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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 2/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 27 
februari 2002 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler i närvaro av 27 
ledamöter och inbjudna gäster. 

§3 Höllledamoten Kenth Gutenspan inträdesanförande inom rubriken: "Marina 
internationella samarbetsprojekt". 

§4 Höll ledamoten Kenneth Olsson inträdesanförande inom rubriken: "Marina 
system- strategisk kompetens." 

§5 Hölls en diskussion över temat "Marinen till vardags- verklighet och möjlig
heter" med ledamoten Herman Fältström som inledare. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Nr 2/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen27mars i 
Stockholm 
(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 33 
ledamöter och en inbjuden gäst. 

§3 Diskuterades styrelsens förslag rörande ändring av tillämpningsbestämmelser
na till akademiens stadgar. 

§4 

§5 

§6 

§7 

Höllledamoten Mats Furenius inträdesanförande under rubriken "Nya tider
nya hot" 
Höll ledamoten Mats Nordin inträdesanförande under rubriken "Undervat
tensstridskrafter; Behövsde - efterfrågas de?" 
Höll ledamoten Andreas Olsson inträdesanförande under rubriken "Simule
ringsbaserad anskaffning - Virtuell prototyp". 
Föredrogs utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen III för verksamhetsåret 
2002 av ledamöterna Stefan Ax berg och Lars Gryzelius 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 3/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 24 april 
2002 i Stockholm 

(Utdrag ur protokoll) 
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i närvaro 
av 25 ledamöter. 

§3 Föredrogs 2001 års räkenskaper och revisionsberättelse för förvaltningen av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Örlogsmannasällskapets fond , Tamms 
fond samt Tidskrift i Sjöväsendet 

§4 Beslöts att tillstyrka resultat och balansräkningar samt disposition av 2001 års 
resultat i ny räkning. 

§5 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning. 
§6 Beslöts, utan förändringar, att förklara styrelsens förslag till ändring i tillämp

ningsbestämmelserna för vilande till valsammanträdet den 30 oktober 2002. 

§7 Höll ledamoten Nils Grandin inträdesanförande under rubriken "Utveckling 
av framtida ytstridsfartyg - vilken väg skall vi gå"? 

§8 Höllledamoten Johan Leander inträdesanförande under rubriken "Framtida 
marin materielanskaffning, modellering/simulering - demonstratorer" 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Ledamoten 
KENTH GUTENSPARA 

Kommendörkaplen Kenth Gulensparr tjiinslgör vid 
Försvarers materielverk och iir slralegisk projeklchef för 
Sverige i det nordiska ubåtsprojektet VIKING 

Marina internationella samarbetsprojekt 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Karlskrona 27februari 2002 

Omvärldsutvecklingen med Sovjetunionens fall i början av 1990-talet öppnade för 
omfattande förändringar för Sverige och andra länder, avseende det internationella 
försvarsmaterielsamarbetet samt medverkan i operativa och taktiska övningar. Med 
Sovjetunionens fall så har det i Europa skapats en positiv politisk utveckling för 
samarbetsformer som tidigare var mycket svårt att skapa. Internationella samarbe
ten har under 1990-talet eskalerat både inom framtagning av försvarsmateriel och 
operativ utövning med våra stridskrafter inom begreppen P FP, FN-insats, bilaterala 
övningar samt tidigare NATO:s operativa och taktiska övningar som Jo in t Maritime 
Course (JMC) och Strong Resolve. 

Samarbetsformerna för försvarsmateri
elsidan i E uropa har, efter sexnationers
överenskommelsen i Cardiff 1998, utkris
talliserat sig till starka krafter, som ver
kar för ett europeiskt samarbete. LOJ/ 
Framework Agreement har utmynnat i 
ett förslag till en sameuropeisk försvars
materielupphandling, ett E uropean Ar
maments Agency (E AA). Utöver detta 
så har det successivt etablerats flera 
samarbetsorganisationer och organ för 
att ytterligare underlätta och harmonise
ra ett samarbete inom den Europeiska 
Unionen. 

Både den politiska och militära ut
vecklingen för samarbete har under 
1990-talet eskalerat. Lagar och förord-

ningar samt regler och direktiv har inte 
tagits fram och anpassats för denna 
kraftfulla utveckling. Parallellt med detta 
har även försvarsindustrin fått genomfö
ra kraftfulla omstruktureringar och ned
skärningar, vilket i ett slag under mycket 
kort tid tvingat försvarsindustrierna till 
extrema rationaliseringar eller avyttring
ar. Dessa rationaliseringar eller avytt
ringar har inte alltid varit till gagn för 
Försvarsmakten och landet, då kom
petenser har avvecklats eller sålts ut på 
grund av att processen har gått för fort 
eller att man inte har haft förståelse för 
vilken unik kompetens som man egentli
gen har tillgång till inom landet. 

De mest extrema rationaliseringarna 
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och sammanslagningarna kan vi se inom 
den amerikanska flygindustrin, men även 
i Sverige finns det extrema exempel. Som 
t.ex. tidigare statligt ägda Celsius-koncer
nen som inför försvarsbeslutet 2000 sål
des ut till förmån för andra industri
grupperingar, vilket kan ses som en poli
tisk markering att Sverige efterlever de 
överenskommelser som har avtalats i 
LOI avtalet, och att man ej skall bevara 
vissa strategiska kompetenser som man 
är världsledande inom. 

Vi kommer med all säkerhet i framti
den få se att respektive land inom sexna
tionersöverenskommelsen specialiserar 
sig, var för sig, på olika strategiska kom
petenser som i framtiden skall komplet
tera varandra. 

Liknande tendenser och tillämpning
ar som utvecklades i ovan nämnda för
svarsindustrifall inför försvarsbeslut 
2000, ser vi nu avseende specialisering 
och områdesansvar för Försvarsmakten 
inom ED-gemenskapen. Om man pro
longerar och genomför en inte alltför 
orealistisk analys av de uttalanden som 
politiker och militärer har gjort under 
det senaste året, så är det min bedömning 
att stora rationaliseringar i Försvarsmak
ten kommer att genomföras under den 
närmaste tioårsperioden. Rationalise
ringarna beror i huvudsak på den politis
ka nivåns strävan att integrera sig i EU, 
inte bara ekonomiskt och politiskt, utan 
även säkerhetspolitiskt. I och med denna 
integrationstanke ökar också strävan att 
vara en fullvärdig försvarspartner i en 
europeisk försvarsallians med en gemen
sam strävan att samarbeta säkerhetspoli
tiskt under världssamfundets mandat. l 
en sådan framtida tilltänkt roll skulle 
Sverige kunna finna en naturlig plats att, 
tillsammans med de andra nordiska län
derna, ansvara för "Peacekeeping" inom 
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samarbetet för en nordisk brigad. Detta 
bedöms kräva begränsade militära resur
ser, vilket torde passa det regeringsbä
rande partiet som hand i handsken. Själv
klart kommer denna ambition att av
spegla sig på Försvarsmaktens struktur, 
framtida innehåll och uppgifter. 

I en sådan utveckling skulle första 
steget vara, vilket vi också ser idag, att 
sjöstridskrafterna blir ifrågasatta av den 
politiska nivån p.g.a. att Sverige ej be
döms tilldelas ansvar för rollen, där sjö
stridskrafterna skall verka inom i det 
framtida europeiska försvaret. Sjöstrids
krafterna ifrågasätts också av högre mili
tära företrädare som anser att sjöstrids
krafterna inte har någon roll inom det 
nätverksbaserade framtida Försvars
makten. Samtidigt hävdar de att Öster
sjön kommer att bli ett EU:s innanhav, 
där inga konflikter kommer att finnas i 
framticlen när, de baltiska staterna och 
Polen blir medlemmar i NATO och E U. 

Efter Sveriges inträde i EU 1995, är 
Sverige ett av de länder som har genom
gått de största samhällstrukturella för
ändringarna för att följa integrationstan
ken med EU. Detta har självklart också 
avspeglat sig i försvarsindustrin och För
svarsmakten. 

Internationella samarbeten 
Jag har valt att redovisa två internatio
nella samarbetsprojekt, ett som är myck
et konkret, ett materielprojekt, och ett 
som är föga konkret, insatsberedskapen 
(interoperabilitet) . Vad som är intressant 
med dessa projekt är inte vilka de är, 
utan vilka ertarenheter och slutsatser 
man kan dra av dem, såväl positiva som 
negativa. Utan att ha statistiska belägg, 
bedömer jag att dessa två internationella 
projekt till 90% företräder de erfarenhe-

ter och slutsatser om internationellt sam
arbete, som man kommer fram till vid en 
utvärdering av ett stort antal internatio
nella projekt. 

Grundförutsättningar för att ingå i in
ternationella samarbetsprojekt bör vara 
väl definierade innan samarbete etable
ras och fördjupas. För materielsamarbe
ten bör följande faktorer och omständig
heter vara tillgodosedda: 
- Vad är syftet , målet eller visionen 

med samarbetet 
- Identifiering och analys av förutsätt

ningar, villkor och styrande faktorer 
som utgör grunden för ett samarbete 

- Verksamhetsanalys 
- Politiska eller industriella fördelar 
- Politiska riktlinjer och intensioner 
- Incitament och konstruktionslösning-

ar för en samarbetsmodell 
- Kostnader på kort sikt (anskaffning) 

och lång sikt (LCC, KRSIL) 
- Work share, cost share och offset bör 

vara reglerat och bestämt innan sam
arbetsavtal undertecknas, då detta är 
kostnadsdrivande 

- Samarbetsavtal, en bottenplatta och 
bas för hur man skall bedriva samar
betet , väl definierat och reglerat 

- Samarbetet bör vara långsiktigt, inte 
bara genomföras fas till fas utan ett 
beslut att genomföra projektet från 
början till slut, vilket borgar för stabi
litet i planeringen 

- Inventering av personella resurser, 
kunskap och kompetens 
För insatsberedskapen bör följande 

faktorer och omständigheter vara tillgo
dosedda: 
- Vad är syftet, målet eller visionen 

med samarbetet 
- Analys av vad framtida insatsmiljöer 

karaktäriseras av 
- Tydlig analys av verkansmiljöer och 

konfliktsituationer, där förbandet och 
enheten skall verka 

- Identifiering och analys av de villkor 
och styrande faktorer som utgör för
utsättningen för insatsberedskapen 

- Definiering av vilka operativa och 
taktiska förmågor och därtill koppla
de delförmågor som erfordras i olika 
verkansmiljöer och konfliktsituatio
ner 

- Analys av möjliga strategiska och 
operativa koncept samt tillvägagångs
sätt för hanterandel av respektive 
konflikt 

- Inventering av personella resurser, 
kunskap och kompetens 

- Utformning av ett hållbart personal
försörjningskoncept 

- Utformning av en funktionell organi
sation och ledning 
Det kan tyckas något överambitiöst 

att ovan nämnda faktorer och omstän
digheter skall vara tillgodosedda, men 
grunden för att varje materielprojekt och 
insats av förband eller enhet skall lyckas, 
är en väl analyserad och realistisk förut
sättning att utgå från . Där samarbetspar
terna har en gemensam bas och samsyn, 
vilket ligger till grund för ett lyckat sam
arbete. 

Många är de samarbetsprojekt som 
har avslutats i förtid. Detta beror i hu
vudsak på att det är för stora olikheter 
mellan länderna. Oftast har man inled
ningsvis haft en för optimistisk syn på att 
samarbeta och en grundlig analys har 
inte genomförts. Samarbetsparterna har 
haft för stora skillnader i grundsynen till 
varför man skall samarbeta. Parterna har 
dessutom ej fastställt ingångsvärdena 
som skall vara grundstenarna i samarbe
tet. Man har inte tagit hänsyn till kultu
rella, sociala, språkliga och historiska 
skillnader, som påverkar respektive parts 
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sätt att agera i och kring samarbetspro
jektet. Sammantaget finns det ett stort 
antal faktorer som ett samarbete kan stu
pa på. 

Något som har blivit viktigare i för
svarsdebatten i Sverige är Försvarsmakt
ens framtida förm ågor, vilka ska ll visas 
upp genom demonstratorprojekt. Detta 
är något som vi internt i Sverige lägger 
stor vikt vid. Men i den internationella 
samarbetsvärlden så är demonstratar
projekt inte lika gångbara, då det är vik
tigt att kunna realisera målbilden och vi
sionen i verkligheten . Självklart skall för
mågor klargöras och visas genom t.ex. 
demonstratorer. Men de måste också 
fungera i en verklighet där stridskrafter
na skall kunna verka, där det inte går att 
göra spelstopp för att en vapen- eller 
sensordemonstrator ej fungerar. Målbil
den eller visionen kan då anses vara "fic
tion " eller orealistiskt för samarbetspart
ners, om projekt inte kan realiseras i 
verkligheten. 

Ett uttryck , som har varit allmänt 
vedertaget vid framtagning av svenska 
sjöstridskrafter, är att plattformen, syste
met, skall vara i "balans". Med det menas 
att plattformen skall vara så utformad att 
den klarar rörelse, eldkraft, verkan, 
skydd, spaning, kommunikation , att vara 
autonom samt att den är insatsflexibeL 
Till exempel anses våra marinstridskraf
ter vara världsledande att operera i "lit
torial water" , vilket är verifierat och utta
lat av oberoende bedömare, som ser nyt
tan och färdigheten med svenska sjö
stridskrafter. 

Vid samarbeten med andra länder är 
denna "balans" inte lika självklar, då det 
föreligger andra incitament och erfaren
heter som kan vara styrande för ingång
svärden, utformning och behovsformer 
för framtagning av materiel eller hur att 
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operera stridskrafter. Till exempel kan 
vissa NATO-länder välja bort hela di
mensioner eller funktioner att verka i ett 
stridsförlopp, då ett annat land inom 
NATO har ansvar för denna. 

Man kan också utvärdera hur Sverige 
agerar i dessa incitaments frågor. Där 
Sverige inte alltid agerar rationellt avse
ende kostnader och kravställning, utan 
agerar utifrån att samarbetet skall gynna 
eller infria ett större politiskt syfte, inter
operabilitet, EU/NATO integrering eller 
anpassning. Värderar man vad Sverige 
som nation kan erbjuda i ett samarbets
projekt avseende teknik och kompetens, 
så är oftast detta lågt värderat, där kom
petens och förmåga bjuds ut , i vissa fall, 
oskäligt lågt för att nå t.ex. de politiska 
integrationsmå l en. 

Under 1990-talet så har det påbörjats 
ett flerta l samarbetsprojekt som kan sä
gas vara en produkt eller en viljeinrikt
ning av det politiska integrationsmålet 
Några av dessa samarbetsprojekt, är det 
nordiska gemensamma helikopterpro
jektet, Nordisk Standard He likopter Pro
jekt (NSHP) och det nordiska ubåtspro
jektet Viking. Projekten är egentligen 
ganska olika, där helikopterprojektet 
kan ses som ett begränsat samarbetspro
jekt, där den nordiska försvarsindustrin 
är en ganska svag länk , medan den kom
mersiella upphandlingen, operabilitet 
och ILS-funktionerna i helikoptersystem 
har varit de viktigaste incitamenten för 
de nordiska länderna , att genomföra e tt 
gemensamt projekt. 

Inom ubåtsprojektet Viking har man 
gått längre med att utveckla de politiska 
intentionerna om nordiskt samarbete. 
Där har man skapat ett samarbete mel
lan de tre ländernas, Norge, Sverige och 
Danmarks myndigheter. Man har etable
rat ett integrerat samarbetskontor samt 

försvarsindustrier, forskningsinstitut och 
högskolor från de tre länderna medver
kar för att ta fram en un ik nordisk ubåt. 
Viking är framtagen i enlighet med SAS 
konceptet, där Life Cycle Cost (LCC) 
och Kostnads Reducerande Samarbete l 
Livstiden (KRSIL), nordisk försvarsin
dustri och den bärande politiska iden 
skall stå som grund för projektets ge
nomförande. 

Det nordiska ubåtsprojektet 
Viking 
Det nordiska ubåtsprojektet Viking ut
vecklades efter en politisk vision i början 
av 1990-talet, om att de nordiska länder

na gemensamt sku lle ta ett större ansvar 
tillsammans såväl försvarsmateriellt som 
säkerhetspolitiskt krisverktyg (gemen
sam nordisk brigad). 

Redan före 1997 då Viking startade, 
genomfördes analyser och rimlighetsbe
dömningar om att samarbeta i ett nord
iskt projekt med en nordisk profil för 
framtagning av ett harmoniserat ubåts
koncept. För att gagna det framtida sam
arbetet, genomfördes ett antal förtroen
deskapande åtgärder såsom att öka för
ståelsen för grundläggande tekniska, tak
tiska , utbildnings, verksamhets- och kul
turella bakgrunds frågor. Tid igare hade 
de tre länderna haft begränsade samar
beten , vilket både har varit lyckade och 
mindre lyckade. Man beslutade tidigt och 
nådde enighet om vissa grundläggande 
frågor som har varit avgörande för att 
kunna fortsätta samarbetet. 

De grundläggande frågorna var i 
stort, en långtgången harmonisering av 
kraven ; modultänkande avseende ubåt
ens uppbyggnad, och att de tre ländernas 
försvarsindustrier skulle vara represen
terade under paraplyet av ett "joint ven-

ture" företag. De tre parterna skulle un
der studier till byggnation representeras 
av integrerad projektgrupp som på de tre 
länderoas materielförval t n inga r s upp
drag genomförde arbetet mot industrin. 
Samarbetet sku lle rendera i mer kost
nadseffektiv framtagning av nya ubåtar 
samt lägre Life Cycle Cost (LCC), dess
utom skulle möjligheten till Kostnads 
Reducerande Samarbete I Livstiden 
(KRSI L) i olika nivåer utredas. 

En viktig faktor för de tre länderna i 
Viking har varit kostnadsreduceringen 
vid anskaffning av ubåt, men också kost
nader under livstiden, vi lket utvecklas i 
projektet KRSIL. Ser man Viking som 
ett samarbete över livstiden, så kan man 
reducera drift- och underhållskostnader
na med ca tio procent. Tar man sedan ett 
beslut om fördjupat samarbete, enligt 
vad som är framtaget i KRSIL så är be
dömningen att ytterligare besparingar 
kan genomföras. 

I Vikings fa ll så finns det tre olika mo
deller för det fortsatta arbetet, beroende 
på hur långt man väljer att integrera sig 
mellan de tre länderna. 
Modell A: Likt dagens situation, ett be

gränsat samarbete som 
sträcker sig till och med pro
duktdefinitionsfasen eller 
byggnadsfasen. 

Modell B: Parallellt samarbete, gemen
sam anskaffning, gemensam
ma inköp av hela infrastruk
turen, erfarenhetsutbyte "les
sons learn" utnyttjande av 
överkapacitet och specialist
kompetens. 

Modell C: Komplementärt samarbete, 
resurser för en given stöd
funktion utvecklas och byggs 
upp på endast ett ställe, t ex 
ansvaret för reservdelsför-
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sörjning, utbildning och un
derhåll av vissa materielsys
tem fördelas mellan nationer
na. 

Det kanske viktigaste och avgörande 
incitamentet för det fortsatta framtida 
samarbetet är den politiska och militära 
värderingen om ubåtssystemen har en 
roll eller funktion i den framtida För
svarsmakten i de tre länderna. Marinen, 
ytstridssystemet, men framförallt ubåts
systemets roll i det framtida försvaret är 
idag kraftfullt ifrågasatt av Högkvarle
rets strategiavdelning, vilket är försvå
rande och kontraproduktivt för samarbe
tet inom Viking. Frågan är om Försvars
makten har genomfört en fullgod analys 
av framtiden samt om det är förnuftigt 
och förtroendeskapande att etablera sig i 
samarbetsprojekt, politiskt, militärt och 
försvarsindustriellt Redan 1998/1999 
ifrågasatte Försvarsmakten utvecklingen 
av Viking, där man i den marina försvars
industriella utförsäljningens anda ut
tryckte att upphandling av nästa ubåts
system kan ske över disk oavsett kost
nad. Trots detta fortsätter man samarbe
tet för att ta fram en unik nordisk ubåt, 
Viking. Frågan som många ställer sig idag 
är, hur den politiska nivån och Försvars
makten egentligen ser på det fortsatta 
samarbetet i Viking? 

Vad finns det för erfarenheter 
att dra av samarbetet i Viking 
och var står Viking idag? 
Vad finns det för stora erfarenheter att 
dra efter ca fem års integrerat samarbe
te? När man började samarbetet i Studie 
och Konceptfasen (SKF) 1997, fanns det 
självklart farhågor som respektive part 
såg i ett nytt samarbete som skulle eta
blerats för mycket lång tid framåt. Inled-

164 

ningsvis så fanns det också ett stort antal 
andra problem, som genom förtroende
skapande åtgärder, har lösts på ett för 
projektet och parternas mycket tillfred
ställande och förtroendefullt sätt. Några 
av dessa problemställningar har varit föl
jande: 
- Vilken typ av grunddokument och 

projektform som skulle användas? 
Två av parterna hade sedan lång tid 
ti llbaka applicerat tysk teknik, en av 
parterna var alliansfri och hade ej till
gång till vissa grunddokument (STA
NAG). 

- Hur att hantera hemliga dokument? 
- Vi lket ekonomiuppföljningssystem 

skulle användas? 
- Vem skulle vara kommersiellt ansva

rig? 
- Hur skulle skattelagstiftningen till

lämpas med moms och VAT? 
Som sagt, det fanns ett stort antal frå

gor att lösa. l ett samarbetsprojekt som 
Viking, finns det alltid många viljor och 
ambitioner, samt olika sätt att se fördelar 
och nackdelar med olika lösningar i ett 
projekt. Men efter hand som arbetet fort
skred och erfarenhet vanns av att arbeta 
tillsammans i projektet, löste också par
terna svårigheterna kring samarbetet, 
vilket till stor del är den integrerade pro
jektgruppens (PG Viking) förtjänst. Idag 
är samarbetets största problem svårighe
ten att skapa en trovärdighet mot indu
strin , vad avser långsiktig planering och 
stabilitet, då projektets framtid nu är 
ifrågasatt i både Sverige och Norge. 

Det som hittills har varit viktigast för 
parterna har varit drivkraften att utveck
la och ta fram ett nytt nordiskt koncept 
på en framtida ubåt som skall klara res
pektive lands målbild och vision till ett 
överlägset mer förmånligt pris än det 
som kan erhållas vid köp över disk för en 

tekniskt likvärdig ubåt. Konceptstudie r 
har visat att genom gemensam framtag
ning, projektering, konstruktion samt se
rieeffekt vid byggnation, ger reducerat 
anskaffningspris med upp till 20% om 
man gör jämförelsen mot tidigare svens
ka ubåtsprojekt Vi vet också genom öpp
na redovisningar från " Bundestag" i 
Tyskland att priset för en tysk ubåt typ 
212 Alfa är ca 2 1/2 gånger så högt som 
Viking, om man skulle upphandla 212 
Alfa över disk. Tillgång till avancerad 
ubåtsteknologi tilllåg kostnad är en vik
tig förutsättning för det nordiska Viking
samarbetet, vilket ej kan tillgodoses ge
nom att upphandla ubåtar "över disk ". 

Idag är styrkan med Viking som va
rande samarbetsprojekt, iden om en ge
mensam integrerad lösning i ett unikt 
nordiskt ubåtskoncept Viking har stor 
potential att bli världsledande såväl tek
nologiskt som signaturmässigt, men ock
så som ett rimligt ekonomiskt alternativ 
för andra länder som skall omsätta sina 
ubåtsflottor. Svagheten i projektet är 
kontinuitet och framförhållning, vilket 
grundar sig i avsaknandet av beslut. 
Dessutom kan vissa work share, costs 
share och offsetfrågor hämma den redu
cering av kostnaderna som man vill upp
nå genom samutveckling och saman
skaffning. 

Ubåtsvapnets uppbyggnad till 
att vara insatsklar 2003, d. v.s. 
insatsberedd ubåt 
Under början av 1990-talet växte Sveri
ges ansvar avseende insats med militära 
förband inom krishanteringen i världen; 
Vi engagerade oss i FN:s insatse r på Bal
kan samt med ett omfattande uppdrag 
att hjälpa våra grannar i Baltikum med 
minröjning. l och med tecknandet och ra-

tificeringen av PFP-avtalet låg vägen öp
pen för omfattande utbildnings- , led
nings- och övningsverksamhet för platt
formar och förband under PFP som pa
raply. Övningarnas svårighetsgrad öka
des successivt, inte bara övningsmoment
ens svårighet utan även stabernas led
ningsmoment Bland de svårare övnings
momenten kan man nämna fri ubåtsjakt 
med sammansatta förband från olika län
der, både ytfartyg mot ubåt och ubåt mot 
ubåt. Under några år har det också före
kommit mer avancerade former av til
lämpade övningar t.ex. torpedskjutning 
med svensk ubåt som skjutande fartyg 
och amerikanska jagare och kryssare 
som målfartyg. För svenska marina för
band så har denna typ av utbildnings-, 
övnings- och ledningsverksamhet varit 
ett ypperligt tillfälle att lära sig NATO
metodik, vilket har varit en grundförut
sättning för genomförandet av PFP-öv
ningar. De svenska marina förbanden 
har också kunna visat upp sig materiellt 
och personellt, vi lket har varit förtroen
deskapande gentemot NATO-länderna 
och i synnerhet mot USA. 

Som en prolongering av våra marina 
stridskrafters utbyte och övningsverk
samhet inom PFP, tog svenska sjöstrids
krafter nästa steg under 1999, genom att 
med en korvett och en ubåt medverka, 
utbilda och utvärdera dessa två kompo
nenter i Flag Officer Sea Training 
(FOST). Medverkan i FOST var ett stort 
steg för att göra sjöstridskrafterna inter
operabla och skapa förtroende för vår 
materiel och utbildningsnivå d.v.s. förmå
ga att hantera det tredimensionella kri
get i sammansatta förband från olika län
der. 

U n der 1998 och 1999 växte sig be
greppet insatsberedskap, Revolution in 
Military Affairs (RMA= den flerdimen-
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sionella striden) och Dominant Hattle
space Awareness (DBA =god omvärlds
omfattning), sig starkare i den svenska 
försvarsdebatten. Högkvarteret förde 
under denna period fram DBA-begrep
pet som något nytt och revolutionerande 
för Försvarsmakten. Emellertid är detta 
begrepp inte nytt för våra sjöstridskraf
ter utan en naturlig grund , förmåga för 
att hantera ledningssystem och sjöstrids
krafter som skall operera i fred , kris och 
krig. 

Praktiskt realiserades DBA-begrep
pet i verkligheten av marinen , då de ma
rina förband av fördelningsstorlek ge
nomförde skarpa insatser under 1980-
och 1990-talets ubåtsskyddsverksamhet. 
I dag skulle vi benämna denna verksam
het som regionalt DBA. Redan under 
ubåtsskyddsverksamheten fanns det inci
tament och strävan att koppla upp länkar 
genom ett nätverksbaserat koncept, för 
att överföra information , sensorinforma
tion och bilder i realtid , vilket saman
ställdes för att skapa en ensad lägesbild i 
nära realtid. Jämfört med dagens strävan 
i Försvarsmakten, så kan man säga att 
detta var marinens försök till en tidig 
DEMO 82-94. 

Med erfarenhet från ubåtsjakten un
der 1980- och 1990-talet, PFP-övningar 
och FOST, samt med kravet från den po
litiska nivån och försvarsledningen, att 
ett antal förband och enheter sk ulle vara 
insatsberedda från ett visst datum, börja
de marinen att angripa problematiken 
med att få fram insatsberedda förband 
och enheter. Jag har valt att redovisa 
ubåtssystemets väg fram mot insatsbe
redskap och interoperabilitet p.g.a. att 
jag var högst delaktig i processen och de 
beslut som fattades då jag under 1999 
och 2000 tjänstgjorde som stabschef vid 
l. ubåtsflottilj en. 
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Under hösten 1999 startades ett stör
re stabsarbete vid ubåtsflottilj en. Arbetet 
utformades som ett stort proj ek t som en 
del i ubåtsvapnets vision och förbandsut
veckling. Projektet benämndes kort och 
gott "Vägen till PARP" . I projek tet fanns 
ett antal stora delprojekt som skulle ge
nomföras för att verifiera och bygga upp 
ubåtssystemets förmåga till att vara in
satsberett vid ett visst datum, som ej in
ledningsvis var fastställt vid tidpunkten 
för projektets planerande. 

Några av de viktiga delprojekten var 
att utveckla och säkerställa ledning ("out 
of area") och ubåtsräddningsfunktionen 
i de operationsområden som kunde tän
kas vara aktuella för en insats. Ett annat 
delprojekt var att verifiera våra ubåtars 
krav enligt ITEM, att kunna operera i 
varma sommarvatten. Dessa grundele
ment i projektet stöttades upp med 
grundläggande besättningsträning, ubåts
räddningsövningar, taktiska- och opera
tiva övningar samt chefs- och stabsträ
ning. En strategi och metod för att säker
ställa ledning, d.v.s. en satsning på för
bättrad nationell strategisk och operativ 
ledning för insatser, var att begreppet 
"out of area" utvecklades. satsningen 
omfattade strategisk och operativ rörlig
het, interoperabilitet med Nato och PFP 
bilateralt, lång- och kortdistanslänkar, 
krypto komperabilitet, logistik samt 
stabs- och språkutbildning. 

Ett stort mål i "Vägen till PARP" var 
att göra ubåtens sensorinformation mer 
tillgänglig för beslutsfattarna på politisk 
och militär nivå. För att genomföra detta 
så utvecklades ubåtens förmåga att i re
altid eller nära realtid , överföra sensorin
formation t.ex. via Internet från Medel
havet till militär eller politisk lednings
stab i Sverige, eller som en delmängd i ett 
nätverksbaserat koncept som används 

bilatera lt av ett NATO-land och Sverige. 
Självklart går det att utveckla dessa nät
verksbaserade koncept att bli NATO
komparatibla vid ett klartecken från den 
politiska nivån. 

Strävan var också att genom bilaterala 
övningar med amerikanska, franska , eng
elska och spanska ledningsfunktioner och 
sjöstridskrafter, pröva och mäta det svens
ka ubåtskonceptet inom de operativa ele
menten, Dominant maneu.ve1; Precision 
engagement, full-dimensional protection 
samt focused logistic, för att tidigt utröna 
ubåtssystemets möjligheter och förmåga i 
RMA, DBA och PE-koncepten. 

Andra förmågor som utvecklades 
inom förbandet var, "graderad verkan " 
d.v.s. att vapeninsatsen skall inte skada 
onödigt mycket samt att tredje man skall 
bållas skadelös. "Förmåga n att särskilja" 
t.ex. att i en embargosituation kunna sär
skilja och identifiera rörelser som döljer 
sig i normalbilden. "Kraftsamling", att 
verka som helhet eller delmängd för va
peninsatser på marken, i luften samt på 
eller under ytan . "Dokumentera" under
lag för civi la och militära myndigbeters 
övervakning och insatser. 

Hur kan vi lyckas göra 
ubåtsvapnet "interoperabelt" 
och var står vi idag? 
Utvärderingen och återkopplingen för 
satsningen "Vägen till PARP" att bli in 
teroperabel är, att verksamheten har gått 
helt enligt de riktlinjer som lades upp i 
slutet av 1999. Särskilt bör förmågan till 
interoperabilitet i ubåtsräddningsfunk
tionen , genom samarbete omnämnas, det 
vill säga säkerhet för den egna persona
len som är grunden för att genomföra 
verksamhet med ubåt internationellt. se
dan 1957 har Sverige bilateralt utvecklat 

ubåtsräddningsfunktionen genom inter
nationellt samarbete, men också genom 
PFP-övningar där Sverige har haft en do
minerande och världsledande ställning 
sedan 1996, då man för första gången 
medverkade i Nato ubåtsräddningsöv
ning "Sorbet Royal" . Vår ubåtsrädd
ningsresurs uppehåller, inte allt för sällan 
ubåtsräddningsberedskapen för Storbri
tannien genom ett ubåtsräddningsavtal 
som undertecknades 2000. Under 2000 
utveck lade Sverige också förmågan och 
kapaciteten att kunna genomföra ubåts
räddningsoperationer över hela världen i 
och med att Ubåtsräddningsfarkosten 
(URF) genomförde flyganpassade mo
ment i sina övningar. Till exempel Sydost 
Asien, Amerika och Australien skulle 
härmed kunna nås för att genomföra 
räddningsuppdrag. Denna utvecklade 
förmåga samt de förtroendeskapande åt
gärder, som har genomförts genom sam
övning, ligger till grund för det bilaterala 
ubåtsräddningsavtal som 2002 tecknades 
mellan Sverige och USA. Avtalet innebär 
att svenska ubåtsräddningsresurser nu
mera är certifierade för övningar och 
skarpa ubåtsräddningsuppdrag med 
amerikanska atomubåtar. 

Som en delmängd av PARP-satsning
en kan nämnas Hallands prov under ex
peditionen till Medelhavet under hösten 
2000. Detta prov var ett sätt att i realite
ten kunna visa och pröva att ubåtsvapnet 
och ubåten som koncept klarar steget till 
full insats med ubåt. Provet innefattade 
räddningsberedskap, teknisk support, 
tekniska prov, ledning, kommunikation, 
utbyte av stabsofficerare och övnings
verksamhet samt genom bilaterala avtal 
använda, pröva och utvärdera operativ 
integration med NATO-ledningsfunktio
ner och en heter i östra Atlanten och 
Medelhavet. 
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Min bedömning är att ubåtsvapnet 
står väl utbildat och rustat för att sättas 
in i skarpa uppdrag i insatsberedskapen 

(EU kris) , efter det att man under fyra år 

stegvis byggt upp förmågan att uppfylla 

kJ·avbilden . 

Framtida internationella 
samarbeten med marina 
stridskrafter 
De svenska marina funktionerna/förban

den/enheterna har visat sig vara en kost
nadseffektiv, kvalitativ, effektiv och res

pekterad del i de internationella övning
ar och insatser som har genomförts. Utö

ver detta är insatsen av dessa förband/ 
enheter/funktioner, ur ett politiskt risk
tagande, acceptabelt låg. Trots detta har 
de marina stridskrafterna haft svårt att 
bli det naturliga val för politikerna vid 

uppsättandet av och valet av verktyg som 
skall användas från Sverige vid en inter
nationell insats, d.v.s. att vara ett naturligt 
säkerhetspolitiskt val för svenska politi

ker. 
Operativt, materiellt och tekniskt 

finns det inga större brister för att kunna 
genomföra en internationell insats, dock 

är det viktigt att våra staber, förband och 
enheter har tillgång till NATO sam
bandslänkar och krypton. Ett annat sätt 

är att FN/PFP/WEU tar fram eller får ac
cess tilllänkar och krypton för att kunna 
lösa framtida insats uppgifter. Länkar och 

krypton , som är komparatibla med 
NATO, är inte tillgängliga på annat sätt 

än att man politiskt påverkar NATO för 
att få tillgång till dessa vid övningar och 

internationella insa tser. 
Hittills har övningar mellan svenska 

sjöstridskrafter och t.ex. franska , engel
ska , spanska och amerikanska sjöstrids
krafter genomförts på bilaterala grunder, 
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vilket har säkerställt övningar där "sä
kert samband " krävs. 

I det framtida marina operativa sam
arbetskonceptet bedömer jag det inte 
vara e nskilda sjöstridskrafter som samar
betar i en insats med andra länders 

stridskrafter. Morgondagens operativa 

insatssamarbete kommer utan tvekan att 
bestå av ett mer sammansatt och funge
rande koncept, att lösa generella e ller 

mycket specifika uppgifter. Kalla det gär
na Maritime Security Concept, MSC. Ett 

koncept som kan projekteras på nya kris
områden, med en väl utarbetad förm åga 

att genomföra två-, tre- och fyrdimensio
nella uppgifter, där uppgifter att kunna 

gradera och avväga våldshandlingen, får 

utökat fokus samt där säkerheten för 

tredje man kan beaktas. 
Svårigheterna att genomföra marina 

internationella insatser ligger i beman
ningsproblematiken. Skall marinen göra 
flera på varandra följande insatser eller 
missioner, så kommer det vara svårt att 

rekrytera personal med nu gällande vill
kor samt att det finns ett begränsat antal 

individer med en viss kompetens att välja 

utifrån. För att förebygga kvantitetspro
blemen i framtiden, bör marinen istället 

som idag, då marinen utbildar 5- 6 olika 
yrkeskategorier för de olika förbanden/ 

plattformarna, i framtiden utbilda två ka
tegorier operatörer och tekniker för res
pektive plattform, med komplettering av 

fördjupningskurser. Detta skulle medfö
ra en flexibl are personalkade r och un
derlätta rekryteringen till internationella 

insatsuppdrag. Utöver ovan nämnda åt
gärder bör man också se över anställ
ningsförhållanden och förmåner. Varför 

inte ett marint koncept, där generalin
spektören eller förbandschefen är ansva
rig för sin personal och där personalen 

fortsätter att vara anställd i Försvars-

makten samt att personalen har accepta
bla försäkringar vid olyckor eller döds
fall. 

Sammanfattning 
Analyserar man materielsamarbeten, 

som har genomförts de senaste 40 å ren i 
Sverige och utomlands, finns det viktiga 

erfarenheter och reflektioner som man 

kan göra , vilka bör ligga till grund förlig
gande eller kommande samarbeten. I da
gens hektiska internationella materiel
och verksamhetssamarbete, är det lätt att 

glömma bort tidigare väl genomförda in
ternationella samarbetsprojekt både ma
teriella och operativa, som kanske har 

varit tungan på vågen för att Sverige 

skulle kunna utveckla sina sjöstridskraf
ter under 1970-, 1980- och 1990-talen till 

dagens världsklass. 
Vid en uppskattning eller bedömning 

om hur framtida samarbetsprojekt kom
mer att se ut för framtagning av försvars
materiel, så är NSHP ett realistiskt pro
jekt, vilket kan representera Sveriges di
mensionerande möjligheter att etablera 
framtida samarbeten kring. Det är nog 

svårare att i framtiden etablera ett sam
arbetsprojekt där både svenska myndig
beter och industri bidrar och dominerar 

med en sådan stor del kompetens, erfa
renhet, utveckling och världsledande 
teknik som man gör i ubåtsprojektet Vi
king. 

Det finns idag inte någon annan för
svarsgren än marinen, som genom ett 

framsynt tekniskt, operativ-, lednings
och taktiskt samarbete, genom bilate rala 
avtal uneler paraplyet av PFP, har utveck

lat sina förband och plattformars förmå
gor till hög interoperabilitet. 

Genom att sjöstridskrafterna har 
medverkat i PFP- och Nato-relaterade 

övningar, som FOST och JMC, så har 

NATO-länderna, och då i synnerhet Stor
britannien och USA, fått förtroende för 
svenska sjöstridskrafters kapaci tet och 
förmåga att kunna upptäcka , bedöma, 

delge, samverka, fatta beslut och sedan 
agera inom begreppet DBA, vilket har 

varit ett naturligt begrepp för svenska 
sjöstridskrafterna att verka och att agera 
1110m. 

Jag vill också drista mig till att säga , 
att ubåtsskyddsverksamhet som av 

många anses vara historiska belas tningar 
för marinen , har möjliggjort att vi till
sammans med stormakterna är världsle
dande avseende den moderna krigföring
ens begrepp DBA och PE. Inte minst har 
svenska sjöstridskrafter i samövningar 

visat detta genom vår förmåga och kapa
citet att skjuta torped och träffa ameri
kanska jagare och kryssare på stora av
stånd utan att bli bekämpade, samt att i 
realistiska mätbara övningsmoment mat
cha stormakternas spjutspetsen heter. 

Den tekniska nivån på sjöstridskraf
terna möjliggör till del idag att vid rätt 
tidpunkt vara på rätt plats och med rätt 

stridsmedel slå mot motståndarens kraft
centrum. 

Marinen har seelan mitten av 1980-ta
let haft som inriktning att utveckla sjö
stridskrafternas förmågor till DBA. 

DBA kräver goda lednings- och informa
tionsresurser, vilket våra sjöstridskrafter 
utvecklat. Sjöstridskrafterna är med sina 
stealth-teknologi , dolda förm ågor och 

goda sensorer en naturlig del av DBA
konceptet. Att de svenska marina strids
krafter som idag ingår i våra utvecklings
förband inte skulle platsa eller passa in i 

det framtida nätverksbaserade försvaret, 

på grund av att deras operativa e ller tek
niska förmågor inte räcker till, bedömer 
jag vara en ologisk och felaktig slutsats. 
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Däremot om det av politiska bevekelse
grunder har överenskommits om olika 

länders ansvar och roller i ett framtida 
europeiskt försvar , ej inbegriper svenska 
sjöstridskrafter, då är detta ett politiskt 
bes lut och inte en värdering av förmågor. 

Ser man de svenska marina stridskrafter-

nas roll i Europas framtida försvar, så fal
ler det sig naturligt att använda dessa 

som ett säkerhetspolitiskt instrument 
p.g.a. deras operativa, taktiska och tek
niska förmåga samt personalens höga ut
bildningsstatus. En komplett marin be
hövs även i morgondagens försvar. 

I samband med Stockholms 750-årsjubileum i juni 2002 genomföreles i Bernadot

tebiblioteket på Kungl. Slottet de kungliga akademierna ett symposium benämnt 

Kunskapens Krona. I symposiet medverkade för Kungl. Örlogsmannasällskapet 

ledamöterna Marie Jacobsson , Erik Norberg och Gunnar Wieslander. 

Det skriftliga underlaget för deras medverkan, som utarbetats av en grupp 

inom KÖMS, medföljer denna utgåva som bilaga. 

I en annan del av symposiet där ett samtal , fördes med deltagare av samtliga 

akademiers sekrterare företräddes Kungl. Örlogsmannasällskapet av ledamoten 

Herman Fältström. 
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Kommendör Kenneth Olsson, som är mariningenjör, 
tjänstgör vid Försvarers materielverk, där han är enhetschef 
för marina sysrem 

Marina system - Behövs strategisk kompetens för 
fortsatt utveckling 

Sverige har varit en mycket framgångsrik nation inom marin utveckling ända sedan 

Fredrik Henrik af Chapmans dagar. Chapman började med utveckling av skeppsbyg

geriet grundat på teori och vetenskap och blev genom detta en banbrytare inom 

skeppsbyggeri och fartygsutveckling. Sverige har också haft en ledande position inom 

utvecklingen av den civila sjöfarten, bl. a. när det gäller utvecklingen av tankfartyg och 

övergångenfrån styckegods till containerhantering. En viktigfaktor bakom de svenska 

framgångarna har varit det samarbete som utvecklats mellan redare och varv. De 

svenska varven utvecklade kompetens i världsklass för att utveckla och producera 

konkurrenskraftiga fartyg med hög teknik. När Sverige haft behov av att utveckla och 

utöka den marinaförmågan har kunnandet, som varit knuten till de civila varven kun

nat utnyttjasför att ta fram nya enheter. Det gäller såväl utveckling som konstruktion 

och produktion av ubåtar, kryssare, jagare och torpedbåtar. Samordningen underlätta

des måhända av att marinen i form av den dåvarande Marinförvaltningen hade en 

större andel i projektering och konstruktion än vad som gäller i dag. 

Det är först under senare år som utveck

ling och konstruktion av elen svenska 

marinens enheter koncentre rats till före

tag som är specialiserade inom detta om
råde. Den tidigare specialiseringen har 

mer varit inriktad mot underhålls- och 

vidmakthållancleclelen. Utvecklingen har 

haft formen av samarbete mellan FMV 

och berört eller berörda företag där man 

gemensamt utvecklat produkten. Däref
ter har upphandlingen skett som en rik

tad upphandling där FMV garanterats 

konkurrenskraftigt pris och hög kvalile 

genom avtalskonstruktioner grundat på 

full insyn och maximerad vinst. Resulta
tet har varit mycket lyckat för marinen 
som fått enheter till konkurrenskraftig 

kostnad och som enligt de flestas upp
fattning varit och är i världsklass inom 
sina respektive områden. 

Förändrade förutsättningar 
Utvecklingen mot framtidens försvar, 

som är ett nätverksförsvar, och elen fram-
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tida krigföringen är teknikdrivet, dvs. det 
är de tekniska framstegen och vår förmå
ga att utnyttja dem i ny materiel och att 
omsätta dem i nya metoder och ny taktik 
som avgör hur framtidens fö rsvar kom
mer att se ut. Omsättning av nya landvin
ningar på FoT-nivå tar erfarenhetsmäs
sigt tio år att omsätta i tillämpning i nya 
system. 

Enbart omständigheten att vi bedö
mer att vi i framtiden inte måste ha en 
viss kapacitet får inte innebära att vi i 
förtid gör oss av med denna e ller tar bort 
förutsättningarna för dess existens. Ty ur 
denna befintliga verksamhet finns möj
lighet att utveck la ny verksamhet. Fram
tida krav på snabb anpassning eller kor
tare tid för genomförande av materiel
försörjningsprocessen förutsätter att det 
finns kompetens och kapacitet att ge
nomföra detta. 

Utvecklingen i den politiska styrning
en antyder att vi är på väg mot en annan 
ordning när det gäller materielanskaff
ning till marinen. Enligt intentionerna 
skall vi ha ett utökat samarbete med and
ra nationer avseende försvarsmateriel, 
dels i det s.k. sexnationssamarbetet och 
dels med våra nordiska grannar. Samar
betet inom EU och med NATO kan ock
så medföra förändringar i Sveriges ut
veckling och anskaffning av försvarsma
terieL Det innebär att vi kommer att ge 
upp vissa områden, där vi anses mindre 
konkurrenskraftiga för att i stället kon
centrera oss på andra områden där vi an
ses bättre. Vilka områden som skall läm
nas och vilka områden som vi skall kon
centrera oss mot framgår inte klart och 
är naturligtvis också en fråga för för
handlingar mellan de inblandade parter
na. En inriktning är naturligtvis de områ
den som anses vara strategiska områden 
för vår utveckling. 
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Överbefälhavaren anser att det kan
ske är möjligt att outsourca mer av den 
verksamhet som i dag görs inom För
svarsmakten . Jämförelse kan göras med 
Storbritannien. Om det skall vara möjligt 
att göra en sådan omstrukturering måste 
det finnas lämpliga industri er med rätt 
kompetens och kapacitet inom landet att 
outsourca till. Dvs. det räcker inte bara 
med några få smala strategiska områden 
där vi är starka utan det måste också fin
nas en bredd som kan utgöra bas för de 
utpekade strategiska områdena. 

Aktuella utredningar, förslag 
och beslut 
FMV har på regeringens uppdrag utar
betat en rapport "Strategiska kompeten 
ser 2000" som beskriver "en strategi för 
hur tillgången till strategiska kompeten
ser kan säkerställas". strategisk kompe
tens definieras i korthet av att den är av 
väsentlig betydelse för försvarets förmå
ga, omgärdas av hög sekretess och avser 
specifikt svenska förhållanden (särskilt 
Östersjön). I beskrivningen anges också 
strategisk grund som i korthet definieras 
av förmåga att följa, förstå och värdera 
teknisk och taktisk utveckling som är av 
avgörande betydelse för försvarets ope
rativa förmåga, fungera som kompetent 
kund/kravställare, kunna driva och vid
makthålla befintlig materiel i fred, kris 
och krig. Utpekat område inom strate
gisk grund har i senare skrivningar utgå tt 
ur regeringens underlag. strategisk kom
petens anses behövas inom nio teknik
områden, varav undervattensteknik är 
ett område. I rapportens slutsatser sägs 
bl.a. att tillgång till strategisk kompetens 
och annan kompetens kan förändras re
lativt snabbt och vidare att förändrad till
gång och behov av kompetens kan påkal-

la särskilda åtgärder av regeringen avse
ende materielbeställningar samt att re
geringen kan behöva ange vissa ändring
ar för myndigheternas verksamhet. Vad 
gäller kompetensområde undervattens
teknik anges att industri ella kompeten
sen är hotad till följd av för få projekt. 

I utredningen Forskning och utveck
ling för totalförsvaret , SOU 2001:22, be
handlas förutsättningar och förslag för 
utveckling av FoU-verksamheten. Där 
sägs att den nya inriktningen för totalför
svaret ställer krav på flexibilitet och an
passbarhet för att möta ett vidgat spek
trum av hot, risker och uppgifter i fokus. 
FoU -verksamheten blir central i det 
framtida försvaret för att ange tänkbara 
händelseutvecklingar och att utveckla de 
olika medel som behövs för att hantera 
alternativa händelseutvecklingar. För 
tekniskt inriktad FoU får man fram un
derlag för beslut främst genom satsning
ar på forskning, icke objektsbunden tek
nikutveckling samt demonstratorer. I ut
redningen beskrivs att framtagning av 
demonstJ·atorer kan bidra till strategisk 
kompetens, men att demonstratorer ej 
skall beställas i syfte att bevara strategisk 
kompetens. 

Utredningen Försvarsmateriel på nya 
villkor, SOU 2001:21, behandlar vilka 
förändringar som kan förutses i materi el
försörjningen och vad Sverige kan och 
bör göra inom denna utveck ling. Materi
elförsörjningen bör inriktas med hjälp av 
en materielstrategi som beslutas av riks
dagen. Roller och samarbetsformer bör 
utvecklas och fördjupas inom nuvarande 
organisatoriska ramar med väl utveckla
de nätverk inte minst till den militära 
kunden. Det måste också finnas förmåga 
att samarbeta internationellt. Samarbete 
med andra länder bör ske där det främjar 
Sveriges tillgång till kvalificerad teknik 

och vidmakthållande av säkerhetspoli
tiskt värdefull industriell kompetens 
inom landet. Det långsiktiga målet är att 
Sverige skall bygga sin position i det in
ternationell a samarbetet på kompetenta 
myndigheter, konkurrenskraftig industri 
och på landets a llmänna tekniska och in
dustriella styrka. 

För att kunna vara en intressant sam
arbetspartner behöver Sverige inom del
områden ha en kvalificerad industri. För 
att det ska ll bli möjligt kommer det att 
behövas såvä l utvecklingsuppdrag som 
samarbete med andra länder om utveck
lingsprojekt, där i Sverige verksam indu
stri deltar. Inom ramen för Sveriges över
enskommelser med andra länder måste 
därför den i landet verksamma försvars
industrin ges goda förutsättningar samti
digt som det också kan innebära att vi 
inom vissa områden får avstå från egen 
industri ell förmåga. Det är viktigt att in
dustrin backas upp där man har förut
sättningar att agera inte rnat ionellt. Upp
handlingsformer måste utvecklas efter
som traditionell upphandling med krav
specifikation och anbud inte alltid enkelt 
kan tillämpas för försvarsmaterieL När 
systemen blir mycket komplexa är det 
inte möjligt att redan från början ge en 
tillräckligt detaljerad och tydlig specifi
kation. 

Handlingsfriheten i materielförsörj
ningen hänger samman med i vilken ut
sträckning som vi anser det väsentligt att 
själva påverka utformningen av materiel
en, att kunna utnyttja modern teknologi 
och ha god leveranssäkerhet. För att 
kunna genomföra anpassning är det av 
stor betydelse att ha tillräcklig system
kompetens och att ha den industriella 
kompetens och kapacitet som behövs är 
inom vissa områden en nödvändig förut
sättning. Erfa renheter från krig och kon-
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flikte r säger att den part som har tillgång 
till försva rsmaterielmed nya egenska per 
och förstår att utnyttja detta kan skaffa 
sig stora förd elar. Strävan är att utnyttj a 
den tekniska utvecklingen för att nå tak
tiska och opera tiva förd elar och snabbt 
omsätta dem i ny materiel. Nya tekniska 
möjligheter kan vara en tillräcklig av
stam p för att inleda ett mate rielprojekt 

I utredningen sägs att begränsade re
surser gör att Sverige måste vä lj a att kon
centrera satsningarna till ett fåta l teknik
områden och strävan bör vara att utveck
la starka svenska nischer. I FMV:s Pro
duktionsanvisning 2001 anges bl.a. a tt 
behovet av långsiktigt vidmakthållande 
av strategiska kompetenser inom ob
jektsbunden forskning och teknikutveck
ling skall beaktas och vidare att vid ut
veck ling och anskaffning av ny materiel 
skall internationellt samarbete övervä
gas. Försvarsmaktens materielförsörj
nin gsstrategi, som till del bygger på ut
redningen "Försvarsmateriel på nya vi ll
kor", be tonar det utökade internationel
la samarbetet och internationaliseringen. 
Men där sägs också att det är önskvärt 
att den svenska industribasen har förmå
ga till fo rcerade åtgärder och att det finns 
tillräcklig kompetensbredd för förståelse 
och utveckling av system samt för att an
passa importprodukter för svenska be
hov. Sådan kompetens skall upprätthål
las så långt det är ekonomiskt försvar
bart. Förekomsten av "Centers of Excel
lence" i Sverige är av stor strategisk bety
delse fö r materielförsörjningen och ska 
ägnas sä rskild uppmärksamhet i inrikt
ningen av FoT. Industrin skall ges goda 
vi llkor men måste leva på egna meriter i 
internationell konkurrens. Exportstöd 
kan ges i form av att Försvarsmakten ver
kar som förtroendeskapande referens
kund . De utredningar som redovisats 
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ovan har m.fl. utredninga r och rapporter 
legat till grund för regeringens proposi
tion 2001/02:10, Fortsatt förn yelse av to
talförsvaret, och enligt vilken sedan riks
dagen beslutat. 

Regeringen bedömer att det bör tas 
fram en samlad strategi fö r försvarets 
materielförsörjning så att Försvarsmak
ten på ett kostnadseffektivt sätt förses 
med materiel , teknik och kunskap för att 
utveckla operativ förmåga i olika avseen
den , kompetenser samt fö r att upprätt
hålla förmåga till anpassning. Det inne
bär bl.a. att skapa tillgång ti ll kompetens 
och skapa goda förutsättningar för inter
nationellt samarbete och för en inom ut
valda områden konkurrenskraftig in
hemsk industri för fö rsvarsmaterieL I 
propositionen besk rivs strategisk kom
petens och där anges de nio teknikområ
den som avses med bl.a . undervattens
teknik. Övriga är ledningssystemteknik, 
informationsteknik, tel ekrigsteknik , sig
naturanpassningsteknik , undervattens
teknik, vapenteknik och ballistiskt skydd, 
skydd mot NBC-stridsmedel , människa
system-interaktion , systemteknik för 
obemannade farkoster. 

Den strategiska grunden som innebär 
att följa , förstå och värdera den tekniska 
och taktiska utvecklingen, vara kompe
tent kund och kravställare samt förmåga 
att driva och vidmakth åll a befintlig ma
teriel i fred , kris och kri g bör inte längre 
ingå i begreppet strategisk kompetens. 
Flygteknik ingår i den strategiska grun
den. 

Det anges att de t finns e tt behov av 
att precisera och begränsa begreppet 
strategisk kompetens. Regerin gen anger 
vidare att den avser återkomma till riks
dagen angående fra mtaga ndet av en stra
tegi för säkerställ an del av strategisk 
kompetens. E n utredning med detta 

innehåll är igångsatt och kommer att 
göra sin slutredovisning under fjärde 
kvartalet 2002. Industrins utveck ling bör 
tillgodoses genom att industrin i ökad ut
sträckning bereds möjlighe t att delta i 
lämplig verksamhet under tidiga faser i 
studi e och utvecklingsverksa mhet och i 
förbandsverksamhet Medverkan skall 
ske så att rollspel och affärsmässighet 
tydligt kan upprätthållas. 

Möjligheter och alternativ 
Utvecklingen pekar entydigt mot ökat 
samarbete inom Europa. För att kunna 
vara en stark samarbetspartner måste vi 
de lta i detta fullt ut samtidigt som vi mås
te bevaka att vi är med och för utveck
lingen framåt och bidrar med kunskap 
inom områden där vi är starka. Det kan 
vi göra inom områden som vi angett vara 
strategiska kompetenser. Inom EU och 
inom det samarbete som nu påbörjats 
har Sverige en i flera avseenden unik och 
framstående marin kompetens. Den bör 
stärkas och utnyttjas som en förde l i de t 
fortsatta samarbetet och utbytet mellan 
ländern a. 

Beskrivningen kan kanske liknas vid 
naturahushållning med fö rsva rskompe
tens där man idkar byteshandel genom 
att byta till sig andras kompetens i utbyte 
mot vad man själv har utveck lat ell er 
skaffat sig. Värdet av olika kompetenser 
e ller varor sätts då efter hur eftertraktat 
det är. Ju mer speciell eller svå råtkomlig 
kompetensen är eller i desto högre grad 
den fyller ett hål eller brist i andras verk
sam het och mål desto större är värdet 
och kan följaktligen ge motsvarande 
större utbyte mot andra länder. Ä ven 
kompetenser som för oss kan te sig all
männa kan för en motpart ha stort värd e. 
Man kan också tänka sig att även smala 

områden kan ha sto rt värde om det pas
sar in i andras utveck ling. 

Utvecklingen pekar också mot att 
upphandling i konkurrens kommer att 
öka och det är också en målsä ttning som 
FMV har. FMV har som e tt av sina nyck
eltal för uppföljning av verksamheten att 
mäta hur stor ande l av anskaffningen 
som skett i konkurrens. När vi nu går mot 
mer internationellt samarbete är det rim
ligt att anta att en större del av upphand
lingarna hamnar utomlands. Det innebär 
ett hårdnande tryck på den inhemska in
dustrin och kan få som effekt att förm å
gan till egen utveckling av nya system 
och förmågor begränsas. För materiel där 
det föreligger försvars- e ll er säkerhets
politiska intressen kan undantag medges 
från att tillämpa upphandling enligt 6 
kap. LOU och upph andlingen kan då 
genoföras riktat mot viss leverantör. Så
dana undantag beslutas av regeringen 
och har utnyttjats restriktivt främst för 
att styra upph andlingar till viss industri 
där det bedömts finnas ett direkt behov 
av verksamhet för att kunna behålla eller 
utveckla för det militära försvaret vä
sentlig kompetens. 

De ovan redovisade ni o strategiska 
kompetenserna är typiskt sådana områ
den där man kan förvänta sig att undan
tag medges och att upphandlingen ge
nomförs så att den bygger upp och vid
makthåller kompetensen. Marina system 
är inte beskrivna som strategisk grund 
och huvuddelen av verksamheten ligger 
också utanför det som beskrivs som stra
tegisk kompetens, även om propositio
nen exemplifierar strategisk kompetens 
med undervattensförhåll andena i Öster
sjön. 

Plattformsde len , dvs. fartygs teknik 
och all övervattensteknik hamnar utan
för beskrivningen och det är i huvudsak 
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inom de områdena som system- och sys

temintegrationsförmågan finns och skall 

utvecklas. För att utvecklingen av strate

gisk kompetens, som enligt redovisning

en ovan bör genomföras med hjälp av 

svensk industri , skall kunna äga rum utan 

en omfattande byråkrati i varje enskilt 

ärende, måste områdena inom den mari

na delen preciseras bättre och de måste 

samtidigt täcka ett bredare fält där stora 

delar av den marina kompetensen måste 

ingå i den strategiska grunden. Dessa ut

pekade områden måste sedan få ett re

gelverk för utveckling och anskaffning 

som gör att samarbetet med industrin 

kan stärkas och utvecklas på längre sikt 

än vad som är möjligt med enskilda kon

kurrensupphandlingar av enheter eller 

uppdrag. 
Vill vi ha en marin verksamhet som 

baseras på materiel som är kommersiell 

standardvara , dvs. COTS ( Commercial 

Off The She lf), behövs ingen strategisk 

kompetens inom det marina området. 

Men det innebär att vi sannolikt får hålla 

tillgodo med andra generationens teknik 

vilket kanske är tillräckligt för lågkon

fliktnivåer. Tid igare erfarenheter från 

bl.a. andra världskriget visar att det är 

mycket svårt att anskaffa den mest mo

derna materielen 1 högkonfliktnivå. 

Ä ven moderna erfarenheter pekar åt 

samma håll. När svenska marinen varit 

förutseende och försökt anskaffa materi

el enligt "state of the art" från utländska 

leverantörer har detta bromsats av det 

egna landet som kanske inte nått lika 

långt i sin egen försvarsmakt. Skall den 

svenska marinen även i fortsä ttningen ha 

materi el som ligger i den tekniska front

linjen inom de områden som vi priorite

rar måste vi dels ha en egen utveckling 

och ev. även produktionsförmåga som 

motsvarar detta och dels ha samarbete 
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som garanterar oss det vi inte kan eller 

önskar ta fram själva. Det synes dock 

svårt att från andra anskaffa den system

integrationsförmåga som gä ller specifikt 

svenska förhå ll anden och det gäller 

främst förm åga på grunda vatten och 

som brukar kallas littoria l warfare eller 

brown water capacity. I de fall vi köper 

materiel e lle r system utifrån behöver vi 

kompetens att säkra systemens funktion 

och att vid behov anpassa den efter nya 

krav eller genomföra moderniseringar. 

Åtgärder som bör genomföras 
för att säkra marin kompetens 

Många av de kompetenser som vi i dag 

anser vara speciella eller av strategisk 

betydelse har utvecklats ur en allmän 

verksamhet och kompetens som ansetts 

grundläggande inom området. Genom 

att sedan ställa högre krav i olika projekt 

har specialkunskaper utvecklats inom 

delar av områdena. Typiskt för områden 

där vi anser oss besitta särskilt hög kom

petens är att denna kompetens tagit tio

tals år att utveckla och vidare att kompe

tensutvecklingen startat ur ett område 

där vi har eller hade god grundläggande 

kompetens. Skall vi säkra framtida marin 

kompetens bör flera marina områden pe

kas ut som strategiskt viktiga. Dessa om

råden måste sedan omfattas av en enkla

re byråkrati när det gäller genomförande 

av upphandling och genomförande. 

Självfallet måste detta följas upp på olika 

sätt. 
Ett sätt att ge återmatning till styr

ningen av verksamheten kan vara att 

ska pa mått e ller beskrivning av hur FMV 

genom sin anskaffningsprocess bidrar el

ler bidragit till att stärka och utveckla 

marin kompetens, inom såväl industri 

som myndigheter. För att kunna bibe hål-

la den kompetens vi har och utveckla nya 

kompetenser krävs politiskt stöd och att 

detta stöd ges uttryck i regler som är enk

la att ti ll ämpa och som ger utrymme för 

insatser som är anpassade till målsätt

ningen att också i framtiden ha en hög 

förm åga inom det marina området. 

Referenser: 
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13, FM Materielförsörjningsstrategi 
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Ledamoten 
ANDREAS OLSSON 

Kommendörkaplen Andreas Olsson, som är mariningenjö1; 
är verksam vid Försvarets materielverk, där han är 
produktionschefför ylfarlyg 

Virtuell prototyp som stöd till marin 
materielanskaffning 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm den27mars 2002. 

Syftet med mitt anförande är att ge en kort orientering om Modellering och Simule
ring som stöd till marin materielanskaffning, tonvikten kommer att ligga på ytfartyg 
men är också giltigt för andra områden inom materielanskaffningen. Anledningen 
till attjag valt området Modellering och Simulering (M&S), Simulation Based De
sign (SBD), Virtuella Prototyper (VP), Simulation Based Acquistion (SBA) är att 
det under senare år har blivit mer och mer uppmärksammat som en naturlig fö~jd av 
nya reformer inom försvarsmaterielanskaffning. Det talas om mindre produktion i 
framtiden och ett ökat behov av demonstratorer som i sin tur ger en ökad betydelse 
av M&S. Försvarsmakten har en enhet som ansvarar för koordineringen av M&S och 
som har tagit fram ett inriktningsdokument1 för M&S. Vidare nämns M&S som en 
strategisk kompetens. 

Inledningsvis skall jag nämna några ord om de nya villkoren för materielan
skaffningen och därefter beskriva vad en virtuell prototyp är, hur den byggs upp och 
hur den kan användas som en del i simuleringsbaserad anskaffning. Jag kommer se
dan att helt kort beröra de internationella aktiviteterna inom området, för att av
slutningsvis lämna en lägesrapport var vi står i projekt "YS-nym som Virtuell Proto
typ. 

Nya villkor för det militära 
försvarets materielförsörjning 
Villkoren för det militära försvarets ma
terielförsörjning har under de senaste 
åren i grundläggande avseende föränd
rats. Sverige har få tt en ny försvarspolitik 
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med en genomgripande omställning från 
ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar 
med uppgifter både nationellt och inter
nationellt. Det internationella samarbe
tet om försvarsmateriel har vuxit sig star
kare såväl mellanstatligt som mellan in
dustrin. 

Ny materielprocess 

Ideer om 
funktion • 

~··d . .,. System 
ar ermg definition 

Utveckling 
• Tillverkning 

+ + + + 
Virtuell Demonstration 

Vår traditionella svenska försvarsin
dustri har blivit en del av ett inte rnatio
nellt nätverk av industriell samverkan 
och gränsöverstigande ägarförhållande. 
Den tekniska utvecklingen har medfört 
stora konsekvenser både för sättet att 
bedriva militär operativ verksamhet och 
för sättet att utveckla och producera för
svarsmaterieL 

I "Materielförsörjningsutredningen "3 

talas det t ex om behovet av demonstra
torer för att åstadkomma flexibilitet och 
anpassning. Beslutsprocessen på stats
maktsnivå kommer att lägga större vikt 
vid tidiga faser i materielförsörjningen 
dvs. innan mer omfattande arbete lagts 
ned på tekniska specifikationer, utveck
ling och tillverkning av aktuell a system. 
Som en naturlig följd av detta följer ett 
ökat behov av strukturerad modellering 
och simulering. Vi ser idag inom andra 
nationer att det ställs krav på att , med 
hjälp av modellering och simulering, de
monstrera nya system innan beslut fattas 
för att gå vidare till nästa fas. 

Modellering och Simulering Modelle
ring går i korthet ut på att förenklat av
bilda ett befintligt eller tänkt objekt eller 
fenomen genom att beskriva dess vikti-

gaste egenskaper. Med simulering avses 
vanligen att i datormiljö skapa förlopp 
där modeller av enskilda objekt samver
kar. Exempel på faser där modellering 
och simulering kan användas vid utveck
ling av försvarsmateriel är vid formule
ring av tänkbar systemuppbyggnad, 
prövning och utvärdering av fram tagna 
alternativ och stöd vid konstruktion. 

En fördel med att använda modelle
ring och simulering är att det blir möjligt 
att pröva och utvärdera alternativa tek
niska lösningar och egenskaper i olika 
tillämpningar utan att ett fullskaligt sys
tem behöver anskaffas. Detta bör i sin tur 
leda till att tekniska risker kan reduceras. 
Modellering och simulering underlättar 
även successiv utveckling i små steg. Ut
bildning och övning som genomförs i en 
virtuellmilj ö har fördelen att farliga situ
ationer kan övas upprepade gånger utan 
att exponera den enskilde för fara. 

En nackdel med modellering och si
mulering är att den initia la arbetsinsat
sen och kostnaden för att skapa modeller 
och att säkerställa att simuleringen åter
ger realistiska förlopp är relativt hög. Å 
andra sidan är det sedan möjligt att prö
va en stor mängd alternativ jämfört med 
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Fartygssystemet som modell 

NAVAL ARCHITECT 3DCAD VIRTUELLA PROTOTYPER 

' -----:'-l ---- -- --.... ~~:~;.. ' -
"'= \_,., 

~ 1 mJ"" """-

' ®)" w t 8\fi'il%*E'~Ei 
Grundmodell för beräkningar 

~ 
Yt-baserad grundmodell Funktionalitet 

l 
1980 

2DCAD 

Det digitala ritbordet 

om fullskaleförsök skulle ha genomförts 
i motsvarade omfattning. 

Från modell till virtuell 
prototyp 
Betydelsen av ordet modell beror till stor 
del av betraktarens tidigare erfarenhet 
och utnyttjande av modeller. Det är vik
tigt att förstå att en modell kan både be
skrivas som e n fysikalisk process Lex. ett 
dataprogram e ll er data i form av en geo
metrisk beskrivning. Om en modell inne

håller både geometrisk digital beskriv
ning och en eller flera funktionella digi
tala fenomen, dynamik ell e r processer, 
såsom t.ex. en kran som rör sig, erhåller 
man en virtuell prototyp•. 

Den virtuella prototypen är e tt sam
manfattande begrepp på metoder inom 
modellering och simulering som kan an
vändas för att demonstrera och värdera 
olika systemlösningar i ett framtida sys-
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7 
VISUALISERING 

Animeringar 

l 
2000 

tem . En virtuell prototyp tas fram i ett ti
digt skede av det nya projektet men är 
lika användbart vid den fortsatta utveck
lingen som vid modifieringar av väsentli
ga systemfunktionec 

Betraktar man just fartygssystemet 
som modell , har detta under åren utveck
lats från skeppsbyggnadsingenjörens 
modell , Naval Architect, med tvådimen
sionella ritningar såsom linjeritningar el
ler generalarrangemangsritningar till att 
kunna överföras som grunddata till CAD 
världen. Under ett decennium utnyttja
des 2D CAD, för att omkring 1990 över
gå till full 3D CAn Med ingångsvärden 
från CAD världen har man sedan tagit 
fram en visu aliseringsmode ll som kan 
användas till a nimeringar, detta har fli

tigt utnyttjas i t.ex. Visby projektet. Slut
ligen under senare år har man genom att 
dessutom tillföra modellen funktionali
tet av något slag och kommit fram till da
gens virtuella prototyper. 

Virtuell Prototyp - Marin Demonstrator 

l Ship control O l Ship motion-o l Signature O ( Visua/isation 0/ /1 

l (Moti~n !orward o l Federation O 
predtctton l Navigation -o 1 vulnerability l) mangement 

l HLA Run Time lnfrastructure o 
Il Command 

& Control o l Gun l) ( Missile O ( ECM o l Data collection D 
/ D / O l Torpeda l Sonar l. l Radar O l Externat 

Systems o 
Med "Virtuell Prototyp Marint Far

tygssystem " avses en generell HLA-upp
byggd1 simuleringsmodell som skall be
stå av grundläggande återanvändnings
bara komponenter uppbyggda så att mo
dellen kan byggas ut med ny funktionali
tet och att nya modeller kan tillföras 
temporärt eller permanent Funktionali
tet är här ett nyckelord . Den virtu ell a 
prototypen består inte bara av ointelli
gent geometri utan någon form av funk
tionalitet finns med . 

Den virtuella prototypen förvänta s 
bestå av plattformsrelaterade funktion er 
som dyn amiska modeller för sjöegenska
per, manöveregenskaper, signaturer samt 
visualise ring. Dessutom förväntas ver
kans- , egenskydds- och led ningsstöds
funktion e r kunna implementeras. De 
sistnämnda funktion erna består av olika 

typer av marina vapensystem och senso
rer med tillhörande ledningssystem. Vi
sionen är att framtida de lsystemleveran
törer skall kunna implementera mode l
ler, geometri och funktionalitet i en 
grundmodell för demonstration. Gene
rellt gä ll er att så mycket som möjligt av 

traditionell utvärdering skall kunna de
monstreras med hjälp av denna metod . 

Den virtuella prototypen av ett ma
rint fartygssystem har sin användning i 
en rad olika demonstrationsändamål 
inom design , utvärdering, systemintegra
tion och systemeffektbedömning. I den 
mest simpla form kan den virtuella pro
totypen användas för visualisering. 
Framtida användare, projektörer och alla 
andra intressenter i projektet har möjlig
heten att genomföra en promenad inom
bords i fartyge ts olika utrymmen , på 
däck eller se fartyget från utsidan. Erfa
renheter visar att visualisering av det 
tänkta objektet har ett stort värde som 
marknadsföringsverktyg såvä l externt 
som intern. Det finns inget så övertygan
de som att förevisa något riktigt och ett 
virtuellt fartyg är näst bäst 

Användande av virtue ll prototyp i 
studie- och utvecklingsfasen underlättar 
förståelsen me llan olika systemutveck la
re, vi lket är kärnan i systemintegration. 
Specifika synpunkter på design, arrange
mang, placering av utrustning och ergo
nomiska utformningar kan diskuteras 
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Simulation Based Acquisition - SBA 

Operativt 
system 

Systemanalys 
Värdering 

Kravspec. 

och lätt och interaktivt ändras fram och 
tillbaka tills en optimallösning hittas. Vi
dare kan system och teknologi som ännu 
inte existerar simuleras och provas. Den
na simulering gäller inte enbart modell er 
av utrustning utan även påverkan av 
mänskliga faktorer på systemen e ller ut
rustningen, vilket medför att överrask
ningar kan undvikas när det riktiga farty
get levereras. I den virtuella prototypen 
kan även gränser för plattformsrörelser 
på grund av sjötillstånd verifieras. Exem
pel på detta är effekter på vapensystem , 
landning och hantering av helikopter och 
UAV6, bogsering, förnödenh etsersättning 
till sjöss, hur den mänskliga prestanda 
degraderas ell er när balansen tappas. 

Tester och utvärdering av varierande 
uppdragsfunktioner kan vara av stor för
del att utföra i virtuell miljö, som exem
pel kan nämnas vapentester och verk liga 
skjutningar som kan vara kostsamma, 
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Utbildnings
simulering 

Verifierat 
system 

Virtuell 
Provning 

Levererat 
VP-system 

farliga och ibland omöjliga i verklighe
ten. slutligen ger den virtuella prototy
pen möjlighet att genomföra träning 
långt före det riktiga fartyget är anskaffat 
och operativt. 

Simuleringsbaserad 
anskaffning 
Det mål vi ser idag med modellering och 
simulering är att utveckla den virtuella 
prototypen för att nå det man kallar si
muleringsbaserad anskaffning. Jämfört 
med traditionell utveck ling med några få 
iterationer kan man med denna anskaff
ningsfilosofi erhålla många iterationer i 
ett fartygs livscyke l, vilket kommer att 
vara till stor nytta vid uppgraderingar av 
t. ex. ett system. Genom detta erhåller 
man det man kallar simuleringsbaserad 
livscykel. 

Tittar man runt om i världen har ett 

fl e rtal länder redan idag börjat tillämpa 
"Simulation Based Acquisition ", SBA, i 
så stor utsträckning som möjligt för att 
effektivisera upphandling och utveckling 
av större materielsystem, t ex nytt yl
stridsfartyg. En del nationer, t ex USA, 
har gått så långt att prov med virtuell 
prototyp i en syntetisk miljö är krav in
nan man går in i nästa fas i projektet, 
med syfte att påvisa nyttan och systemef
fekten av nya system. 

Internationell verksamhet 
inom M & S 
Sverige har ett utbre tt samarbete och ett 
etablerat nätverk inom området model
lering och simulering och deltager aktivt 
i o lika arbetsgrupper inom bl.a. WEAG7 

och NNAG8. Inom WEAG bedrivs ett ar
bete, kallat Maritime Virtual Demonstra
tor, som har till syfte att skapa möjlighe
ter att utvärdera framtida ny militär tek
nologi genom att skapa ett generellt ram
verk för virtuella demonstratorer. Tan
ken är att arbetsgrupperna inom WEAG, 
ska ll ha en gemensam plattform, ett ge
mensamt verktyg, en gemensam miljö, 
för att kunna demonstrera sin speciella 
teknik. 

Arbetsgruppen Naval Gro up 69 inom 
NNAG utgör ett forum för diskussion, in
formationsutbyte samt studier inom ma
rin modellering och simulering. Speciellt 
har arbetet fok userats på att kartlägga 
tillgängliga verktyg och användningsom
råden , kostnadseffektiv användning, 
samt lämpliga former för framtida sam
arbete'0. Ytterligare ett exempel på 
NATO-projekt som Sverige deltagit i är 
NIRUES " . Syftet med projektet var att 
skapa en simuleringsmodell för att simu
lera UAV hantering, och speciellt UAV 
land ning, ombord på marint fartyg. Simu-

leringsmodellerna byggdes upp till störs
ta delen av befintliga modell er med bi
drag från olika nat ioner som anpassas till 
vald standard och grä nssnitt Bidraget 
från svensk sida bestod av att ta fram 
modeller för fartygens rörelse, vågpre
diktering och visualisering. Funktionerna 
i den virtuella prototypen var plattform
ens rörelse i 6 frihetsgrader med möjlig
het att variera sjöti ll stånd och en UAV 
för inflygning och landning ombord. Vi
dare simulerades landningen via automa
tik med landningstillstånd beroende av 
fartygets rörelser enligt samma princip 
som det är tänkt i verkligheten och visua
lisering av simule rin gen. Korvett typ Vis
by var med som virtue ll prototyp och 
därigenom kunde en första realiserbar
hetsbedömning i att landa UAV:er om
bord på ett relativt litet fartyg genomför
as. 

YS-ny som Virtuell Prototyp 
Som ett led i studierna med nästa genera
tions ytstridsfartyg har ett första steg mot 
en virtuell prototyp genomförts för att 
sedan användas och förädlas under ut
vecklings- och anskaffningsprocessen 
och sedan ha samma livslängd som det 
verkliga fartygssystemet Den virtuella 
prototypen skall för Försvarsmakten ut
göra en teknikdemonstrator av det fram
tida fartygssystemet samt speciellt för 
FMV och industrin en fältdemonstrator 
inom området "systems engineering". 
Den virtuella prototypen skall innehålla 
så stor grad av funktionalitet som möjligt 
samt utgöra en gemensam utvärderings
miljö för olika intressente r inom det 
framtida projektet som tex. användare 
och operatörer, ingenjörer, industriföre
trädare och beslutsfattare. 

Systemutvärdering, som inkluderar 
systemprov, är ett samlingsnamn på den 
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utvärdering som FMV utför innan ett 
fartygssystem överlämnas till Försvars
makten. Visionen är att så mycket som 
möjligt av denna utvärdering ska ll kunna 
demonstreras med hjälp av en virtuell 
prototyp. Detta omfattar effekt och pre
standa för samtliga i fartyget ingående 
system, delsystem och funktioner som 
traditionellt indelas i verkansfunktioner, 
egenskyddsfunk tioner, ledningsstöds
funktioner samt grundfunktioner. 

En virtuell prototyp förväntas också 
kunna utgöra en mekanism för kompe
tensuppbyggnad och vidmakthållande 
inom systemintegration för såväl FMV 
som industri. Visionen är också att gräns
ytor, funktioner samt leveranser från oli
ka leverantörer skall kunna provas, ge er
farenheter och påvisa möjligheter att an
vändas i en simuleringsbaserad anskaff
ning. Inom projektet VP MYS 12 har vi de
finiera t vad en virtuell prototyp bör inne
hålla och hur vi i framtiden skall kunna 
demonstrera ett fartygssystem. Förutom 
en rad olika demonstrationsändamål för 
ett projekt som YS-NY, har också den 
här första versionen tjänat som kompe
tensuppbyggnad för Försvarsmakten, 
FMV, FOI och industrin. Kompetensupp
byggnaden gä ll er framförallt samarbete i 
l PT 13 form mellan de olika aktörerna, in
tegration av deras modeller samt prak
tisk användning av FEDEP 14 och HLA. 
Den här första versionen har givit oss 
dels en förstudi e av designen av framtag
na koncepten , dvs. hur det nya systemet 
med sina komponenter ser ut och dels 
sjö- och manöveregenskaper i olika sjö
tillstånd. 

För att gå vidare med VP MYS och 
YS-ny som virtuell prototyp behöver vi 
svar på en mängd frågor. Vilka ytterliga
re krav skall Försvarsmakten och FMV 
ställa? Vilka system och funktioner läm-
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par sig speciellt för modellering och si
mulering? Vilka sim uleringsmode ller 
kan samverka? Kan svensk försvarsindu
stri enas om en gemensam begrepps
värld , standard samt en generell arkitek
tur för hur olika sim uleringsmodell er 
ska ll samverka? Går det att ta fram en så 
pass generell beskrivning som gör att o li
ka framtida leverantörers modeller kan 
passa in? 

Avsikten är att Försvarsmakten och 
FMV tillsammans med indust rin , natio
nellt men helst också i så stor utsträck
ning som möjligt internationellt, definie
ra detta. Simuleringsmodeller represen
terande marina system och funktioner 
ska ll kunna sammanföras och samverka i 
en och samma digitala miljö. Ett bra ex
empel på realiserbarhet är vad våra kol
legor i Australien har skapat, något som 
man kallar "Virtual Ship" och som fram
tagits under ledning av DST0 11• Målsätt
ningarna påminner mycket om våra egna 
med modeller motsvarande marina funk
tioner eller system ombord ihopkoppla
de med HLA. "Virtual Ship" har skapats 
med hjälp av en Virtual Ship Architec
ture Work Group bestående av represen
tanter från såväl myndigheter som indu
strin . Trots detta är det värt att notera att 
ur ett internationellt perspektiv, är detta 
fortfarande obruten mark och här finns 
ett tillfälle för svensk försvarsindustri att 
ta ledn ingen . D et är också värt att notera 
att principerna är här giltiga för vilket 
materielsystem som helst. 

Sammanfattande slutsatser 
Flexibi litet och förmåga till anpassning 
är nyckelord idag inte bara för det fram
tida försvaret utan också , som en naturlig 
följd , även för framtida materielanskaff
ning. Användning av virtuella demon
stratmer förväntas utgöra en praktiskt 

realiserbar metod att uppnå detta samt 
det man kallar evol utionär utveckling. I 
form av virtuella prototyper kan en rad 
olika varianter av designalternativ vid
makthållas till ett så sent skede som möj
ligt innan beslut fattas avseende inrikt
ning, konstruktion och produktion. 

Som jag nämnt finns det idag andra 
nationer där industrin ålagts att, med 
hjälp av modellering och simulering, de
monstrera nya system innan beslut fattas 
för att gå vidare till nästa fas. Ingen har 
dock ännu lyckats specificera eller re
kommendera vad en virtuell prototyp 
skall bestå av. FMV och Försvarsmakten 
kommer att ha ett behov av att specifika 
designalternativ med vapensystem och 
övrig utrustning demonstreras virtuellt 
för att visualisera och informera. Detta 
för att påvisa att Försvarsmakten tillfört 
värde samt hur krav kan uppfyllas. Med 
hjälp av en virtuell prototyp för ett ma
rint fartygssystem kan vi finna nya lös
ningar, göra processen innovativ, lösa 
upp osäke rheter, minska risker, säker
ställa funktionalitet, pröva realiserbar
het, främja en effektiv produktutveckling 
samt en effektiv operativ användning av 
systemen. Något som också bör eftersträ
vas är att utveckla gemensamma meto
der och verktyg för att genomföra stu
dier och värderingar av alternativ. Sär
skilt angeläget är att simuleringsverktyg 
av olika slag byggs upp med en gemen
sam arkitektur som grund så att de kan 

samverka och utnyttjas för flera ända
mål. Denna utveckling av materielför
sörjningen kommer att stödja anpassning 
och flexibilitet. 

Noter 
l Master plan 

2 Nästa generations ytstridsfartyg efter kor
vett Visby. 

3 Försvarsmateriel på nya villkor. Statens of
fentliga utredningar, SOU 200 1:2 1. 

4 Begreppet Virtuell Prototyp definieras av 
följande: En datorbaserad simulering av sys
tem och subsystem bestående av både geome
trisk samt funktionell rea li sm. 

5 HLA (High Leve! Architecture) är den mest 
lovande standarden för a tt (öra samman mo
de ller från skilda håll och mjukvarumiljöer. 

6 U nmanncd Air Vehicle 

7 Western Europe Armament Group 

8 NATO Naval Armaments Group 

9 Simulation Based Design & Virtual Proto
typing. 

JO NG 6 har utgivit en Allied Naval Engineer
ing Publication (ANEP) med tite l Guidance 
for the use of Simulation and Virtual Proto
types in ship design. 

Il NATO lntcroperability and Reuse Study 

l2 Virtuell Prototyp Marint Ytstridsfartyg. 

13 l ntergraded Project Team 

14 Fede ration Development and Execulion 
Process. 

15 Defence Science & Tcchnology Organisa
tion 
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Anskaffa luftvärnsrobot till flottans ytstridsfartyg nu! 

Årsberättelsen för år 2001 utgör inte en expose över vad som hänt under det gångna 

året som brukligt är, utan fokuserar mer på vad som inte hänt under det förlidna 

året. Orsaken till att vi vänder på perspektivet, är attflottan under senare tid har 

kunnat se sig "akterseglad" av dess internationella kollegor och de svenska mark

och luftförbanden vid internationella verksamheter. Svenska y Istridskrafter har inte 

utnyttjats i den omfattning som dess höga tekniska nivå annars skulle motivera. En 

av de främsta orsakerna häiför, enligt författarna, är avsaknaden av fjärrskydd i 

form av kval(ficerad lv-robot. 

Bakgrund 
Inom flottan har luftvärnsrobotsystem 

funnits under perioden 1963-1982 på ja

gare typ Östergötland. Detta system var 

ett komplement till fartygens närluftvärn 

för att medge skj utning mot svagt ma

növrerande mål. Robotarna styrdes från 

ett sikte med hj ä lp av joy-stick. Systemet 
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var ett dagersystem , med viss möjlighet 

att skjuta i mörker med hjälp av rad ars ik

te (Arte 55) och facklor på själva robo

ten. När Östergötlandsjagarna avfördes, 

betraktades systemet som förå ldrat och 

funktionen ersattes ej. 

J nom ramen för Lv-studier som ge

nomfördes und er slutet på 1980-talet och 

G uns and CJWS 

F i g. X X Ett medelräckviddigt lv-robotsystem ger tillsammans med artillerisysremer etr 

kvalificerarar lufi.försvarsskydd. 

första åren på 1990-talet, be lystes möjlig

heten anskaffa korträckviddiga robotsys

tem (Mistral /RAM) för att ge fartygen 

möjlighet att hantera manövrerande mål. 

Under förarbetet inför FB 92, bereddes 

plats i budgeten för ett lv-robotsystem 

för korvetterna. Inom ramen för för

svarsbeslutet fastställdes att korvetterna 

skulle förses med ett kvalificerat lv-ro

botsystem med medell ång räckvidd. 

Typsituationer som systemet skulle 

kunna hantera var: 

- Egenskydd mot manövrerande mål 

- Egenskydd mot signalsökande robot 

- Lv-skydd av konvoj 

- Lv-skydd av hamn/i- och urlastnings-

område 

Doktriner 
Allmänt (Utdrag ur SMD 01) 

Spännvidelen mellan olika typer av ope

rationer som Sveriges marina stridskraf

ter kan bli inblanclacle i är mycket stor. 

Det ena extremfallet är fullt krig, det 

andra är humanitära hjälpakt ioner. Ut-

nyttjandet av de marina stridskrafterna 

skall medge förmåga, till stöd för svensk 

säkerhetspolitik , att kontrollera, påver

ka, styra och avgöra i marina miljöer och 

situationer. D e marin a resursernas kapa

citet att utföra transporter, övervaka sjö

territorium, leda samverkande resurser 

och genomföra sjukvård m.m. ger bety

delsefulla bidrag till samhäll ets förmåga 

a tt hantera påfrestningar som inte är re

late rade till fientlig verksamhet mot lan

det ell er våra intressen. Det kan röra sig 

om sjöräddning, flyktinghjälp, dykmecli

cin, miljöskyeld och ammunitionsröjning 

m.m. 

Insats av svenska marina 
stridskrafter 
Militär användning av mari tim makt fö

religger när väpnad strid genomförs eller 

hot om väpnad strid utnyttjas, ell er om 

operationen i övrigt bygger på stridsför

måga. Inte bara krigstida uppgifter krä

ver förmåga att använda militärt våld. 

Med strid avses att leda stridande och 
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stödjande enheter, att sätta in vapen, att 

förflytta sig, egenskydd och att upprätta 

logistik. Mindre uppenbart är kanske an

vändningen av militär makt till stöd för 

diplomatin, och när styrkor används för 

att tvinga, övertyga e ller bara framföra 

ett budskap. Ä ven om väpnad strid inte 

förekommer, eller överhuvudtaget är ak

tuell i ovan nämnda sammanhang, är det 

hotet om förbandens stridsförmåga som 

den utövade makten bygger på. De mari

na stridskrafterna kan insättas från havet 

eller mot havet i syfte att skapa marin 

maktprojicering för att direkt påverka 

händelser i land alternativt till havs. 

Etablerandet och utövandet, alterna

tivt ett bestridande, av kontroll i opera

tionsområde görs i alla förbandsstruktu

rer som är marina, försvarsmaktsgemen

samma, nationella eller internationella. 

Förmågan att etablera, utöva eller bestri

da kontroll över havet, d.v.s. öppna havs

område är en uppgift som de marina 

stridskrafterna skall behärska. Förmågan 

att etablera , utöva och bestrida kontroll i 

kustnära område avser område med 

grunda vatten (<200m). Dessa områden 

kan innefatta skärgård och floddelta. 

Förmågan att med marina stridskraf

ter komma från havet mot land är i de 

flesta fall en komplex operation. Insatsen 

kan kräva förm åga till amfibisk övergång 

över strand eller hamn under svåra för

hållanden . Förmågan att med marina 

stridskrafter påverka händelser på havet 

från land är bland annat användbar vid 

operationer, där kontroll önskas uppnås 

kustnära , i strategiska förträngningar etc. 

Ramverk för marina 
fredsunderstödjande 
operationer 
Fredsunderstödjande operationer (Pea-
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ce Support Operations, PSO) genomförs 

för att bidra till ansträngningarna att ska

pa eller vidmakthålla fred , i de flesta fall 

med samtycke av åtminstone en av de 

krigförande parterna. Fredsstödjande 

styrkor, så kallade PSO-styrkor måste 

alltid eftersträva att agera opartiskt. I 

samband med mer intensiva fredsska

pande aktiviteter kan PSO-styrkors 

opartiska uppträdande komma att ifrå

gasättas, särskilt av de parter som är di

rekt inblandade i striderna. Maritima 

styrkor kan bidra till en mängd olika 

uppgifter i fredsstödjande operationer, 

men alla dessa kan hänföras till någon av 

de tre rubrikerna militär, regelkontroll 

och stöd till samhället. Det finns emeller

tid en särskild terminologi i samband 

med fredsstödjande operationer som 

måsta passas in i doktrinen vid sidan av 

dessa kategorier. 
Fredsstödjande operationer definie

ras som multifunktionella operationer 

som genomförs av militära styrkor, diplo

matiska myndigheter och humanitära or

ganisationer. De syftar ti ll att nå human i

tära mål eller långsiktiga politiska lös

ningar, de bedrivs opartiskt, och i dag 

vanligen till följd av ett mandat från FN 

eller någon regional organisation. Spänn

vidden av fredsstödjande operationer 

och hur de olika operationerna definie

ras följer: 
Fredsbevarande (Peace Keeping) 

operationer är sådana som genomförs i 

enlighet med kapitel VI i FN-stadgan, 

med samtycke av alla viktigare parter i 

en konflikt, för att övervaka och förenkla 

genomförandet av ett fredsavt al. 

Fredsframtvingande (Peace Enforce

ment) operationer kan genomföras i en

lighet med kapitel VII i FN-stadgan, när 

det inte är säkert att alla parterna i en 

konflikt samtycker. Fredsframtvingande 

operationer är avseelda att vidmakthålla 

och återupprätta freden, eller att genom

driva de villkor som ställs i ett mandat, 

eller i en FN-resolution. 

Konfliktförebyggande (Conflict Pre

vention) är aktiviteter i fredlig samver

kan som genomförs i enlighet med kapi

tel VI i FN-stadgan. Såclana konfl iktföre

byggande åtgärder sträcker sig från dip

lomatiska initiativ till preventiva fram

grupperingar av stridskrafter i syfte att 

hindra dispyter att spridas eller att eska

lera till väpnad konflikt. Konfliktföre

buggande åtgärder kan också omfatta 

undersökningsuppdrag, överläggningar, 

varningar inspektioner och övervakning. 

Preventiva framgrupperingar inom ra

men för konfliktförebyggande åtgärder 

innebär att framgruppera operativa styr

kor som har tillräcklig avskräckningsför

måga för att en väpnad konflikt skall 

kunna undvikas. 
Fredsskapande (Peacemaking) verk

samhet täcker de diplomatiska aktivite

ter som genomförs efter att en konflikt 

brutit ut, i syfte att nå ett eldupphör eller 

en snabb fredlig överenskommelse. De 

kan omfatta hjälp med tjänster, medling, 

jämkning, och sådana aktioner son diplo

matiska påtryckningar, isolering eller 

sanktioner. Militärt stöd för att ge den 

diplomatiska processen ökad tyngd kan 

mycket väl behövas. 

För de marina förbanden skall de 

fredsbefrämjande operationerna främst 

innebära följande operativa förmågor: 

- Kunna ingå i NATO-ledda fredsfräm

jande operationer 
Embargo 
Bottenundersökning 

Anfalls och försvarsuppgifter 

Luft- yt- och undervattensmålsbe

kämpning 
Eskortering 

- Övervakning 
- Bordningsuppgifter 

- Havsövervakning 

- Sjöminröjn ing 

- Luft-, sjö- och markmålsuppgifter 

- N-, B- och C-skydd 

Verksamheten vid förband som är in

satta i fredsunderstödjande operationer 

påverkas av den diplomatiska omgiv

ningen och av de ofta komplicerade be

fäls- och ledningsförhål landen som gäl

ler. Operationerna genomförs vanligen 

på uppdrag av FN eller Organisationen 

för Säkerhet och Samarbete i Europa 

(OSSE) . Även om NATO, WEU, EU el

ler andra regionala organisationer kan 

vara inblandade. Svenska förband eller 

styrkor kan operera under FN:s ledning 

eller under nationellledning i samverkan 

med andra FN -styrkor. I särskilda fall 

kan de underställas NATO:s lednings

struktur i de fall NATO erhåll it uppgif

ten att leda elen militära insatsen enligt 

FN-mandat. 
Hierarkin är inte tydligt definierad 

under fredsstödjande operationer. situa

tionen kompliceras av närvaron av civila 

myndigheter från FN, civil personal från 

icke-statliga organisationer som Röda 

Korset , mångfalden av nationella och in

ternationella ledningsorgan på operativ 

och taktisk nivå samt de intrikata och 

ofta improviserade samordningsformer

na mellan aktörerna. 

Vapenhotet 
Framväxten av långräckviddiga vapen 

med hög precision och yttäckande va

pen fällda eller skjutna från hög höjd 

gör det nödvändigt att komplettera luft

värnet med meclelräckviddiga system 

med allvädersförmåga. Det finns idag 

mycket skrivet om kryssningsrobotar 
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och ballistiska robotar. Kryssningsrobo
ten kan transporteras och skjutas från 
många olika plattformar. Den kan skju
tas från fartyg , från markplattformar 
och flygplan. Den har en egen räckvidd 
på upp till 1500 km. Typexemplet på 
kryssningsrobot är den amerikanska 
"Tomahawk". Den finns idag i ett flertal 
versioner och har skjutits i ett stort an
tal. Den är 6 m lång och har en diameter 
på 0,5 m. Den drivs av en turbojet motor 
och flyger normalt 270 m/s ca 50 m över 
terrängen. stridsdelen kan se ut på 
många olika sätt, substridsdelar för be
kämpning av trupp, substridsdelar för 
bekämpning av pansrade fordon , kon
ventionell stridsdel eller stridsdel för att 
slå ut befästningar. Dessutom kan en 
kryssningsrobot förses med massförstö
relsestridsdel med såväl nukleär, biolo
gisk som kemisk laddning. 

En ballistisk missil kännetecknas av 
att den måste riktas in ytterst noggrant 
före avskjutning, har drivning enbart un
der uppskjutningen (uppnår höga hastig
heter, 2 - 7 km/s), färdas i en kastbana 
(ballistisk bana) ovanför atmosfären 
(banhöjden är ca 1200 km vid 10000 km 
räckvidd) och har en mycket hög hastig
het vid nedslaget (1- 2 km/s) , vilket med
för stor anslagsenergi. Detta förstärker 
avsevärt verkan , som i likhet med kryss
ningsmissilen kan utgöras av massförstö
relsevapen i form av nukleära , biologiska 
eller kemiska stridsdelar eller bestå av 
konventionella sprängämnen. Precisio
nen vid nedslaget är dock väsentligt säm
re än vad fallet är med kryssningsmissi
lerna. Man talar här ofta om något hund
ratal meter till skillnad från kryssnings
missilens fåtal meter. Då räckvidderna 
för ballistiska missiler varierar mellan ca 
300 och 15000 km, får detta en tydlig av
spegling i missilernas fysiska mått. Sålun-
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da varierar längden mellan 11 och 20 m, 
diametern mellan 0,9 och 2,5 m och start
vikten mellan 10 och 100 ton. Exempel 
på ballistiska missiler är den av Irak mo
difierade SCUD-C med en räckvidd av 
ca 500 km och den av Nordkorea nyligen 
demonstrerade Tapeo-dong l med en 
räckvidd av ca 3600 km. De ballistiska 
robotarna utgör en tydlig del av hotet 
mot fasta mål (t.ex. hamnar). 

Utveckling av sjömålsrobotar kan 
förutses ske utefter följande linjer: 
- Robotarna förses med radarmålsöka

re med förbättrade antennprestanda 
och i vissa fall, dock långt ifrån alla, 
smyganpassning av robotkroppen. 

- Kombinationsmålsökare radar och 
IRIIIR kommer att nyttjas i ökad om
fattning. 

- Förfinad förmåga att samordna insats 
med tid i mål (4 rb inom <5 sek) och 
återattackskapacitet i takt med ökan
de flygteknisk räckvidd och förbätt
rad navigeringsförmåga tillhör också 
förväntad utveckling. 
Två typer av framtida (vanliga) sjö

målsrobotar kan urskiljas, nämligen över
ljudsrobotar med ökad fart (>800 m/s) 
och förmåga till manövrering i slutfasen 
(>15G) på lägre flyghöjder< 10m eller 
hög höjd och extrema dykvinklar >70° , 
skjutna på stora avstånd >200 km och un
derljudsrobotar med förfinad smygtek
nik inom alla områden (rr, IR, optiskt 
mm) och med förmåga till manövrering i 
slutfasen (>8G) Flyghöjder <2 m med 
våghöjdsadaptering, skjutna på stora av
stånd >200 km. Båda typerna av robotar 
kan sannolikt medföra motmedeL 

De mer konventionella vapnen ut
vecklas mot allt mindre storlek. Bättre 
precision ger mindre träffpunktsavvikel
ser och därmed minskar behoven på 
laddningens storlek. Detta gör också att 

de visar mindre och mindre signaturer 
mot de sensorer som spanar mot dem. 

Taktik 
Att skydda egna styrkor mot lufthot, 
oavsett vilken plattform som bär vapnen, 
genomförs genom att undanhålla mot
ståndaren underrättelser, säker förvar
ning, djupförsvar och samordnat djupför
svar. I de taktiska situationerna är det 
främst de olika systemens prestanda av
seende mättnad , räckvidd , störresistens, 
bekämpning av mål i mask och platt
formens smygegenskaper som prövas. I 
det operativa sammanhanget prövas 
även förmågan att verka i ett nätverks
orienterat försvarssystem där sensorer, 
ledning, vapen och plattformar integre
ras för att nå sammantaget maximal ef
fekt. Utvecklingen mot ledningskrigfö
ring och informationskrigföring ökar be
hovet att skydda punktmål såsom led
ningsnoder, viktiga infrastukturtillgångar 
och andra även rörliga viktiga mål. 

Trenden att inga förluster kan accep
teras vid anfall har gjort att luftförsvarets 
indirekta verkan inneburit att ett lågt an 
tal lv-enheter ha r kunnat nå hög effekt. 
Utvecklingen av stridande obemannade 
farkoster (UCAV) och kryssningsmis
siler innebär dock att acceptansen för 
förluster troligen ökar igen. Det kommer 
att innebära att ökade krav ställs på luft
försvarets förmåga att hantera mättnads
problem. Detta blir tydligt om vi ansätter 
att ett enstaka eskortfartyg skall skydda 
ett antal fartyg i en konvoj. Konvojen 
kan vara ett stort och intressant mål som 
en angripare kan vilja bekämpa med sto
ra resurser. Ett liknande problem upp
står vid skydd av en hamn under i- eller 
urlastning. Viktigast är systemens förmå
ga att verka mot motståndarens plattfor-

mar och vapen inom den utveckling som 
kan skissas mot år 2015. Därutöver måste 
också systemen stå i paritet med andra 
system och funktioner såsom att passa in 
på smygfartyg och kunna samverka med 
andra komponenter inom ramen för ett 
NBF (NätverksBaserat Försvar)-system. 

Ledningssystem!NBF i 
luftförsvaret 
Ledningen av marina operationer har 
under alla tider ansetts vara mycket 
komplex. En stor svårighet ligger i att 
den högsta ledningen, antingen den är 
politisk eller militär, saknar vissa helt av
görande informationer i den verkliga 
stridssituationen. De stora geografiska 
avstånd, som kännetecknar den marina 
striden, inverkar väsentligt på detta. Det 
har hittills inneburit förseningar och för
dröjningar i bearbetande och samman
ställning av information från alla de en
heter och källor som kan och ska lämna 
underlag för beslut. Vidare har ledningen 
behövt skiktas i olika nivåer, där olika ty
per av övergripande och detaljerade be
slut har fattats på platsen och där fartygs
chefen givits ett avgörande inflytande på 
metoden för att lösa den väpnade stri
den. Något annat har inte varit möjligt. 
Sannolikheten för att fel beslut skulle tas 
har varit stor. 

Det har också inneburit att det i vår 
beslutkedja alltid funnits taktiska chefer 
som befunnit sig i en geografisk närhet 
till förbanden , att det varit möjligt med 
tillgängliga tider, att fysiskt sammanträf
fa mellan en högre chef och den för
bandschef som skall genomföra den slut
liga stridsinsatsen. 

Den moderna kommunikationstekni
ken har delvis ändrat på dessa förhållan
den. Vi utgår nu från att den taktiska led-
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n ingen skall genomföras centraliserat för 
de marina operationer som Sverige del
tar i, antingen de äger rum i vår närhet 
e lle r ute i världen. Beslutsunderlaget 
sammanställs till en enda geografisk 
punkt. Där skallledningen av alla svens
ka stridskrafter kunna genomföras av en 
och samma ledning (OPIL). Visionen är 
att all nödvändig information samlas där 
för den militära ledningen, som utnyttjar 
en samordnad lednings alla fördelar. Det 
sker alltså en närmare knytning mellan 
den strategiska, operativa och taktiska 
ledningsnivån. Systemet förutsätter dock 
att kommunikationerna fungerar mycket 
välmellan alla ledningsnivåer. I detta in
går att befälhavaren på plats verkligen 
kan kommunicera med beslutsfattaren 
iland under alla delar av händelseförlop
pet. De senaste informationerna om lä
get måste vara omedelbart tillgängliga 
för alla. Annars uppstår missuppfattning
ar och sannolikheten för att på högre be
slutsnivå fattar beslut som inte är genom
förbara i verkligheten ökar. 

Den nya tekniken gör nya lednings
principer möjliga. Vi börjar tala om ett 
helt nytt synsätt på information. Tidigare 
kan vi säga att en stor del av informatio
nen var plattformscentrerad. Det enskil
da fartyget eller kompaniet hade till sto
ra delar mer av elen nödvändiga informa
tionen , än den som givit uppdraget på 
politisk eller högsta militära nivå. Nu 
börjar tekniken medge ett synsätt, som 
bygger på att hela beslutshierarkien har 
tillgång till i stort sett samma information 
samtidigt. För att det skall vara möjligt, 
krävs att alla parter har tillgång till ett 
gemensamt nätverk. Detta är en av för
klaringarna till varför Internet har ska
pats. Det nya synsättet kallas nätverks
centrerat system. 

Marina enheter har ofta mycket goda 
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möjligheter att utnyttja den nya tekni
ken. Det beror på att de är sammanhåll
na i täta enheter, ofta ombord på fartyg, 
där kvalificerad utrustning för informa
tionsinhämtning och kommunikation är 
inbyggda i systemet. Ledningen måste 
fortfarande ta hänsyn till aktuella förhål
landen. En centraliserad ledning har hit
tills aldrig fungerat i så stor utsträckning 
att den högste militäre chefen kunnat 
leda stridstekniska insatser från den egna 
kommandocentralen. En viss del av be
sluten måste alltid ligga kvar hos den lo
kale chefen eftersom tiden inte medger 
annat. Vidare finns alltid möjligheten till 
ett mått av osäkerhet och överraskning 
att hantera. Uppdragstaktik med möjlig
het till omfattande delegering gäller fort
farande, och man kommer att avstå från 
mycket av den centraliserade ledning 
som tekniskt blir möjlig. Sättet att leda 
kommer att kunna varieras. 

Kommunikationsavbrott och en mot
ståndares intresse att avlyssna och påver
ka besluten gör också att ledningen även 
fortsättningsvis måste skiktas. ROE (Ru
les of Engagement) har allt flitigare bör
jat tillämpas vid ledningen av stridskraf
ter. De kan utformas för många olika syf
ten och deras detaljeringsgrad beror på 
deras syften. Den stora förtjänsten med 
dem är att de skapar en meny med vars 
hjälp den politiska makten kan precisera 
sina önskemål utifrån politiska hänsyn 
och med god säkerhet få dem omsatta i 
militär handling. Ä ven rollfördelningen 
inom staber förenklas med en omfattan
de lista av precisa uttryck. Varje besluts
nivå kan med hjälp av dessa precisa ut
tryck ges en lämplig grad av inflytande 
och seelan ägna sig åt överväganden och 
beslut som inte negativt påverkar anslu
tande nivåers möjlighet att genomföra 
uppdraget. 

Genom marina stridskrafters mångsi
dighet och flexibilitet även i framskjutna 
lägen , där ett fartyg t ex kan växla mellan 
att varna en inkräktare genom muntliga 
order till att i nästa ögonblick tillgripa 
verkanseld , skapas goda möjligheter för 
högre nivåer att använda hela registret 
av möjliga åtgärder för att genomdriva 
den svenska viljan. Ledningssystemet 
kan möjligen sägas ha förenklats genom 
slopandet av vissa taktiska mellanled. Å 
andra sidan har det blivit betydligt fler 
beslut som måste tas av några enstaka , 
centralt placerade beslutfattare. Det gäl
ler dels att nu säkerställa ledningsprinci
per och tekniska förutsättningar, dels att 
vara beredd på att i en betydligt mer all
varsmättad säkerhetspolitisk varelagssi
tuation i delar återgå till tidigare princi
per för ledning, där en större delegering 
av beslut gör det möjligt att effektivt ut
nyttja stridskrafterna. 

CEC (Co-operative 
Engagement Capacity) 
Utdrag ur (J ED 2001 sept) 

I USA blev robotattacken på USS Stark 
maj 1987 starten för utveckling av ett 
bättre skydd mot lufthot. Det ledde till 
ett program för att utveckla CEC. Det är 
ett system av hårelvara och mjukvara för 
att dela radarmålspårsdata mellan fartyg 
i en styrka. Följedata förmedlas från var
je fartyg ingående i styrkan till de andra 
via ett LOS (Line-Of-Sight)-system. 
CEC utnyttjar ett eget länknät på G-ban
det (svenska C-band) för att kunna över
föra tillräckligt mycket information. Var
je fartyg använder dataprocessing-algo
ritmer som är gemensamma och resulta
tet bytes mellan fartygen för att skapa en 
gemensam lägesbild för flygplan och ro
botar eller en gemensam lägesbild för 

luftmåL Resultatet är ett nytt sätt att 
hantera lufthot Genom att använda mul
tisensor (till skillnad från singelsensor) -
målspår skapas ett nätverkscentrerat i 
stället för plattformscentrerat stridssätt. 
Ett enskilt fartyg kan skjuta en lv-robot, 
mot ett hot (flygplan eller robot) inom 
vapenräckvidden , baserad på informa
tion från målspårsdata som kommer från 
ett annat fartyg. Därmed kommer alla 
luftmålsvapen, som finns inom styrkan, 
att stå till förfogande för insats av en 
auktoriserad insatsledare. 

Moderna hot är svåra att upptäcka 
och ännu svårare att följa. Till detta kan 
läggas atmosfärsförhållanden och fient
lig störning. Dessutom är radar av natu
ren bäst på att mäta avstånd. Bäring och 
elevation ger sämre noggrann heter. Lös
ningen till detta är att skapa en luftöver
vakning med många olika radarsystem 
med olika bärfrekvenser. Detta resulte
rar i en övervakning som har lättare att 
upptäcka mål och dessutom ger noggran
nare läge på de individuella målen. Re
sultatet är ett kombinerat målspår (com
posite track). 

Utmaningen är att ge varje mål ett 
(och endast ett) målspår. Ju fler plattfor
mar (radarsystem) som ger underlag till 
elen gemensamma lägesbilden ju större 
är risken att ett mål rapporteras som fle
ra målspår. Det är ett problem som gene
reras av inmätningsnoggrannheten i ra
darsystemen samt noggrannheten på lä
gesdata i datalänknätverket I simule
ringar har leverantören visat att ett nät
verk av CEC-plattformar skapar i ge
nomsnitt 1,06 målspår per mål jämfört 
mec11 ,35 mål per målspår för ett nätverk 
baserat på Lin k 16 (jfr svenska TARAS). 
Ä ven detta är en förbättring mot övriga 
kommunikationssystem som ger 1,5 mål 
eller flera per målspår. 
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Datasystemet i CEC kommer även 
att minska antalet målspår i en hetero
gen styrka, blandat CEC- och icke CEC
utrustade fartyg, till en nivå på cirka 1,2 
målspår per mål. 

Nästa problem för en CEC-utrustad 
styrka är att förhindra att varje fartyg 
som ser ett mål (genom egna eller andras 
sensorer) inom vapenräckvidd också 
skjuter mot detta mål. Det uttalade målet 
för nätverksbaserat försvar är att använ
da rätt vapen mot rätt mål vid rätt tid. 
Nätverket medger att man använder 
långräckviddiga robotar utanför sensor
räckvidden för skjutande plattform . 

Detta åstadkoms inom ett bredban
digt datadistributionssystem. Systemet 
har fasstyrda antenner med stor uteffekt 
på varje plattform/nod inom nätverket. 
Systemet byggs för att tåla störning. Var
je nod utbyter information med alla and
ra noder inom horisonten (och bortom 
horisonten när SATCOM-kapacitet är 
introducerad) för att förmedla eget läge 
och målspårsdata. Data kombineras, 
uppdateras och tidsstämplas för att kun
na vara underlag till en gemensam läges
bild. Varje meddelande är, genom styrda 
kommunikationslober, riktade mot de 
övriga deltagarna i nätverket. Inträde i 
nätverket sker automatiskt, när noden 
anmäler sig och därefter sker uppdate
ring av informationen. På ett omvänt sätt 
lämnar en nod systemet. Det innebär 
även att om en enstaka nod får driftstör
ningar, detta inte påverkar systemets öv
riga noder. 

Framtidsutveckling är dels satellitlän
kar för kommunikation, dels att anpassa 
systemet för andra sensorer såsom ESM 
och optiska sensorer. En ytterligare ut
veckling är att använda systemet för för
svar mot ballistiska robotar. Det kommer 
att skapa nya problem för systemet 
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främst vad avser målhastighet och mål
bana. Även målhöjden kommer att på
verka systemet. Skillnaden i målyta på 
målet vid följning från olika vinklar blir 
viktig. Den dynamiska styrningen av hur 
radarantenneffekterna utnyttjas inom en 
styrka måste också kunna hanteras. 

startarbetet på CEC genomfördes på 
John Hopkins University (Baltimore, 
MD) och överlämnades senare till indu
strin (Raytheon). CEC studeras för när
varande för att införas inom Royal Navy. 
Ä ven de australiensiska och japanska 
flottorna har uttryckt önskemål att stu
dera systemet. I januari 1996 genomförde 
US Navy ett första test av konceptet. I 
testet avfyrade AEGIS-kryssaren Lake 
Erie fyra stycken SM-2 Block lilA robo
tar mot lågflygande mål, väl under krys
sarens radarhorisont Alla fyra målen 
träffades på tre gånger så stort avstånd 
som är typiskt för A EG IS-systemet. Ro
botarna var speciellt modifierade i slut
fasstyrningen och styrdes av en experi
mentell radar placerad på berget Kokee 
Mountain på Hawaii på l OOOm höjd , för 
att simulera en flygburen radar. 

Typiskt för testet var att radarn på Ko
kee upptäckte det lågflygande målet och 
därefter skickade följedata till Lake Erie 
via CEC datalänk. Fartyget utvärderade 
hotet, utarbetade ett insatsförslag och an
vände datalänken till att styra en följera
dar/målbelysare på Kokee att fånga målet 
och ge AEG IS-systemet på Lake Erie 
data. Informationen användes som under
lag för robotinsats mot målet medan må
let fortfarande var under radarhorisonten 
från Lake Erie 's SPY-l B radar, och för att 
ge mållägesuppdateringar till roboten. 
När målet hade kommit över radarhori
sonten, följde roboten målet med semiak
tiv målsökare med målbelysningsradarn 
på Kokee som belysande källa. 

l ett senare försök användes tre AE
G IS- kryssare, där två var utsatta för stör
ning, men sköt sina robotar på datakom
munikationsinformation från den tredje, 
som låg på avstånd och därmed inte på
verkades av störningen. Dessa tester vi
sade på möjligheten att skapa en nät
verksarkitektur som tillåter vapensys
tem, radarsensorer och andra sensorer 
att utbyta målspårsinformation och ro
botdata med tillräcklig noggrannhet för 
att tillåta alla delarna att arbeta som ett 
gemensamt system. Att dela information 
mellan fartyg i ett område är inte nytt, 
men att genomföra detta i realtid med in
formation tagen direkt från sensorerna 
är nytt. Ett sådant system kan även knyta 
ihop luftförsvar på fartyg och i land. 

Vertikalskjutande system 
För att öka antalet omedelbart tillgängli
ga robotar byggs idag nästan alla fartyg 
med system för vertikal utskjutning. Ut
vecklingen påbörjades med GMVLS Mk 
41 (Guided Missile Vertical Launching 
System). För detta system påbörjades 
stuelierna 1965. Systemet är utvecklat 
som ett obemannat fleruppgiftssystem 
för att skjuta robotar med vertikal start. 
Systemet bygger på en grundmodul som 
omfattar åtta robotceller, individuellt 
styrda pansarluckor, ett gashanterings
system och stödelektronik. Systemet har 
idag gränsytor mot flera olika leclnings
system/leclningssystemfamiljer däribland 
CelsiusTech 9LV Mk 3 (SESYM). 

Den första versionen byggdes som 
Fuli-Length Module. Dessa visade sig 
vara för stora för många flottors fartyg. 
Därför utvecklades en Short-Lengtl1 Mo
du le för att möta kravställningen från 
NATO Anti-Air Warfare System (NA
AWS) för självförsvar till en början med 

Sea Sparrow-robotar. Utvecklingen med 
Short-Length Module fortsatte som 
VLS-VL/RIM-7 Sea Sparrow. Detta sys
tem utvecklas idag mot en "quad-pack" 
cell , där fyra Evolved Sea Sparrow Miss
ile (ESSM) kan laddas i en cell. Systemet 
finns idag i tre olika versioner, Strike, 
Tactical och Self-Defence, där Strike och 
Tactical bygger på en Fuii-Length Modu
le och Self-Defence bygger på en Short
Length module. Strike kan hantera alla 
amerikanska och därutöver andra län
ders vertikalt startande robotar. Tactical 
kan hantera de flesta amerikanska och 
utländska robotar utom SM-2 Block IV/ 
lYA och Tomahawk. Self-Defence kan 
endast hantera Sea Sparrow/Evolved Sea 
Sparrow, Naval Tactical Missile System 
(NTACMS) och Aster 15 och motsvaran
de. 

Varje modulmäter 2,08 x 3,16 m. Mo
dulen innehåller förutom ovan nämnt en 
brännkammare och rökgång för att ven
tilera ut avgaserna från en robot. Bränn
kammaren och rökgången är fodrade 
med skyddsmaterial för att skydda cell
strukturen från skador vid skott. Varje 
modul skall klara av 64 skott innan repa
rationer på fodringen erfordras. Varje 
cell har en elektriskt manövrerad lucka. 
Varje cell har också ett sprinklingssystem 
för att kyla stridselelen i händelse av 
överhettning eller oavsiktlig motorstart 
Ett separat sprinklingssystem skyeldar 
resten av modulen. Varje cell är konstru
erad för att kunna hantera varje robot 
som kan skjutas vertikalt. Robotkanis
tern används både som skydd vid trans
port och vid avfyring. 

Sex olika typer av kanistrar finns och 
de är 63 ,5 cm i kvadrat med en längd av 
antingen 5,84 eller 6,73 m. De sex är Mk 
13 (SM 2 Block U/III) , Mk 14 (Toma
hawk), Mk 15 (YLA - Yertical Launch 
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Fig ZZ Typisk robotbana för vertikalstartande robot. Hastigheten angiven i Mach på 

vänster skala och avstånd angivna i km på höger skala. (TVC = thrust vector contra/ 

ASROC), Mk 21 SM 2 Block IV) , Mk 22 

(enkel Sea Sparrow) och Mk 25 ("quad" 

ESSM). För vidare vapenutveckling 

kommer en modifierad Mk 13 att använ

das för Land Attack Standard Missile 

(LASM en modifierad SM 2 Block III li 

som används för markmål) och 

NTACMS. Mk 13 är också planerad att 

användas för Aster och Polyphem. Den 

maximala vikten på en laddad cell är ca 

2900 kg. Ett antal liknande system har se

nare kommit ut på marknaden, mening

et annat system erbjuder en lika varierad 

flora av robotar att använda från syste

men. 
För det skjutande systemet är det en 

viktig fördel att kunna skjuta många/alla 

robottyper. Systemet blir gränsyta mel

lan fartyget och alla dess robotsystem. 

Det innebär med naturlighet också att 

förändringar i vapensystemet ombord 

inte kommer att drabba plattformen med 

långa tider på varv för modifieringsarbe

ten. Det blir även mycket enkelt att för-
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ändra robotlasten vid förändrade uppgif

ter. Detta bör beaktas vid projektering 

av framtida ytstridsfartyg. 

Fire-and-update 
För att förse roboten med förbättrad 

målinformation under skott används nor

malt ett datalänksystem. En datalänk

mottagare finns installerad i roboten. 

Före avfyring programmeras mottagaren 

med data som frekvens, robotidentitet 

och eventuella kodningar för länken. 

Länksystemet måste kunna kommunice

ra med det antal robotar som hela robot

systemet skall kunna hantera i samtidig 

flykt. Uppdateringshastighet bör inte un

derstiga l Hz, en uppdateringstakt som 

kan behöva ökas för att förbättra länksä

kerhet vid t.ex. störning. Länken skall 

stödja roboten med information om för

ändrat målläge eller hastighetsvektor. 

Den skall vidare stötta roboten vid be

räkning av målsökarens utstyrning och 

sökvolym. Över länken skall även annan 

information kunna gå såsom målskifte, 

terminering av skott mm. 

Datalänksystemet kan även vara av 

tvåvägstyp där roboten kvitterar mottag

na signaler. En sådan dubbe lriktad kom

munikation kan även utnyttjas vid stör

ning både mot robotmålsökare och länk. 

Ett datalänksystem gör det även möjligt 

att bättre utnyttja robotens totala energi

innehåll för att med en optimerad flygba

na få ut maxima l räckvidd. Datalänkar 

kan utnyttja antingen radio- eller radar

frekvenser och kan till exempel vara in

tegrerade i en spaningsradar. 

Vilka verkansmöjligheter bör 
då lv-robotsystem till korvett 
typ Visby ha? 
För att kunna bekämpa hotbilden skall 

systemet vara reaktionssnabbt, vara 

mättnadsokänsligt, ha förmåga att fö lja 

och träffa mål med låg signatur som sam

tidigt släpper motmedel och vara stör

okänsligt. Före, under och efter avfyrning 

skall lv-robotsystemet ha minimal inver

kan på Visbykorvettens smygegenska per. 

Systemet skall ha en hög Pkill mot alla 

typer av mål och kunna bekämpa mål så

väl på hög som extremt låg höjd . Reak

tionssnabbhet uppnås genom att samtli

ga robotar ombord kan avfyras inom en 

mycket kort tidsrymd. Robotarna skall 

omedelbart efter avfyrning kunna enga

gera mål horisonten runt. Robotarna 

måste således placeras så att de kan star

ta vertikalt. 
För att kunna fånga och följa mål 

med låg signatur bör dels fartyget ha I R

spanare (vilket Visby har) de ls skall mål

sökaren vara av multisensortyp med ra

darse nsor och bildalstrande IR, för att 

öka säkerheten vid målfångning och följ-

ni ng. Förmåga att bekämpa lågt flygande 

mål uppnås genom att målsökaren har 

förmåga att skilja mål från omgivande 

brus (havsytan , vattendimma i luften 

mm). En stor förde l för målsökaren är 

om lv-roboten angriper målet ovanifrån i 

en dykvinkeL 

Förmåga att bekämpa mål med hög 

hastighet uppnås dels genom att lv-robo

ten har en hög hastighet (>M3), dels av 

en mycket noggrann målinmätning. Vid 

mötande skjutfall kan den resulterande 

hastigheten uppgå till närmare 2000m/s. 

Manövrerar då målet något kan bomav

ståndet bli stort även med en noggrann 

må linmätning. Det måste även beaktas 

att lv-roboten i de flesta fall måste anfal

la sea-skimmers ovanifrån p.g.a. be

gränsningar hos zonröret Detta gör att 

en lv-robots stridsdel måste ha en stor 

verkansradie; den bör inte understiga 

lOm. 
Vidare bör lv-roboten även ha förmå

gan att kunna bekämpa vapenbäraren 

(attackflygplanet) på ett avstånd som 

överstiger 15 -16 km vid en målmanövre

ring <9G. Det är inte kostnadseffektivt 

att bekämpa åtta samtidigt inkommande 

robotar om man istället kan bekämpa två 

attackflygplan innan de levererat sin ro

botlast. Därför bör Visbykorvettens lv

robot ha en räckvidd som överstiger 20-

25 km mot mål som manövrerar med <1 O 

G på en lägsta höjd 20m. Ett sådant ro

botsystem finns under framtagning till 

bl.a. sydafrikanska marinen och till ett 

nordiskt land. 

Systemkrav 
Det enstaka viktigaste systemkrave t 

torde vara att före, under och efter av

fyrning skall inverkan på plattformen 

vara minimal. Systemet skall därjämte 

ha en hög ve rkanssannolikhet mot 
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Fig YY Variation av lv-robotens porte (avstånd/höjd i km) mot mål med olika 
manöverförmåga (uttryckt i g). Robotsystemet har fysiska måll som möjliggör dold 
installation på kv typ VISBY 

"alla" typer av mål. Mål på såväl hög 
som låg höjd skall kunna bekämpas. 
Reaktionssnabbheten uppnås genom 
att samtliga robotar kan avfyras inom 
en mycket kort tidsrymd. Robotarna 
skall omedelbart efter avfyrning kunna 
engagera mål inom hela övre halvsfä
ren. Sättet att lösa detta problem är att 
robotarna placeras så att de kan starta 
vertikalt. 

Mättnadsokänsligheten uppnås ge
nom att robotarna är vertikalstartande 
och att de har målsökare och därför kan 
fånga och följa mål autonomt. På längre 
avstånd eller då målet manövrerar kraf
tigt kan roboten behöva måluppdatering 
från plattformens sensorer via vapen
länk. Systemet skall kunna verka under 
alla väderbetingetseL För att kunna ge 
ett tillräckligt bra målspårsunderlag bör 
både optroniska sensorer och radar ingå 
i systemet. 

Förmåga att bekämpa lågt flygande 
mål uppnås genom att ge målsökare god 
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förmåga att hantera en hög klottermiljö, 
samt att slutfasen genomförs från ett 
höjdöverläge. 

Förmåga att bekämpa mål med hög 
hastighet uppnås dels genom att roboten 
har en hög egenhastighet och en god mål
inmätningsförmåga, dels genom att robo
tens stridsdel är utformad för att fungera 
även vid stora mötandehastigbeteL 

Krav på systemräckvidd är en avgö
rande fråga vid val av robotsystem. 

Ett annat viktigt krav på systemet är 
hur kompletteringar och modifieringar 
"drabbar" plattformen. Systemet måste 
byggas robust så att integration av nya 
robottyper/system inte drabbar plattfor
men med långa ombyggnadsperiodeL 
Ä ven systemuppgraderingar måste kun
na genomföras utan att plattformen tas 
ur drift under långa tider. 

Avslutning 
Som ovan anförts utgör såväl ballistiska 
missiler som kryssningsmissiler potenti-

e!la hot på olika nivåer mot det svenska 
samhället. Vår befintliga förmåga att 
motstå och bekämpa sådana hot är knap
past imponerande. Vi befinner oss dock i 
en gynnsam position för att göra något åt 
detta genom den nu pågående omställ
ningen av det svenska försvaret och de 
möjligheter detta skapar. En totalför
svarssyn är härvid nödvändig. T. ex. skulle 
marinens stora rörlighet och uthållighet 
kunna utnyttjas till att bygga upp ett kva
lificerat luftförsvar lämpat såväl för 
skydd av huvudstaden , viktiga samhälls
funktioner och militära anläggningar lik-

som svensk trupp i internationell tjänst. 
En förutsättning härför är dock att be
fintligt luftförsvar kompletteras med 
fjärrskydd i form av medelräckviddigt lv
robotsysten. En av de i dag begränsande 
faktorerna för marinens roll i Försvars
makten är således avsaknaden av kvalifi
cerat luftvärnsrobotsystem. Utrusta de 
nya Visbykorvetterna med ett kvalifice
rat lv-robotsystem med förmåga att 
skydda befolkningscentra, samhällsvikti
ga anläggningar, hamnar, flygfält etc. så
väl inom landet som i internationell 
tjänst! 
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Hedersledamoten 
BROR STEFENSON 

Amiral Bror Stefenson, som är ubåtsofficer med lång 
cifarenhet av :,jöjänst, avsluiade karriären till sjöss som chef 
för Kustflolian Hösten 1982, alldeles i anslutning till 
händelserna på Hårsfjärden, tillträdde han tjänsten som 
chefför Försvarsstaben. Bror Siefenson lämnade den aktiva 
tjänsten 1991 och varji'ån detta år till och med 1997 chefför 
H M Konungens stab. 

Tankar kring Ola Tunanders konspirationsteorier om 
Hårsfjärdenjakten 

Här i TiS har i de två senaste numren, genom Göran Wal/en och Ola Tunander,förts 
en detaljrik debatt om enskildheter i 1980-talets ubåtsjakter. Ämnet är outsinligt 
och är måhända ett tecken på oförlöstafrågor från det kalla krigets dagar. Man kan 
kanske jämföra med andra ständigt återkommande gåtor som exempelvis mordet på 
Olof Palme. Ofta finns det en politisk underton och många konspirationsteorier. l 
fallet med ubåtskränkningarna, särskilt under 1980-talet, är det både de inhemska 
motsättningarna och den svenska neutralitetspolitikens balansakt som går igen. Ola 
Tunande r har skrivit en märklig, fantasifull agentroman. Han är enligt min mening 
en typisk vänsterytter. Göran Wallen står för Utredningssveriges återkommande in
satser att reda ut och förklara. Själv är jag ärerörigt påhoppad i den Tununderska 
boken. Frånsett att jag är kränkt har jag svårt att ta den riktigt på allvar, i alla fall 
inte såsom ett forskningsresultat. Hans konspiratoriska läggning känns igen från 
hans tidigare skrifter, där han t ex påstod att det, under de socialdemokratiska efter
krigsregeringarna fanns en inflytelserik USA-orienterad skuggregering, som skötte 
utrikes- och säkerhetspolitiken under täckmantel av den gamla spexorden "Hvita 
Korset" på 1800-talet. Nog har han fantasi, men intefinns det någon trovärdighet. 

Tunanders bok är full av påståenden 
utan täckning, insinuationer och hänvis
ningar till diffusa, onämnda sagesperso
ner. Han har åstadkommit en konspira
tionsteori, som är fullständig omöjlig i 
vårt öppna land. Den blir inte mera tro
värdig för att den är så detaljerad. Fic
tionromanerna är ju det ofta. 

Tunander använder sig ofta av metodi
ken att ta fram, och på sitt eget sätt tolka 
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det, som passar hans skruvade teorier. Per
sonligen har jag kunnat anteckna ett tret
tiotal utsagor i boken, där jag - och många 
andra- kan motbevisa Tunanders påståen
den. Det är emellertid omöjligt att gå ige
nom alla dessa detaljer i en kort artikel. De 
medför samma typ av bevisföring, som den 
Göran Wallen tagit fram i sin artikel och 
som Tunander har kommenterat i sin. Jag 
sparar förstås på mina anteckningar. 

Helt kort kan dock sägas om Tunan
ders skröna: 
• Han beskriver hur en svärm ubåtar, 

förmodat från USA, Italien, Storbri
tannien och Frankrike samordnat up
pehåller sig i den inre svenska skär
gården under en fjortondagarsperiod 
med "kallakrigetmotivet" att testa 
och påverka den svenska ubåtsjakt
förmågan. Inga hållbara bevis presen
teras. Varje kunnig ubåtsman måste 
inse omöjligheten i en sådan samord
mng. 

• Hans upplägg bygger på att en ubåt 
skadades vid Mälsten och att plåtar 
låg kvar på botten. Den skulle ha pas
serat ut genom KA-mineringarna vid 
Mälsten, när - av mig beordrat - eld
förbud rådde. Inga plåtar fanns. Eld
förbud rådde nattetid enligt ÖB-or
der. Jag gav eldtillstånd en natt. 

• Tunander skriver att "den utpassagen 
vid Mälsten enligt alla analysmetoder 
borde vara den säkraste av alla ubåts
passager, med flera av varandra obe
roende system som entydigt pekar på 
en ubåt". Men ingen av de tre ordent
ligt penetrerande utredningarna har 
funnit att denna kan hänföras till de 
säkra indikationerna. 

• Tunander beskriver ett hemligt möte 
mellan CIA-chefen och bland annat 
mig mitt under Hårsfjärdenjakten. 
När Wall en ingående motbevisar det
ta, så skriver Tunander i sin artikel i 
TiS: "Jag beklagar att jag här kan ha 
misstagit mig." Det är inte bara "här" 
utan motsvarande kan lika klart mot
bevisas både "här" och "där". 

• Den Tunanderska metoden att försö
ka beskriva egna teser med hjälp av 
anonyma utsagor är förkastlig av flera 
skäl. Dels är trovärdigheten mycket 
låg, dels slipper Tunander stå för vad 

han skriver inför sagesmännen, efter
som ingen kan fråga dem vad de 
egentligen sagt och vad de anser om 
Tunanders påståenden. Det är inte 
sällan som sagesmän säger: "Det där 
sade jag inte, det måste vara ett miss
förstånd." Men det har de inte någon 
chans till nu . 
Göran Wallen har bland annat ägnat 

sig åt en djupgående källforskning som 
expert i Ekeus' utredning. Han har däri
genom gett mig en del aha-upplevelser 
av typen "Var det på det viset"! 

Hårsfjärdenjakten var så full av pro
blem inom ramen för svårigheterna att 
"kriga i fred" och så hektisk att varken 
dåtidskontroll över skeendet eller delta
garnas minnen har kunnat bringa full
ständig reda i hela förloppet. Jag är över
tygad om att Göran Wallen har kommit 
så nära sanningen som det går. 

Låt mig göra några korta kommenta
rer till jakten i stort: 
• Vi jagade ubåt inne i skärgården, vil

ket vi aldrig hade gjort förut. 
• Alla som deltog, präglades av en het 

vilja att få tag på inkräktarna vem det 
vara månde. Detta gällde inte minst 
mig själv. 
Svårigheterna bestod huvudsakligen i 

1. Ett ledningssystem tillskapat för stor
krig i stället för den situation vi råka
de i. 

2. En del åsiktsskillnader inom vår orga
nisation . 

3. Bristande sambandssystem och 
4. Total insyn för en månghövdad -lika

ledes upphetsad - skara av represen
tanter för media i ett svårhanterat 
presscentrum. 
Med handen på hjärtat tillstår jag att 

vi -läs gärna jag - inte klarade en sam
stämmig ledning och inte heller informa
tionssidan särskilt bra. Det är synd, men 
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jag har rent samvete ändå. Om ingen an
nan gör det, så vill jag från min klara ho
risont i e tt skeende, där jag var djupt in
volverad , uttrycka min beundran för de 
uppoffrande insatser, som gjordes under 
ubåtsjakterna. Hela den del av Försvars
makten , som var berörd, satsade helhjär
tat på att värna vårt lands integritet. 

Så här långt efteråt kan nog påstås att 
vår envishet och våra kraftfulla åtgärder 
för att "bli herrar i eget hus", som Anders 
Thunborg uttryckte det, bidrog till att 
problemen småningom löstes. D etta dis
kuteras i en seminarierapport som ska 
publiceras i år. Tre särskilda statliga ut
redningar/kommissioner har penetre rat 
både Hårsfjärdenjakten och andra ubåts
jakter. Det har också ett flertal av ÖB 
tillsatta utredningar gjort. Enighet råder 
om att många kränkningar förekommit, 
som lägst ett tiotal säkra (med ytterligare 
ett trettiotal mycket troliga) . 

De statliga utredningarna har satt oli
ka skarpa krav på bevisning på varifrån 
inkräktarna kom. Säkerheten i uttalan
dena har varierat från tydlig säkerhet till 
anförda brister i bevisningen. Ju senare 
utredning, desto mera ifrågasä ttande. 
Sovjet har utpekats offentligt, men även 
möjligheten av att andra varit här före
kommer på senare tid. Ingenstans står 
någon annan nation såsom utpekad in
kräktare att finna i officiella dokument. 
Det är som ett svårt brottmål , där indi
cier är avgörande. Som bekant döms det 
rätt ofta olika i olika instanser. Själv är 
jag övertygad om att ubåtar från Sovjet
unionen har varit här. 

Ingen av utredningarna har ens när
mat sig Tunanders konspirationsteori, 
som därmed tydligen har betraktats som 
helt oseriös. Så betraktas också hans 
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"forskning" i stora delar av forskarvärl
den. Så har t ex doktoranden och exper
ten i Ubåtsutredningen Jerk er Wielen nu 
senast i Krigsvetenskapsakademiens Tid
skrift (l.häftet 2002) framfört en förkros
sande kritik angående Tunanders resultat 
och inte minst metoder. 

l slutet av januari detta år genomför
des att forskningsprojekt anordnat av 
Crismart på Försvarshögskolan i samar
bete med Ekeus' utredning. Inblandade i 
ubåtsjakterna och fl e ra oberoende fors
kare samt journalister fick där framlägga 
sina synpunkter. En skriftlig redogörelse 
därav (nämnd ovan) är att vänta i år. 

Inte för att jag tror att vi därmed har 
kommit till slutet på ubåtsdebatten. Karl 
XIl:s död diskuteras fortfarande. Men 
för min del har jag inte så mycket mer att 
bidra med än allt det , som alla utredning
ar som har frågat ut mig, har och som jag 
hoppas finns bevarat i deras arkiv. Intet 
har jag dolt. Jag tycker att alla som enga
gerat sig i frågan ska tro på att allt vä
sentligt har genomlysts av de många of
fentliga utredningarna. Konspirations
teorierna kommer kanske att leva i sin 
mytiska värld, men mig kan de inte störa 
eller rubba. 

Allt detta var då det! Men nu och i 
framtiden då? Utmärkande för vårt land 
är dels att vi är känsliga för vår integritet 
mitt i all globalisering, dels att vi har 
omistliga värden i skärgårdarna och vid 
våra kuster att ta vara på. Sammantaget 
betyder det in i framtiden att vi måste 
vara mycket observanta på vad som sker 
i vårt sjöterritorium och också vara be
redda att värna dessa a lldeles speciella 
värden i en oförutsägbar utveckling i 
världen. 

Ledamoten 
GÖRAN WALLEN 

Konteramiral Göran W allen har vari! mililär ex perl i den 
senaste U bålsutredningen under ledning av am.bassadör 
Rolf Ekeus 

Bemötande av Ola Tunanders artikel i TiS nr 2/2002 

Forskningprofessor Ola Tunander har i TiS nr 2 kommenterat min kritik av hans bok 
"H årsfjärden -Det hemliga ubåtskriget mot Sverige". Egentligen är inte Tunanders 
15 sidor långa epos värt att kommentera. Det innehåller inte någon ny information 
eller någon enda konkret sakuppgift som kan styrka Tunanders teorier. Han inleder 
emellertid sin artikel med några häpnadsväckande påståenden om utredarens, am
bassadören Rolf Ekeus, motiv för att engagera mig som militär expert i Ubåtsutred
ningen, och han avslutar artikeln med att skriva att "Walten säger att han lägger 
fram fakta, men han framstår som part i målet. Han tycks ha utrett sin egen hante
ring av frågan." Därför finner jag anledning att kortfattat bemöta Tunanders påstå
enden. 

Följande meningar i inledningen av Tun
anders artikel är uppenbarligen hans 
uppfattning om ovälden i svenskt offent
ligt utredningsväsende: "Efterhand för
stod jag att valet [av mig som militär ex
pert] kanske i högre grad var realpoli
tiskt. För utredningen var det nödvändigt 
att ha en förankring hos centrala militära 
aktörer för att inte riskera att marginali
seras av kampanjer liknande dem vi har 
sett den senaste tiden. Det avgörande var 
kanske inte vad som faktiskt hade skett 
utan att finna en rimlig kompromiss, som 
landet kunde leva med. Det betyder å an
dra sidan att utredningen har tvinga ts 
bortse från väsentliga fakta." 

Vilka är de "centrala militära aktörer
na", och vilka "kampanjer" har Tunander 

i åtanke? Vilka "väsentliga fakta" har ut
redningen tvingats bortse från ? Om det 
är något som kan sägas om Ubåtsutrecl
ningen, är det att elen varit absolut själv
ständig och inte påverkats av någon, vare 
sig person eller organisation. Det finns 
också anledning att erinra om att ambas
sadör Ekeus var ensam utredningsman. 
Jag kan försäkra att det knappast fanns 
något känt fakta som lämnades obeaktat. 

Ja, jag är part i målet, om man med 
målet menar att sanningsenligt klarlägga 
de korrekta händelseförloppen under de 
granskade incidenterna, däribland den 
s.k. Hårsfj ärdsincidenten i början av ok
tober 1982. Det var min - och övriga ex
perters i utredningen - uppgift. En vecka 
efter det att utredaren framlade sitt be-
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tänkande ("Perspektiv på ubåtsfråga n", 
SOU 2001 :85) presenterade Tunander 
sin bok , vilken är full av felaktigheter och 
okontro ll e rbara påståenden, samt mer 
elle r mindre tydligt formul erad e ank la
gelser mot flera av de officerare, som un 
der regeringen ledde den militära verk
sam heten und er incidenten. Jag ansåg 
det då vara nödvändigt att red ovisa en så 
korrekt och sanningsenlig bild av några 
av de delhändelser, på vilka Tunander 
bygger sina hypoteser, som detnu -efter 
i det närmaste 20 år- är möjligt att göra. 

Inte i något avseende har Ola Tunan
der kunnat i sin artikel påvisa något fakta
fel i min kritik av hans bok. Jag finner där
för inte anledning att ödsla utrymme på 
att ta upp alla enskildheter i Tunanders ar
tikel - i flertal et fall upprepar han vad som 
står i boken - utan tar enbart kortfattat 
upp de nämnda delhändelserna . 

Bakgrunden till Dagens N y hete rs 
stort uppslagna artikel den 13 oktober 
1982 att en nödboj från en sovjetisk ubåt 
hittats var att tidningens journaliste r 
hade avlyssnat radiokommunikationen 
mell an en av örlogsbasens båtar och en 
tung helikopter, som tidigare fällt en 
sjunkbomb, vilken icke detonerade. 
Blindgångaren skulle utmärkas med en 
boj så att den dykare, som skulle spränga 
sjunkbomben, snabbt skulle finna denna. 
Helikoptern dirigerade därför båten till 
fällnin gsplatsen, som låg strax utanför 
Muskö örlogshamn. 

Kustbevakningens flygp lan (SE-
GYP) hade inget med historien a tt göra. 
Ej he ller sändes någon helikopter för at t 
fotografera bojen. "Södra Mysingen " 
nämndes överhuvud taget inte. 

Ifråga om den gröna fläck, som upp
stod och observerades i direkt anslutning 
till minsprängningen den 11 oktober 
1982 försö ker Tunander göra troligt att 
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en andra fläck skulle ha uppstått en tid 
efter minsprängningen, och att denna 
fläck skulle ha åstadkommits genom att 
en av minsprängningen skadad ameri
kansk ubåt släppte ut ett grönt färgämn e 
för att markera sitt läge. Tunander anser 
att detta skedde omkring kl. J 3:30. 

Någon andra färgfläck fanns aldrig. 
Tunander bortser helt från att vattenom
rådet runt Mälsten var under kontinuer
lig optisk övervakning från ön. Det om
råde med färgat vatten, som uppstod vid 
minsprängningen , följdes he la tiden op
tiskt samtidigt som intensifi erad spaning 
bedrevs. Dessutom hade flera båtar sänts 
ut i området. Detta överflögs av såväl he
likoptrar som Kustbevakningens flyg
plan. Det senare passerade åter området 
kl 14:30 och såg då inget anmärknings
värt. En halvtimme senare är den heli
kopter i området, som beordrats dit av 
örlogsbasen för att fotografera fläcken . 
Från300meters höjd skulle besättningen 
otvivelaktigt ha sett, om det - utöver den 
fläck som uppstod vid mindetonationen 
och som fotograferades- fann s ytterliga
re en, som Tunander skriver, lysande gul 
eller grön koncentrerad fläck . Det är up
penbarligen endast professor Tunander 
som sett den "andra fläcken"! 

Jag har enbart redovisat att prover 
togs och att dessa levererats tilllaborato
riet i Nynäshamn, inte hur detta skedde. 
Men eftersom Tunander tar upp frågan, 
kan jag berätta att när marin en en av de 
första dagarna av incidenten gjorde de 
första provtagningarna på Hårsfjärden 
och då fyllde flask or med olj eblandat 
vatten, instruerades man av laboratoriet 
att anvä nda rena linnehanddukar. Så 
skedde därefter, också den 11 oktober 
vid Mälsten. De indränkta handdukarna 
lämnades därefter till laborato ri et i Ny
näs hamn för analys. 

Beträffande bandinspelningen av en 
främmande ubåt utanför Danziger gatt 
den 12 oktober 1982 kan bara konstate
ras, att inspelningen av ubåten ä r endast 
tre minuter och 47 sekunder lång, samt 
a tt det inte varit möjligt vare sig tidsmäs
sigt e ll er tekniskt att, som Tunander tror, 
manipulera bandet. Enda förklaring till 
den korta inspelningen är att bandspela
ren stängdes av, något som endast kunde 
ha gjorts av någon vid inspelningstillfäl
let närvarande person. 

Tunander för ett märkligt resone
mang om att olika bandinspelningar lik
som protokoll skulle ha redigerats d.v.s. 
ändrats. Det finns ingen grund för dessa 
påståenden . Av betänkandet (sidan 284) 
liksom av min artikel i TiS nr l framgår 
klart att MUSAC vid av utredningen för
anstaltad förnyad avlyssning av original
banden konstaterat att - ehuru banden 
åldrats- samma ljudeffekter, som redovi
sas i protokoll och anteckningar från 
analyserna i oktober 1982, i dag fi nns 
kvar på banden. 

Trots att all analys av inspelade band , 
såväl då som nu, kommit till den entydiga 
slutsatsen att någon utpassage av en 
främmande ubåt genom Danziger gatt 
under natten mellan den 13 och 14 okto
ber 1982 ej ägde rum , försöker O la Tu
nander hävda att så skedde. Den analys 
som gjordes av den hydraak ustiska ex
pertis, som då fanns, resulterade i slutsat
sen att de ljud, som sonaroperatören An
ders Carlsson bedömde som orsakade av 
en utl öpande, troligen skadad ubåt, icke 
kom frå n en sådan , utan berodde på 
e lektronikfel i försöksanläggningen , som 
var av tämligen enkelt slag. 

Slutligen eldtillståndsfrågan. Ola Tu
nander skriver att "enligt officerare vid 
Mälsten och Mälstens krigsdagbok" var 
inte det av militärbefälhavaren (MB Ö) 

meddelade eldtill ståndet för en av min
spärrtropparna natten mellan den 12 och 
13 oktober tidsbegränsat. Det är riktigt 
att detta ej framgår av den signalorder i 
vilken det begä rda eldtillståndet bevilja
des. Men alla inblandade regionala che
fer , bland dem Chefen för Stockholms 
Kustartilleriförsva r (CSK) , som ju deltog 
i mötet hos ÖB den 9 oktober, liksom 
också troligtvis styrkechefen på Mälsten , 
var väl medvetna om att beslut om eld
tillstånd/eldförbud fattades av general 
Ljung personligen. En order från militär
befälhavaren gä ll ande endast en av min
spärrtropparn a (en order som utfärdades 
först sedan militärbefä lhavaren varit i 
kontakt med Försvarsstaben) upphävde 
således inte ÖB:s order för övriga min
spärrtoppar. 

Som framgår av min artikel i TiS nr l 
klargjorde såväl militärbefälhavaren 
(MB Ö tnr 13]749) som ÖB (ÖB tnr 
131822) på eftermiddagen den 13 okto
ber att eldförbud rådde under dygnets 
mörka del. Vakthavande befäl vid kustar
tilleriförsvarsstaben ringde då till milo
staben i Strängnäs och begärde muntligt 
förtydligande (va rför detta skedde är 
minst sagt egendom ligt; från såväl ÖB 
som MB Ö hade helt entydiga och i sak 
sammanfallande order mottagits, nämli
gen att eldtillstånd gällde endast under 
dager och optisk sikt) . Vederbörande får 
då svaret från milostaben att minspärr
tropparna har eldtill stånd jämlikt MB Ö 
tnr 121107, d. v. s. endast under dager och 
optisk sikt. Varför dessa glasklara order 
från överordnade chefer (ÖB och MB 
Ö) av CSK ej omedelbart delgavs styrke
chefen på Mälsten är närmast obegrip
ligt. 

r den fråga , som främst fått mig att 
bemöta Ola Tunander, nämligen hans in
sinuationer att e ldförbudet beordrades 
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av försvarsstabschefen för att en in
stängd främmande ubåt skulle kunna 
oskadd löpa ut förbi minspärrtropparna, 
är det av mindre betydelse om eldför
budsordern på rätt sätt vidarebefordrats 
till minspärrtroppcheferna; del väsentliga 
är all militärbefä lhavaren k largjort att 
O B grundläggande order all eldförbud 
rådde under mörker gällde också när det 
kvällades den 13 oktober (M B O tnr 
131749). Denna påminnelse var således 
utsänd innan försvarsstabschefen någon 
halvtimme senare gjorde sammaledes 
(08 tnr 131822) . 

Ola Tunanders artikel i TiS nr 2 har 
inte i något avseende ändrat det intryck 
jag fått av hans bok, utan snarare för
stärkt det. Boken är tendentiös och sak
nar vetenskaplig sakriktighet, något som 
också doktoranden och histo rikern Jer
ker Widen belyst i Kungl. Krigsveten
skapsakademiens Handlingar och Tid-
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skrift 1/2002. För att rätt kunna tolka och 
sammanställa uppgifter i krigsdagböcker, 
signalorder, etc. krävs både militära kun
skaper, gedigen praktisk erfarenhet av 
olika former av marin verksamhet, samt 
förmåga till källkritik. Av boken och 
hans artikel saknar uppenbarligen Ola 
Tunander dessa förutsättningar. Men jag 
vill oförbehållsamt erkänna att hans bok 
är rappt och fän gslande skriven. Hade 
fö rfattaren i stä llet för att försöka ge 
sken av en sensationell vetenskaplig his
torieskrivning, valt att skriva en " fic
tion ", hade boken kunnat bli en spännan
de svensk version av "The Hunt for Red 
October", vilken kanske till och med 
kunnat utgöra grund för ett filmmanus. 
Författaren till boken "Hårsfjärden- Det 
hemliga kriget mot Sverige" kan nämli
gen, av boken att döma, närmast karak
täriseras som en svensk motsvarighet till 
Tom Clancy. 

Ledamoten 
EMIL SVENSSON 

Komm endör l.gr Emil Svensson lämnade a kliv tjänst 2000 
och hans sista befattning var som chef fö r undervattens
vapenavdelningen vid FMV 

Ubåtsintrång - konspiration från väst eller öst? 

Ubåtsfrågan har blivit något av ett nationellt trauma. Något i likhet med mordet på 
Olof Palme, Wallenberg och på senare tid Estonia. Det som utmärker ubåtsfrågan är 
att det inte är företeelsen som sådan som det råder tveksamheter kring. Alla hittills
varande utredningar är ju helt överens om att undervattenskränkningar har före
kommit. Ekeus talar om nivåer som man nog också måste beteckna som omfattande. 
Diskussionen nu rör istället vem som är skyldig. De tre utredningarna behandlar frå
gan på tre olika sätt. Sven Anderssons utredning 1983 säger att det är Sovjetunionen 
som är skyldigt. "Professors"-utredningen 1995 tar inte upp frågan medan Ekeus 
slutligen uttalar sig så tvetydigt att alla olika åsiktsriktningar tyder det på sitt eget 

sätt. 

Ekeus öppnar därmed upp för alla kon
spirationsteoretiker. Människor som inte 
vill se det okomplicerade och enkla utan 
iställ et väver ihop de mest fantast iska 
kompl otter. En statsminister kan ju t ex 
inte bli dödad av en A-tagare. En svensk 
nationalhjälte som Wallenberg kan ju 
inte helt sonika ha avlivats i ett sovjetiskt 
fän gelse och ett vanligt oväder tillsam
mans med dåligt sjömanskap och efter
satt underhåll kan ju inte vara orsaken 
till 800 människors död. Hela denna väv 
av konspirationer und erstöds ju också av 
att a ll mänsklig verksa mhet kryllar av 
fel. Vi män niskor är ju (tack och lov) inga 
superdatorer som lagrar varje ord och 
minns varje åtgärd . Vi har en blandning 

av mycket bra förmåga och mycket dåli g 
vilket kan ge intressanta resultat. Var och 
en som korrekturläst sitt eget manuskript 
och inte hittat det uppenbara felet vet 
vad jag menar. Varje tonårsförälder som 
har häpnat över den minneskapacitet 
som ätteläggen uppvisat vad gäller pop
stjärnor kan naturligtvis inte förstå de 
apatiska reaktionerna vad gäller vissa 
skolämnen . Intresset och den för tillfället 
upplevda nyttan påverkar oss enormt. 

Nu undrar kanske någon varför jag 
gör denna konstiga start på något som 
skall handla om ubåtsfråga n. 

Skälet är naturligtvis att människor 
gör en mängd småfel i "andrahandsupp
gifterna" som i sin tur kan förorsaka tota-
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la felslut i en efterkonstruktion gjord av 
en konspirationsteoretiker. Några små 
exempel ur verkligheten kan belysa det
ta. En helikopterbesättning mitt und er 
Hårsfjärdsincidenten får ett sonareko 
som i alla fall måste undersökas. Det 
måste naturligtvis också rapporteras. 
Han som ansvarar för rapporteringen 
välj er fel rad i kodordstabellen och 
skickar ett meddelande som tyds som 
" ubåt" istället för det standardmässiga 
"möjlig ubåt" . Det fortsatta skeendet av
slöjar felet och det rättas till. Ingen skada 
är skedd för det operativa händelseför
loppet men för en konspirationsteoreti
ker kan de skrivna anteckningarna i 
"krigsdagböckerna" (som ofta dessutom 
är ganska slarvigt förda) från tillfället 
ifråga ge ingång till en misstanke om en 
medvetet undertryckt rapport. Ingen 
skulle heller bry sig om denna händelse 
om inte operatören tagit fel i kodordsta
bellen. Följdriktigt kan det då finnas 
bättre rapporter om "möjliga ubåtar" 
som inte uppmärksammas alls. 

Den berömda gröna fläcken klassifi
cerades som "bottenslam" av den båtbe
sättning som var där för att titta på den . 
Därmed så föll naturligtvis allt intresse 
för företeelsen som sådan . Det var ju ing
en som i sin vildaste fantasi ens kunde fö
reställa sig att någon tjugo år efteråt 
skulle ta denna fläck som intäkt för en 
nationalitetsbestämning. Ingen kommer 
heller att tjugo år senare komma ihåg 
vad som hände vid en då upplevd oin
tressant händelse. Dessa "minnesluckor" 
kan av en konspirationsteoretiker använ
das till de mest fantastiska teorier. Jag 
tänker därmed inte ge mig in i debatten 
om tidsdetalj er och annat kring gröna , 
gula eller andra fläckar. Det går helt en
kelt inte att reda ut i varje detalj . Jag vill 
dock understryka att min minnesbild och 
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därmed uppfattning i sakfrågan är helt i 
samklang med vad Göran Wallen kom
mit fram till. 

Jag vill därför istället ta upp frågans 
praktiska dimensioner och sedan uppma
na läsarna att tänka själva. Hur skulle det 
alltså i praktiken vara möjligt med en så
dan jättekonspiration som bl. a. Tunander 
tycks tro vara möjlig? All teknisk verk
samhet kräver för en konspirationsteore
tiker så tråkiga saker som underhåll och 
övning. Personal måste bytas ut. Repara
tioner måste vara möjliga och beredskap 
mot olyckor måste finnas. Under mina 
samtal med ryssarna så var detta full
komligt självklart för dem, och de beto
nade verkligen det faktum att de krän
kande enheterna måste vara baserade i 
Östersjön. Möjligheten av att någon t ex 
amerikansk styrka tillfälligt skulle kunna 
gå in i Östersjön och utföra dessa regel
bundna och omfattande kränkningar an
sågs helt utesluten . 

Man kan då kanske anföra att den 
ryska sidans uppfattning grundades på 
att sovjetisk materiel var så mycket mer 
otillförlitlig än motsvarande väster
ländsk. Det är möjligt men åtminstone 
mina erfarenheter som fartygschef och 
divisionschef med västerländsk materiel 
påvisar inte att underhållsfunktionen var 
överflödig. Snarare tvärtom. Min första 
fråga blir därmed: 

Skulle en organisation med förmåga 
till betydande undervattensverksamhet 
mot Sverige under mer än ett decennium 
kunna baseras i den lilla västtyska kust
remsan utan att varken sovjetisk eller 
svensk underrättelsetjänst skulle kunna 
avslöja den? 

Det centrala är ändå motivet för 
verksamheten. Tunander, som ju förefal
ler övertygad om att NATO stått för 
kränkningarna, påstår att motivet var att 

"träna egna specialstyrkor inför en sov
jetisk ockupation". Han underlåter dock 
att förklara på vad de skulle träna . Skulle 
motivet vara att förbereda ett NATO
återtagande av Sverige? 

Tunander har naturligtvis rätt i att 
specialstyrkor används för att förbereda 
invasionsföretag. Försvarsåtgärder t ex i 
form av minor och andra undervattens
hinder måste undanröjas. Förberedelser 
för detta är fördelaktigt att göra innan 
krigshandlingar bryter ut så resonemang
et om anfallsförberedelser är helt kor
rekt. Men! Skulle NATO:s återtagande av 
Sverige ske genom en invasion av den 
svenska Öster5jökusten? Där är ju hu
vuddelen av kränkningarna. Varför inte i 
så fall använda den svenska västkusten 
som ju både är närmare och enklare från 
NATO:s utgångspunkter? 

(Det är kanske bäst att tillfoga att re
sonemanget ovan är helt teoretiskt utgå
ende från Tunanders påståenden. Jag har 
mycket svårt att se att NATO skulle ha 
förmågan att återta Sverige annat än i en 
situation då WP drabbats av en total mili
tär kollaps) 

Ekeus å sin sida för något resone
mang som går ut på att västtyska ubåtar 
skulle vilja utnyttja svensk skärgård som 
skyddade uppehållsplatser. Det är natur
ligtvis möjligt och till och med troligt att 
västtyska sjöstridskrafter skulle vilja ba
sera i svenska skärgårdsområden. Möjlig
heterna till skyddad förrådskomplette
ring och reparation är naturligtvis myck
et större där än vid den västtyska kust
remsan. Förutsättningen för detta är 
dock att Sverige har anslutit sig till 
NATO och till fullo stöder den sidan . Det 
torde vara uteslutet att i lönndom under
hålla västtyska enheter. Om man inte 
kan underhålla så är hela iden bortkas
tad. En ubåt som har sin huvudsakliga 

uppgift vid den baltiska kusten har natur
ligtvis ingen anledning att förflytta sig till 
den svenska fastlandskusten - och dess
utom djupt in i skärgården- för att bara 
" uppehålla sig". 

Om vi ändå helt teoretiskt bortser 
från ovan angivna praktiska "detaljer" så 
förutsätter konspirationsteoretikernas 
förklaringsmodell just - en konspiration. 
D et måste då finnas några ledande per
soner i den svenska organisationen som 
samarbetar med den kränkande makten . 
l Tunanders förklaringsmodell till och 
med så mycket att NATO-ubåtar skulle 
få verka i svenska vatten - under be
skydd av konspiratörerna. 

Det finns väl i och för sig ingen tve
kan om att Sverige i praktiken var ett 
västland. Det svenska folket har i alla fall 
hela tiden med förkrossande majoritet 
förpassat företrädare för den sovjetiska 
samhällsmodellen till en marginalposi
tion . Svenska samhällstoppar har säkert 
också mellan skål och vägg betonat detta 
under besök i västliga huvudstäder. Det 
kan väl inte heller uteslutas att höga 
svenska militärer har fört samtal med 
sina västliga kollegor - samtal som skulle 
kunna underlätta ett eventuellt behov av 
samarbete under krigstid . Mao kan na
turligtvis ifrågasätta lämpligheten men 
det har i alla fall den fördelen att det är 
lätt att dölja eftersom endast ett fåtal var 
inblandade. 

Verksamhet med främmande under
vattensfarkoster i svenska vatten är en 
helt annan sak. De praktiska detaljerna 
och säkerhetsaspekterna kräver att ett 
stort antal människor är inblandade. Un
der 1980-talet och framåt måste dessut
om de svenska ubåtsjaktstyrkorna hållas 
undan vilket i den svenska decentralise
rade strukturen inte är så lätt. Anfallstill
stånd fanns ju för enskilda fartygschefer. 
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l praktiken innebär detta att hela kom
mandostrukturen måste vara inblandad i 
komplotten - vilket innebär en mängd 
olika befattningshavare. Det räcker inte 
alls med någon enstaka försvarsstabschef 
eller annan hög chef som konspirations
teoretikerna tror. Deras direkta makt 
över händelseförloppet var ganska be
gränsad något som vi på förbanden tyck
te var mycket bra och dessutom i enlig
het med gällande sätt att leda . 

Tunanders påhopp på Bror Stefenson 
är därmed helt felaktigt. Han hade aldrig 
kunnat påverka situationen om han inte 
hade haft ledningsorganisationen med 
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sig. Det innebär att minst både militärbe
fä lhavarens stab och örlogsbasstaben 
måste vara med på noterna och därmed 
ingå i konspirationen. Därefter återstår 
att under företagsgenomgångar övertyga 
förbandscheferna om beslutet. En sådan 
konspirationskedja som dessutom har 
blivit så lyckad att ingen ens efteråt har 
misstänkt någon konspiration och avslö
jat den, är så komplicerad att ingen män
niska har tillräckliga mentala egenskaper 
att sätta ihop den. Detta borde ha varit 
uppenbart även för en forskare av Tun
anders kaliber. 

Ledamoten 
JOHAN FISCHERSTRÖM 

Kommendör Johan Fischerström är, sedan han lämnat aktiv 
tjänst, generalsekreterare i Sjövärnskåremas Riksförbund 

Sjövärnskåren, marinen och framtiden 

För ca 20 år sedan övergick Sjövärnskåren från att ha varit ett marint förband med 
en marin chef direkt underställd chefen för marinen, till en frivillig försvarsorgani
sation- heltfriståendefrån Försvarsmakten. I takt med att åren sedan dess har gått, 
har också kunskaperna om Sjövärnskåren och dess verksamhet sakta men säkert av
klingat inom marinen. Ä ven om många av dagens officerare har en bakgrund i Sjö
värnskåren (SVK), är det tyvärr idag få i marinen som vet vad SVK står för och vart 
man är på väg. 

Ungdomsutbildning 
Det är många som främst förknippar 
SVK:s verksamhet med ungdomsutbild
ning och sommarskolor. Ungdomsutbild
ningen har under senare år fått en ökande 
betydelse för rekrytering till officer, vilket 
numera framhålls med stor kraft från så
väl försvarsledningen som politiskt håll. 
Exempelvis har 55 % av alla kvinnliga ka
detter på våra militära officershögskolor 
genomgått ungdomsutbildningen i någon 
frivilligorganisation. SVK har en omfat
tande ungdomsverksamhet och vi väl
komnar ungdomar från 15 år oavsett et
nisk bakgrund. Under förra året ökade vi 
antalet ungdomsmedlemmar med ca 
25%. Efterfrågan på vår ungdomsverk
samhet är dock så stor och vi på grund av 
platsbrist och av ekonomiska skäl tyvärr 
har tvingats avstå från flera hundra ung-

domar som hade sökt sig till årets som
marskolor. SYK bedriver således fortfa
rande en mycket aktiv ungdomsverksam
het som jag emellertid inte avser kom
mentera ytterligare i detta inlägg. 

Vuxenverksamhet 
SYK:s kärnverksamhet har emellertid un
der alla år utgjorts av vuxenverksamhe
ten. Plattformen har varit personer som 
har gjort sin grundutbildning i marinen 
och därefter krigsplacerats i marinens 
krigsorganisation. Bland dessa har den 
främsta målgruppen utgjorts av dem, som 
dels har haft ett intresse av försvaret i all
mänhet och marinen i synnerhet, dels har 
velat vidmakthålla de kunskaper som er
hölls i samband med grundutbildningen. 
För dessa personer har SYK kunna erbju
da en rad olika kurser. Krigsplacerad per-
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sona! har på det sättet på frivillig väg kun

nat bibehålla hög kvalitet i befattning ef

ter utryckning oberoende om fartyget/för

bandet/staben inkallats till KFÖ eller ej. 

Det har även gått att befordringsutbilda 

sig inom SVK och på det sättet "göra kar

riär" i sitt förband där man har varit krigs

placerad. Många exempel finns på grund

utbildade matroser som via SVK har kun

nat läsa till värnpliktig officer och blivit 

fartygschefer på trängfartyg och liknande 

i krigsorganisationen. Under det kalla kri

get var detta system naturligtvis till stor 

nytta för marinen som på så sätt kunde 

hålla en högre kvalitet hos stor del av per

sonalen även om de inte inkallades till 

KFÖ och liknande övningar. Målet med 

denna utbildning var väl definierat och 

lätt förståeli gt. 

Avtalsorganisation 
J och med det kalla krigets slut började 

en långsam "söndervittring" av den forna 

krigsorganisationen. Under andra hälf

ten av 1990-talet hade många krigsför

band utgått el ler var på väg att utgå ur 

krigsorganisationen. Därmed försvann 

också basen för SVK:s vuxenverksamhet 

och många inom SVK började ifrågasät

ta verksamheten. Målet med verksamhe

ten blev otydligt och organisationen bör

jade " trampa vatten" vilket medförde 

identitetsproblem bland medlemmarna. 

SVK började arbeta för att bli avtalsor

ganisation och från 2001 är SVK formellt 

en av åtta sådana. Att vara ny avtalsorga

nisation innebär kort att vissa personal

tabellsatta befattningar och förbands

klossar i krigsorganisationen - främst 

inom hemvärnsförband med marina upp

gifter - skall besättas med personal ur 

SVK. Hela avtalsorgan isationskonceptet 

byggdes en gång upp utifrån invasions-
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försvarsuppgiften och då främst de upp

gifter som hemvärnet har haft att lösa. 

Då invasionsförsvarsuppgiften har en 

und anskymd roll i dagens försvarsmakt, 

är som en följd härav dagens avtalsorga

nisationskoncept i mångt och mycket ett 

omodernt koncept. 

F.A.N. 
ÖB framhåller gång efter annan vikten 

av att de frivilliga försvarsorganisationer

na ser över sin verksamhet och själva tar 

initi ativ till en förnyelse av verksamhe

ten anpassad till Försvarsmaktens nya 

uppgifter. Som ny avtalsorganisation har 

SVK- till skillnad från övriga sju avtals

organisationer - inget ok att släpa på i 

form av en verksamhet som sedan lång 

tid byggts upp i syfte att bemanna vissa 

befattningar i Försvarsmakten/Hemvär

net. Vi kan börja från ruta noll och bygga 

upp en verksamhet som redan från början 

är anpassad för det nya försvaret och dess 

behov. Och det är precis vad som pågår 

inom SVK idag. Vi befinner oss i en pro

cess där vi tänker som "FAN - Flexibelt, 

Anpassat och Nytänkande"! Vi kan tän

ka oss att bygga en framtida verksamhet 

som kännetecknas av Flexibilitet vad av

ser uppgifter, materielinnehåll, geografi 

etc. Vi är beredda att Anpassa vår verk

samhet efter såväl Försvarsmaktens som 

övriga samhällets önskemål, behov och 

krav. Och vi har mängder med ideer och 

tänker Nytt avseende framtida möjliga 

uppgifter för SVK. 
Dock är det för närvarande svårt att 

få gehör för kreativa och innovativa ide

er på grund av den organ isation och den 

tröghet som finns inbyggd i försvarsmak

ten. Generellt sett handläggs frivilligfrå

gor i Försvarsmakten av idag av flygvap

net när det gäller flygfrivilliga samt mili-

tärdistriktsorganisationen (MO-organi

sationen) vad gäller hemvärnet och övri

ga frivilliga. MO-organisationen bygger 

på ett arv från de gamla Fo-staberna och 

ä r huvudsakligen bemannade med arme

officerare med begränsade kunskaper 

om och förståelse för den marina miljön 

och de marina uppgifterna . Flygvapnets 

fr ivilligfrågor handläggs så ledes av flyg

vapenofficerare på flygflottiljerna , ar

mens friv illigfrågor av armeofficerare i 

MO-organisationen samt marinens frivil

ligfrågor av armeofficerare i MO-organi

sationen! De senare har dessutom ofta 

ett beundransvärt engagemang i och er

farenhet av hemvärnet vars koncept i sin 

tur bygger på invasionsförsvarsuppgif

ten. l MO-organisationen ä r nästan a llt 

hemvärnsrelaterat och det har därför vi

sat sig mycket svårt att få förståelse för 

marina frågor och nya ideer om vad som 

skulle kunna omfattas av ett framtida 

avtalsorganisationskoncept Emellertid 

är SVK och Rikshemvärnsavdelningen 

överens om ett antal befattningar och 

förbandsklossar i hemvärnsförband med 

marina uppgifter som skall bemannas av 

avtalspersonal ur SVK. Liknande diskus

sioner pågår även vad gäller de övriga 

nationella skyddsstyrkorna - främst de 

marina bevaknings- och basskyddsbatal

jonerna. Trots att avtalsorganisations

konceptet inom Försvarsmakten i allt vä

sentligt idag likställs med hemvärnet, är 

det inte där som SVK:s framtid ligger. 

Den ligger med och inom marinen. Det 

är marinen som bör vara vår huvudsakli

ga samarbetspartner. 

Svaghet blir styrka! 
På vilket sätt kan SVK stödja och samar

beta med marinen? Genom att analysera 

några av de svagheter som finns i dagens 

marin , utkristall iseras en lång rad med 

lämpliga områden inom vilka SVK skulle 

kunna ge marinen stöd. Några av mari

nens svagheter idag är: 
- Brist på personal med hänsyn till 

ålagda uppgifter och ansvar. Exem

pelvis inom ansvarsområdet insam

ling och delgivning av sjölägesinfor

mation. 
- Få eller obefintliga resurser (personal 

och materiel) i stora delar av våra 

kustområden. 
- Personalens begränsade arbetstid 

tvingar till hård prioritering av arbets

uppgifter och begränsar uthållighe

ten. 
- Mycket få värnpliktiga under vissa 

delar av året, men även totalt sett 

över året. 
- Det finns ingen uppföljning inom ma

rinen av värnpliktiga som genomfört 

sin grundutbildning. 
- Marinens utbildning bygger på plikt 

som är hårt reglerad av lagar och för

ordningar. Frivillighet medför annan 

flexibilitet och innebär nya möjlighe

ter. 
I vårt avlånga land finns det många 

krafter som är beredda att frivilligt ge ma

rinen sitt stöd. Det är människor med ett 

stort engagemang och många gånger med 

betydande kunskaper och kompetenser. 

När deras entusiasm och engagemang ka

naliseras åt ett och samma håll , kan en av

sevärd energi och effekt utvecklas' En ef

fekt som marinen i dagens situation näp

peligen har råd att undvara. Här skall en

dast några tänkbara uppgifter inom ett 

mycket brett fält kort beröras. 

sjöövervakning 
Sjövärnskåren kan mycket väl hjälpa ma

rinen med att insamla sjölägesi nforma-
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tion. Uppgiften kan lösas till sjöss från 
båtar eller från land optiskt eller via ra
dar. I framtiden är det inte helt osanno
likt att även flygplan kan utnyttjas. För 
att lösa uppgiften krävs självfallet erfor
derlig utbildning och uppdrag kan exem
pelvis ges enligt följande (e Uer liknande): 
"SVK genomför fartygsidentifiering och 
rapporterar ... i området A-8-C-D under 
xx timmar per år." Inplaneringen av anta
let timmar görs naturligtvis i dialog med 
marinen. SVK kan utbilda och hålla poo
ler med personal (matroser, brygg- och 
maskinpersonal) som kan hjälpa till att 
tillfälligt fylla vakanssituationer på ve
dett- och bevakningsbåtar, skolfartyg, 
skonerter etc. Framförallt då det med 
god framförhållning går att förutse va
kanssituationer. Exempelvis vid perioder 
då få utbildade värnpliktiga finns till
gängliga. Bemanning av X antal radar
grupper i marinens framtida sjöstriorga
nisation är ett annat exempel på stöd åt 
insatsförbanden. 

Mängder med uppgifter 
Överhuvudtaget finns mängder av upp
gifter i kust- och skärgårdsområden som 
marinen och samhället i övrigt mycket 
väl skulle kunna ta hjälp av SVK för att 
lösa. Sjötransporter, målbogsering, B
styrkor och fingeringspersonal vid öv
ningar, olika typer av mätningar, invente
ring och undersökning av miljödrabbade 
områden, kontroller av olika slag (farle
der, naturvårdsområden, militära anlägg
ningar etc.) är exempel härpå. Värnplik
tiga med genomförd grundutbildning 
kan erbjudas medlemskap i SVK och får 
på så sett en bibehållen kontakt med ma
rinen bl. a genom tidskrifter och lokala 
kårers engagemang. Det kommer troli
gen att bli nödvändigt de kommande 
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åren att ha en fortlöpande kontakt med 
värnpliktiga efter utryckning (så är ej fal
let idag). Inte minst med tanke på att an
talet personer som årligen skall rekryte
ras till den marina internationella insats
styrkan skall öka från ca 160 till närmare 
800 (ink! amfibiestridsgrupp ). För att för
bättra informationsspridningen om dessa 
möjligheter, kan exempelvis marinen in 
bjuda SVK till avslutningsgenomgångar 
med utryckande värnpliktiga. 

Internationella insatsstyrkor 
Personalen i de internationella insats
styrkorna får under det år man står i be
redskap endast inkallas en begränsad tid 
för utbildning och övning. Den tiden be
hövs inledningsvis för att bygga upp för
mågan på styrkan. Resterande tid i be
redskap nedgår förmågan om ingen vid
makthållande utbildning sker. Inget 
hindrar att utbildning av personal i styr
kan sker på frivillig väg. Genom SVK och 
frivilligkonceptet kan utbildning och öv
ning av personal i insatsstyrkan ske i lik
het med de principer som utnyttjas för 
krigsförbandskurseL Marinen kan häri
genom kostnadsfritt erhålla en högre och 
jämnare utbildningsnivå under hela året 
på insatsstyrkan. Denna möjlighet borde 
vara attraktiv för såväl den enskilde med 
beredskapskontrakt som för marinen 
och försvarsmakten. SVK kan hålla sär
skilda "kompetenskorgar" i vilka grund
utbildade värnpliktiga med särskilda 
kompetenser kan vidmakthålla tidigare 
erhållna kunskaper (t ex dykare, strids
båtsförare m fl.) och därmed lättare vara 
tillgängliga för rekrytering till internatio
nella insatsstyrkor. 

Ceremonier 
Inom det ceremoniella området finns ett 

antal exempel på uppgifter vi kan hjälpa 
marinen att lösa. Allt ifrån honnörsstyr
kor, flaggvakter, salutbetjäningar till att 
"varmhålla" utbildade roddare till Vasa
orden för det fall hon avses utnyttjas för 
framtida statsbesök eller liknande! SVK 
kan åtaga sig att utbilda och ställa upp 
med förbindelseofficerare vid utländska 
örlogsbesök. Vi kan utgöra en nödvändig 
länk mellan marinen och civila personer 
med strategiska kompetenser (minana
lys, "stealth" av olika slag etc.), vi kan 
hjälpa till med att skriva förbandsh istoria 
mm. Listan kan göras i det närmaste hur 
lång som helst och det är bara fantasin 
som sätter gränser! 

Stor anpassbarhet 
Som ny avtalsorganisation kan SVK idag 
anpassa sig direkt mot det nya försvaret. 
Genom en strikt formell tolkning av av
talsbegreppet blir vi kvar i invasionsför
svarskonceptet vilket i princip omöjlig
gör all form av utveckling. Om begreppet 
istället ges en friare och vidare tolkning, 
öppnas nya möjligheter. Ovan har exem
plifierats en rad uppgifter och verksam
heter som SVK med sitt kompetens- och 
intresseområde i kustzonen, i en nära 

framtid ser som möjliga att stödja mari
nen eller övriga samhället att lösa. Upp
gifterna bör kunna ges till SVK genom 
uppdrag och olika former av överens
kommelser - det vill säga en typ av avtal. 

Om allt detta pågår nu diskussioner 
mellan Sjövärnskåren och marinen. SVK 
är absolut inte ute efter att konkurrera 
med eller ta över uppgifter från marinen. 
Vi vill erbjuda frivilliga krafter som ett 
komplement till marinen och dess perso
nal. Ett komplement som med stort en
gagemang kan bidra där och då marinen 
av olika skäl själva har svårt att lösa er
hållna uppgifter. Som ny avtalsorganisa
tion är marinen vår främsta och viktigas
te avnämare. Genom ett Flexibelt, An
passningsbart och Nytänkande synsätt 
som fokuserar på möjligheter istället för 
på problem, kan ånyo ett nära samarbete 
mellan marinen och Sjövärnskåren ut
vecklas. 

Sjövärnskåren har ideer och resurser, 
vi har satt kurs mot framtiden och vi bör
jar nu göra "fart genom vattnet". Så små
ningom hoppas vi att alla i marinen kän
ner och tycker att Sjövärnskåren är en 
marin frivilligorganisation som på ett 
konstruktivt och värdefullt sätt bidrar till 
den verksamhet som bedrivs av marinen. 

215 



Docent 
OLOF HOLM 

Docenl Olof Holm, lillika kapten i Flottans reserv, är 
universiteisleklor vid Slockholms Universitel med 
inril([ning mol marknadstoring och kommunikalion. 
Docenturen innehas i ekonomisk politologi vid Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors 

Perspektiv på framtidens försvar 

Utgångspunkterna för denna framställning är två: Den ena är att Försvarsmaktens 
utformning- kvalitativt och kvantitativt- måste utgå från en samlad bedömning av 
den problem- och hotbild som ter sig mest realistisk inom en preciserad tidsram. Och 
realismen i en sådan bedömning är en följd av vår förmåga att skaffa, analysera och 
tolka fakta och om världsförändringar. Den andra utgångspunkten är att hållbarhe
ten i olika ideföreställningar kan analyseras och värderas utifrån tre kriterier: dess 
mål, dess medel och uppnådda resultat och att därvid målen styr medlen som i sin 
tur styr resultaten. Förutsättningarna för det militära försvaret har i grunden änd
rats. Det gäller det svenska försvaret men också försvaret i länder som byggt på prin
ciper och strategier som utvecklats med terrorbalansen och invasionshoten som do
minerande scenarier. 

Försvarsmakten befinner sig i likhet med 
flera andra länders försvar sedan förhål
landevis kort tid tillbaka i en genomgri
pande omvandlingsprocess. Den innebär 
att tidigare gällande föreställningar om 
kontlikters natur och de hot, som är, eller 
kan komma att bli aktuella, måste om
värderas. Sådana processer är intellektu
ellt krävande och tidsödande. Erfaren
hetsmässigt vet de flesta att genomgri
pande omtänkande aldrig förblir okon
troversiellt, tvärtom, varje radikal för
ändring föder sitt eget motstånd. Vi kan 
nu identifiera två helt grundläggande för
ändringar med direkt avgörande betydel
se för det svenska försvarets framtida in
riktning och mål. Den ena utgörs av till-
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komsten av en ny säkerhetspolitisk dok
trin: 

"Sveriges säkerhetspolitik syftar till 
att bevara fred och självständighet för 
vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet 
i vårt närområde samt stärka internatio
nell fred och säkerhet. Sverige är militärt 
alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska lin
je, med möjlighet till neutralitet vid kon
flikt i vårt närområde, har tjänat oss väl. 
För framtiden är det tydligare än någon
sin att säkerhet är mer än avsaknad av 
militära konflikter. Hot mot freden och 
vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemen
skap och samverkan med andra länder. 
På det globala planet är det främsta ut
trycket för detta vårt stöd till Förenta na-

tionerna. Genom vårt medlemskap i den 
Europeiska unionen deltar vi i en solida
risk gemenskap vars främsta syfte är att 
förhindra krig på den europeiska konti
nenten. En betryggande försvarsförmåga 
är en central del av svensk säkerhetspoli
tik. Sverige verkar aktivt för att främja 
nedrustning och icke-spridning av mass
förstörelsevapen" 

Den andra förändringen är den tydli
ga preciseringen av det svenska försva
rets fyra huvuduppgifter: att stå emot 
väpnat angrepp, att hävda vår territoriel
la integritet, att medverka i internatio
nella insatser och att ge stöd åt det civila 
samhället. 

Verkligheten - så som den en 
gång var ... 
Bakgrunden till dessa ändrade förutsätt
ningar är förändringarna i omvärlden . 
Sedan det andra världskriget har ett an
fall mot Sverige setts som en realistisk 
möjlighet. I en artikel belyser Jan Leijon
hielm (DN 2002-02-03) situationen, så 
som den tedde sig från tidigt 1960-tal till 
långt in på 1980-talet. Han hävdar, åbero
pande svensk och internationell forsk
ning, att Warszawapakten planerade för 
ett kort krig i Europa. "De planer som 
gjordes, och som också uppenbarligen 
övades fram tillmitten av 1980-talet, gick 
ut på att Warszawapakten , efter att ha 
bedömt krig som oundvikligt och ett in
ledande påstått angrepp från NATO, 
med stor kraft och hänsynslöshet skulle 
tränga fram till A tianten och Medelhavet 
på cirka två veckor. Kärnvapen skulle 
användas från första dagen , större städer 
som Hamburg, Wien, Mtinchen, Köpen
hamn och Verona skulle förstöras genom 
massiva insatser av kärnvapen för att 
lamslå ledning och mobilisering. NATO:s 

egna anläggningar och trupp utgjorde gi
vetvis också mål." 

Leijonhielm hävdar vidare att krigs
planläggningen riktad mot Sverige var en 
sovjetisk angelägenhet. Till tänkbara mo
tiv för ett anfall mot Sverige hörde att 
förhindra motståndare att utnyttja svens
ka baser, att förhindra svenskt militärt 
agerande på NATO:s sida , att säkra Ös
tersjöutloppen, att möjliggöra angrepp 
på USA :s förhandslagring av materiel i 
Norge och att säkra möjligheten för sov
jetiska förband att transporteras över 
Skandinavien. Det är mot den bakgrun
den man måste bedöma sannolikheten 
för att anfall mot svenska flygbaser pla
nerades, att stridspiloter och andra nyck
elpersoner kartlades, att den svenska 
kusten utforskades och mobiliseringsför
råd lokaliserades. Så som verkligheten då 
uppfattades, kom det svenska försvarets 
möjligheter att möta, hejda och slå mot 
en fiende i en eller flera riktn ingar att bli 
måttet på vår samlade försvarsförmåga. 
Ett väsentligt konstaterande är i sam
manhanget att det var den då rådande 
verklighetssynen som bestämde handlan
det. 

... och som den ter sig ... 
Vi kan nu identifiera ett antal övergri
pande skeenden och tendenser som för
ändrar förutsättningarna för ett säker
hets- och försvarspolitiskt tänkande. En 
sådan är globaliseringen av ekonomin. I 
dess spår sker en gradvis minskning av 
nationsgränsers och nationalstaters bety
delse. Men gränser försvinner inte - de 
ändrar karaktär. Från att ha varit territo
riella och politiska har de blivit etniska, 
kulturella, religiösa. Därmed har också 
motsättningar och konflikter ändrat na
tur. Vi kan se kriget i Kosovo som exem-
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pel. Terrordådet den 11 september är ett 
annat. 

En annan sådan förändring är n :ut
veck/ingen. Det växande beroendet av en 
komplex informationsteknik innebär 
ökad exponering för angrepp och ökad 
sårbarhet. Det nya informations- och 
kunskapssam hället har byggt upp en in
frastruktur, som kräver sitt eget slag av 
skydd och försvar. 

En tredje, inte mindre allvarlig ten
dens är spridning av massförstörelsevap
nen. l ett tidigare skede, när världen bä
vade under det som kallades terrorba
lans, rådde en slags kontrollerad ordn ing, 
upprätthållen av de forna supermakter
na. Med Sovjetunionens sammanbrott 
och Warszawapaktens upplösning ha r 
denna ordning rubbats. Kärnvapen finns 
nu i fler nationer än tidigare, de kan för
värvas av utbrytarstater och genom kri
minalitet till och med av enstaka grupper 
och terrorister. Osäkerheten har ökat om 
vilka som kan slå till , var, när och hur. 
Ingen hade förutsett att civi la flygplan 
sk ull e användas som vapen i en omfat
tande attack. Nu behöver ingen tveka in
för möjligheten att ett nytt anfall kan sät
tas in - men ingen vet var, när eller vad 
som blir nästa vapen. Till de vi känner till 
- och som med förödande verkan har an
vänts av Irak- hör kemiska stridsmedel. 
Människor och djur kan förgiftas liksom 
land , hav, sjöar och luften vi andas. Ett 
anfall kan komma smygande, omärkl igt 
och på kort tid döda tusentals och driva 
miljoner människor på flykt. 

Till det allvarliga i ett konflikt- och 
anfall sscenario av idag hör oförutsägbar
beten. Den gäller geografiskt, vi vet inte 
varifrån en attack kan inledas. Osäkerhe
ten gäller också tiden, vi vet inte när at
tacken kan realiseras. Vi vet dock att den 
kan komma utan någon som helst förvar-
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ning och att tiden mellan beslut och 
handling kan vara kort. Till osäkerhets
faktorerna - måhända den a ll varligaste
hör också en ändrad logik. Motiv och 
drivkrafter bakom e tt anfa ll följer inte 
med nödvändighet det mönste r som tidi
gare kunnat identifi eras och som kunnat 
ligga till grund för underrättelsetjänst 
och analys. Återigen, det är vår verklig
hetssyn som avgör innehållet i de beslut 
vi fattar och vilka åtgärder vi därefter 
vidtar. Att äga informationsövertag kom
mer att bli en allt mer central kompetens 
i framtida konflikte r. 

Det så kallade informationskrigets 
viktigaste mål på strategisk nivå är förmå
gan att påverka en motståndares verklig
hetsuppfattning. Oavsett att den samman
tagna hotbilelen har ändrats kvarstår med 
stor sannolikhet några för svenskt vid
kommande säkerhetspolitiska huvudfrå
gor. Vad som sker i vårt närområde, i Ös
tersjöområdet, med de baltiska staternas 
självständighet, frågan om deras framtida 
allianser, Rysslands ställningstaganden in
för en fortsatt NATO-utvidgning och 
EU:s strävan efter gemensamma lösning
ar på försvars- och säkerhetspolitiska pro
blem, är alla frågor av nationellt intresse. 
Vi kan inte med säkerhet utesluta att ock
så militära konflikter kan uppstå i vår 
omedelbara närhet och därmed direkt på
verka svenska intressen. 

Framtiden som inte längre är 
vad den var 
En av de vikt igaste orsakerna till att För
svarsmaktens pågående aminriktning är 
utvecklingen av elen nya tekniken. Vi är 
inte ensamma om behovet av förändring. 
Motsvarande utveckling pågår i vår om
värld , elen är i själva verket en viktig del i 
det allt närmare internationella samarbe-

te som sker inom ramen för EU, Partner
sh i p for Peace (PFP) och NATO. 

Med begreppet RMA (Revolution in 
Military Affairs) följer nya tankemöns
ter. Ett centralt element i detta perspek
tiv är informationsöverlägsenhet Den i 
sin tur bygger på utvecklinge n inom 
främst tre områden; TT, bioteknik och 
materialteknik. TT-utvecklingen ger de 
nödväneliga förutsättningarn a för militä
ra system att samverka i nätverk, natio
nellt och internatione llt. Det är en fråga 
om att åstadkomma bättre samordning 
avseende informationsinhämtning, led
ning och verkan. Med förbättrade sensor
system ökar möjlighete rna att observera 
och identifiera olika objekt, som kan 
vara hotande. Bioteknik är kunskap om 
hur celler fungerar och kan påverkas, 
kunskap som har betydelse också i mili
tära sammanhang. Materialteknikens ut
veckling ger möjlighet att skapa rörliga 
komponenter, så små att de bara kan ob
serveras i mikroskop. Det kan röra sig 
om storlekar mindre än 100 nanometer 
(miljarddels meter) . 

De perspektiv som öppnar sig är ex
empelvis möjligheter att utveckla bakte
rier som till exempel äter sprängämnen i 
minor och att via flygande farkoster, små 
som bin, samla unelerrättelser och sända 
information. Detta kan idag framstå som 
science fiction, men är morgondagens 
verklighet. 

Och vilka är slutsatserna? 
De fyra huvuduppgifter, som angetts för 
Försvarsmakten - motstå väpnat an
grepp, hävda territori ell integritet, inter
nationell medverkan och stöd å t det civi
la samhället- har idag priorite rats något 
olika. För närvarande ter sig risken för 
ett väpnat angrepp riktat mot Sverige 

tämligen liten. Dock måste Försvarsmak
ten upprätthålla en grund läggande be
redskap och ha ti llräck li g insatsförmåga 
för att hävda vå r territoriella integritet. 
Det är mot bakgrund av den senaste ti
dens händelser angeläget att utveckla 
skyddet för det civila samhället och- inte 
minst- utveckla förmågan att lämna be
tydande bidrag till de internationella in
satserna - att delta i planering, ledning 
och operationer. 

Genom Sveriges inträde i EU och un
clertecknandet av Petersbergstraktaten 
1992, har vi förbundit oss att ta ett allt 
större ansvar för Europas säkerhet, ett 
ansvar vi delar med övriga medlemssta
ter. Innebörden härav är att vi vid behov 
också åtar oss att sända militära förband 
till konfliktområden. Vår närvaro i Bos
nien och Kosovo är exempel. Vi har nu 
även militär trupp i Afghanistan. Svens
ka förband samverkar årligen i bilaterala 
övningar och i NATO-övningar öppna 
för PFP-länder, som förberedelser för så
dana insatser. Sedan flera år genomför 
svenska örlogsfartyg minröjningsopera
tioner i Baltikum. Det är exempel på hur 
svenska förband gör uthållig och sub
stantiell nytta i inte rnationella samman
hang. Ett annat exempel är ubåten HMS 
Hallands deltagande i övningar i Medel
havet, en insats som väckt stor uppmärk
samhet. Det är väsentligt att en sådan ut
veckling får ett ökat genomslag i För
svarsmaktens planering och - inte minst 
-i den dagliga verksam heten , främst i ut
bildning av befä l och värnpliktiga. 

Mot denna bakgrund kan vi formule
ra ett antal krav som ett modernt svenskt 
försvar måste kunna uppfylla: Personella, 
tekniska och materiella resurser av hög 
kvalitet och med stor insatskapacitet, för
band som snabbt kan vara beredda - det 
kan röra sig om några dygn - med stor 
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rörlighet och hög grad av interopera bili
tet. Det måste ha en synnerl igen välut
vecklad underrättelsefunktion. Denna 
kommer att få allt större strategisk bety
delse. Vi kan ti ll och med hävda att just 
oförutsägba rb eten om framtida konflik
ters natur stä lle r ökade krav på vår för
måga att observera och identifi e ra indi
kationer på möjliga hot. Vår förmåga i 
detta avseende måste därför vara tek
niskt ledande, vi måste kunna verka geo
grafiskt oberoende, förmå operera på 
långa avstånd , ha stor uthållighet, kunna 
verka utan att märkas, samt vara väl an
passade till elen internationella samar
betsmiljön. Ett exempel på ett sådant 
system är våra ubåtar. Det är till och med 
så att våra ubåtar utgör en grundstomme 
i ett alltmer nätverksbaserat försvar med 
den specifika kombinationen av förm å
gor och egenskaper vi ovan exemplifie
rat. Ubåten kan med något dygns fram
förhållning vara insatsbered d, den har en 
väl utvecklad förmåga till informations
inhämtning, den rör sig över stora av
stånd, den kan verka utan att märkas, elen 
opererar oberoende av väder och klimat, 
den är extremt uthållig och väl anpassad 
till en internationell militär samarbets
miljö. 

Det svenska ubåtssystemet, innefat
tande också v ä ridens kanske effektivaste 
ubåtsräddningssystem, är i ett internatio
nellt militärt perspektiv kostnadseffek
tivt och teknologiskt ledande. Ökad- inte 
minskad e ll er ens oförändrad - satsning 
på systemets kvalitativa och kvantitativa 
utveckling ligger i linje med Försvars
maktens nationella och internationella 
åtaganden och med de förändringar som 
sker i vår omvärld. Olika militära system 
kan och ska ll värderas med olika para
metrar vilkas relevans bestäms av den 
vid varje tillfälle rådande problem- och 
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hotbilden. Det är ju den som måste vara 
bestämmande för de mål som kommer 
att styra Försvarsmaktens inriktning och 
dimensionering och därmed utveckling
en av de medel vi kommer att behöva för 
att nå önskvärda resultat. Enligt den tidi
gare och sedan länge tillbaka rådande 
verklighetssynen bedömdes ett anfalls
hot mot Sverige som en rea listi sk möjlig
het. Den bilelen av omvärlden kom i allt 
väsentligt att forma mål och medel för 
det svenska militära försvaret. 

Även om väpnat angrepp på Sverige 
för dagen ter sig osannolikt, kan sådana 
händelser inte uteslutas. Vårt nationella 
försvar är ytterst till för att skyelda natio
nen och våra grundläggande, gemensam
ma värden. Det som en gång var ett inva
sionsförsvar har mist sin betydelse. Den 
hotbild som då fanns, gäller inte längre. 
Den har ersatts av en mer komplicerad, 
mer svårbedömd och mer mångfacette
rad hotbild. Det ställer krav både på vår 
förmåga kvalitativt- att utveckla avance
rade lösningar på tekniska och andra 
problem - men också kvantitativt. Vår 
militära resurs måste dimensioneras för 
att kunna medverka i ett utökat ansvars
tagande för europeisk säkerhet. I de in
ternationella sammanhang svenska för
band uppträtt har vi också kunnat uppvi
sa hög grad av militär förmåga bland an
nat genom våra numera fleråriga erfa
renheter av kontinuerliga och fram
gångsrika insatser i internationella öv
ningar och operationer. 

Vi lever inte längre isolerade och 
inneslutna i vår egen problemdefinition. 
Vi har valt att ingå i ett nätverk, i en in
ternationell miljö, med ett gemensamt 
ansvar för stabilitet och säkerhet. Det be
tyder att informationsinhämtn ing, analy
tisk förmåga och insatsberedskap ställs 
inför nya krav, nya hotbilder men också 

en ny samverkansmilj ö. Den nu pågåen
de omställningen av svenskt försvar är en 
oåterka ll elig och nödvändig anpassning 
till denna i grunden ändrade verklighet. 
Det är också en nödvändighet att dessa 
sammanhang klargörs för det folk För
svarsmakten ytterst är till för att skydda. 
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Ledamoten 
NILS BRUZELIUS 

Konunenr/ör Nils Bruze/ius länmade den aktiva tjänsten i 
decemb er 2001 och ägnar numera del av sin tid åt alw
demiska studier och hör redovisas hans B-uppsats i historia 

Flottan som aldrig siktades vid Vinga - de strategiska 
robotubåtarnas operationsområden vid svenska 
Västkusten. 

Den 15 november 1960 avseglade den Amerikanska atomubåten George Washington 
från Charleston, S. C. Därmed påbörjades den första avskräckningspatrulleringen 
(deterrent patrol) med robotbestyckade ubåtar1

• George Washington var bestyckad 
med sexton ballistiska robotar vilka kunde avfyras i undervattensläge. Robotarna 
benämndes Polaris-l och varje robot hade en kärnladdning med 600kT sprängkraft 
(30 ggr kraftigare är Hiroshima-bomben)Z. Polarisprojektet hade startats den l ja
nuari 1957. Ursprungligen var målsättningen att systemet skulle bli operativt 1963, 
men den 4 oktober 1957 sände Sovjetunionen upp denförsta sputniken i en omlopps
bana runt jorden. Sovjet hade därmed visat att man hadeförmågan att bekämpa mål 
i USA med ballistiska robotar. Polarisprojektetsfärdigställande blev nu en fråga av 
högsta prioritet och projektet tidigarelades med tre år, för att så snabbt som möjligt 
bemöta det sovjetiska hotet. Tidsvinsten åstadkomsfrämst genom två åtgärder, robo
tarnas räckvidd kortadesfrån 1500 till 1200 Nautiska mil (en Nautisk mil är 1852 
meter) och den redan kölsträckta jaktubåten Scorpion4 svetsades av på mitten och 
försågs med en robotsektion midskepps. s 

Totalt kom USA att bygga 41 robotubå
tar på mindre än tio år. Dessa försågs 
med a lltmer långskjutande och träffsäkra 
robotar, Polaris 1-3 och slutligen Posei
don . Under de första åren av 1960-talet 
utgjorde dock de fem ubåtarna av Geor
ge Washington-klass utrustade med Pola
ris- l robotar, elen operativa kärnan i den
na flotta. 
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Frågeställning 
l denna uppsats avser jag att: 
• förklara de faktorer som var styrande 

vid valet av operationsområde för de 
strategiska robotubåta rna. 

• beskriva de åtgärder USA vidtog för 
att skyelda robotubåtarnas opera
tionsområde och hur detta påverkade 
de nordiska länderna. 

• undersöka vilka kriterier som måste 
vara uppfyllda för att en robotavfy
ring skall lyckas. Om en e ller flera av 
dessa kriterier pekar mot att ubåta rna 
hade anledning att uppeh ålla sig på 
svenskt territorialvatten är detta na
turligtvis av särskilt intresse. 

Forskningsläge 
Om de strategiska ubåtarna finns en rik
haltig litteratur. Att offentliggöra att 
ubå tarna byggdes, sjösattes, blev operati
va och framgångsrikt kunde avfyra sina 
robotar från undervattensläge var en del 
av elen beräknade avskräckande effek
ten. Dylika uppgifter blev aldrig hemlig
stämplade. sekretessen rörande sådana 
detaljer som operationsområden, exakta 
positioner och hur robotavfyringen i de
talj gick till har dock varit sträng. Dessa 
uppgifter är sekretessbelagda än i dag. 

I The Polaris Missile Strike från 1966 
beskriver R. E. Kuenne både ubåtarnas 
operationsområde och robotarnas mål. 
Kuennes uttalade syfte med boken var 
att med operationsanalytiska modeller 
visa att USA byggde för få jaktubåtar 
och för många robotubåtar. Därför anger 
han bara ett tänkbart operationsområde, 
i Barents hav utanför de sovjetiska flott
baserna på Kolahalvön. Där är naturligt
vis behovet av skyeldande jaktubåtar 
maximalt och Kuenne kan visa att det 
byggs för få för att skydda alla robotubå
tar effektivt. Att beräkningarna blir helt 
annorlunda om robotubåtarna ges en 
mer skydelad gruppering t.ex. i Skagerrak 
verkar Kuenne inte ha tänkt på. Alla 
hans beräkningar och slutsatser faller 
med denna utgångspunkt platt till mar
ken. 

I The United Srates and the Cold War 
in 1he High North omnämns Polaris-

ubåtarna på ett flertal ställen, men förfat
taren Rolf Tamnes gör ingen egen be
dömning om var dessa ubåtar skulle 
grupperas eller vilka krav som måste 
uppfyllas för att en robotavfyring skall 
lyckas. l en artikel i Marinnytt nr 4 1982 
"En motorväg för ubåtar" nämns att de 
franska strategiska ubåtarna har anled
ning att på 1980-talet uppehålla sig vid 
den svenska västkusten. Inom det närlig
gande området ubåtskränkningarna och 
U 137 har det publicerats ett antal mer 
eller mindre seriösa arbeten . Bakom 
ubåtskrisen av Wilhelm Agrell , Soviet 
Submarine Operalions in Swedish Warers 
av Miltoo Leitenberg och Hårsfjärden av 
Ola Tunander är några exempel. Ingen av 
dessa behandlar de strategiska robot
ubåtarna och de berör bara perifert tiden 
före 1980. 

Robotubåtarnas 
operationsområde 
George Washingtons första patrull vara
de i 60 dygn (besättningen firade alltså 
julen 1960 i uläge). Officiellt var opera
tionsområdet Norska havet och Barents 
hav6, men den uppgiften kan nog anses 
vara en medveten desinformation från 
amerikanska marinen. Dels är, vilket jag 
kommer att förklara närmare nedan, det
ta område inte det optimala, dels omgavs 
de strategiska robotubåtarnas position 
även internt av stor sekretess7 Om man 
internt hemlighöll ubåtens position före
faller det märkligt att man skulle gå ut 
med denna uppgift offentligt. Vid val av 
operationsområde för de strategiska ro
botubåtarna är det framför allt fyra fak
torer som måste bea ktas, nämligen: 

Robotarnas mål 
Den fördelning av bombmålmellan Stra-
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tegic Air Command (SAC) och US Navy 
som blev nödvändig i och med att Pola
risrobotarna blev operativa , genomför
eles av en nyupprättad "Joint Strategic 
Target Planning Staff" (JSTPS) . Resu lta 
tet av deras arbete blev en "Singel lnte
gra ted Operational Plan" (SlOP) vilken i 
sin första version fastställdes i december 
1960R. Hur målfördelningen var i SIOP-1 
är fortfarande sekretessbelagt, men det 
är kanske inte orimligt att anta, att Pola
risrobotarna reserverades för de avlägs
na och välförsvarade målen, medan de 
bemannade bombflygplanen sku ll e an
fa ll a gränsnära mål där risken för egna 
för luster inte var så stor. De mål man av
såg beskjuta med ubåtarnas Polarisrobo
tar var städer i Sovjetunionen9. Genom 
att ständigt upprätthålla en förm åga att 
förstöra ett stort antal sovjetiska städer 
skulle de kommunistiska ledarn a av
skräckas ifrån att anfalla städer i USAI0. 

Denna doktrin , kallad "Assured Destruc
tion" hade efter Kenneelyadministratio
nens tillträde ersatt doktrinen om " Mas
sive Retaliation" vilken inte längre be
dömdes som trovärdig11 • 

Porten för Polaris-l robotarna var 
1200 nautiska mil (NM)' 2• Avståndet från 
Moskva till Yinga är 876 NM. För att nå 
Moskva kan man alltså ligga en bra bit ut 
i Nordsjön eller i Norska havet, men fö r 
at t nå städerna bortom Moskva måste 
man komma närmare den skandinaviska 
halvön. Den sto ra miljonstade n Gork ij , 
dit stora delar av den ryska vapenindu
strin va r koncentrerad 13 , ligger 400 km 
öster om Moskva 14

• För att robotarn a 
sk ull e nå Gorkij måste ubåtarna gruppe
ras i Skagerrak. 

Robotarnas träffnoggrannhet 
l luft avtar sprängverkan med tredjepo
tensen på avståndet från detonations-
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punkten. Trots den kraftiga laddningen 
fanns det därför et t behov av att träffa de 
utvalda målen så noggrant som möjligt 15• 

Utan att närmare gå in på och beskriva 
alla de faktorer som påverkar träffsäker
heten med en ballisti sk robot kan vi kon
statera att noggrannheten ökar vid korta 
skjutavstånd. Det fanns äve n ett minsta 
skjutavstånd , inom vilket man inte kunde 
få ned stridsspetsen då polarisrobotarna 
hade motorer med fas t bränsle. En raket
motor med fast bränsle kan inte stängas 
av, utan motorn brinner till dess bränslet 
tar slut. Ett rimligt antaga nde är att mins
ta skjutavstånd var ha lva maxporten. Po
larisrobotarna skulle alltså kunna be
kämpa mål som låg 600 till1 200 NM från 
utskjutningsplatsen '6. En gruppering av 
ubåtarna nära den skand inaviska halvön 
var med andra ord önskvärd av träffnog
grannhetskäL 

Avståndet från ubåtsbasen 
På sin första patrull avseglade George 
Washington från USA:s ostkust och åter
vände dit efte r avslutad patrullering'7 

Detta var dock e tt undantag, redan i fe
bruari 1961 upprättades en framskju ten 
ubåtsbas för den 14.e ubåtsdivisionen i 
vilken George Washington och de fyra 
övriga ubåtarna av denna klass ingick. 
Denna var lokaliserad till Holy Loch , 
Skottland'B. Basresurserna utgjordes av 
ubåtsdepåfartyget Proteus och en flyt
docka. Ombord på depåfartyget och i 
dockan kunde översyner och reparatio
ner av både ubåtar och robotar genom
föras. Ubåtsbesättningarna , det fa nns två 
till varje ubåt, fl ögs ut från USA . Ubåts
basens gruppering i Skottland utesluter 
att ubåtarnas operationsområde skulle 
ligga i östra Medelh avet, varifrån man 
teoretiskt sett skull e kunna nå huvudde
len av de tilltänkta målen. Däremot ute-

sluter inte en bas i Skottland e tt opera
tionsområde i Barents hav, äve n om en 
gruppering till Island då kanske hade va
rit att föredra. 

Avståndet till fiendens baser 
Sovjetunionen byggde efter det andra 
världskriget upp en flottba s av impone
rande storlek i Murmansk. Att US Navy 
sk ull e välja att gruppera sina robotubå
tar i Barents hav, omedelbart utanför 
denna bas förefaller osannolikt av up
penbara skäl. Dels var det lättare för 
Sovjetiska flottan att bedriva ubåtsjakt i 
närheten av egen bas än längre bort, dels 
sk ull e det vara svårare för US Navy att 
försvara robotubåtarna. Robotubåtarna 
hade visserligen goda självförsvarsvapen, 
men att använda dem fick nog ses som en 
nödfalls lösning. Ubåtarnas säkerhet var 
ju av central betydelse för överlevn aden 
av det amerikanska samhället i händelse 
av e tt kärnvapenkrig. 

Skagerrak 
Med stöd av ovanstående är det rimligt 
att anta , att Skagerrak var de amerikan
ska robotubåtarnas primära operations
område under de första åren av 1960-ta
Jet. Från detta område var de tilltänkta 
målen på lagom avstånd. Avståndet till 
den egna basen var kort. Skyddet fö r 
ubå tarna var maximalt bra, hela Norska 
havet ku nde ju avdelas för jakt på de sov
jetiska jaktubåtar som från Murmansk 
försökte ta sig ned till området. Ett effek
tivt försvar av Östersjöutloppen skull e 
fö rhindra att den sovje tiska Östersjöma
rinens fartyg tog sig in operationsområ
det söderifrån. l ett slag hade därmed 
den strategiska betydelsen av Sveriges 
västerhav förändrats. Från att ha varit ett 
havsom råde vilket som helst blev det i 

november 1960 den " ubåtsbastion"'" 
från vilken den amerikanska vedergäll
ningen skulle säkerställas (Assured De
struction) , med andra ord e tt område av 
central betydelse för Förenta Staternas 
säkerhet. 

Det nationella säkerhetsrådet 
och skyddet av 
ubåtsbastionen 
Det natione lla säkerh etsrådet (National 
Security Council , NSC) hade bildats 1947 
och dess uppgift var "to advise the Presi
dent on all matters retating ro national se
curity"20 . Den politik Förenta Staterna 
avsåg föra i ett visst avseende, exempel
vis gentemot ett enskilt land eller grupp 
av länder, Jades vid behov fast av presi
denten i policydok umen t Dessa doku
ment utarbetades av NSC-sekretariatet 
(NSC Planning Board) , under medver
kan av de viktigaste departementen, un
derrättelseorganisationerna samt militär
ledningen, och diskuterades innan fast
ställande i det nationell a säkerhetsrådet. 
Efter fastställaneJet delgavs dokumenten 
berörda departement och myndigheter 
för genomförande.21 På våren 1960 före
låg ett behov av en ny amerikansk policy 
gentemot de tre skandinaviska länderna. 
Ett nytt policydokument utarbetades och 
behandlades fredagen den l april 1960 
vid det 439:e sammanträdet med det Na
tionella säkerhetsrådet under ordföran
deskap av president E isenhower. 

Vid tidpunkten för detta möte var Po
larisubåta rn a på väg att bli operativa ocb 
den första avsk räck ningspatrullen skulle 
påbörjas ett halvår senare. US N a vy torde 
inför mötet ha framfört sta rka önskemål 
om att ubåtsbastionens säkerbet skulle 
förstärkas. Marinchefen, Amiral Arleigh 
Burke deltog också i mötet som försvarets 
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representant22 . Detta kan vara en tillfällig
het, men Burke hade svenskt påbrå , var 
stor vän av Sverige och var säkert den av 
försvarsgrenscheferna som hade störst 
kunskaper om de skandinaviska länder
na23 Han var också som marinchef ansva
rig för de strategiska ubåtarna. 

Förarbetet till och resultatet av detta 
möte har utförligt redovisats i Neutrali
tetspolitik-kommissionens betänkande: 
"Om kriget kommit ... " (SOU 1994:11). 
Kommissionen gör dock inte någon 
koppling mellan Polarisubåtarna och 
USA:s nya policy gentemot de Nordiska 
länderna. Någon sådan koppling åter
finns inte explicit i källmaterialet som 
dock till delar fortfarande är hemlig
stämplat. Norden som bas för vedergäll
ning österut finns omnämnt i det militär
strategiska underlaget från 196024 Kom
missionen noterar detta , men anser att 
"Någon väsentlig förändring i den ameri
kanska synen bör dock inte intolkas i det
ta, med tanke vad som är känt från andra 
källor om J 940- och 50-talens aktiva ame
rikanska planering". Den källa man hän
visar till är Rolf Tamnes bok "The Uni
ted States and the Cold War in the High 
North" . En noggrann genomläsning av 
denna källa ger emellertid, enligt min 
uppfattning, inte någon klar bild av vad 
kommissionen bygger sitt påstående på. 
Vilket stöd källan ger är naturl igtvis en 
bedömningsfråga, men det hade varit 
önskvärt med en tydligare källhänvisning 
i detta fall. 

Resultatet av USA:s nya 
policy gentemot de nordiska 
länderna 
Sverige 
Sverige fick , sig själv ovetande, en myck
et stark säkerhetsgaranti. I händelse av 
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ett sovjetiskt anfall mot Sverige skulle 
USA bistå Sverige militärt. Vi fick där
med samma säkerhetsgarantier som 
NATO-länderna utan att behöva ikläda 
oss några av deras förpliktelser. Vi tick 
också, som enda icke-allierade stat, möj
lighet att köpa den mest moderna för
svarsmaterielen från USA. N a turligtvis 
väckte detta en viss uppståndelse inom 
den del av den amerikanska administra
tionen som inte var införstådd med de 
strängt hemliga bakomliggande moti
ven 25 

Norge och Danmark 
Det militära biståndet till Norge och 
Danmark nära nog fördubblades i ett 
steg mellan 1959 och 196026; detta trots 
att den totala ramen för "military assist
ance" skars ned med 25% 27

• Det är också 
tydligt att USA hade klara riktlinjer om 
vad pengarna skulle användas till. 

Norge fick en ny flottplan med bl.a. 5 
fregatter och 15 ubåtar (varav 12 kom att 
byggas). Antalet rustade fartyg i Norska 
flottan fördubblades. Då alla pengarna 
nu gick till flottan föreslog Norge att an
slaget skulle ökas ytterligare så att inte 
de andra försvarsgrenarna blev lidande.28 

I maj 1960 berättar den norske marin
chefen (CM), Viceamiral Hostvedt, att 
den nu insända planen tillkommit efter 
godkännande av Nordkommandot, 
SACEUR:s29 och SACLANT:s30 chefer 
samt NATO Standing Group. "Amiral 
Hostvedt föreföll mycket nöjd med saker
nas läge"31

• Inriktningen mot ubåtsjakt i 
flottplanen är tydlig och uppgiften att 
nära den norska kusten jaga Sovjetiska 
ubåtar vilka från baserna på Kolahalvön 
försökte ta sig ned mot skagerrak synes 
mig vara den mest sannolika32 . Officiella 
motiv till den nya flottplanen saknas el
ler är diffusa 33 • 

Även i Danmark skedde en mann 
upprustning med minfartyg och fregat
ter34. Den största förändringen var dock 
tillskapandet av ett internationellt kom
mando för försvaret av Östersjöutlop
pen, BALT AP. Detta kommando som bil
dades 1961 35 tillkom på initiativ av den 
amerikanske NATO-chefen i Europa, 
General Norstad. Denne försäkrade sig 
även om ett reellt amerikanskt inflytan
de i kommandots arbete genom att tillse 
att 30 % av stabspersonalen skulle vara 
amerikansk . Chefen skulle dock alltid 
vara från Danmark 36 

Medvetenheten om 
ubåtsbastionens existens 
Det går att fastställa att ingen inom Sve
riges militära ledning var medveten om 
eller reflekterade över Polarisubåtarnas 
operationsområden, detta trots att myck
et av informationen om robotarnas porte 
och mål var öppen och tillgänglig redan i 
början av 1960-talet. Hade någon i mili
tärledningen börjat fundera över ubåtar
nas gruppering skulle detta omedelbart 
ha resulterat i frågor till attachekontoret 
i Washington. Några dylika förfrågningar 
har inte återfunnits. Den enda geografis
ka information som marinattachen spon
tant lämnar är att Polarisubåtarna "full
gör patrulltjänst i A tlanten"37

. Den strate
giska studie som chefen för Marinkom
mando Väst (MKV) genomförde på or
der av chefen för marinen i början av 
1960-talet, nämner inte heller Polaris
ubåtarna3~ . I studien redogör marinkom
mandochefen för sin grundsyn på de 
strategiska förhållandena inom sitt ope
rationsområde. Studien angavs bilda 
grunden för krigsplanläggningen inom 
marinkommandot De uppfattningar 
som kommer till uttryck i studien torde 

ha varit representativa för ledande ma
rinofficerare.39 

På sovjetisk sida var man däremot väl 
medveten om Polarisubåtarna och deras 
operationer. Naturligt, eftersom man up
pehöll sig i de städer som var robotarnas 
mål. Enligt spionen Wennerström; " Man 
sade på sovjetisk sida flera gånger, att man 
hyste stor oro för de amerikanska polaris
ubåtarna, d. v. s. de atomkraftdrivna ubå
tar, som är utrustade med långdistansra
keter. Man räknade med att dessa ubåtar 
för alt nå vissa mål skulle söka sig nära de 
ryska kusterna. Man ansåg det tänkbart 
att dessa skulle kunna söka sig in mot 
Sveriges västkust eller t.o.m. in i Öster
sjön"40 

Det finns här anledning att kommen
tera det faktum att Östersjön aldrig var 
aktuell som operationsområde för Pola
risubåtarna. Visserligen skulle man kun
na nå längre bort belägna mål om man 
gick in i Östersjön men dessa mål kunde 
även nås från östra Medelhavet. Dessut
om måste inlöpandel i Östersjön ske i yt
läge, då d j u pet i Stora Bä !t bara är 14 me
ter och ubåtens djupgående vid peri
skopsdjup är ungefär 20 meter. Ett ope
rationsområde i Östersjön skulle också 
innebära att ubåten kom nära de sovje
tiska flottbaserna. Den sovjetiska Öster
sjömarinen skulle alltså kunna jaga ro
botubåtarna utan att dessa skulle ha rele
vant skydd av jaktubåtar och andra mari
na enheter. Den avgörande nackdelen 
med Östersjön som operationsområde är 
dock den låga salthalten. I världshaven är 
salthalten ung 33 promille men i Öster
sjön är den 6- 7 %o. Varje promilles änd
ring av salthalten innebär för en 1000-
tons ubåt att tyngden förändras med ett 
ton. Polarisubåtarna vägde 6700 ton . 
Skillnaden i salthalt är minst 25 %o. Detta 
innebär att ubåten blir 6,7:'25=167,5 ton 
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tyngre i Östersjön. Detta är mer än vad 
ubåtens reglersystem klarar av att kom
pensera . 

Ubåtarnas uppträdande i 
operationsområdet 
För att förstå hur ubåtarna uppträdde 
när de väl hade kommit in i sitt tilldelade 
operationsområde behövs en relativt 
omfattande analys och beskrivning av 
vilka krav som måste vara uppfyllda för 
att en robotavfyrning skall lyckas. 

Ubåten måste överleva fram till 
skottögonblicket 
Ubåten valdes som vapenbärare på 
grund av dess osårbarhet. En ubåt under 
gång kan detekteras med passiva sonare r 
av t.ex. en fientlig jaktubåt, då dess ma
skineri och propellrar sänder ut ljud i 
vattnet. En ubåt som svävar stillaliggan
de eller ligger på bottnen är väsentligt 
tystare och torde i praktiken vara omöj
lig att upptäcka med passiv spaning. Vid 
robotskott kan naturligtvis roboten indi
keras över ytan. Själva utskjutningen är 
också bull rig och kan avlyssnas under 
vattnet på stora avstånd . Men eftersom 
robotarna kan avfyras med en minuts 
mellanrum kommer hela robotlasten att 
avfyras på femton minuter. Endast enhe
ter som befinner sig på plats och har an
fallsorder hinner ingripa på denna korta 
tid. Efter att ha skjutit sina robotar har 
ubåten fullgjort sitt uppdrag och är ur 
strategisk synpunkt ointressant. 

Maximalt avfyrningsdjup 
Att starta en ballistisk robot under vatt
net är ett besvärligt men lösbart tekniskt 
problem. Polarisrobotarna utsattes för 
det omgivande vattentrycket från skott
ögonblicket till dess roboten bröt vatten-
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ytan. Före skott var roboten skyddad 
från vattentycket av den tryckfasta lucka 
som täckte robottuben . När luckan öpp
nats skyddades roboten av ett membran 
som utestängde vattnet, detta för att inte 
havsvattnet skulle skada de elektriska 
förbindelserna med ubåten fram till 
skottögonblicket Vid skott sköts roboten 
ut genom membranet. Ju större vatten
djup roboten skulle tåla ju tyngre och 
starkare måste robotskalet göras, med 
minskad flygporte som följd. Membranet 
kunde inte heller göras hur starkt som 
helst. Det är därför rimligt att anta att ro
boten bara kunde avfyras på relativt litet 
vattendjup. Exakta uppgifter är hemliga , 
men ett rimligt antagande är att roboten 
kunde avfyras på max30m eller 100-fots 
köld j up. 

Ubåtens fart vid avfyrning 
Roboten skjuts vertikalt upp mot vatten 
ytan. Före skott måste roboten vara 
"stelt" lagrad i sin robottub, eftersom 
varje avvikelse från tubens uppmätta 
axel kommer att resultera i ett stort bom
avstånd vid målet41

• Under den korta tid 
roboten lämnar robottuben utsätts den 
del av roboten som kommit över däcket 
av en horisontell kraft om ubåten gör fart 
genom vattnet. Robotens förmåga att ta 
upp horisontella krafter vilka varierar 
över robotskalets yta, är beroende på hur 
starkt och tungt detta konstrueras. stor
leken på den horisontella kraften är ex
ponentiellt beroende av ubåtens fart ge
nom vattnet. Att avskjuta robotarna då 
ubåten går med hög fart är därför helt 
uteslutet. Det måste ha funnits en högsta 
tillåtna fart för avfyring av robotarna. 
Hur hög denna fart var, är fortfarande 
hemligt, men den kan inte ha varit högre 
än ett par tre knop. Den optimala farten 
vid avfyring är naturligtvis noll knop, ef-

tersom roboten då inte utsätts för någon 
brytande kraft under avfyringsförloppet 
På de bilder av Polarisskott från ubåt i 
uläge som finns kan man också konstate
ra att ubåten ligger still 4 2 

Ubåtens djuphållning efter 
robotskott 
En ubåt i uläge är tyngdlös och kan där
för ligga stilla och "sväva" utan att flyta 
upp till ytan eller sj u nk a ned till botten. 
Ubåten är då "stillaliggande avvägd". 
Gör ubåten fart genom vattnet kan den 
ändra sitt djup genom att med rodren 
styra upp och ned i vattenvolymen. Ubå
ten är viktstabil till skillnad från övervat
tensfartyg, som är formstabila. Med vikt
stabilitet menas att ubåtens viktstyngd
punkt ligger lägre än det undanträngda 
vattnets tyngdpunkt. Det rätande mo
mentet för en viktstabil ubåt är lika stort 
("litet") i långskeppsled som i sidled43 

Om en besättningsman går från aktern 
till fören i en ubåt, som är stillaliggande 
avvägd , kommer ubåtens trim att föränd
ras om inte trimvatten pumpas i motsatt 
riktning. Vid robotskott ges roboten en 
kraftig impuls uppåt. Ubåten får därmed 
en lika stor impuls nedåt. Denna impuls 
har två effekter på ubåten, dels börjar 
den sjunka, dels börjar den pendla eller 
"gunga" i långskeppsled44 

Då roboten lämnar robottuben fylls 
denna helt av det inströmmande vattnet. 
Roboten i sig själv är tyngre än den vat
tenvolymen den undantränger varför 
ubåten borde blir lättare efter skott, 
men då även själva robottuben hålls 
torrt före skott blir dock resultatet det 
motsatta45 . Den nedåtriktade impulsen 
och ubåtens viktökning vid skott gör att 
ubåten kommer att sjunka nedåt, under 
pendling, om inga motåtgärder vidtas. 
Skall man bara avfyra en robot kan man 

öka farten efter skott och hålla uppe 
ubåten med hjälp av djuprodren till dess 
att ubåten ånyo är korrekt avvägd. Om 
man däremot vill avfyra alla sexton ro
botar i snabb takt torde det enda sättet 
att bibehålla ubåten som en stabil platt
form under hela skjutförloppet vara att 
lägga sig på botten46 

Robotarnas träffnoggrannhet 
Jag har tidigare konstaterat att robotar
nas träffnoggrannhet var beroende av 
skjutavståndet. Ubåtens uppträdande 
före skott spelade också in. Varje fel i 
uppfattningen om var ubåten befann sig 
vid skottögonblicket resulterar i ett lika 
stort fel i robotens nedslagspunkt. Mel
lan varje positionsbestämning beräknar 
ubåten sitt läge med s.k. död räkning. Lä
gesfelet kommer därför långsamt att öka 
fram till dess man gör en ny lägesbestäm
ning. Om man däremot väljer att lägga 
sig still på botten omedelbart efter det att 
man gjort en positionsbestämning be
hövs ingen död räkning och något tidsbe
roende fel kommer inte att uppstå. 

Ubåtens uppfattning om norr 
Roboten har ingen egen möjlighet att be
stämma var norr är utan måste få denna 
uppgift från ubåten. Efter avfyrningen 
kommer roboten att vika av i den uträk
nade vinkel i förhållande till norr som 
krävs för att träffa målet. Är ubåtens 
uppfattning om norr felaktig kommer ro
boten att missa målet. Ett vinkelfel på l 
milliradian (eller 0,057 grader) ger på 
1200NM ett bomavstånd på 2000 meter. 
För att noggrant bestämma nordrikt
ningen var de nu aktuella ubåtarna ut
rustade med en enorm gyroanläggning, 
gyrosnurran hade en diameter på 8 fot 
och vägde 22 ton 47

. Med en så stor an-
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läggning kunde norr bestämmas med 
stor noggrannhet. Då gyrosnurran trots 
sin storlek påverkas av ubåtens rörelser 
förbättras dess precision om ubåten lig
ger still på botten. 

Slutsats 
I operationsområdet låg ubåtarna stilla 
på bottenlägesplatser i väntan på att ro
botarna skulle avfyras. 

Polarisubåtarnas "två loggar" 
Det finns ett bevis för att ovanstående 
slutsats är korrekt. Den anordning med 
vilket ett fartyg mäter sin fart genom 
vattnet kallas för "logg". Loggen sitter 
alltid, av naturliga skäl, i botten på farty
get. I februari 1960 rapporterar den 
svenske marinattachen i Washington att 
Polarisubåtarna kommer att utrustas 
med två loggar av en helt ny typ: " En i 
botten och en över däcket, den senare för 
mätning av fart, ev. ström i samband med 
avskjutning av Polarisrobotarna"48

• Atta
chen reflekterar inte närmare över detta 
märkliga förhållande men det bevisar att 
Polarisrobotarna avsågs skjutas med 
ubåten på bottenläge. 

Det är nämligen endast då ubåten lig
ger på botten som den övre loggen be
hövs. Den undre loggen sticks ut ca 30 
tum från skrovet och måste således tas in 
innan bottenläge intages. Normalt be
hövs ingen logg alls när man ligger på 
botten, men polarisubåtarna behövde en, 
då man innan robotskott måste kunna 
förvissa sig om att inte vattenströmning 
orsakad av havsvattnets rörelser var så 
kraftiga att de riskerade att skada robo
ten vid utskjutningen49 Att detta ansågs 
nödvändigt visar även på hur känsliga ro
botarna var, ty havsströmmen uppgår 
sällan till mer än en a två knop. 
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Bottenlägesplatser vid 
Västkusten 
I princip kan en ubåt inta bottenläge var 
som helst. Ojämna och steniga bottnar 
bör dock undvikas p.g.a. risken att skada 
rodret och propellern. En förutsättning 
är även att inte rodret, propellern eller 
någon annan känslig utrustning sticker 
ned under ubåtens kölstråk50 De strate
giska ubåtarna hade en botten utan ut
stickande delar och de kunde därför utan 
problem inta bottenläge. Kravet på bot
tenlägesplatser med lämpliga bottendjup 
gör att dessa ubåtar hade ett motiv att 
uppträda innanför Sveriges territorial
vattengräns. Räckviddsmässigt skulle 
man mycket väl kunna ligga kvar utanför 
gränsen som före 1979 bara gick 4 NM ut 
från baslinjen, men bottendjupen därute 
är för stora5 1

. När ubåten väl intagit bot
tenläge kan den ligga kvar länge. Något 
tidsberoende lägesfel uppstår ju inte och 
kontakten med omvärlden sker via kraf
tiga långvågssändare52. 

Ubåtsjakten på Västkusten 
1966 
Den 24 oktober 1966 genomförs en 
märklig ubåtsjakt utanför Lysekil. Efter 
det att en värnpliktig sett ett ubåtstorn 
ovanför vattenytan , får minsveparna 
Biaekan och Dämman sonarkontakt med 
ett stillaliggande föremål 2 NM rätt väst 
om Gävens fyr. Bottendjupet på platsen 
är 29 meter, slät botten. Kontakten bibe
hölls under mer än två timmar, och före
målet låg hela tiden still. Minsveparna 
lyckas manövrera sig fram till en position 
rakt över det och släpper ned två 50 kilos 
järnkulor fastsatta i en wire. Wiren slack
ar då man firat ut cirka tio meter. Det är 
uppenbart att kulorna vilar på ett fast fö
remål. Efter någon minut släpas kulorna 

av föremålet och wiren sträcks åter upp. 
Omedelbart därefter blir det mycket 
oroligt i vattnet , Dämman bedömer att 
det skummar och bubblar inom ett områ
de med en diameter på 10 meter. Det är 
vid tillfället mörkt så fenomenet kan 
bara ses i signalstrålkastarens ljus. Något 
senare får minsveparen Hasslö, som 
kommit till området, radarkontakt med 
något som bedöms vara ett ubåtsperi
skop. En sjunkbomb fälls och därefter 
upphör kontakterna. 

Vid genomgångarna efteråt utgår 
man hela tiden ifrån att det var en kon
ventionell ubåt, om det nu var någon 
ubåt, som låg still och svävade 10 meter 
över botten.53 Att det kunde vara en så 
stor ubåt att den i själva verket låg på 
botten och hade torntaket 10 meter un
der havsytan verkar aldrig ha fallit delta
garna in. Men om det var en amerikansk 
robotubåt av Georg Washington-klass så 
stämmer måtten mycket väl. Motivet till 
varför en sådan ubåt skulle ligga just där, 
på svenskt territorialvatten, är också tyd
ligt. Ä ven om det inte går att bevisa in
nan man får tillgång till ubåtarnas logg
böcker så är det mycket som talar för att 
det var en robotubåt som av en händelse 
upptäcktes på svenskt vatten denna ok
toberdag 1966. 

Sammanfattning 
Tillkomsten av de strategiska robot
ubåtarna 1960 inledde en ny fas av det 
kalla kriget. Inledningsvis var dessa ubå
tars primära operationsområde beläget i 
Skagerrak. I och med att antalet operati
va ubåtar ökade och deras robotar fick 
större räckvidd , spreds operationsområ
det till andra delar av världshaven. ska
gerrak kom dock att behålla sin betydel
se som ubåtsbastion långt in på 1980-ta-

le t genom det enkla faktum att det är elen 
del av det salta världshavet som ligger 
närmast Moskva, robotarnas primärm ål. 

Genom utformning av en ny ameri
kansk policy gentemot de noreliska län
derna förmåddes dessa att på olika sätt 
bidraga till skyddet av ubåtsbastionen. 
Sverige fick i utbyte mot ett starkt för
svar unika säkerhetsgarantier och möj
lighet att köpa elen mest moderna för
svarsmaterielen. Norge och Danmark ge
nomförde en marin upprustning till hälf
ten betald av USA. Ett enhetligt kom
mando för försvaret av Östersjöutloppen 
(BALTAP) bildades. 

De tekniska svårigheter som är för
knippade med skjutning av en ballistisk 
robot ifrån en ubåt i undervattensläge 
innebär att ubåten bör ligga på botten 
vid skott. För att finna bottenlägesplatser 
medlämpligt bottendjup finns det anled
ning att tro att ubåtarna regelbundet 
uppsökte svenskt sjöterritorium. Väl på 
plats kunde de ostört ligga där i dagar, 
veckor eller månader i väntan på Ragna
rök, då robotarna skulle avfyras. Åtmins
tone vid ett tillfälle blev en av dessa ubå
tar med stor sannolikhet upptäckt. 
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Kapten 
ULF WELIN 

Kapten UlfWelin tjänstgör för närvarande som 
stridsledningsofficer på korvetten 1-/MS Malmö 

Behövs Rules of Engagement- argument för och 
emot 

Krig och politik är två företeelser som varit intimt förknippade genom den mänskli
ga historien. Vapen har varit och ärfortfarande ett verktyg som ofta används för att 
lösa tvister i ett land eller mellan två stater när de politiska argumenten börjat tryta. 
Den 26 juni 1945 bildades under högtidliga former Förenta Nationerna i San 
Fransisco och allt sedan dess har medlemsstaterna i och med stadgarna lovat att ald
rig använda våld för att lösa mellanstatliga tvister. Verkligheten är som bekant fjär
ran från den världsfred som FN har som mål att skapa. Tvärtom läser man dagligen 
om oroligheter och stridigheter på olika ställen i världen. Ibland handlar det om 
strider i fjärran länder, ibland handlar det om länder som ligger betydligt närmre. 
Till exempel har kriget på Balkan, som nu pågått av och till under ett helt decenni
um, under åren skördat tusentals civila offer och orsakat personliga tragedier för 
långt fler. 

Samtidigt som antalet väpnade konflik
ter i världen ligger på en fortsatt hög nivå 
så har också konfliktens karaktär föränd 
rats dramatiskt. Det är inte längre någon 
som tror på det scenario som byggdes 
upp under "kalla kriget" där segraren 
vann en total seger och förloraren utsat
tes för en fullständig föröd else. Istället 
har det uppstått ett nytt begrepp på kon
fliktskalan. Konflikter som inte innebär 
krig (OOTW)' ställer nya krav på FN. 

Förenta nationerna var mell an 1949 
och 1998 inblandade i 49 fredsbevarande 
operationer. Sjutton av dessa operatio-

ner pågår fortfarande. 2 Men väpnade 
styrkor ställda under FN:s mandat har 
också genomfört företag som ligger hög
re på konfliktskalan än de traditionellt 
fredsbevarande uppgifterna. Operatio
ner som "Desert Storm" under kriget 
mellan Irak och Kuwait3 och "Sharp 
Guard" i Adriatiska Havet4 är exempel 
på hur FN intagit en offensivare hållning 
för att snabbt lösa konfl ikter som annars 
hotar att sprida sig. l dessa fall har säker
hetsrådet enats om resolutioner som 
inneburit att de styrkor som skickats till 
konfliktområdet stött sig på ett mandat 
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som medgett en större möjlighet att bru
ka våld än vad som är tänkbart under ett 
fredsbevarande uppdrag. FN:s nya roll 
ställer också nya och hårdare krav på de 
medlemsländer som ställer upp med väp
nad trupp. De styrkor som sänds iväg 
måste vara tränade och utrustade för att 
kunna uppträda i situationer som sträck
er sig över hela spektret från fredsbeva
rande till fredsframtvingande uppgifter. 
Den massiva mediebevakningen gör ock
så att kraven på en FN-styrka har föränd
rats. Misstag och alltför hårdhänta meto
der går inte att dölja och kan snabbt få en 
positiv världsopinion att svänga över och 
bli negativ. Därför har också tekniken ut
vecklats mot "smarta vapen" och andra 
medel som gör att insatserna kan genom
föras med så små skador på människor 
och egendom som möjligt. 

FN:s ställning som fredsbevarande or
ganisation är beroende av att soldater ur 
styrkan inte begår handlingar som avviker 
från det politiska mål som är uppsatt för 
operationen. Det kan emellertid vara 
svårt att uttrycka den politiska viljan på 
ett sätt som medger att förbanden kan 
lösa sitt uppdrag utan att de känner att de 
har begränsat manöverutrymme. För att 
minska denna friktion förses förbanden 
med Rules of Engagement (ROE). Dessa 
ska ge alla, från den militära befälhavaren 
till den enskilde soldaten, vägledning om 
hur de ska gå till väga för att lösa sin upp
gift. Syftet med denna uppsats är att klar
göra innebörden av R u les of Engagement 
samt vilka för- och nackdelar som ROE 
innebär för det militära arbetet i en oros
härd. Den kommer också att behandla 
FN:s mandat som fredsbevarande organi
sation och svensk lagstiftning. 

Världssamfundets mandat 
Efter andra världskrigets slut insåg re-
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geringar runt om i världen behovet av en 
organisation som kunde verka som mot
vikt till en uppseglande konflikt. 1945 bil
dades Förenta Nationerna som i sin stad
ga från den 26 juni samma år bland annat 
stiftat följande: 

"Vi , de förenade nationernas folk , be
slutna ... att skapa de villkor, som äro 
nödvändiga för upprätthållande av rätt
visa och aktning för förpliktelser. .. och 
att i dessa syften ... förena våra krafter till 
upprätthållande av internationell fred 
och säkerhet, godtaga grundsatser och 
införa metoder, som giva säkerhet för att 
vapenmakt icke kommer till användning 
annat i gemensamt intresse, samt att anli
ta gemensamma verksamhetsformer för 
att främja sociala och ekonomiska fram
steg för alla folk."5 

Vad finns det då för mandat för FN 
att vidta konfliktpreventiva åtgärder? 
FN-stadgans artikel 2:3 slår fast grund
satsen att medlemsstaterna skall "lösa 
sina internationella tvister med fredliga 
medel på sådant sätt, att internationell 
fred och säkerhet samt rättvisan icke sät
tas i fara ."6 Denna förpliktelse utvidgas 
vidare i stadgans artikel 33 som säger att 
parterna skall försöka nå en lösning ge
nom "förhandlingar, undersökningsför
farande, medling, förlikningsförfarande, 
skiljedom, rättsligt avgörande, anlitande 
av regionala organ eller avtal eller ge
nom andra fredliga medel efter eget 
va1."7 Artikel 33 utgör tillsammans med 
våldsförbudet som framgår av stadgans 
artikel 2:4 och uttolkningen av aggres
sionsbegreppet från 1974, det så kallade 
"aggressionsförbudet"8, grunden för to
talt förbud mot vapenanvändning så 
länge som det inte strider mot rätten till 
självförsvar enligt artikel 51 eller de än
damål som FN-stadgan föreskriver. 

Trots våldsförbudet har det uppstått 

tillfällen där konflikter eskalerar eller 
hotar att eskalera till krig. Författarna till 
FN-stadgan var naturligtvis medvetna 
om detta faktum. De instiftade därför 
inte bara " rätten till självförsvar" utan 
också en möjlighet och skyldighet för sä
kerhetsrådet att ingripa närhelst ett hot 
mot internationell fred och säkerhet 
uppstår. Enligt FN-stadgan har FN ingen 
generell rätt att blanda sig i en stats inre 
angelägenheter. Skulle däremot ett lands 
agerande på något sätt skapa en situation 
som innebär att freden och säkerheten i 
regionen är hotad medges det undantag. 
Enligt FN-stadgans kap VI så är parterna 
skyldiga att vidta åtgärder för att lösa 
konflikten med fredliga medelY Säker
hetsrådet ska härvid spela en aktiv roll 
och så långt som möjligt uppmuntra och 
stödja en fredlig lösning på konflikten . 

Skulle det visa sig att alla ansträng
ningar är verkningslösa och parterna vid
tar åtgärder som kan innebära bruk av 
vapenmakt så medger FN-stadgan ytter
ligare medel för att lösa konflikten. sä
kerhetsrådet kan då vidta åtgärder enligt 
stadgans kap Vll. 10 Först och främst 
innebär det ingripanden enligt art 41, vil
ket innefattar åtgärder som inte medför 
bruk av vapenmakt. Exempel på sådana 
är avbrott i de ekonomiska och diploma
tiska förbindelserna . Skulle inte dessa åt
gärder få önskad effekt kan säkerhetsrå
det enligt stadgans art 42 besluta om 
tvångsmedel som innebär bruk av vapen
makt.11 När Säkerhetsrådet har beslutat 
om vilka åtgärder som skall vidtas upp
rättas ett avtal med en eller flera med
lemsstater för att kunna bilda en väpnad 
styrka enligt FN-stadgans artikel 43. 12 

Denna artikel innefattar inte bara avtal 
som rör väpnad trupp utan även bistånd 
och olika förmåner som behövs för att 
göra operationen möjlig. 

Fredsbevarande operationer 
FN-styrkor kan insättas i en rad olika 
fredsfrämjande operationer. 13 Det finns 
dock en form av operation som inte finns 
upptagen i FN-stadgan och det är den 
fredsbevarande . Operationer av denna 
typ, som traditionellt varit den mest an 
vända formen av ingripande från FN:s 
sida finner varken stöd i stadgans sjätte 
eller sjunde kapitel. Istället hamnar 
fredsbevarande operationer i en gråzon 
mittemellan . 

Som juridisk grund för denna typ av 
operationer används ett kapitel som be
nämns "VIJ/2" 14 Eftersom detta kapitel 
inte finns nedtecknat innebär det att det 
inte finns några definitiva ramar om hur 
en fredsbevarande operation ska se ut. 
Klart är dock att utplacering av fredsbe
varande styrkor sker i konsensus med de 
stater som omfattas av operationen. 
Uppkomsten av kapitel Vll/2 är ett gott 
exempel på hur världssamfundet har ut
ökat sina befogenheter för att man ska 
kunna nå sina grundläggande mål. säker
hetsrådet har visat att innovationer som 
avviker från den ursprungliga lydelsen av 
FN-stadgan, om än oskrivna, kan använ
das för att främja en fredlig lösning av de 
situationer som uppstår. 15 

Svensk lagstiftning 
"Om Sverige efter förfrågan skulle be
sluta att delta med väpnad trupp i en FN
ledd operation sker detta i överensstäm
mande med regeringsformens 10 kapitel 
9 §: 

Regeringen får insätta rikets försvars
makt eller del därav i strid för att möta 
väpnat angrepp mot riket. Svensk väp
nad styrka får i övrigt insättas i strid eller 
sändas till annat land endast om 

l. Riksdagen medgiver det, 
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2. det är medgivet i lag som angiver 

förutsättningarna för åtgärden, 

3. skyldigheten att vidtaga åtgärden 

följer av internationell överenskom

melse eller förpliktelse som godkänts 

av riksdagen."16 

1992 fick regeringen utökat mandat 

att skicka trupp för internationella insat

ser utan att först höra riksdagen. 17 Lagen 

(1992:1153) om väpnad styrka för tjänst

göring utomlands grundar sig delvis på 

OSSE:s18 roll på det fredsbevarande om

rådet. Lagen består av tre paragrafer som 

nedan återges i sin helhet: 

"l § Regeringen får på begäran av 

Förenta nationerna ell er beslut som 

fattas av Organisationen för säker

het och samarbete i Europa ställa en 

väpnad styrka till förfogande för 

fredsbevarande verksamhet utom

lands. 
2 § personal som ska ll tjänstgöra i 

väpnad tjänst för fredsbevarande 

verksamhet utomlands skall anställas 

särskilt för denna uppgift. Personalen 

skall ingå i en utiandsstyrka inom 

Försvarsmakten. 

3 § Högst tretusen personer ur ut

landsstyrkan får samtidigt tjänstgöra 

utomlands i väpnad tjänst." 19 

Lagen gäller dock bara vid fredsbe

varande verksamhet. Skull e operatio

nen övergå till att bli fredsframtvingan

de enligt FN-stadgans kapitel VII måste 

ett beslut om fortsatt deltagande för

ankras i riksdagen.20 Inom Försvars

makten organiseras sedan den styrka 

som ska användas för internationell 

verksamhet. Detta sker enligt lagen 

(1999:568) om utiandsstyrkan inom För

svarsmakten. Anställning i utiandsstyr

kan sker genom skriftligt avtal och per

sonalen lyder under fastställda disci

plinlagar.21 
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Fredsfrämjande styrkors 

status i värdlandet 

När en stat skickar trupp för att delta i en 

av FN sanktionerad operation står den i 

regel inte under eget befäl. Tvärtom 

överlämnas i praktiken en del av den mi

litära kontrollen till den organisation 

som leder operationen. De enski lda sta

terna behåller dock administrativa funk

tioner och de har också ett ansvar i disci

plinära ärenden. Dessutom lyder den 

fredsfrämjande styrkan fortfarande un

der nationelllag.22 

Innan förbandet påbörjar uppdraget 

har regeringen i det land som skickar 

styrkan slutit ett avtal om styrkans status 

med det land på vilkens territorium ope

rationen skall genomföras. Detta avta l, 

"Status-of-Forces Agreement" (SOFA), 

reglerar styrkans, den enski lde soldatens 

och ibland även civila personers privile

gier, immunitet och ansvar. De grundläg

gande frågor som avhandlas i ett SOFA 

är: (l) Styrk ans oberoende i förhållande 

till myndigheterna i den stat på vars terri

torium operationen genomförs; (2) Styr

kans rörelsefrihet; (3) Värdlandets av

saknad av jurisdiktion över styrkans per

sona\.23 
Som exempel så kan avta let innehålla 

en överenskommelse om att styrkan inte 

betalar skatt för varor som skickas till el

ler ifrån det land där de befinner sig. De 

kan också vara undantagna lagar om 

pass och visum då detta i regel tar lång 

tid att administrera. Medlemmar ur styr

kan har också skyldigheter som att till 

exempel undanhålla sig från bråk under 

permissioner och att inte lägga sig i lan 

dets inre angelägenheter. Ett SOFA sluts 

inför respektive fredsbevarande opera

tion, varför innehållet varierar något från 

fall till fal\. 24 SOFA-avtalet gäller som ti-

digare sagts för fredsbevarande trupp. 

Om uppdraget däremot sk ull e vara av 

fredsframtvingande karaktär e ll er sku lle 

svänga över från fredsbevarande till 

fredsframtvingande ändras förutsätt

ningarna i avta let. Då finns det risk för 

att grundförutsättningarna i SOFA blir 

överspelade.25 Värdlandet skulle inte 

längre ansvara för FN-styrkornas säker

het. soldaterna ur den fredsframtvingan

de styrkan skulle också förlora immuni

tet och bli behandlade enligt krigets la

gar. 

FN -styrkornas folkrättsliga 

status 
I folkrätten finns en väl förankrad upp

delning av ett lands väpnade styrkor i 

kombattante126 och icke-kombattanter. Den

na indelning kan dock inte utan vidare 

appliceras på FN-personal. Vid en freds

bevarande insats enligt kapitel Vll/2 ut

gör FN-styrkorna inte part till konflikten. 

De är på plats för att upprätthålla ett 

fredsbevarande mandat och tillgriper 

vapenmakt endast i självförsvar och intar 

därmed en särställning i förhållande till 

andra väpnade styrkor i området. När 

FN-styrkornas status ska beskrivas finns 

det därför anledning att inte använda ter

mer som kombal/anter och icke-kombat

tanter, vilket också medför att det folk

rättsliga skydd som dessa grupper åtnju

ter inte kan tillämpas på en FN-styrka. 

Detta betyder i princip att FN-styrkor i 

vissa lägen skulle sakna folkrättsligt 

skydd. 
För att komma till rätta med detta 

problem antog Generalförsamlingen den 

9 december 1994 en konvention angåen

de skyddet för FN-personal och annan 

till FN knuten persona\.27 Denna kon

vention omfattar två typer av operatio-

ner; dels fredsbevarande operationer un

der kapitel VU/2 och fredsframtvingan

de moment under kapitel VII, dels ope

rationer där Säkerhetsrådet eller Gene

ralförsamlingen fastslagit att det förelig

ger en utomordentlig risk för personalen 

som deltar. 28 

Konventionen föreskriver också ett 

straffrättsligt ansvar för de brott som be

gås mot FN-personal där FN:s medlems

stater åläggs en aktiv roll för att åtala el

ler utl ämna de personer som begår dessa 

brott. Det har dock riktats kritik mot 

konventionen eftersom andra artikeln 

anses vara o lyckligt formulerad: 

"This convention shall not apply to a 

United Nations operation authorized by 

the Security Council as an enforcement 

action under Chapter VII of the Carter 

of the United Nations in which a ny of the 

personneJ are engaged as combatants 

against organ ized armed forces and to 

which the law of international armed 

conflict applies."29 

Konventionen gäller alltså inte om 

någon FN-personal uppträder som kom

battant mot organiserade väpnade styr

kor. Här finner jag två problemområden: 

1. Artikeln kan tolkas på ett sätt som 

innebär att det räcker att en person ur 

FN-styrkan uppträder som kombat

tant för att all personal som deltar i 

operationen ska betraktas som kom

battanter30 Det innebär att någon av 

parterna i en konflikt skulle kunna 

kullkasta en hel FN-operation genom 

att agera på ett sådant sätt att FN-per

sonal tvingas uppträda som kombat

tanter. 
2. Konventionens andra artikel talar 

om organiserade väpnade styrkor. 

Vilken status ska terrorister och an

dra grupper som faller utanför folk

rättens ram tilldelas? 
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En tolkning av konventionen enligt 
pun kten 1 anser jag som mycket o lycklig 
e ftersom den riktar skepsis mot FN:s tro
värdighet. En sådan tolkning antyder att 
det inte är FN utan parterna till konflikten 
som kontrollerar en av FN sanktionerad 
operation. De tta är naturligtvis inte rim
ligt. E nligt min mening är det endast sä
kerhetsråde t eller Generalförsamlingen 
som kan besluta när FN-styrkan deltar 
som stridande part i konflikten och där
med när personalen ska anses som kom
battanter. H är spe lar ROE en oerhört vik
tig roll. Följe r FN-personal en utgivna reg
ler borgar detta för att deras särställning 
som icke legitima mål kan bevaras. 

Frågan om terroristers status har åter 
väckts till liv e fte r attackerna mot World 
Trade Center i New York den 11 septem
ber 2001. Jag vill påstå att terrorister inte 
har rätt tillnågot som helst skydd i folk
rättslig mening. Därmed har jag inte sagt 
att de kan behandlas hur som helst. Må
let med en aktion mot en terroristorgani
sation måste syfta till att gripa de ansva
riga och ställa dessa inför rätta vid of
fentliga domstolar. 

Vad är Rules of Engagement? 
Många länder, framförallt de länder som 
har en framträd ande roll i fredsbevarande 
operationer, bar idag ett regelverk som 
styr sina styrkors uppträdande i fall av 
väpnad strid. Detta regelverk kallas all 
mänt för Rules of Engagement och kan 
vara utformade på flera olika sätt. Det 
finns ROE som är utformade som Stan
ding Rules of Engagement, SROE, vilket 
innebär att de är grundläggande regler för 
samtliga vapengrenar ocb framförallt gäl
lande vid angrepp på nationella intressen. 
Dessa används sedan som grund för fram
tagning av Rul es of Engagement gällande 
för specifika operationer ell er som vapen-
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grensvisa instruktioner. Ett exempel på 
SROE är den av Cheifs of Staff utgivna 
"Standing Rul es of Engagement for US 
Forces"3 t, som styr ROE för amerikanska 
styrkor. Ett ann at exempel är det av 
NATO utgivna "MC 362"32 som ger direk
tiv inför en NATO-ledd operation. ROE 
kan definieras på två plan, dels på ett stra
tegiskt ocb de ls på ett taktiskt/operativt 
plan. På det strategiska planet kan ROE 
defin ieras enligt fö ljande: 

ROE är direk tiv utgivna av högre mi
litär chef för att belysa under vilka om
ständigheter och med vi lka begränsning
ar som egna mark- , luft- eller flottstyrkor 
får initiera eller efter angrepp engagera 
och bibehålla stridskontakt med en fi en
de. ROE är det medel som högkvartere t 
och högre chefer använder sig av för att 
reglera användning av vapenmakt i en
lighet med politiska och militära direktiv, 
samt i enli ghet med nationell och inter
nationelllag.33 

D efinitionen på det taktisk/operativa 
planet kan formuleras: 

ROE är den militära chefens regler 
för våldsanvändning. 34 

Syftet med ROE är alltså att på alla 
pl an ge den militära chefen möjlighe t att 
begränsa sina truppers e lle r fartygs 
våldsanvändning. ROE är i regel utfor
made så att de inte bara begränsar trup
pernas möjli ghet att öppna e ld utan de 
reglerar även vi lken typ av vapen som får 
lov att användas. Detta för att så långt 
som möjligt undvika en upptrappning av 
våldsanvändningen mellan internationell 
trupp och de stridande parterna. 

Begreppenfientlig avsikt och 
fientlig handling 
FN-stadgans artikel 51 behandla r rätten 
till självförsvar. Den fastslår att: 

Ingen bestämmelse i denna stadga in 
skränker den naturliga rätten till indi vi
duellt e lle r kollektivt självförsvar i hän
delse av e tt väpnat angrepp mot någo n 
medlem i de Förenta Nati onerna ... 35 

Art 51 skall dock bara till ämpas då en 
stat elle r en allians har bli vit utsatt för ett 
väpnat angrepp36 Inom sedvanerätten 
återfinns begreppet sjä lvförsvar även i 
andra sammanhang. En so ldat kan till ex
empel handla i självförsvar om han eller 
den enhet som han ingår i blir attackerad. 

Vid militära operationer behöver till
gripandel av självförsvar inte nödvändigt
vis föregås av ett väpnat angrepp. Det 
räcker med att det kan påvisas att mot
stånda ren har för avsikt att genomföra ett 
anfa ll e ll er vidtar förberedelser därför. Ett 
av syftena med ROE är att definiera vilka 
handlingar som kan föran leda användan
det av vapenmakt i så ka ll attorebyggande 
självförsvar. För att beskriva vilka aktio
ner som avses används begreppen .fientlig 
avsikt och fientlig handling. 

Enligt den svenska ROB-handboken 
(Fu ROEHB 2001) defi nie rasfientlig av
sikt enligt följande : 

Fientli g avsikt föreligger när motpar
ten vidtar åtgärder som möjliggör an
grepp och indikerar avsikt att angripa 
våra förband, personal el ler anläggningar 
och det ä r uppenbart att varje an nan för
klaring är utesluten 37 

Fientlig handling definieras i Fu RO
EHB 2001 som: 

Våld e ll er våldsanvändning, exempel
vis eldgivning eller annat beväpnat anfa ll 
mot våra förband , personal eller an lägg
nin gar.3s 

Om FN ska genomföra en fredsfram
tvinga nde operation en ligt artikel Vll 
har man rätt att tillgripa förebyggande 
självjorsvar. Detta innebär att man kan 
bomba flygp latser och andra militära mål 

för att minska risken att FN-styrkorna 
blir utsatta för anfall. För att FN:s trovär
dighet inte ska ifrågasättas krävs det 
dock att anfa ll genomförs mot mål som 
är klart definierade som militära. Jag ser 
det som mycket tveksamt att, som i forn a 
Jugoslavien, anfa lla TV-stationer med ar
gumentet att regeringen använder TV 
för att sprida propaganda. Det är in te 
heller rimligt att anfalla må l som i huvud
sak används för civila ändamål, t ex vä
gar, broar och järnvägar. 

Det innebär också att FN-personal 
kan tillgripa sjä lvförsvar om man bevitt
nar en fi entlig avsikt. Att tillgripa själv
försvar vid bevittnande av en fientlig 
handling måste ses som en självklar rätt 
eftersom handlingen inbegriper någon 
form av våld riktat mot FN-personal e l
ler deras materiel. Att använda .forebyg
gande självförsvar i mellanstatliga rela
tioner är enligt min mening inte försvar
bart eftersom det strider mot själva an
demeningen i FN-stadgans vå ldsförbud. 
Stater ska därför avhålla sig från militära 
operationer som medför att detta vålds
förbud åsidosätts. 

I de svenska ROB-handboken fram 
hålls att definitionerna av .fientlig avsikt 
och fientlig handling skiljer sig mellan 
olika nationer.39 Jämförs definitionerna 
av dessa begrepp i Fu ROEHB 2001 med 
definitionerna i MC 262 framgår det att 
så är fall et. D etta behöve r enligt min me
ning inte leda ti ll konflikt inom en inte r
nationellt sammansatt styrka eftersom 
det vikti ga inte är under vilken definition 
fientliga aktioner sorteras utan att aktio
nerna omfattas av något av begreppen. 

Framtagning av Rules of 
Engagement 
Innan en FN-operation påbörjas utarbe-
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tar det land eller organisation som är re
gionalt ansvarig för operationen ROE 
för uppdrage t. l grunden brukar det fin
nas en fastställd ROE-katalog som an
vänds för att ta fram en ROE som är 
skräddarsydd för det uppdrag som ska 
genomföras. Detta dokument granskas 
sedan juridiskt för att till sist godkännas 
av regeringarna i de länder som deltar i 
operationen . Vid den juridiska gransk
ningen måste man ta hänsyn till såväl in
ternationella konventioner som sedvane
rätt och nationell lag. Detta innebär att 
de ROB-profiler som används kan skilja 
sig åt mellan de länder som deltar. Vid 
framtagningen av en ROE är det viktigt 
att inte ge dokumentet fel innebörd. Ut
formningen kan, om den är gjord på fel 
sätt, bidra till att ROE tolkas på ett sätt 
som inte är avsett. Nedan följer ett antal 
exempel på vad ROE inte är:40 

l. ROE är inte taktik. Tvärtom måste 
den mi litära ledningen ha bestämt sig 
för vi lken taktik den vill använda när 
Rules of Engagement tas fram. Som 
tidigare nämnts är ROE till för att be
gränsa våldsanvändningen och de ut
gör varken verktyg för taktisk kon
troll eller ersättning för befälhava
rens bedömningar av läget. Om man 
utformar ROE som ett taktiskt verk
tyg kommer man också att minska sin 
egen flexibilitet. 
2. ROE är ingen säkerhetsinstruktion. 
Den får inte vara utformad på ett sätt 
som innebär att visst mått av risktag
ning aldrig accepteras. 
3. ROE och krigets lagar är inte sam
ma sak. Visserligen så tar ROE hän
syn till Geneve- och Haagkonventio
nerna men är absolut ingen ersättning 
för dem. I ROE skall gällande kon
ventioner inte behandlas eller disku
te ras. Däremot skall ROE vara utfor-
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mad på ett sådant sätt att den inte 
strider mot folkrättens grunder, inter
natione lla konventione r e ller natio
nell lag. 

Ändamålet med ROE 
Rules of Engagement ålägger militära 
befälhavare politiska , praktiska och juri
diska begränsningar. ROE är det medel 
som den politiska och militära ledningen 
i huvudsak kan använda för att ge riktlin
jer till den personal som befinn er sig i en 
oroshärd. Dessa instruktione r ska använ
das för att personalen i fredstid ska kun
na hantera krissituationer där våldsan
vändningen måste begränsas. ROE är 
länken mellan statsmakternas uttalade 
vilja och den enskilde fartygschefens 
handlande på plats. 

Det politiska syftet med Rules of En
gagement är att undvika att konflikten 
sprids eller trappas upp. Med ROE kan 
statsmakterna ge riktlinjer för hur de po
litiska målen ska upprätthå llas genom en 
internationell operation och om hur sta
ter närliggande till konfliktområdet ska 
behandlas för att inte bli indragna i stri
digheterna. I ROE finns det praktiska sa
ker som den militära chefen måste ta un
der noggrant beaktande. För det första 
måste denne utforma ROE på ett sådant 
sätt att våldsanvändning begränsas till en 
nivå där de allmänna målen med opera
tionen kan nås och bibehållas. Han kan 
också påverka utformningen av strids
platsen genom att styra vilken form av 
vapen som får användas. Detta innebär 
att chefen måste vara väl underrättad om 
stridigheter skulle ta vid. En oreglerad 
användning av tunga vapen kan i onödan 
trappa upp stridigheterna, medan en allt
för restriktiv reglering av vapenanvänd
ningen kan leda till att de egna styrkorna 

hamnar i ett oförutsett och onödigt un
derläge. 

Rent juridiskt har ROE ett annat syf
te. Detta är att skydda befälhavaren ge
nom att förse understä llda fartyg och 
trupper med sådana riktlinj er att de inte 
bryte r mot nationell och internationell 
rätt. Utformningen av ROE baseras, 
framförallt vid fredsbevarand e operatio
ner, på ett politiskt dokument, en säker
hetsrådsresolution . Exempel på sådan är 
UNSCR 743 gällande Kroati en och sena
re även Bosnien.41 Detta innebär att den 
militäre chefen måste vara insa tt i de ju
ridiska dokument som styr operationen. 
D e t är en förutsättning för att han ska 
kunna utforma ROE på ett sådant sätt 
att de överensstämmer med internatio
nell lag gällande t ex självförsvar, skydd 
av kulturmärkta byggnader och religiös 
egendom. En bra utformad ROE innebär 
att befälhavare slipper hamna i situatio
ner där han måste svara för avs teg från 
de nationella riktlinjerna som under
ställd personal tagit på grund av dålig ut
bi ldning och okunskap. 

En studie av den svenska 
R O E-handboken 
Marinen har tidigare varit inriktad mot 
verksamhet som fokuserat på försvaret 
av svenskt territorium. Denna verksam
het har genomförts med stöd av fKFN
förord ningen .42 l och med att Sverige se
dan den l januari 2001 har en marin 
snabbinsatsstyrka föreligger det också 
behov av ett svenskt ROE-reglemente 
som även fokuserar på inte rnation ell 
verksamhet. I december 2000 gav Marin
centrum ut en förhandsutgåva av en 
svensk ROE-handbok (Fu ROEHB 
2001 ). Denna utgåva ska gälla för hante
ring av regler vid nationella och interna-

tionella insatser. Den ska också användas 
vid utbildning och övningar inom Mari 
nen, samt vid framtagandet av RO E-pro
fi ler vid maritima operationer. Handbo
ken är dock inte fastställd av Högkvarte
ret och därför är dess innehåll inte heller 
gällande. Den ger trots detta en uppfatt
ning om hur en framtida fastställd utgåva 
kommer att se ut. Handboken innehåller 
inte bara ROE-alternativ, den så kallade 
ROB-katalogen, utan även definitioner, 
begreppsförkla ringar och en beskrivning 
om hur det går till att ta fram ROE-"3 

Den svenska ROB-handboken byg
ger till största delen på den av NATO ut
givna MC 362.44 Hänsyn har dock tagits 
till svensk lag och de tolkningar som 
Sverige gör av internationell rätt. Detta 
innebär att dokumenten skiljer sig åt på 
en del punkter som för den operativa 
verksamheten kan ha en avgörande bety
delse. Framförallt är detta märkbart när 
insatser med inslag av våld ska genom
föras. Det kan mycket väl vara så att 
svenska enheter inte får lov att använda 
den typ eller grad av våld som enheter ur 
en NATO-styrka får göra (ett omvänt 
förhållande är också möjligt). Man försö
ker dock se till att en internationell styr
ka agerar enligt samma ROE. Detta görs 
genom att regeringen skriver ett avtal 
med det land som leder operationen. 

ROE-handboken innehåller ett antal 
klargöranden som är synnerligen viktiga 
och är saker som varje militär chef och 
berörd personal måste vara medvetna 
om: 

l. ROE är unde rordnade svensk lag 
samt internationell sedvänja. Detta 
innebär att svenska ROE är granska
de av juridisk expertis och är godkän
da av den svenska regeringen . 
2. Om det finns svenska och utländ
ska ROE så har de svenska företräde. 
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3. Utgivna ROE begränsar inte far
tygschefens rätt till självförsvar. 
4. Begreppsförklaringar för faststäl
lande av ROE-status.45 

Meningen med ROE-handboken är 
att den ska kunna tillämpas av marina 
styrkor vid en militär operation. Förut
sättningen är dock att fartygsbesätt
ningarna som ska tillämpa den genomgår 
en omfattande utbildning i folkrätt och 
övas i en miljö som ger möjlighet att ut
nyttja ROE på ett så långt som möjligt 
rea Ii s tisk t s ä t t. 

Marinen har tidigare tillämpat s.k . 
uppdragstaktik, vilket innebär att far
tygschefen löser sin uppgift på bästa möj
liga sätt med hjälp av tilldelade resurser. 
Med införandet av ROE följer något som 
till viss del begränsar fartygschefens möj
lighet att lösa sin uppgift enligt eget hu
vud eftersom fartygschefen hela tiden 
måste ta hänsyn till gällande begräns
ningar. Detta är i sig inget negativt efter
som fartygschefen samtidigt får ett doku
ment som ger honom stöd i olika situa
tioner. Det finns dock en risk att tartygs
cheferna i framtiden blir alltför beroende 
av ROE, vilket i längden skulle kunna 
leda till att de till viss del blir handlings
förlamade om det inte finns någon ROE 
att tillgå. Det är därför viktigt att ROE 
inte tillämpas i syfte att ersätta uppdrags
taktiken utan snarare ses som ett kom
plement till denna. 

Praktisk tillämpning av ROE 
De situationer som uppstår under en in
ternationell operation är ofta mycket 
komplexa. Besättningar och fartyg pres
sas under lång tid till sitt yttersta och i
bland sker det olyckor som inte borde ha 
inträffat. Nedan redovisas två fall som 
drabbade U S Navy under kriget mellan 
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Iran och Irak. Dessa fall , som är vm·and
ras motsatser, visar hur besättningens 
handlande i kombination med tolkning
en av ROE lett till incidenter hade kun
nat undvikas. 

Fallet USS Stark 
Den 17 maj 1987 träffades den amerikan
ska fregatten USS Stark av två stycken 
Exocetrobotar avfyrade från ett irakiskt 
Mirageplan. I den brand som uppstod 
ombord dog 37 besättningsmedlemmaL 
Den främsta anledn ingen till att fartyget 
blev träffat var att den officer som be
stred vakten i stridsledningscentralen 
inte handlade enligt utgivna ROE-direk
tiv.46 Enligt självförsvarsrätten hade det 
varit försvarbart att på ett ganska tidigt 
stadium skjuta ner det irakiska flygpla
net. Det finns belägg för att piloten vidta
git åtgärder som faller inom ramarna för 
vad som kan räknas som fientlig avsikt 
och fientlig handling: 

l. Flygplanet höll en kurs som pekade 
strax bredvid den amerikanska fre
gatten. Piloten svarar inte heller på de 
anrop som görs från Stark. I detta 
läge anser jag att man nått en punkt 
där det vore försvarbart att vidta åt
gärder mot flygplanet genom att till 
exempel belysa det med eldlednings
radar alternativt avge varningsskott. 
2. När flygplanet befinner sig 20 kilo
meter ifrån fartyget låser piloten med 
eldledningsradar. Detta kan tolkas 
som att vapeninsats är nära föreståen
de. Därmed har piloten definitivt vi
sat fientlig avsikt vilket i min mening 
mycket väl kan mötas med verkans
eld. 
3. Ett par sekunder efter att piloten 
låst med eldledningsradar på fartyget 
avlossar han en sjömålsrobot. Denna 

fientliga handling undanröjer absolut 
alla tvivel om pilotens avsikter. Ver
kanseld är i detta läge det enda alter
nativ som finns kvar att tillgå och en 
nerskjutning av det irakiska flygpla
net hade enligt självförsvarsprincipen 
definitivt varit försvarbar. 

Fallet USS Vincennes 
Den 3 juli 1988 sköt den amerikanska 
kryssaren USS Vincennes ner ett iranskt 
passagerarflygplan med 290 passagerare. 
Nedskjutningen blev kulmen på ett upp
drag då personal och fartygsledning på 
kryssaren vid ett antal tillfällen bröt inte 
bara mot utgivna ROE utan även mot in
ternationella överenskommelser, allt 
inom loppet av ett par timmar: 

1. Strax efter 09.30 på morgonen den 
3 juli seglar Vincennes in på omanskt 
territorialhav. Där bryter fartyget mot 
de regler som gäller för oskadlig ge
nomfart. Enligt artikel18 i havsrätts
konventionen47 skall passage genom 
annan nations territorialhav vara 
"continuous and expeditious". l kon
ventionens 19 artikel beskrivs former
na för oskadlig genomfart. Där står 
bland annat att passage räknas som 
oskadlig "so Iong as it is not prejudi
cal to the peace, goodorder or securi
ty of the eostal State" 4 8 Eftersom 
USS Vincennes inte hade för avsikt 
att passera genom osmanskt territori
alhav utan manövrerade för att kunna 
ingripa mot de iranska enheter som 
befann sig där bröt fartyget mot gäl
lande havsrättskonvention. På upp
maning av den osmanska kustbevak
ningen lämnar dock Vincennes terri
toriet. 
2. Fartygschefen på Vincennes låter 
en helikopter från fartyget skugga de 

iranska enheterna som efter inciden
ten på osmanskt vatten drar sig norr
ut mot iranskt territorium. Härvid 
bryter helikopterpiloten mot utgivna 
direktiv då han flyger närmre de iran
ska enheterna än vad ROE medger. 49 

Då helikoptern närmar sig de iranska 
fartygen blir den beskjuten. Med hän
syn tagen till det resonemang som ti
digare förts om fientlig avsikt50 vill jag 
hävda att de iranska enheterna hand
lade i självförsvar. Det kan dessutom 
inte fastställas att iranierna verkligen 
siktat på helikoptern, skotten kan 
mycket väl avfyrats i varningssyfte. 
3. 40 minuter efter det att helikoptern 
har blivit beskjuten anländer Vii1Cen
nes till platsen för incidenten. Med 
stöd av FN-stadgans artikel 51 beslu
tar sig fartygschefen för a t t förfölj a 
och anfalla de iranska enheterna in på 
iranskt territorium.'' Att i detta läge 
hänvisa till FN-stadgan anser jag inte 
vara försvarbart eftersom artikel 51 
hänvisar till väpnade angrepp som ut
förs mot annan stat. Däremot finns 
det i folkrätten utrymme för att hand
la i individuellt självförsvar52 För att 
självförsvar ska kunna hävdas måste 
svaret på ett angrepp komma i sam
band med att attacken sker. Det går 
inte, som i Vincennes fall , att hävda 
självförsvar långt efter det att inci
denten inträffat. 
4. Nerskjutningen av det iranska pas
sagerarflygplanet var ett brott mot 
Chicagokonventionen 53 Enligt kon
ventionen åligger det varje nation att 
avhålla sig från att använda vapen
makt mot civila luftfartyg. Enlig min 
mening har fartygsledningen inte vid
tagit de åtgärder som krävs för att 
undvika en nerskjutning av planet. Av 
den information som fanns ombord 
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på USS Vincennes54 framgår det klart 
att flygplanet var civ ilt och uppträdde 
som ett sådant. 
Det föreligger inga tvivel om att far

tygschefen på USS Vincennes, kommen
dör Will Rogers, bröt mot såväl utgivna 
ROE som internationella överenskom
melser. Han försatte sig själv, sitt fartyg 
och sin besättning i en situation som man 
inte kunde bemästra. Nedskjutningen av 
det iranska passagerarflygplanet var i 
min mening inte bara djupt tragisk, den 
var även fullständigt onödig. Om fartygs
ledningen på Vincennes tagit ROE i be
aktande hade den situation som ledde till 
nerskjutningen förmodligen aldrig upp
stått. 

Begreppet Ex Gratia 
I både fallet USS Stark och USS Vincen
nes höjdes röster för att ersättning till de 
drabbade parterna skulle betalas ut. Det
ta har också skett, ex gratia. 55 Begreppet 
ex guttia innebär att en stat som begår en 
handling som av etiska skäl kan anses 
förkastlig har möjlighet att betala skade
stånd till de drabbade utan att man er
känner ett juridiskt ansvar för det inträf
fade. Denna form av ersättning har an
vänts vid ett flertal tillfällen:56 

l. 1973 sköt Israel ner en libysk Boe
ing 727 över det ockuperade Sinai 
varvid 106 passagerare dödades. 
2. 1967 anföll ett israeliskt attackflyg
plan USS Liberty. Ett antal amerikan
ska sjömän dödades och stora skador 
på fartyget uppstod. Trots att Israel 
ansåg attacken som försvarbar beta
lades ersättning till USA. 
3. 1954 sköt kinesiskt jaktflyg ned ett 
brittisktregistrera t transportflygplan 
vid ön Hainan i Sydkinesiska Sjön. 
Den kinesiske piloten hade av miss-
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tag identifierat det brittiska flygpla
net som ett taiwanesiskt militärflyg
plan. Kina betalade ersättning till 
Storbritannien för det inträffade. 
4. 1946 blev ett amerikanskt trans
portflygplan , på väg från Österrike till 
Italien, nerskjutet över Jugoslavien . 
Den jugoslaviska staten vägrade att 
betala ut ersättning till USA för det 
inträffade. Däremot erbjöd Jugoslavi
en att utbetalning av skadestånd skul
le ske till de fami ljer som drabbats, 
vilket också USA accepterade. 
Det finns också exempel på fall där 

en stat vägrat att betala ut ersättning vid 
inträffade olyckor. Bland annat har dåva
rande Sovjetunionen nekat Korea ersätt
ning för de två civila flygplan som sköts 
ner 1978 och 1983.57 Att en stat kan beta
la ersättning ex gratia gör att drabbade 
parter på ett enkelt sätt kan få kompen
sation för sina förluster. Förutsättningen 
för att en sådan kompensation ska kunna 
göras är att utbetalningen inte i juridisk 
mening ses som bevis på att betalande 
stat erkänner skuld till det inträffade. 
Om detta blir fallet skulle drabbande fa 
miljer förmodligen få vänta mycket länge 
på att ersättning betalas ut. 58 

Sintsatser och kommentarer 
Att Rules of Engagement även i fortsätt
ningen kommer att spela en betydande 
roll då operationer av fredsbevarande el
ler fredsframtvingande karaktär ska ge
nomföras är självklar. ROE utgör länken 
mellan statmakternas uttalade mål med 
operationen och den militära ledningens 
taktik för att lösa den ställda uppgiften. 
Rätt utformade och rätt utnyttjade så är 
ROE ett bra verktyg. Förutsättningen är 
naturligtvis att det politiska beslutet är 
väl underbyggt och att befälhavare, far-

tygschefer och soldater följer de regler 
som ges ut. Det är dock viktigt att dess 
utformning inte hindrar den militära per
sonalen i sin tjänsteutövning. 

ROE är statiskt i den meningen att de 
utgivna reglerna gäller intill dess att de 
blir upphävda eller ändrade. Det är oer
hört svårt, för att inte säga omöjligt, att få 
ROE att spänna över alla situationer 
som kan uppstå under ett internationellt 
uppdrag. Hela tiden kan förutsättningar
na förändras och då den ställda uppgif
ten inte längre kan lösas så måste det till 
en ändring i ROE. Att använda sig av ut
givna ROE är inte alltid enkelt. Ibland 
kan det vara svårt att avgöra i vilka lägen 
en regel gäller och när den inte gäller. 
Många situationer som uppstår innehål
ler moment där innebörden av utgivna 
regler måste vägas samman för att man 
ska kunna lösa uppgiften på ett bra sätt. 
En sak som är viktig att komma ihåg är 
att ROE inte förbjuder våldsan vändning. 
Syftet är att begränsa användandet av 
våld till ett minimum. Det finns inget i 
ROE som förbjuder en fartygschef eller 
en soldat att öppna eld för att försvara 
sig själv eller andra om han bevittn ar en 
fientlig handling eller en fientlig avsikt. 
Det kan innebära att man blir tvingad att 
skjuta för att döda då minsta möjliga våld 
ibland betyder dödligt våld . 

Att använda sig av Rules of Engage
ment är ingenting som man lär sig över 
en natt. För att bli duktig så måste berörd 
personal skapa sig adekvata kunskaper 
om ROE, dess uppbyggnad och tillämp
ning. När den teoretiska utbildningen är 
över vidtar den praktiska träningen. De 
teoretiska kunskaperna måste omsättas i 
praktisk förmåga och då i situationer 
som drar saken till sin spets. Vid ett inter
nationellt uppdrag finns det inget utrym
me för att begå misstag. Brott mot utgiv-

na instruktioner kommer med största 
sannolikhet inte bara innebära fara för 
enheter ur förbandet, det kan också inne
bära att Sveriges internationella anseen
de skadas. Det måste alla som påbörjar 
tjänstgöring i utiandsstyrkan vara med
vetna om. 

Avslutning 
Att Rules of Engagement kommer att få 
en betydande roll framgent är självklart. 
I framtiden kommer svenska marina en
heter att få uppgifter som innebär ett allt 
större internationellt engagemang. Detta 
kan betyda att svenska förband blir ian
språktagna för att lösa uppgifter som inte 
enbart är av defensiv karaktär. Scenarion 
där svenska fartyg genomför embargon, 
bordningar och eskort är inte längre 
främmande för vare sig statsmakterna el
ler marinens personal. I ett internatio
nellt sammanhang kommer Rules of En
gagement att få en mycket stor betydelse 
och det är därför viktigt att svenska för
band på ett tidigt stadium i sin utbildning 
kommer i kontakt med ROE. Genom att 
skapa medvetenhet om syftet, utform
ningen och betydelsen av ROE inom för
banden minskas risken för att brott mot 
utgivna direktiv ska begås. Samtidigt får 
ROE inte bli ett instrument som avhåller 
svenska soldater att agera. Det är viktigt 
att det i Sverige utvecklas ett ROE-sys
tem som tar hänsyn till den svenska tra
dition som finns för att lösa tilldelade 
uppgifter. 

En väl utformad ROE är av mycket 
stor betydelse för varje befälhavare och 
enskild soldat. Den kommer att skapa 
trygghet eftersom förbanden kan vara 
säkra på att ROE tar hänsyn till de lagar 
och bestämmelser som omgärdar en mili
tär operation. Detta kommer i sin tur 
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innebära att de militära förbanden kom
mer att nå ett bättre resultat eftersom 
persona len kan koncentrera sig på upp
giften som den är satt att lösa. Ä ven rent 
folkrättsligt tror jag att ROE kommer att 
få en ökad betydelse. Förenta Nationer
na har genom sitt agerande under 1990-
talet klart visat att man i större utsträck
ning har för avsikt att använda tvingande 
medel för att upprätthålla internationell 
fred och säkerhet. Det är då viktigt, inte 
minst för FN:s trovärdighet, att de opera
tioner som inleds genomförs med folk
rättsligt acceptabla metoder och att per
sonalen som deltar har ett klart regel
verk som i stor utsträckning bidrar till att 
de agerar inom folkrättens ramar. 
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En flottist berättar 

Det är inte så vanligt att man får läsa en 
skildring av livet i flottan sett ur manska
pets synvinkel. När Kjell Närkhammar 
därför nu kommit ut med en självbiogra
fisk berättelse om sin tid som staman
ställd åren 1943- 1950 har man anledning 
tacka författa ren för en välskriven och 
underhållande skrift. Från skeppsgosse
kåren har vi tidigare fått beskrivningar 
av liknande art, men detta torde vara den 
första längre redovisning som lämnats av 
en stamanställd, som börjat som jungman 
efter folk- och fortsättningsskola. 

Läsaren får följa författa ren från in
ryckningen, via segelfartygsutbildningen 
på fullriggaren Jarramas, till beredskaps
tjänst på olika pansarskepp. Före under
befälsskolan kom sedan en mycket an-
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Bokanmälan 

norlunda tjänst på hjälpvedettbåt i Öre
sund. Skjutskola genomfördes bl a på 
Älvsnabben, då ännu benämnd min
kryssare. Efter ett kort försök att få arbe
te i det civila 1947- 1948 återvände Närk
bammar till flottan och tjänstgjorde då 
dels på jagare, dels på ubåtsdepåfartyget 
Patricia. 

Författaren har en god språkbehand
ling och skildringen kryddas med flera 
intressanta och roliga episoder, dock icke 
alla självupplevda. Världshändelserna 
återges i korta drag. Incidenten vid Fär
öarna 1940 återges inte helt korrekt. Hel
hetsintrycket är mycket gott och läsaren 
får en god bild av levnadsvillkoren för en 
ung stamanställd under 1940-talet. 

PIR 

Pansarbåtar och pansarskepp 

Boken Pansarskepp beskriver en 100-
årig epok i svensk marinhistoria, som in
leddes med monitoren John Ericsson och 
avslutades med de tre pansarskeppen av 
Sverigeklassen nära 100 år senare. För
fattarna Per lnsulander och Curt S Ohls
son har åstadkommit en synnerLigen läs
värd bok som inte enbart torde attrahera 
läsare med marint relaterad yrkesbak
grund utan också en bredare läsekrets 

med intresse för svensk militärhistoria. 
Anmälarens bakgrund som armeofficer 
belägger detta påstående. Att boken i til
lägg har en tilltalande layout och ett ut
märkt bra och rikhaltigt bildmaterial för
höjer ytterligare läsupplevelsen. Inte 
minst ett antal marinmålares verk som är 
återgivna i boken bidrar till det estetiska 
värdet. 

Grovt är boken disponerad så att mo-
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nitorerna behandlas först varefter följer 
en serie kapitel om pansarbåtsklasserna , 
vissa enskilda fartyg, och deras öden. 
Fördjupad inblick i artilleri - och rna
skinutvecklingen ges i två särskilda kapi
tel och för kalenderbitaren finns i tillägg 
bilagor som utgör ett omfattande fakta
underlag, vilket redovisar varje skepp. 
Det hade sannolikt varit lätt att ge boken 
en viss tyngdpunkt mot Sverige- epoken 
då denna ligger närmast i tiden. Förfat
tarna har dock förtjänstfullt undvikit 
denna frestelse och i stället skapat värde
full balans och helhet över epoken. För
utom utnyttjandet av fartygen operativt 
och taktiskt, den tekniska utvecklingen 
och fartygens historia lyfter boken fram 
människorna ombord och de villkor som 
dessa tjänade under. Det är fascinerande 

Per /nsulander 
Curt S. Ohlsson 
P ANSARSKEPP 
320 sidor 
Utgiven av CB Marinlitteratur AB 
ISBN 91-973187-2-8 
Ingår dessutom i Forum Navales skriftse
rie som nr 2/2001 
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att i ord och bild serveras intryck över 
det liv som officerare, underofficerare, 
underbefäl och matroser levde ombord 
såväl i tjänsten som under fritid. Av lätt 
insedda orsaker finns det inte många i li
vet av de tiotusentals människor som 
sammantaget tjänstgjorde på dessa far
tyg. Trotts dessa hinder har författarna 
lyckats väl med att , bland annat genom 
arkivunderlag, täcka in personrelaterade 
skildringar som täcker in hela epoken. 

Boken kompletterar förtjänstfullt 
den serie över flottans fartyg vilka tidiga
re utgivits, nämligen; Kryssare, Jagare, 
Attack till sjöss, Motortorpedbåt, Min
svepare m. fl. På så sätt är boken en viktig 
länk i en framtida, förhoppningsvis hel
täckande dokumentation i bokform över 
flottans fartyg. 

Tommy Jeppsson 

Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasä ll skapet är en Kunglig akademi stil'tad 1771. Sällskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän
het. I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar j Tidsk ri ft i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara elen indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konst ruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för 2002 skall senast elen l september 2002 vara Sällskapet tillhan
da under adress: 

s ekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

Tävl ingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
na mn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms fö rtjänstfulla kan författaren tilldelas 
Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs
mann asällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsenclet , publicera 
in lämnad- även inte belönad- tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonelen har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel- navigation och sjö[art. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipencliet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium uneler år 2002 skall skicka in utred
ning eller avhandling till 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

senast elen l september 2002. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller ÖrlogsmannasälJ

skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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