sker i dagens
debatt i Sverige.
Även på personalsidan finns ett antal
frågor som bör aktualisera s. Den första
är att vi i den svenska krigsmakten numera saknar den betydelsefulla kompetensen som en stamunderbefälskår ger.
Utan en sådan får ett svenskt deltagande
inom en internationell stab vissa inskränkningar något som inte alls diskuterades när nuvarande befälsordning infördes. Man bör kanske - av internationella skäl- återupprätta den kategorien
igen? Samma förhållande kanske även
gäller en slags ny underofficerskår för sådana specialister, som av några stater till fälligt omformas till militär personal och
konstitueras till "warrant officers" vid utlandstjänstgöring?
Å andra sidan har, enligt min uppfattning, den svenska officersrollen under senare år förflackats något och våra officerare bör i stället fungera på ungefär samma sätt som andra nationers. Med detta
menar jag bl a att officerens roll som föredöme - etiskt, moraliskt men också intellektuellt och kulturellt- även på icketjänstetid - måste stärkas. Detta är kanske på sikt den allra viktigaste frågan.
Har vi egentligen funderat igenom vad
en officer skall eller bör representera och
vad officersrollen kräver av sina utövare? I den svenska "förbandsproduktionsvärlden" avkrävs som regel inte något facit på frågor som dessa , men under

tjänstgöring utomlands finns de ständigt
latenta. l den yttersta förlängningen finns
förstås en insikt om att det krävs en beredskap att i värsta fall behöva offra livet
för den uppgift man är satt att fullfölja.
Detta är främst en moralisk fråga för en
utsändande myndighet i Sverige men förstås också för individen i en akut situation. Möjligheterna att jämföra och bedöma yrkesetiska frågor internationellt
försvåras dessutom av att alltför många,
främst yngre, svenska officerare innehar
befattningar som är atypiska för andra
nationers officerare.
En annan viktig personalfråga är om
vi i Sverige ska fortsätta med den rekryteringsprincip för internationella uppdrag som vi har idag. Frivilligh etsprincipen fungerar nog tillräckligt väl när det
gäller fredsbevarande FN-uppdrag i
tredje världen, men är den tillräcklig för
fredsskapande verksamhet under ett
NATO-befäl i Europa t e i Balticum?
Kan Sveriges säkerhetspolitik under allvarligare omständigheter än dagens göra
sig beroende av enskilda individers frivilliga insatser eller måste ett annat koncept arbetas fram? Jag tror att nya tankar
behövs och att de prövas så snart som
möjligt. En breddad beredskapshållning
av fö rband av norsk modell - Telemarksbataljonen - kan vara ett intressant alternativ att studera.
Det stora inslaget av nationella intressen och nationell verksamhet under
en internationell operation har kanske
varit det mest överraskande och givande
att observera. Inga stater deltar i verksamheten av altruistiska skäl. Det finns
alltid - eller nästan alltid - någon egen
nationell drivkraft bakom allt agerande
internationellt. Detta har ibland nästan
plågsamt kunnat konstateras även i Bosnien-Hercegovina. Även i det här avse-
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endet finns det kanske anledning att modifiera det svenska ageraodet gentemot
"mållandet" så att det svenska, nationella
tydligaregörs. Idag uppträder alltför
många statliga myndigheter delvis osynkroniserat i samma operationsområde
som geografiskt är ganska begränsat och
en första samordning kanske skulle ske
internt inom försvarsdepartementets
område. Jag skulle t e gärna se en tydlig
koppling eller snarare en samordnad nationell ledning av den totala insatsen i
Bosnien-Hercegovina. Varför har t e inte
Räddningsverkets insatser på ett påtagligt sätt koncentrerats till den svenska
bataljonens ansvarsområde och varför
samordnas inte verkets verksamhet med
SFOR civil-militära uppbyggnadsarbete,
som ju koordineras med de militära uppgifterna? De interna nationella samordningsfrågorna blir troligen större och
svårare att hantera ju mera vi engageras
internationellt. Det krävs därför överväganden och inriktning innan snart sagt
alla svenska "ämbetsverk" byggt upp
egna internationella verksamheter med
interna värderingar som enda styrning.
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Andra, äldre erfarenheter får å andra
sidan bekräftelse från tjänstgöringen i
Bosnie n-Hercegovina. Svenska officerare står sig i allmänhet väl i jämförelse
med sina NATO-kollegor. För de meniga
torde värnpliktssystemets fördelar bestyrkts. Våra meniga passar helt enkelt
bättre som fredsbevat·are än andra länders yrkessoldater, som kanske å andra
sidan kan vara skickligare att lösa direkta stridsuppgifter, om sådana skulle uppstå.
Det finns således, som jag ser det, flera stora frågor som bör prövas inför
eventuella, kommande fredsbevarandeoperationer, särskilt om de kommer att
behöva genomföras i Europa. På grund
av att de i framtiden och i värsta fall kan
beröra svenska vitala nationella intressen finns anledning att fundera på ett
nytt eller modifierat koncept redan nu.
När en hotande händelseutveckling börjar inträffa kan det vara alltför sent och
finnas alltför många låsningar för att
medge den snabba reaktion som situationen då kräver.
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Landhöjningen och det självstyrda A/and som
demilitariserad zon
Det sJälvstyrande Åland är enligt internationella avtal en demilitariserad zon.
Demilitariseringen gäller såväl de 6 500 öarna som ett fastställt sJöterritorium runt
omkring. Växer denna zon med landhöJningen? I så fall hur?

Ålandskonventionerna
Sedan år 1856 utgör Åland ett demilitariserat område. Det är resultatet av Krimkriget mellan Ryssland på den ena sidan
och främst Storbritannien och Frankrike
på den andra. Britter och fransmän erövrade då den nyanlagda (och inte helt färdiga) ryska jättefästningen Bomarsund på
Åland och sprängde den sedan i luften.
Sprängningen utannonserades i förväg
och beskådades från havet som århundradets fyrverkeri. l samband med den efterföljande freden i Paris 1856 slöt de tre
stormakterna ett avtal om Ålandsöarnas
demilitarisering. Där stadgas "att Ålandsöarna icke skola befästas och att där varken skall bibehållas ell er upprättas någon
anläggning av militär eller marin art"
(Björkholm & Rosas, 1989; originaldokumentet återgivet i IÅ, 1993). I denna 1856
års Ålandskonvention (" Ålandsservitutet") sägs ingenting närmare om gränserna för den demilitariserade zonen.

Mot första världskrigets slut uppstod
en konflikt om huruvida Åland skulle
tillhöra Sverige eller det från Ryssland
lösgjorda Finland. Konflikten löstes 1921
genom Nationernas Förbund på så sätt
att Åland tillföll Finland mot att Åland
erhöll självstyrelse (se närmare Fagerlund, 1993). Samtidigt slöts, utan rubbning av 1856 års konvention, ett utvidgat
och mera detaljerat avtal om Ålands demilitarisering, i vilket även bestämdes att
Åland skulle vara neutralt i händelse av
krig. Detta avtal undertecknades av Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland,
Polen, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien ("signatärmakterna"). I
denna 1921 års Ålandskonvention finns
gränserna för den demilitariserade zonen
fastställda . Inom zonen får "icke någon
militär lant-, sjö- eller luftstyrka tillhörande någon som helst makt inkomma ";
dock få r Finland "tid efter annan " gå in
med ett eller två mindre fartyg i de
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varas i Nationernas Förbunds arkiv (kopior hos bland andra Ålands Lagting).
Den korta landgränsen på ön Märket i
Ålands hav har dock ändrats något sedan
dess, med godkännande av de tio signatärmakterna och Ryssland samt Åland;
se Gustafsson (1995) och Björkholm &
Rosas (1989).
Inom ovanstående område definieras
därefter själva zonen, som består av både
land och vatten. Zonen omfattar dels
"samtliga de öar, holmar och skär" som
är belägna inom området (" Ålandsöarna"), dels dessas territorialvatten (inom
området) som sträcker sig "intill ett avstånd av 3 sjömil vid lågvattenstånd från
här ovan avsedda öar, holmar och skär,
som icke ständigt av havet översköljas".
Den demilitariserade zonen liksom
begränsningsområdet illustreras av kartan i Figur l, hämtad från Rosas (1997).
Lägg märke till att den isolerade ögruppen Bogskär, som hör till Åland, har ett
eget litet demilitariserat område.

O{jo

Landhöjningen

Figur l. Principskiss av den demilitariserade zonen och dess begränsningsområde enligt
Å landskon ventionen.
åländska vattnen (SÖ, 1921; FÖ, 1922; se
även Björkholm & Rosas, 1989) .
Ryssland (Sovjetunionen) slöt under
andra världskriget med Finland ett separat Ålandsfördrag 1940, som vad gäller
demilitariseringen i stort sett bekräftar
Ålandskonventionen av år 1921.

Den demilitariserade zonen
l Ålandskonventionens artikel 2 definieras den demilitariserade zonen i två steg
på följande sätt; se SÖ (1921), FÖ (1922)
eller IÅ (1993).
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Först definieras ett vattenområde i
Östersjön begränsat av linjer som sammanbinder 17 koordinatangivna punkter.
Koordinaterna (latitud och longitud)
hänför sig till vissa brittiska , finska och
ryska sjökort. Linjerna utgörs av 2 "latitudparalleller" och 15 "räta linjer". Parallellcirklarna kommer att diskuteras
längre fram. De räta linjerna torde inte
avse geodetiska linjer (kortaste avståndet mellan punkterna) utan loxodromer
(konstant riktning mellan punkterna). 1
Det antyds av det brittiska amiralitetets
sjökort i Mercators projektion som för-

När Ålandskonventionen utarbetades
hade uppenbarligen ingen av deltagarna
landhöjningen efter istiden i åtanke.
Landhöjningen inom den demilitariserade zonen uppgår till mellan 4.5 och 6.5
mm/år, det lägsta beloppet i sydost och
det högsta i nordväst; se Ekman
(1996,1996a). Under 1900-talet har dock
på grund av det mildare klimatet havsnivån stigit med omkring 1.0 mm/år, så att
landhöjningen i förhållande till havsytan
detta århundrade varit mellan 3.5 och 5.5
mm/år. Sedan konventionen undertecknades har därför landet inom zonen som
mest stigit med nära112m och om ytterligare lika lång tid, alltså mot slutet av
kommande århundrade, med nästan l m

(ifall inte människan påverkar klimatet
för mycket och därmed havsnivån).
I långgrunda områden kan en landhöjning på l m innebära en betydande
förskjutning av strandlinjen. Från Fasta
Åland finns exempel i historisk tid på
upp till l km (Ekman, 1996). Dessutom
kan nya skär stiga upp långt utanför kusten eller utanför tidigare yttersta skär.
Här finns exempel på upp till 5 km, det
vill säga 3 sjömil (Girarna utanför norra
Fasta Åland).
Hur skall nu Ålandskonventionen
tolkas med tanke på landhöjningen? Avser konventionen öarna, holmarna och
skären inom begränsningsområdet vid
konventionens undertecknande eller vid
varje aktuell tidpunk t? I det förra fallet
är den demilitariserade zonen konstant, i
det senare fallet ständigt växande.
En konstant zon skulle innebära att
det med tiden kommer upp öar ur havet
som ligger helt eller delvis utanför gränsen på 3 sjömil, det vill säga utanför zonen. På och omkring en sådan ö skulle
det därför bli tillåtet att uppföra en militär anläggning, även om ön är belägen
innanför begränsningslinjerna. Detta
skulle strida mot konventionens anda
och syfte.
Konsekvensen måste rimligen bli att
zonen bör definieras utifrån de vid varje
tidpunkt existerande öarna. Detta innebär att zonen ständigt växer på grund av
landhöjningen . Det sker dels gradvis i
takt med strandlinjens förskjutning hos
de yttersta öarna, dels språngvis, då en ny
yttersta ö stiger upp ur havet, det vill säga
visar sig vid " lågvattenstånd " . Det sistnämnda torde motsvara 0.5 m under
medelvattenytan (Lisitzin, 1957; Ekman,
1996b).
Zonens språngvisa tillväxt skulle med
tanke på det historiska exemplet Girarna
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ova n i vissa fa ll kunna uppgå till en elle r
flera sjömil. E tt ak tuellt exempe l tycks
vara Sydbrotten, en blivande ö just på
väg upp ur havet utanför nordvästra Fasta Å land. De nn a är be lägen 3 sjömil utanför närm as te ytte rsta ö och skulle alltså vidga den demilitar iserade zo nen med
lika mycket. Andra exempe l från Ålands
hav på l sjöm il finns också . l Skä rgårdshavets nordligaste del finne r vi aktuella
exempel på 2 sjömil.

Zonens norra parallellcirkel
Som nämnts ova n utgörs två av Ålandskonvention ens begränsnin gslinj er av parall ellcirkl ar, " i norr av latitudparall ellen
60°41 ' N" och " i söder av latit udparall ellen 59°27' N " . Dessa pa rallellcirklar är
in te entydiga så länge man inte specificerat det geodetiska refere nssystem till vilket latitude rn a hänförs, med andra ord
storl ek , form och läge fö r den jordellipsoid som latit ud erna räkn as på 2 Längs
vardera para ll ellen uppstå r, utan denna
e ntydi ghet, e n remsa vars tillh örighet till
begränsningso mrådet i konve ntio nen är
ok lar. Om la ndhöjningen ska par en ny ö i
ett sådan re msa kan det uppstå en okl arhet på upp till 3 sjömil om de n demilitariserade zo ne ns utsträckning. E tt tänkbart
sådant fall är det som för nä rvarande utgö r en un dervattensk lippa he lt nära den
norra para lle lle n (norr o m Brä nd ö).
De övriga begränsnings linj erna utgörs en li gt ovan av loxodrome r mellan
punkter med koordinate r givn a i form av
latitud och lo ngitud. Tillh ö rande geodetiska refere nssystem är i praktike n specificerat ge no m att konventi o ne n anger vil ka sjöko rt koord ina terna avse r. Här in gå r även koordinaterna för de punkter
som för enar loxodromerna med parallellcirkl arn a, och därmed även de senares
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lat ituder. Proble me t är dock att olika
länders sjök ort anvä nts till o lika punkter,
varför full ständig entydighe t ändå inte
råder.
Koordinat e rna (ö r den väst ra ändpunkten av de n norra para ll e ll cirkelbåge n hänför sig till " brittiska am ira litetets
sjökort N:o 2297 av 1872 (med däri införda rät telser intill augusti 1921 ) " . Koordinaterna för de n östra ändp unkte n hä nför
sig däremot till det finska sjökortet N:o
32 av 1921. E rfa renh etsmäss igt vet man
att skillnaden me ll an geodetiska refere nssystem (m ed o lika jorde llipsoider
och o lika geodetiska datumpun kte r) kan
uppgå till över ·1O" ell er fl era hundra meter (Ekman , 1997). l detta fall ka n vi göra
e n grov uppskattning m ed hj ä lp av dels
den enda punkt i Å landskonventionen
som är definierad på land , " mittpunkten
av klippan Märke t", dels den no rdligaste
äldre trian gelpu nkten i Å lands hav,
Högstens båk. Märket har latitude n
60°18' .4 = 60° 18'24" i det av de t brittiska
amiralitetet anvä nda systemet. Samma
punkt har i det moderna e urope iska syste met EUREF 89 (i det när maste identiskt med de t globa la systemet WGS 84)
latituden 60°'18'04" . Detta syste m i sin
tur tycks inte skilja sig nämn värt fr ån syste met på det finska sjökortet. Således bör
skillnaden me ll a n de brittiska och finska
syste me n i ko nve nt io nen vara o mkring
20" . Den nordli gas te trian gelpunkte n ger
på motsvarande sä tt e n ski ll nad på ungefär 10".
Den ovannämnda und ervattensklippan norr om Brändö har lat itude n 60°
40'55 " i det fin ska sjökortets system. Den
ligger då ino m begränsnin gso mrådet I
det brittisk a a miralitetets system blir,
med det uppskattade tillägge t på minst
10" , lat itude n 60°41 '05 " . Den ligger då
uta nför begrä nsningso mrådet (och gör så

äve n o m till ägget skull e vara be tyd ligt
mindre). När landh öjninge n så småningom lyfter upp den na klippa ur havet är
det o klart om den nya ö n ingår i den demilita ri serade zo ne n och därmed även
ok la rt o m det til lh öra nde va tte no mrådet
in o m 3 sjö mil gö r de t.

Zongränsen och
självstyrelsegränsen
Å la nds sjä lvs tyre lse bygger ytte rst på
Nationernas Förbunds råds beslut 1921
och regleras närm a re av Självstyre lse lagen från 1991. En ligt det så kall ade
Ålandsprotokollet har Å land äve n e n
specie ll ställning i förh å llande till de n
Europeiska U ni one n; i vissa väse ntli ga
avseenden står Å land utanför uni one n.
O mrådet för Å lands självstyrelse
inn efattar numera e tt territorialvatten ut
til11 2 sjömil, så att sjä lvstyrelsens territorium i sto rt sett fyll er upp hela begrä nsnin gso mrådet för den demilitariserade
zonen. r öster visar dock självstyre lsegränsen av något dunkla historiska skäl
upp vissa avv ikelse r fr ån zonens beg rä nsnings linjer, som h är till största de len
äve n utgör själva zo ngrä nsen. Avvike lsern a uppgår till max imalt l sjömi l. Genom landhöjninge n pågår viss öbildnin g i
ett par sådana avvika nde områden. När
landh öj ningen skapar e n ny ö här, komm er denn a antinge n att inte vara de militariserad trots att d e n tillhör Å la nd , e lle r
att vara de militari serad trots att den tillhör Finl a nd.
Mä rkligt nog tycks någ ra red an ex istera nde öar, främ st Gråskä r och Skataskä r öster om Kökar, befi nn a sig i sistnämnd a situation. E nligt Å landskonventi o ne ns artikel 2 ingår dessa öar i den demilitariserade zone n. Enligt Finlanels offici e ll a ka rtor ligger öarna på elen fin ska

siclan om självstyrelsegränse n och ingå r
delvi s till och med i mili tärt skyclclsområcle. H är för e ligger av allt att döm a e n
motsägelse redan idag.
Situa tione n kompli ce ras ytterliga re
av att Sjä lvs tyrelselagen a nger att gränsen me ll an Å land och Finla nd är ele nsamm a som d å självstyre lsen införd es
(jfr. Å lanclsarbe tsgrup pen, 1989) , meda n
Finlanels o fficiella ka rtor uppvisar tv å
delvis o lik a grä nser vid o lika tidpunkte r;
öster o m Kökar sk ilj e r de upp till 1 sjömil. D e n nu varande gränsen på de finsk a
karto rn a tycks vark e n öve rensstämm a
med
Sjä lvstyrelse lagen
e ll er
med
Ålandskonve ntionen.
Avslutningsvis bö r på pe kas att ovanstående mo tsägelser väcker fråga n om
elen exa kta innebörelen av begreppet
" Åland" i E uropeiska U ni o nens Ålandsprotokoll lik som i framtida internationella av tal och dokum e nt. Det föreli gger
risk för viss förvirring hä r - och landh öj ningen kommer att ö ka a nta let öar som
berörs av detta .
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Fotnoter
1. E n rät linj e mell an två punkte r i e tt p lan
känn etecknas av att de n represent e rar det
korta ste avståndet me ll an punkterna oc h att
d en har kon sta nt riktning. På e n krökt yta
som jordytan har begreppet rät linj e ingen
e ntydig motsvarighet. Den kurva som rep rese nte rar d et kortaste avståndet be nä mn s
geodetisk linj e (på e n helt sfärisk jord storcirke l), den kurva so m har kon stant riktning
be nämn s loxodrom. D essa två kurvor sam manfaller int e. I e n kartprojektion av jordytan avbildas dessutom kurvorna no rmalt
so m båglinj er. Den projektion so m a nvänds
till de fl esta sjökort, Mercat o rs proj e ktion ,
har dock de n speciella egenskapen alt Joxadrom e r avbi ld as som räta linj e r (medan geode tiska linjer fortfarande avbildas som bågformade).
2. Jorden kan i stort beskrivas som e n vid
pol e rna avplattad rotation se llipsoid , jordel li psoiden . Ett fl er tal olik a jordellipsoider
me d olika storlek och form har varit och är
de lvis fortfarand e i bruk . Koordinaterna la titud och longitud ä r inte e ntydiga utan beror av den va lda jorde llipsoide ns storle k och
form. Dess utom spelar d et roll hur denna
jordellipsoid är pl ace rad i förhållande till
de n verk li ga jorde n (detta anges ofta ge nom
att man specifice rar vissa sto rhete r i e n särskild utgå ngspunkt, en geodetisk datumpunkt) .

Efterlysning
Som ett led i vårt forskningsarbete kring händelserna runt den tyska ubåte n U 3503 i
maj 1945 söker vi kontakt med personer som på något sätt varit involverade i/sett
- ubåtens inpassage på svenskt vatten 1945-05-06
-bevakningen av ubåten Vinga Sand 1945- 05-06-08 eller
- ubåtens sänkning 1945- 05-08
Vänligen kontakta snarast Jarl Ellsen, Sveavägen 80, 113 59 STOCKHOLM (te!: 08-673
68 37) eller Hans Westermark , Banergatan 75, l 15 53 STOCKHOLM (08- 662 22 15)

Upprop
Vi håller på med att realisera bokprojektet PANSARSKEPP med underrubriken
"Från John Ericsson tillGustafV -en antologi om monitorerna och pansarskeppen ",
där det mest omfattande dokumentationsa rbetet under en följd av år gjorts av Curt S
Ohlsson. Det finns anledn ing att förmoda att den färdiga boken, som vi räknar med
kan vara klar före jul1998, kommer att röna samma uppskattning och efterfrågan som
de tidigare böckerna MOTORPEDBÅ T (1981), ATTACK TILL SJÖSS (1985) , JAGARE (1989), KRYSSARE (1993), MINSVEPARE (1996) , VASAORDEN (1996)
och ISBRYTARE (1997).
Pansarskeppsepo ken utgör en betydelsefull del av Flottans historia. Tidigare böcker
om monitorer och pansarskepp finns inte längre tillgängliga för en större krets, varför
vi hoppas att detta bokverk kan komma att bli en avrundning av pansarskeppens tid.
Vi har med detta upprop följande önskemål:
- Intressanta fotografier av god kvalitet, kanske inte tidigare publicerade
- Händelser och episoder ombord, kanske nedtecknade av någon släkting, som "var
med på den tiden"
- Inventering av målningar och andra avbildningar av monitorer och pansarskepp åtföljda av ett yrkessmässigt repro-foto
Bidrag emottas med stor tacksamhet men senast under januari 1998 för att få med bidraget i boken innan den slutliga redigerin gen påbörjas. Kontakta gärna någon av oss
för ytterligare information och diskussion!
Bo Nyman
Bengt Horns väg 28
31 137 FALKENBERG
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Curt S Ohlsson
Eketrägatan 6 D
41 8 73 GÖTEBORG

Staffan Fischerström
Hagmovägen 8
183 74 TÄBY

183

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek
Biblioteke t i KARLSKRONA
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl11.30-13.0 0. Under tiden då mässen hålles stängd Gul- och nyårshelgern a samt sommarsemester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter
överenskom melse med bibliotekarie n. Bibliotekarie är korresponde rande
ledamoten Gunnar Nordanfors.
Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91
Bibliotekarie ns bostad 0455/105 62
Bibliotekets postadress är Amiralitetsto rget 7, 371 30 KARLSKRO NA

n ~k

ntarln ~ilkcrhctspolil i k
1939-1945

Biblioteke t i STOCKHO LM
Biblioteket finns på Jungfrugata n 51. Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath, bostadsadre ss Wallmar Yxkullsgatan 40, 1 tr, 118 50 Stockholm, tel
08-84 98 58. Biblioteket är tillgängligt under tiden september - april efter
kontakt med bibliotekarie n.
Specialområ den som biblioteket innehåller:
strategi med inriktning på doktrinutvec kling
1.
Internatione ll rätt, speciellt havsrätt
2.
Arktisk forskning
3.
Navigation och sjömanskap
4.
Hydraakusti k
5.
Telemotmed el
6.
Navalmedici n med dykeri
7.
Marinkalend rar av olika slag och årgångar
8.
Lexikon och uppslagsbö cker
9.
l övrigt finns litteratur inom områdena Historia (K) och Krigsväsen (S).
På Jungfrugata n finns även ett bildarkiv med ca 36 000 kartonger innehållande över 100 000 bilder på örlogsfartyg från hela världen samt även bilder på handelsfarty g, personer och marin verksamhet. Bildarkivet handhas av Richard Areschaug med adress Erik Dahlbergsga tan 71, 115 57
Stockholm, tel 08-782 98 37. Den som vill låna bilder kan vända sig till
Richard Areschoug.
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SJÖFÖRSVARET l SÄKERHETSPOUTIKEN
Denna studie i Kungl Örlogsmannasällskapets regi har bl a resulterat i
följande böcker:
1. Vår beredskap- var den god?
Marin beredskap 1938-1990 (Göte Blom och Per Rudberg)
2. Ålands hav och öar- brygga eller barriär (Bertil Stjernfelt)
3. Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939 (Bertil Åhlund)
4. Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945 (Bertil Åhlund)
Böckerna har utgivits i samarbete med Marinlitteraturföreningen.
De kan beställas direkt från Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
1. kr 90:Priser inklusive porto :
2. kr 80:3. kr 110:4. kr 140:AIIa fyra samtidigt kr 350 :Övriga beställare erlägger expeditionsavgift med kr 20:- per bok.
Vid beställning av alla fyra , kr 50:- för paketet.
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