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MED FÖRST ÅND OCH STYRKA

Ledamoten
LEIF NYLANDER

Marinen skall ha utrymme i försvarsdebatten!

Flottan och amfibieförbanden
hör ihop
som hav och kust!

Tidskrift i Sj öväsendet är Kungl. Ö rl ogsmannasällskapets tidskrift, som normalt
kommer ut fyra gånger om året. Tidskriften innehåller nyvalda ledamöters
inträdesa nföranden, årsberättelser inom
akadem iens fem olika verksamhetsområden. Därutöver publiceras av marint/
maritimt och inte minst hi storiskt in tresse.
Tidskrift i Sjöväsendet har kommit ut sedan 1826 och numera finns a ll a artikla r
- ca 4 500 - katalogiserade i akademiens
bibliotek För me ra ingående information
om Kungl. Örlogsmannasällskapet rekommenderas besök på hemsidan www.
koms .se.
Utrymme i tidskriften ges även för
ledamöters synp unkter kring akademiens
verksamhet samt militära och maritima
spörsmål i övrigt. Det närmaste halvåret
kommer att innehålla ett omfattande budget- och propositionsarbete, som kommer
att leda till ett antal olika po liti ska bes lu t.
Dessa kommer att påverka Försvarsmaktens och därmed även Marinens framt ida
utformning och uppgifter, men även andra
områden inom det maritima o mrådet.
Många av Kungl. Ö rl ogsmannasä ll ska pets ledamöter känner allt ifrån oro til l
förhoppningar inför framtiden , då det gäller utvecklingen av det svenska försvaret.
Så ledes har vi kommit fram till det lämpliga och önskvärda i att låta ledamöternas

tankar få komma till uttryc k i ett samlat
sam manhang. Detta är den direkta orsaken
till att Tidskrift i Sjöväsend et nu kommer
ut med ett extranummer, där innehållet är
fokuserat på den aktue ll a situationen i försvarsfrågan.
l de olika artiklarna framförda åsikter
och tankar får inte ses mot bakgrunden
av respektive författares nuvarande eller
tidigare innehavd tjänst inom den offentliga sektorn e ll er industrin. Ledamöterna
framför i artiklarna sina personliga tankar
i egenskap av ledamöter i Kungl. Örlogsmannasällskapet Amb itionen är att åstadkomma inlägg, där tankar - såväl kriti ska
som positivt konstruktiva - bidrar till en
saklig debatt och information till en bredare grupp av läsare än vår vanliga krets.
Det är min förhoppning att detta extranummer av Tidskrift i Sjöväsendet skall
bidra till en ökad spridning av och ökad
förståe lse för att Sverige är en nation med
navala traditioner och framtidsutsikter att
bevara och försvara vare sig man seglar
under tretungad flagg e ller handelsflagg.
Läs och begrunda!

Leif Nylonder
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Hedersledamoten
DICK BÖRJESSON

De maritima försvarsbehoven - bortglömda eller
negligerade?
Försvarsfrågan är oerh6rt komplex och konsekvenserna av olika beslut kan vara svåra
att överblicka också i det korta tidsperspektivet. Utvecklingen styrs dessutom av kravet
på omedelbar försvarseffekt med hänsyn till rådande hot mot nationen samt försvarseffekt över tiden med hänsyn till tänkbar utveckling i omvärlden. Allt skall utvecklas inom
ramen för våra totalt disponibla resurser för hela samhällets utveckling. Detta leder till
svåra avvägningssituationer, där behov och tillgång inom alla samhällssektorer skall
balanseras mot en säkerhetspolitisk risktagning.

Sanning och konsekvens
Det handlar alltså om att bedöma risker, där en felbedömning kan innebära oerhörda
konsekvenser för Sveriges frihet och oberoende och därmed våra möjligheter att utveckla vårt samhälle enligt våra egna värderingar och normer. Att rätta till ett felaktigt beslut
i efterhand kan vara möjligt om ett nytt beslut fattas i tid. Det är dock alltid förenat med
stora ansträngningar och kostar mycket pengar. Samtidigt innebär det oftast en prestigeförlust för någon, som därmed kan ha ett egenintresse av att motarbeta ett nytt beslut.
Den rapport som försvarsberedningen nyligen överlämnade till regeringen fårdigställdes innan den senaste internationella krisen - Rysslands ingripande mot Georgien.
Regeringen har nu reagerat mot Rysslands agerande och försvarsministern har sagt att
Rysslands demonstrerade förmåga att snabbt sätta in förband i sitt intresseområde måste
få inverkan på den svenska försvarsplaneringen och regeringens ställningstagande till
försvarsberedningens rapport. Det är en välkommen reaktion.
Vi är många, som med oro har sett hur den svenska försvarsförmågan har minskat
sedan mitten på 1990-talet. Bakgrunden tillnedskärningarna är att hotet om ett militärt
angrepp mot Sverige har ansetts vara mycket litet - en bedömning som sett i en tioårig
backspegel har varit korrekt. Försvaret skall dock kunna användas till annat än invasionsförsvar och internationella insatser.
Ryssland har nyligen hävdat att man har för avsikt att åter beväpna sina marina
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stridskrafter med kärnvapen. I en brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet den I 7/8
2008 säger försvarsminister Stcn Tolgfors att det på sikt på Östersjön kan finnas risk för
intressekonflikter. Sverige. som är den största strandägaren med omfattande maritima
intressen, har därför all anledning att utveckla en realistisk maritim strategi och som en
del av denna vidmakthålla och förnya sina marina stridskrafter.
Försvarsministern säger i den nyss nämnda brännpunktsartikeln att
•
Försvarets tillgänglighet måste öka och att det är slående hur snabbt den
militära konflikten i Sydossetien eskalerade. Det var bara fråga om enstaka
dagar.
Förbandens användbarhet måste öka. Samma förband skal l vara tillgängliga
•
för insatser nationellt och internationel lt.
•
En effektiv underrättelsetjänst är viktig för Sveriges möjligheter att fatta
välgrundade och självständiga politiska beslut.

Rätt sort men för få
Dagens försvarsledning brukar berömma den höga kvaliteten på svenska marina förband. De, som använts i internationella sammanhang, får också genomgående mycket
positiva omdömen. Så långt är det gott och välmen de förband, som vi har idag är resultat av beslut som fattades för ca 15 år sedan. Vad kommer vi att disponera i framtiden?
Några framtidsinriktade beslut om nästa generations marina stridskrafter har knappast
tagits- snarare tvärtom. En uttalad avsikt har varit att i förtid skrota t. ex. ubåtar typ Gotland, kustkorvetter typ Göteborg och minröjningsfartyg typ Landsort och Styrsö. Alla
dessa förband har framgångsrikt deltagit i internationella operationer och är nödvändiga
i det nationella försvaret. Om en konflikt kan blossa upp på några dagar, hjälper ingen
underrättelsetjänst i världen för att i tid bygga upp en trovärdig marin försvarsförmåga
om det saknas mångsidiga och högkvalitativa örlogsfartyg. Detta måste beaktas i den
kommande försvarspolitiska inriktningen!

all inse attforförsvarsmakten som helhet är det en mycket rationelllösning all samla
både sjöoperativ och territoriellledning under en chef- marinkommandoche.fen. "
Den nuvarande försvarsberedningens ide att föra amfibieförbanden till markstridskrafterna bör av bl.a. ovanstående skäl avvisas som ett dåligt underbyggt hugskott. Flottan och amfibieforbanden hör ihop som hav och kust!
Vi får aldrig bortse ifrån att vi har 2 700 km kust att övervaka och försvara. För att
ytterligare trycka på de marina aspekterna i försvarsplaneringen, bör omfattningen av
sjöterritoriet och den ekonomiska zonen beaktas. Det blir en avsevärd ökning av det
område, som måste övervakas och försvaras särskilt som det handlar om tre dimensioner- på, över och under vattenytan. C ivila organisationer såsom Kustbevakningen,
Sjöfartsverket och Polisen har varken resurser, utbildning eller mandat att klara alla
möjliga uppgifter. Det krävs välutbildade och vä lutrustade militära förband för att klara
alla uppgifter i hela skalan från fred till krig.
Jämförelse mellan sjöterritorium
ekonomisk zon och
landterritiorium

Marinens uppgifter- den regionala bredden
Under min tid som Chef för Marine n hävdade jag envetet att marinen måste ha en hög
kvalitet och ett visst krigsorganisatoriskt innehåll, som inte fick un derskridas. Hög kvalitet fordras för att vinna framgång mot en välutrustad och välutbildad motståndare och
ett minsta antal förband krävs om vi skall kunna lösa våra uppgifter i alla konfliktnivåer.
Själv var jag dessutom övetiygad om att det behövdes marin närvaro dygnet runt, kusten
runt och året runt. Skulle vi överge någon kusts träcka, skulle det knappast gå att komma
til lbaka inom överskådlig tid . Jag uttryckte det som så i min programskrift Nya Hårda
Bud:
"Det borde vara ett självklart krav Fån marinens krigsförbandschefer alt det finns en
kompetent lednings- och understödsorganisation som kan miljön i varje havsområde.
Inte baraför attleda anfallsföretag vid en kustinvasion utan i än högre gradför att övervaka området och hålla igång all den marina verksamhet som ständigt pågår runt kusten i normalt fredstillstånd likaväl som vid beredskap och i krig. ... Det borde vara lätt
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Inom alla havsområden krävs en ständig övervakning under en ledningsorganisation,
som kan samordna de maritima insatserna samt en ständig närvaro av marina förband,
vilka direkt skall kunna användas för beslutsamma insatser mot illegal verksamhet. Men
förbanden skall också kunna användas för att öka säkerheten för sjöfarten och miljön
runt våra kuster eller för räddningsinsatser vid olyckor i våra omgivande havsområden.
Att den militära organisationen har ålagts att lämna över det civila sjöläget till Kustbe171

vakn ingen är märkligt - en svensk lösning, som förmodligen har s in grund i Ådalensyndromet från 1931. Har vi verkligen råd att a lltj ämt vidmakthålla såväl civila som militära kompetenser och beredskapsorganisatione r? Ja, om man ser till budgetöverskottet
på mer än !50 miljarder år li gen den närmaste tiden, är det förmodligen så, men de mest
rationella lösningarna borde sökas utan att gamla skygglappar får hindra att den militära
o rgan isationen kan utnyttjas även för vad so m hittills har benämnts civila uppgifter. Med
andra ord: Marinen kan både försvara, skydda och hjälpa.
Sven ske n i gemen har ringa kunskap om Sveriges beroende av havet, men för ansvariga politiker vore det tjänste fel att bortse frå n detta faktum!

försva rsutfommingen fick ett tydligt genomslag. Dc operativa uppg ifte rna Neutralitetsvakt till sjöss och Sltydd av sjöfart hade under lång tid to nats ner, men nu fanns dessa
krav med i försvarsplaneringens bottenplatta. Där hör de a lltj ämt hemm a.

-

Försvaret skall byggas nerifrån och upp
Det övergripande målet som j ag satte upp, då jag t i liträdde som Chef för Marinen var att
försvarsgren e n sku lle uppfattas so m en framgångsrik organisation som skapar respekt
utåt och förtroende inåt för vår vilja och förmåga att skydda och försvara la ndet och
svenska intresse n mot skilda hot under fred, i kriser, i neutralitet och i krig.

-

-u
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QQerativa U12Qgifter och
deras inQiacering i res12
steg
Luftförsvar före krig.
Neutralitetsvakt till sjöss.
Skydd av sjöfart.
Förhindra strategiskt anfall.
Försvara Norra Sverige.
Försvar mot kustinvasion.
Gard.
Uthållig strid.

KRIGSAVMÅLLANOE

FRE.OSSEVARANOE

Regering
&

Riksdag

MÅLET
Målet hade sin utgångspunkt i den försvarsmur e ller ambitionstrappa som konstruerades, då vi utformade ÖB:s underlag till statsmak terna i skiftet mellan 1980- och 1990-talen. Det anmärkningsvärda med den var, som jag ser det, att de marina aspekterna på
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Ambitionstrappan kan även idag användas som utgå ngspunkt i avvägningssammanhang. Att varafi~edsb evarande innebär, som jag ser det, att Försvarsmakten skall kunna
utn yttjas som ett krisdämpande verktyg. Det är det första steget i ambitionstrappan. För
att vara just krisdämpande måste de styrkor, som utn yttjas, kunna uppträda i rätt område
under den tid, som krävs för att bilägga de motsättningar, som har föranlett krisen och
på plats kunna lösa de uppgifter, som kan vara aktuella. Det krävs då både uthållighet,
mån gs idighet, rörlighet, flexibilitet och kva litet om övriga, som är berörda av krisen,
skall uppfatta våra förband som så respektingivande och förtroendeskapande att krisen
dämpas och avvecklas . Det handlar då om insatser, so m primärt riktar sig mot områden
och betraktare utanför Sveriges gränser. l första hand ha ndlar det i närområdet om våra
omgivande havsområden och vårt luftrum.
Att vara krigsavhållande är det andra steget i ambitionstrappan. l den uppgiften skall
det svenska försvaret ha en sådan styrka, sammansättning och beredskap att ingen i s in
militära planering ska ll finna det vä rt att ta de risker i fonn av förluster i förband och tid
som ett ingripande mot Sverige skulle inn ebära.
Det tredje steget innebär att ett angrepp skall kunna mötas varifrån det än komm er
även om det kommer överraskande. Det innebär att det måste finna s snabbt tillgängliga
förband , so m med utsikt till framgång kan ingripa även mot sådana spec ialstyrkor, som
s lår till i syfte att få en snabb kollaps hos det svenska förs va ret. För vår del krävs det bl.a.
samma slags marina förband som behövs i integritetsförsvaret
Även i det framtid a Europa torde det finnas tillräckligt många förb a nd disponibl a
för att s lå det samlade svenska försvaret om man kan hå lla på tillräckligt länge och om
man kan överföra stridskrafter till svenskt territorium Det leder till detfjärde steget i
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ambitionstrappan. Vid ett fientligt angrepp över havet - hur osannolikt det kan tyckas
idag - skall angriparenforhindras att få fastfot på svensk jord. l det här fallet handlar
det så ledes om att kunna förhindra transporter av trupp, materiel och underhåll över havet och att sätta lås kring möjliga urlastningsplatser vid svensk ku st och att kunna göra
det med kort varsel.
De här fyra stegen i ambitionstrappan har tidigare sammanfattats i begreppen
integritetsforsvar (l) och tröske(försvar (T) , De sista stegen (5 och 6) ska ll klara ett
uthålligtförsvar (U) i en re.sp . .flera riktningar om vi skulle misslyckas med att hålla
oss utanför ett krig. Dessa steg motsvarar en ambition, som har övergivits under det senaste å rtiondets nedrustning. l kustregionen är det dock fortfarande möjligt att bygga en
försvarsmur utanför våt1 territorium eftersom det ti-ia havet medger att svenska marina
stridskrafter med stöd i folkrätten kan uppträda intill gränserna för omgivande stater
och ingripa mot otillåten eller hotande verksamhet långt innan svenskt landterritorium
berörs.

Slutord
Mycket har förändrats i den säkerhetspolitiska miljön i vår del av världen sedan Kalla
kriget. Den senaste tidens händelser visar emellertid att kriser och konflikter kan blossa
upp snabbt. Militärt övervåld har använts och mindre staters territorium har kränkts, då
det gynnar stormakters syften. Detta måste få återverkningar på svensk fö rsvarsp lanering. Kom då ihåg att Sverige har 2 700 km kust och ett omfattande territorialhav och en
ekonomisk zo n att övervaka och försvara .
G löm inte bot1 eller negligera de marina behoven i försvarsplaneringen. Att militärt
utarma Gotland innebär en påtaglig risktagning, som jag som f.d. militärbefälhavare
med ansvar för öns försvar har svårt att acceptera. Betänk också att vi i det nationella
perspektivet har tre strategiska hamnregioner: stockholmsområdet samt kusten väster
om Gotska Sjön, MaJmö/Öresundsamrådet och GöteborgNästkustområdet Det senare
är dessutom en strategisk hamnregion i ett Europaperspektiv. Hur alla de maritima uppgifter, som skall lösas nationellt och internationellt, skall klaras med den framtida samlade svenska marina organisationen är för mig obegripligt. Redan som Chefför Marinen
för drygt tio år sedan ansåg jag att antalet enheter var oroväckande lågt och då var ändå
den dåvarande marinen minst sju - åtta gånger större än dagens.

Dick Bö1jesson
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Ledamoten
GÖRAN FRISK

Framförhållning - för svårt för politiker?
" Den som vill fred rustar sig för krig." Detta är närmast ett ax iom , men sä llan beaktat
i svensk försvarsplanering. Ett av de bästa exemplen på hur l ite denna tes har beaktats
är nedläggningen av den svenska ubåtsjaktförmågan genom politiska beslut i slutet av
1960-talet och början av J 970-talet. Om detta har skrivits spa ltkil ometer under åren ,
varför jag inte berör detta närmare.
En konsekvens av att ubåtsjaktförmågan hade avvecklats blev att ubåtskränkningarna mot Sverige intensifierades. För Sverige kom uppvaknandet brutalt och slag i slag.
UTÖ 1980, U 137 i Karlskrona skärgård 1981 och HÅRSF JÄRDEN 1982. För Marinen ,
i synnerhet flottan , var det bara att börja jaga enligt Kajsa Warg-principen, "man tager
vad man haver". Listan på våra kot1siktiga och långsiktiga åtgärder kan göras mycket
lång. Jag ska ta upp de v iktigaste och några spektakulära , som visar på handlingskraften ,
när det kör ihop sig men också på dess motsats, handlingsförlamning.
Mycket tidigt stod det klart att den organisation som skulle sättas in för att bekämpa
inkräktaren var Kustflottan. Det var en kompetent organisation, som skapades 1904 och
som tjänade Sverige väl till sin nedläggning i slutet av förra seklet. Inom parentes så är
nedläggningen av Kustflottan ett annat exempel på politisk och militär inkompetens.
Kustflottan har alltid varit en nagel i ögat på vissa tongivande officerare främst i Armen,
den skulle bot1 och så skedde också.
Ingen i den politiska e ller militära ledn ingen hade den ringaste aning om vad kränkningarna syftade till. Som vanligt i militära sammanhang planerade vi för det sämsta
alternativet, nämligen ett militärt angrepp. Om tid och plats hade vi heller ingen aning.
Men den marina ledningen bes lutade att robotbåtarna med robot 15 och torped 613 och
några av våra ubåtar sk ulle hållas utanför ubåtsjakten för att kunn a bekämpa sjöstridskrafter och sjöstransporter om det skulle bli krig. Att vi var mycket bekymrade är lätt
att inse. Under jakten utanför Utö lekte motståndaren katt och råtta med oss. Trots flera
kontakter gjordes inga effektiva vapeninsatser. Regelverket var alltför trubbigt. U 137
hade kärnvapen ombord vilket var en nog så god an ledning till att bli allvarligt oroad.
Vad gä llde saken , kärnvapenutpressning? Nu stod hon ju på grund vid Torumskär, varför
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nåaon omedelbar fara för riket inte syntes föreligga . Hårsljärden 1982 var lika tydlig.

Sä~k svenska flottan vid kaj ? Nog fanns det a nledning till oro. Att ryssarna är farliga har
vi sett nu senast i Georgien.
För den marina ledningen var det klart att vi inledningsvis måste " leva ur hand i
mun". Detta innebar att vi arbetade efter en provisorisk taktisk doktrin . Passiv spaning- Aktiv lokalisering- Vapeninsats. l korthet innebar detta att vi försökte själva
och med hjälp av allmänheten i skärgårdar och på små och stora vanligtvis fritidsbåtar
upptäcka ubåtar utan att dessa blev medvetna om detta. För att kunna genomföra en
mållägesbestäm ning fordrades det på den tiden en aktiv sonar som kunde bestämma
riktning, avstånd och helst djup. Vi förstod också mycket tidigt att skulle inkräktaren
upphöra med sin verksamhet, måste han känna sig hotad. Detta innebar att vape ninsatserna m åste va ra skarpa och sänkande. Eftersom vi hade gjort pressfotografernas s logan
till vår - Tillfället kommer som en snigel och försvinner som en blixt - visste vi att vi
borde göra vape ninsatsen direkt utan föreg åe nde varning. Det tog dock lång tid innan
vi kom så långt.
I den interna försvarsdebatten fördes e n del egendomliga resonemang om att Marinen
aldrig skulle kunna avvisa alla kränkningar längs hela vår kust. Vi ställde då uppgiften
till samtliga ubåtsjägare, Sänk den forsta ubåten!. Denna order gi llades av såvä l regering som ÖB. För att understryka al lvaret och i medvetenhet om våra vapens bristande
träffsäkerhet beord rad e Chefen för kustflottan att optiskt siktad ubåt skulle rammas.
I linj e med vår doktrin tog vi fram ett sonarboj system. Dessa placerade på olika slags
fatiyg med sina analysutrustn ingar. Sonarboj farygen kom långt senare. Detta innebar
att vi kunde börja spana på ett bra sätt i våra skärgårdar, där vi bedömde att ubåtarna
förflyttad e sig. Dessa system förutsatte en mycket god utbildning som all hydraakustisk
verksamhet för övrigt gör. Flottan hade inga andra möjligheter än att använda värnpliktiga. Dessa gjorde mycket bra insatser, men kunde av naturliga skäl inte mäta sig med
befälen som ofta var tränade ubåtshydrofon ister.
Vid en pass iv upptäckt m ås te den akt iva lokaliseringen göras. För detta användes
inledningsvis fiskeminsveparna med sin sidtittande sonar. För att kunna göra vapeninsats på invisning från en sådan borde man vara ett trigonometriskt ess. Det var mycket
svårt. Därför beslutades att fiskeminsveparna sna rast borde ersättas av minjaktfartyg typ
Landsort så snart dessa blev operativa. När detta skedde blev det ett enormt lyft för vår
förmåga. Minjaktfartygen kunde bestämma avstånd, riktning och djup på ubåten. Dessutom kunde ubåten följas i låga farter. Ubåten kunde också loka li seras i bottenläge.
Patrullbå ta rna med sina Pingvinrobotar var ytattackfaryg, men fick nu byta uppgift.
De blev ubåtsjägare inomskärs precis som sona rbojsystemen och minjaktfartygen. Den
sonar de hade var helt oandvändbar inom skä rs. Patrullbåtarnas uppgift blev ytspaning
mot periskop och andra master samt vapeninsats med sjunkbomber modell år 1933. För
ytspanin gsuppgiften anskaffades !R-kamera och ljusförstärkare, varför mörke rspaningskapaciteten blev väsentligt bättre. De kom att benämnas bombbåtar. Ombyggnaden av
patrullbåta rna till ubåtsjaktfartyg kom så småningom igång men berörs inte närmare här.
Men uppfinningsrika patrullbåtsofficerare med helikopterbakgrund fann på råd under
Kajsa Warg-tiden. Vi lånade dopphydrofoner från helikoptersystemet, installerade en
bydrauldriven aktersnurra på halvdäck. Patrullbåten kunde då ligga stilla och spana, de
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blev lå ngsamma och tysta men uthå lli ga "helikoptrar" .
SonarbojSystemen på trängfartyg, minjaktfatiyg och patrullbåtar sattes nu samman
till stridsgrupper för ubåtsjakt inomskärs. Vi bötjade få en hygglig uppfattning om va r
inkrä ktaren tog sig fram i våra vatten. Vi fick i det sammanbanget en kontakt med en
sjömätningsfirma i Göteborg, som erbjöd sig att göra tredimensionella sjöko rt så att vi
lättare kunde inrikta vår spaning. Detta blev en stor lättnad. Vattnet och bottnarna började bli våra och inte bara motstånda rens. Det bötjade nu bli dags att förfina vår taktik
inomskärs. Inom ramen för den gällande doktrinen ville vi tvinga ubåte n till svåra val.
Om ubåten låg stilla på botten för att inte höras av sonarbojsystemen, spanade vi
metodiskt och uthålligt med minjaktfartygen.
Om ubåten satte sig i rörelse för att dra sig undan de långsamma minjaktfartyge n
spanade vi med patrullbåtarnas dopph yd rofoner, som tog ubåtarna på den s.k. dopplereffekten. Flera exempel kan tas, men effekten av detta blev en långsam och stadig tillväxt i vå r ubåtsjaktförmåga inomskärs.
Utomskärs var våra resurser mycket begränsade. 1985 kom de båda korvettern a
Stockholm och Malmö till den numera organiserade ubåtsjaktstyrkan. Dessa jagade
aktivt fritt till sjöss med sina aktiva s läpsonarer. Dessa sonarer var inledningsvis inte
a npassade för våra kuperade bottnar och skiktade vatten. Men en klok ubåtsjägare och
en skicklig tekniker byggde om sonaren så att den kunde sektorspana i likhet med helikoptrarnas. Så småningom byggdes vajerspelet på halvdäck om så att sonaren kunde
släpas stabilt och inte "stampa" i vattenmassan. Därmed kunde också sonaren spana i
de o lika skikten.
Tillsammans med ubåtar som spanade passivt, och korvetter som spanade aktivt och
uthålligt a nvändes helikoptrarna typ 4. Dessa spanade genom överraskande nedslag.
Utomskärsgruppen ubåt, korvetterna och helikoptrarna blev en mycket a ll sidig stridsgrupp där variationsmöjligheterna och därmed överraskningseffekterna blev många. l
denna stridsg rupp varierades spaningsmetoderna hela tiden mellan aktiv och passiv spaning. Vå ra underrättelser pekade på att miniubåtarna kom till Sverige med moderubåtar.
Vi bestämde oss för att försökajaga båda inkräktarna i hopp om att uthålligheten hos den
lilla ubåten inte skulle räcka. All ubåtsjakterfarenhet pekar entydigt på att ubåtsjägarna
måste vara uthålligare än ubåtarna. Detta var vi endast några få gånger, vilket jag ska
belysa i slutet av artike ln . Den taktiska metod vi använde utomskärs hade ett eget slagord Hoppa och Slå. Detta innebar att helikoptrarna s log ner överraskande. När de fick
kontakt, visades korvetterna in för vapen insats.
Vapensidan var inlednings vis ett sorgligt kapitel men blev så små ningom myc ket
bra. På FMV arbetade man för högtryck för att förbättra de olika systemen. Man förb ättrade trådstyrda ubåtsj a kttorpeder för helikoptrar, korvetter och ubåtar. För ubåtsbesättningarna var det mycket otillfredsställande att inte kunna försvara sig mot en anfallande
ubåt. Denna fråga fick så småningom bra lösningar oc h vå ra ub åta r kunde fortsätta att
spana med god förm åga att försvara sig sjä lva.
Sjunkbombsidan var inte he ll er något glädjeämne. Långsamt förbättrad es sj unkbomber med zo nrör som kunde fållas från helikoptrar. He likoptern var e n utmärkt vape nbärare men inte uthållig av uppenbara skäl. Även för helikoptersystemet utvecklades
trådstyrda ubåtsjakttorpeder. Ett mycket bra bestyckningsa lternativ var att en helikopter
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i roten var beväpnad med sjunkbomber med zonrör och den andra med ubåtsjakttorpeder. Men då var tiden i området begränsad.
På fartygen , korvetter och patrullbåtar, hade vi sjunkbomb m/33. Den var dock inte
lämplig att fa ll a från korvett med släpsonaren sjösatt. Behovet av ett kastvapen var akut.
FMV plockade fram ur byrålådorna ett system , som inte förverkligats nämligen ELMAsystemet. Detta var en ubåtsjaktgranat som sköts från en kastare på backen med nio
eldrör. Vatje fartyg hade fyra kastare, varför man kunde skjuta 36 granater i en sa lva.
Neds lagsmönstret kunde varieras beroende på bedömd storlek på ubåten. Räckvidden
var 400 meter. Patru llbåtar, korvetter och minjaktfartyg beväpnades med detta system.
Granaten hade riktad sprängverkan vilket innebar att det vid träff blev hål i ubåten, som
sakta vattenfylldes. Detta gav ubåtschefen tid att blåsa tankarna och inta ytläge.
Den politiska och miltära handlingsförlamningen visades med oönskad tydlighet i
banteringen av arbetstidsbcstämmelserna. Chefen för kustflottan framförde en mängd
olika förslag hur bestämmelserna sku ll e kunna förändras så att ubåtsjakten i Sverige
blev så uthållig som ubåtsjägarna bedömde nödvändigt. Vi bedömde att ett ubåtsföretag
mot Sverige tog c:a tre veckor med möjlighet till förlängning om de svenska ubåtsjägarna fått vittring. M ig veterligt jagade vi aldrig längre en maximalt tre veckor. En
ubåt, som bara har uppgiften att hålla sig dold och undan för ubåtsjägarna, har svårigheter men dessa är hanterbara. Särskilt om han vet att efter maximalt tre veckor kastar
svenskarna in handduken. Att vi ubåtsjägare många gånger var mycket förtretade när vi
fick order att avbryta är ganska naturligt. Då som nu gäller den gam la sanningen Vid kaj
sänks inga ubcltar!
Vad har vi lätt oss av dessa år? Vi har lärt oss ubåtsjagandets konst den svåra vägen,
trial and etTor. Vi har moderniserat våra system och byggt nya fartyg, Visbykorvetterna.
Skulle kränkningsoperationer komma att återupptas, skulle det säkert ta lite tid innan vi
fick upp ångan igen. Ringrosten är dock ytlig och kunskaperna finns nu i flera årsklasser sjöofficerare. Korvetter, ubåtar, hel i koptrar finns i litet men dock antal. K va litet före
kvantitet. Jag skulle i en inkräktares situation tänka mig för innan jag sätter igång med
nya kränkningsoperationer.

Göran Frisk

Ledamoten
JARL ELLSEN

Sjöstridsflottiljernas utveckling - en optimistisk syn i
ledamoten Stefan Larssons inträdesanförande *
Dagens generation sjöofficerare - och försvarsmaktsofficerare - har genom våra politikers åtgärder och uttalanden och därav fö Uande militära ledares bes lut hamnat i ett
svårt dilemma. Detta uttrycker ledamoten Larsson i sitt inträdesanförande genom att han
anser den nuvarande försvarsdebatten vara alltför negativ. Samtidigt medger han att det
är rätt så illa ställt i Marinen - men att det finns ljuspunkter.
Debatten om försvaret är dock - negativ eller positiv - helt nödvändig om inte detta
skall dö ut helt och hållet ur folks medvetande. Detta gä ller i än högre grad i dag, när
allt fårre ungdomar gör sin värnplikt. Hotbilden, som den framställs av andra debattörer
än politiker, är faktiskt inte fullt så ljus som den var för några år sedan. Svenskt försvar
måste, följande ett logiskt resonemang, stärkas så att den förda utrikes- och säkerhetspolitiken inger respekt. Ingen kan , utom möjligen försvarsmin istern själv, påstå att så
är förhållandet i dag med dessa upprepade halveringar av våra militära förband och
skrotning av fullt användbar materiel.
Ledamoten Larssons och fleras dilemma ligger således i att nämnda debattörer påpekar Försvarsmaktens svagheter och mer sällan de olika , ehu ru fåtaliga komponenternas
höga kva litet. Följden blir att yrket rar en svag attraktionskraft på den ungdom som skall
rekryteras. Hur denna ekvation ska ll kunna lösas är naturligtvis inte så lätt, men ledamoten Larsson framhåller att det trots allt finns ljuspunkter inom i varje fa ll hans egen
förbandstyp, sjöstridsflottiljema. Man har där anställt de första fånrikarna på tre år och
många fler specialistofficerare tillkommer förhoppningsvis under 2008. Detta låter ju
bra och torde vara ytterst nödvändigt, eftersom vissa fartyg i dag enligt ledamoten seglar
med 60%-iga vakanser (hur nu detta är möjligt).
Denna optimistiska syn från en aktivt tjänstgörande officer ombord är hoppfull och
borde av ledande militära chefer och inte minst försvarspolitiker vårdas ömt. Faller den

*Särtryck av inträdesanf'örandet återfinns på Kungl. Örlogsmannasällskapets hemsida
www.koms.se.

178

179

personella komponenten i systemet, faller allt. Därför måste med det snaraste de värsta
bristerna rättas till , vilka Larsson endast omnämner liksom i förbigående.
Bristerna finns i första hand inom Visbysystemet och är, anser undertecknad, nännas t
häpnadsväckande. "De två första Visbykorvetterna ", beskriver Larsson, " planeras bli
levererade till Försvarsmakten sent 2009 i en form av interims/ösning" (min kursivering). De kommer inte att vara helt fardigstä lida, främst avseende installationen av robot
15, och fullt operativa först 20 l 0-2012, d. v. s. l 0-12 år efter sjösättningen av typfartyget Visby!
Sedan gör ledamoten Larsson ett litet tillägg, vilket är nog så betydelsefullt: "Avseende luftvärnsrobotsystemen saknas f01ifarande regeringsbeslut i frågan trots flera års
handläggning. Utan sådana kan väl dessa fartyg knappast anses vara fullt operativa,
utom möjligen för fredsbevarande insatser i utlandstjänst".
Detta är ytterst pinsamma uppgifter för Marinen. Dessa förhållanden borde ständigt
och jämnt påpekas av ansvariga myndigheter, i annat fall kommer meningen "saknas
fortfarande regeringsbeslut" sannolikt att vara gällande ända tills Visbysystemet så småningom fasas ut. Skandal är välnärmast det ord jag tänker på.
Ä ven om ett exempel från förra sekelskiftet här kan synas irrelevant, så innebar den
gången, liksom Visbysystemet i dag, fardigstä liandet av det engelska slagskeppet HMS
Dreadnought på 21 000 ton år 1907, 366 dygn efter kölsträckningen, ett enormt tekniskt
lyft både vapentekniskt och maskinellt. Detta gällde inte bara för Royal N a vy utan även
för världens mariner i övrigt. Atomubåten USS Nautilus, som Hirdigställdes på ett år
efter sjösättningen, är ett annat exempel på epokgörande örlogsfartyg.
Om alla de tolv ytstridsfartyg, som förutsatts enligt 2004 försvarsbeslut, snarast
kunde bli operativa och dessutom nykonstruktioner av sådana påbörjas, så finns det
goda skäl för den framtidsoptimism som ledamoten Larsson uttrycker i sitt inträdesanförande.

Jarl Ellsen

Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Varför inte Operation Active Endeavour?
Det var ett mycket matnyttigt inträdesanförande av ledamoten Stefan Larsson,* som
kunde läsas i förra numret av tidskriften . Akademien borde kanske ha ett återkommande
inslag i de flesta av sina sammanträden i framtiden' 1 Aktuella marina frågor och rapporter från dagens marin! Vi som lämnat den aktiva tjänsten skulle nog vara betjänta av
något sådant alltemellanåt och detta innan kontakten med verkligheten helt försvinner!
Det fanns i anförandet två avsnitt, som jag skulle vilja kommentera något. Det första handlade om vilka operationer, som skulle kunna vara lämpliga för svenskt marint
deltagande. Som på många andra håll i Försvarsmaktens framställningar om deltagande
i internationell verksamhet, salmade jag även här ett resonemang om hur operationerna
skulle kunna varaav - eller kanske rent av stärka- svenskt nationellt intresse att delta
i. Jag är gammalmodig nog att hävda, att det egna nationella intresset alltid bör styra
våra internationella engagemang av olika slag och egentligen inget annat. Då vi bötjar
delta av andra skäl , kan hela vårt deltagande ifrågasättas, inte bara i Sverige, utan även i
andra stater. Dessa kan börja fundera på vilka svenska intressen, som nu leder vår verksamhet. Risken är att vi därigenom- och oftast av ren välvilja kanske också parat med
viss naivitet - skapar oreda omkring oss och vårt deltagande; inte minst hos de andra
medverkande staterna vars motiv för att ingå i samma operation kan ifrågasättas därför
att vi är otydliga. Vårt nationella intresse bör kanske till och med uttalas innan vi går in
i en internationell operation över huvud taget.
Den andra kommentaren handlar om NATO-operationen Operation Active Endeavour, som numera uppenbarligen har ändrat karaktär; även officiellt. För det var länge
sedan den verkliga effekten, åtminstone i operationens västligaste avsnitt, blev en annan
och det handlar om att bekämpa den s.k. människasmuggling- jag skulle personligen
vilja kalla det för en modern form av slavtrafik - som sker från Västafrika till EU. Denna
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människohandel borde verkligen motverkas mycket tydligt och bestämt. En kort situationsbild från tidningen International Herald Tribune:

The seeretary-general tel/s me thatmost who make the journey comefi'"om
Senegal, Mali and Gambia. !n the busiest yem~ 2006, around 30,000 people
tried. Between 40 and 50 people trave/ on boats bu i/t to canyfour orfive
fisherman.

Ledamoten
LARS SALOMONSSON

Many die at sea ji·om dehydralion, exposure or because their boats sink
in the treacherous seas. Same arrive in the Canaries and are processed by
th e Spanish, with most then returned to Mauritania. Others are intercepted
by Mauri/anian or Spanish pairals and are returned immediately. While
th ey are in Mentritanian detention, the Red Crescent providesfood, a call
home and basic medical care. Migrants are eventua/ly taken to either the
Senegalese or Malian border Many immediately return to try again.
Jag har personligen nästan 20 års erfarenhet från utvecklingsarbete i det mycket fridsamma landet Gambia och kunde i januari i år för första gången ana en viss oro under
ytan, vilket bland annat kan bero på den rena "försäljningen" oftast av unga män till
människosmugglare. Något som tidigare egentligen inte förekom eller i alla fall i mycket liten skala. De som tjänar grova pengar på dagens bedrövliga tillstånd utanför Afrikas
nordvästra kust är bara de som faktiskt handlar med människoliv och för att anknyta
till min första kommentar ligger det enligt min bedömning i svenskt nationellt intresse
att stävja denna människohandel- inte bara av humanitära skäl - utan också därför att
ganska många nya svenskar smugglas in i Sverige den vägen. Det ligger således i vårt
nationella intresse att denna form av illegal immigration snarast ersätts med en mera
laglig och ordnad arbetskraftsinvandring i stället. De, som nu kommer hit smugglingsvägen, är ofta svårt traumatiserade av de livsfarliga båttransporterna. Tyvärr blir inte
deras första kontakter i vårt land med legala svenska företrädare utan med personer,
som människasmugglarna känner från den undre världen. Och det är då verkligen inget
som det svenska samhället har någon nyttaav - utan tvärtom. Ett svenskt deltagande i
Operation Active Endeavour och gärna med ett utökat operationsområde är alltså, som
jag ser det, ett svenskt nationellt intresse.

Magnus Haglund
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Visbysystemet - tänkt och verklig utveckling
De grundläggande tankarna i 1988 års sjömålsstudie var att utveckla sjöstridsflottiljerna
till allsidiga och flexibla förband , som skulle kunna verka i ett brett hotspektrum i olika
konfliktnivåer i Sveriges omgivande farvatten . Kravet på sjöstridsflottiljerna att kunna
verka i ett invasionsförsvar var således endast en av ett stort antal uppgifter, som flottiljerna skulle lösa. Det påstående, som ibland framförs , att de fa1iyg som Marinen idag
har, endast är framtagna för att lösa invasionsförsvar är felaktiga och saknar helt grund .
Hösten J988 redovisades resultate t i form att ett antal alternativa strukturer. Den av
studiegruppen förordade strukturen innehöll tre olika fartygstyper med olika egenskaper
avseende uthållighet och huvudfunktioner. Samtliga fartyg skulle klara två huvudfunktioner. En av de studerade strukturerna bestod av fartyg, som kunde klara tre huvudfunktioner, ytstrid, ubåtsjakt och minjakt Denna struktur valdes bmi av kostnads- och
utbildningsskäL Det var näst intill tekniskt omöjligt att förena de vitt skilda kraven på
ytstrid och minjakt Av intresse är dock att denna struktur var kostnadseffektiv om det
totala antalet fartyg i Marinen minskades markant, dock förutsatt att de tekniska problemen gick att lösa till rimlig kostnad.
T december 1988 föredrogs studien för ÖB. Resultatet blev en inriktning mot en
struktur med trefunktionersfartyg och att den mindre av de två fartygstyperna skulle
utvecklas först. Marinen skulle alltså ta fram en fartygstyp, som krävde en då inte
existerande teknologi. Utvecklingen av den materialteknologi, som provades på försöksfartyget Smyge, ledde dock till ett teknikgenombrott på materialsidan 1993-94 . Detta
möjliggjorde att Visbykorvetterna med en omagnetisk, stark och styv skrovkonstruktion
kunde klara tre huvudfunktioner.
Mot bakgrund av utvecklingen under 1990-talet mot ett ökande internationellt militärt engagemang tog Chefen för marinledningen 1995, samma år som två fartyg beställdes, ett beslut att Visbykorvetterna skulle anpassas till dessa nya uppgifter. Fartygens
längd och deplacement ökade då med nio meter respektive 200 ton samt dimensionerades för ett större fartområde, dvs. även andra farvatten än kustnära.
Med Visbysystemet, som är ett resultat av 1988 års sjömålsstudie, ÖB:s inriktning
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1988 mot ett trefunktionersfartyg och Chefens för marinledningen beslut 1995 om internationell anpassning, uppfylls kvalitativt de grundläggande tankarna med utvecklingen av sjöstridsflotti lj erna avseende de ingående fartygens förmågor och kapacitet.
Visbykorvetterna är idag, genom design och n1aterialval , dc mest flexibla stridsfartyg i
sin storleksklass, som i närtid kommer att finnas operativa i världen , detta dock under
förutsättning att systemet fårdigställs som avsett.
1988 bestod marinen bland annat av 36 ytstridsfartyg med olika egenskaper och uthållighet, sex minjöjningsfartyg typ Landsort och ett antal minsvepare. Sjömålsstudien
föruts åg en viss nedgång i antalet ytstridsfartyg beroende på vilken materiell förbandsstruktur som valdes. De senaste 20 åren har inneburit en dramatisk nedgång i anta let
ytstridsfartyg, som inte ens fanns i tankevärlden i 1988 års sjömålsstudie. De negativa
operativa effekterna av denna nedgång har redovisats vid en rad tillfållen under denna
period. De grund läggande tankarna med utvecklingen av sjöstridsflottiljerna i 1988 års
sjömålsstltdie kan därför ej anses uppfyllda kvantitativt. Ironiskt nog är nu sjöstridsflottiljer med trefunktionersfartyg den, enligt 1988 års studie, mest kostnadseffektiva materiella strukturen för det lilla antalet fartyg, som Marinen har idag.
Dagens två sjöstridsflottiljer skiljer sig från dc sjöstridsflotti lj er, som studerades
1988, såvälmed avseende på uppgifter som materiellt innehåll. Dock gäl ler fortfarande
att med det minskade antalet fartyg, så är det kostnadseffektivt att vatje fartyg klarar fler
uppgifter. Vis bykorvettema kommer att utgöra stommen i de två sjöstridsflotri ljerna.
Visbysystemets tillkomst har inte varit problemfritt vare sig för beställare eller för
leverantör. Det, som dock skiljer Visbyprojektet från tidigare större projekt, är att projektet i hög grad har påverkats av politiska beslut, vi lka har haft en mycket negativ
påverkan på projektet.
l oktober 1995 fick Försvarsmakten regeringens tillstånd att bötja producera två fartygsskrov utan vapen och ledningssystem i stället för de fyra kompletta fartyg, som
Försvarsmakten hade gjort framställning om ett halvår tidigare. Regeringens tillstånd
till produktion av fyra kompletta fartyg kom först ett år senare och totalt sex kompletta
fartyg ytterligare två år senare vi lket innebar att upphandling av vapen och ledningssystem fick skjutas upp i närmare två år. Kockums fick under denna tid konstruera och
bygga fartyg, där det saknades eller i alla fall fanns ofullständig information om vapen
och ledningssystem. Det är lätt att inse att detta skapade stora problem och tidigt våren
200 l anmälde Kockums ekonomiska och tidsmässiga svårigheter.
Normalt löses även denna typ av svåra problem mellan parterna i en form av nationellt samförstånd, exempelvis hade JAS-projektet restaurerats något år tidigare. Så
icke här. Kockums ägare, Saab, hade något år tidigare, i samförstånd med Försvarsdepartementet och det omorganiserade FMV, sålt ut Kockums till en utländsk ägare. Beslutet innebar i praktiken en inriktning att svensk utveckling av ytstridsfartyg och ubåtar
på sikt skulle upphöra.
Ett politiskt beslut togs 200 l att reducera antalet Visbykorvetter från sex till fem
fartyg för att tillmötesgå Kockums ägare. Beslutet, som togs över huvudet på FMV
projektledning och som avvek från gällande kontrakt avseende varvets och varvets
ägares fullgörande av sina åtaganden , fick en förödande påverkan på möjligheterna för
projektledningen inom FMV att på ett affärsmässigt sätt driva projektet, som därmed
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har dränerats ekonomiskt och försenats. Detta har i sin tur påverkat vapen- och ledningssystemutveckling en negativt och är en del av förklaringen till nuvarande brister
inom Visbysystemet När det gäller undervattensvapen och luftvärnsrobotsystem så har
utvecklingen bromsats i snart tio års tid på grund av uteblivna tillstånd till utveckling/
upphandling; detta trots att det har funnits goda möjligheter till och framskridna planer
på internatione llt materiel samarbete. Ä ven när det gäller robot 15, har utvecklingen försenats av liknande skäl.
Den svenska politi ska inställningen till Visbysystemet fick stor spridning då "en högt
uppsatt tjänsteman inom Försvarsdepartementet " i en intervju i Jane ' s Defencc Weekly
ifrågasatte vilken användning man skulle ha av fartygen. Uttalandet gav tydliga signaler
till omvärlden om ett politiskt ointresse för marina system. Det är lätt att inse vilken
negativ effekt detta uttalande har haft bl. a. på F M V: s möjligheter till internationella materielsamarbeten. Om Visbysystemet hade varit specialiserat för en enda uppgift, skulle
ett sådant uttalande kanske kunnat ha haft en saklig grund. Nu är det inte så. Visbysystemet är så flexibelt att det är svårt att se operativa eller kostnadseffektiva skäl bakom
ett ifrågasättande av systemet.
När Försvarsmakten 2005 lämnade in en framställan till regeringen att få påbö1ja
utvecklingen av nästa generations ytstridsfartyg, en vidareutveckling av Visbysystemet
med något större uthållighet, blev svaret att ett sådant fartyg skulle vi inte ha , men studierna skulle fortsätta i blygsam skala med täta rapporteringstillnillen för att möjliggöra
att arbetet när som helst skulle kunna avbrytas. Vad som skulle studeras var dock oklart
och en tydlig inriktning saknas fortfarande.
En inriktning diskuteras dock och en framförd uppfattning är att en maritim förmåga
kan uppnås med stridsflygplansystemet JAS , helikoptrar, kustbevakningsenbeter , ubåtar
och minröjningsfartyg typ Landsort.
Denna uppfattning är uppseendeväckande genom att kvalificerade ytstridsfartyg som
Visbykorvetterna inte anses behövas vid kontroll och bestridande av kontroll av maritima områden. Seriösa studier visar dock entydigt på ett behov av kvalificerade ytstridsfartyg och även den marina utvecklingen i vår omvärld ger samma bild.
Det kan konstateras att under utvecklingen ocb produktionen har Visbysystemet utsatts för och utsätts fortfarande för återkommande attacker med olika, ibland diametralt
olika, argument. l en sådan miljö är det svårt att driva ett projekt framgångsrikt.
Utrikespolitiska förhållanden kan ändras väsentligt snabbare än militära styrkeförhållanden. Visbysystemet är framtaget för att kunna verka med stor flexibilitet i ett brett
botspektrum i olika konfliktnivåer och är därför en kostnadseffektiv komponent i det
svenska försv aret. Mot denna bakgrund är det viktigt att Visbysystemet snarast tardigställs.
Därför är det bra att en debatt kommer igång om Marinens framtida uppgifter, inte
minst mot bakgrund av vad som nu händer i vår omvärld.
Det tar tid att materiellt återuppbygga Marinen , inte minst med tanke på den personal- och kompetensdränering som skett.

Lars Salomonsson

Korresponderande ledamoten
JOHN NILSSON

Visby är en framsynt satsning
Sedan mitten av J 980-talet är Försvarsmakten och FMV pionjärer i satsningen på örlogsmarin smygtekn ik. Andra länder följer efter, men konservatism försenar byggandet
av verkliga smygfartyg.
J förh ållande till tidigare fartygssystem är detta utvecklingssteg unikt och mer omfattande, då det berör hela Visbysystemet, d. v.s. fartygsplattform, sensorer, vapen och taktik. Det har därför involverat flera aktörer - under Försvarsmaktens och F M V: s ledning
- och dessutom tagit längre tid. Den kompletteringsperiod, som nu planeras, kommer
dessutom att möjliggöra olika internationella uppdrag.
Kvalificerade svenska uppdrag är nödvändiga för att Kockums och andra försvarsindustrier i Sverige ska kunna exportera sina produkter och delta i utvecklingssamarbeten
tillsammans med andra aktörer. Visbysystemet uppfyller detta önskemål med råge och
har redan använts som referens i många sammanhang. VJSBY har dessutom kommit att
bli ett eget begrepp med stort och positivt genomslag i internationella media.
Visbysystemet är optimerat för svenska krav, materielarv och personal. För export
har Kockums därför konstruerat större och mindre varianter av fartygstypen med annorlunda arrangemang, tekniklösningar och utrustningar, men med bibehållen filosofi.
Jämfört med konventionella fartyg innebär denna designfilosofi
ökad flexibilitet beträffande uppdrag och användningsområden. Visby är t ex
den enda korvett, som kan genomföra minröjningsuppdrag
ökad nyttalast/fart/aktionsdi stans
kortare upptäcktsavstånd (stealth) i både offensiva och defensiva situationer
lägre underhållskostnad
Detta möjliggörs genom valda tekniska principlösningar, bl. a. geometri, kolfibermaterial och vattenjetdri ft.
Kockums marknadsföring av de Visbyliknande fartygen baseras på dessa fördelar för
operatörer och ägare.

John Nilsson
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Hedersledamoten
CLAES TORNBERG

Parvus Numera - Magnus Merito
(Få till antalet- Hög förmåga)
Jarl Elisens debattinlägg mot bakgrund av Stefan Larssons inträdesa nförande*
"Sj östridsflottilj ernas utveckling sedd från förbandens hori sont" påminner mig om hur
olika man kan se på samma företeelse - glaset är halvfullt (Larsson) versus det är halvtomt (Ellsen).
Som Larsson påpekar var sjöstridskrafterna på s in topp i s lutet av 1980-talet - doktrinm ässigt, taktiskt och materiellt. Mobiliseringsflottan hade i ubåtskr isens spår utvecklats till en insatsflotta och bl.a. växte smygfilosofin fram och utvecklades från försöksfartyget Smyge till Visbysystemet Vi hade lärt oss att ubåtsjakt och minröjning i grunda
vatten måste integreras, att vi behövde alls idiga, uthålliga, snabbare fartyg med hög
överlevnadsförmåga. Här tog vi ett a mbitiöst, modigt och stort steg i fra mtagningen av
Visbyprojektet som i sin utformning ligger långt före omvärlden. Vi satsade på uppträdande i "extreme littorals" och att flexibelt kunna verka öve r hela konfliktskalan, medan
omvärlden låg kvar i en konservativ profil med inriktning på " blue water operations"
och en begränsad förmåga att hantera grunda vatten.
Jag är helt övertygad om att vi valt rätt och att andra kommer att inse detta- samtidigt
som korvetterna sent omsider blir fullt operativa. Inledningen till denna insikt såg vi för
två år sedan under MECON i Hamburg och nu se nast förra året under försv a rsutställningen i London, där intresset för Visbykonceptet var enormt och korvetten beskrevs
som "the star of the show".
Det är viktigt att inse att krishantering inte kan ske genom att projicera makt och
vape n utanför det aktuella krisområdet Genom närvaro i krisens centrum ges möjlighet
till informati ons inhämtning och graderad insats. Visbysystemet har just denna förmåga

att med hög överlevnadssannolikhe t och att som en integrerad del i nätverket vara en
viktig länk i uppdra get.
En intressantjämförelse kan göras mellan den tys ka korvetten K 130 och den svenska Visby som har likartad modernitet och kostnad. K 130 har ca dubbla tonnaget, medan Visbys kompositskrov gör att man vunnit halva vikten och därmed i realiteten har
sa mm a lastförmåga . Det enda som operativt talar för K 130 är stö rre uthållighet. Visby
har dock med sin totala stea lthprofil och a ll s idighet ("the Swiss A rm y knife" ) en stö rre
bredd än K 130. Särskilt framträder Visbys förmåga att hantera undervattensdomä ne n
mot ubåts- och minh ote n. För mig framstå r därmed Visbykonceptet som en framtidslösni ng, som sva rar upp mot behovet av säkerhetsfartyg med förmåga att hantera den nya
asymmetriska och diffusa hotb ilden.
Visst ha r Eli sen rätt att det är anmärkningsvärt att det tagit närmare tio år efter sjösättningen av Visby att få fartygen fullt operativa. Man kan också anlägga ett annat synsätt. Det är en prestation att - med de täta skiftena i ägarstrukturen efter utförsäljningen
av Kockums, försvarsmaktens och FMV stora omställning, tidigare ekono misk kris i
projektet, Försvarsmaktens ekonomiska budgetproblem, delsystem som initialt endast
fanns i idevärlden sku lle realiseras etc. - projektet ä ndå har kunnat genomföras. Problemet med avsaknaden av anskaffningsbeslut beträffande luftvärnsroboten begränsar
fartygens möjlighet till områdesluftskydd. Sitt pass ivastealth-skydd och aktiva system
ger fartygen dock i grunden en hög överlevnadsförmåga mot flyg och robotattack er.
lnsatsen med ubåten HMS Gotland i USA har visat att vi även inom ubåtsområdet
med låg signatur och luftoberoende egenskaper även här tekniskt ligger i framkant liksom att vi ligger långt framme taktiskt.
Vi kommer nu i närtid än t l igen att få de fartyg, so m kommer att göra att vi aktivt på
en ny niv å kan bidra till den maritima säkerheten i vårt närområde och g loba lt.

Claes Tornberg

*Särtryck av inträdesan/örandel återfinns på Kungl. Örlogsmannasällskapets hemsida
www.koms.se.
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Ledamoten
ANDERS OLOVSSON

förutsättningarna för minröjningsoperationer på ett genomgripande sätt, samtidigt som
den också ger nya möjligheter till planering och genomförande av en rad andra typer av
operationer.

Visby
Jag beskrev Visbyk lassen och dess taktiska fördelar i TiS nr 2/2007 och menar att den
beskrivningen f011farande är relevant. Nu väljer jag att endast lyfta fram några centrala
perspektiv.
Vad är Visby? När jag tar emot gäster ombord i de nya korvetterna, brukar jag lyfta
fram tre punkter:
•

Lyft skärningspunkten- från förband till försvarsgren
Marinen står inför ett generationsskifte av fartygssystem , ett steg mot framtiden som
kräver stadga och beslutsamhet. Men läget ser oroväckande ut. En justering av Försvarsmaktens organisation ger förutsättningar för rätt helhetslösningar. l skrivande stund är
det precis ett ha lvår sedan jag tillträdde som chef för tredje sjöstridsflottiljen . Jag vill
i det här inlägget bidra med ett perspektiv från ett förband , som ligger i startgroparna
för att ta emot minröjningsfartyg av Kosterklass och korvetter av Visbyk lass på linj en.
Övergången från provturer till operativ verksamhet för de båda fartygsklasserna är ett
viktigt steg mot framtidens svenska marin.
Jag tar avstamp i en kortfattad beskrivning av Koster respektive Visby. Syftet är
att peka på att det är en stor uppgift vi står inför, som kräver god planering och kloka
helhetslösningar. Därefter pekar jag på de generellt oklara förutsättningar som råder för
verksamheten just nu. Jag vä lj er att diskutera de ekonomiska förutsättningarna inför
2009, då de nya fartygen ska ut på linjen. Avs lutningsvis föreslår jag en justering av
Försvarsmaktens organisation, så att vi kan stå bättre rustade att lösa stora uppgifter,
även när resurserna är knappa.

Koster
Fem stycken minröjningsfartyg av Landsortsklassen byggs om till Kosterklass. Projektet löper i stort enligt plan, både vad gäl ler ekonom i och tidslinjaler. Både sensorer,
ledningssystem och undervattensfarkoster är väsentligt vassare i Koster än i tidigare
minröjningsfartyg. Koster innehå ller ett kvalificerat luftförsvar med pjäs, sik te och spaningsradar. Att kunna luftförsvara sig själv under pågående minröjningsoperation är en
viktig taktisk fördel.
Parallellt med Kosterprojektet pågår spännande prov och försök från HMS Fårösund med taktisk bottenkartering från autonoma undervattensfarkoster. Det är modern
datateknik i kombination med modern sonarmaterie l som ger hittills oanade möjligheter till extremt detaljerade bilder av undervattensmiljön. Tekniken kommer att förändra
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•

•

Visby är ett smygfar1yg. Smygtekniken handlar inte bara om den uppenbara
skrovutformningen, utan är ett helhetsgrepp. Enkelt sagt vinner korvetten duellen genom att egna sensorer, vapen och motmedel kan verka så mycket bättre
utifrån den extremt låga profilen i alla dimensioner.
Visby är ett mångfunktionellt fartyg. Hon kombinerar det klassiska ytstridsfar1ygets förmåga att verka under, på och över ytan med minröjningsfartygets
förmåga att öppna en led genom ett minfarligt område.
En rättvis bild av Visbys storlek är att jämföra henne med en fregatt, minus
dennas helikopterhangar och en del av dess uthållighet.

Nyckeln till mångfunktionalitet med en liten besättning, är att ett och samma system kan handhas av samme sjöm an , men i olika syften. Ett exempel är att Visbys
undervattensstridssystem är utvecklat för både ubåtsjakt och minröjning. Ett annat att
spaningsradarn är bra på både yt- och luftspaning.
Grundideerna till Visby kom fram under Kalla kriget. De nya korvetterna är därmed
utformade för att möta en stark och tekniskt avancerad motståndare . Det är en relevant
taktisk situation även för dagens och morgondagens tänkbara händelser. Men de taktiska fördelarna, som Visby ger, är efterfrågade även mot tekniskt mindre avancerade
motståndare. Ett exempel är smygteknik för att enklare komma nära inpå pirater och
smugglare. Ett annat är mångfunktionalitet i det fiktiva scenariot från min artikel i TiS
nr 2/2007, där Visbykorvetter under pågående internationella insats skiftar roll från ylstrids- tillminröjningsfartyg.

Vad kommer sedan?
Med Koster och Visby förnyas stridsfartygsflottan och det är efterlängtat. För att få en
helhet som fungerar är nästa steg att skaffa nya stöd fartyg . Sådana är avgörande dels för
stridsfartygens stöd i fonn av ledning och logistik, dels som en nyckel för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. Om vi gör rätt kommer L l O- el ler vad det nu bl ir - att le verera
transportkapacitet, underhåll , ledning, sjukvård , helikopterresurser med mera för en rad
intressenter inom och utom Försvarsmakten , här hemma och långt borta.
Min bild av hur framtidens sjöstridsflottilj ser ut med Visby, Koster och nytt stödfartyg är ganska enkel. Med anställda besättningar kan vi frigöra oss från att huvudsakligen styras av OU-förbandens utbildningsrytm. Flottiljen kan utvecklas mot att likna
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för införandet av de nya fartygen, när snart sagt alla sidor av Försvarsmaktens inriktning, verksamhet, organisation , ekonomi och personalförsörjning ifrågasätts samtidigt.
Konsekvenserna för det enskilda förbandet är mycket påtagliga. Tredje sjöstridsflottiljen
överlever årets magra övningsverksamhet på gamla meriter. Men om läget inte förbättras, kommer vi att se en snabbt dalande kurva avseende både förmåga, motivation och
sjösäkerhet. Ingenting är klart ännu , men visst ser vi fram emot 2009 med viss oro. De
dimensionerande frågorna för flottiljen är anställningsformer och avtal för anställda besättningar, internationell beredskap, leveranstider för nya stridsfartygssystem och prisutvecklingen för drivmedel. Inför höstens fortsatta planeringsarbete finns alltså en rad
oklarheter:
•

•

•

Inledningsvis motsvarar ekonomin under 2009 inte ens angiven nivå om
PersQ' 4. Detta samtidigt som förbandet har ett behov av återtagande efter
2008 års mycket begränsade resurstilldelning.
Vidare är den stora förändringen för Tredje sjöstridsflottiljen att verksamheten till stor del kommer att bedrivas med anställda besättningar från och
med januari 2009. Det finns för närvarande inget avtal som reglerar anställningsformerna för den nya personalkategorin, eller hur deras kontrakt
ska utformas för internationell beredskap. Det råder också oklarhet om hur
Försvarsmakten ska utnyt~ja denna över året insatsklara resurs.
Drivmedelspriset under 2008 har hittills ökat med 59%. För flottiljen innebär detta under 2009 en kostnadsökning om ca 8 miljoner kronor jämfört
med nuvarande kalkylpriser.

Inom ramen för budgetarbetet är förbandet ålagt att även räkna på en reducering om
15% av grundförutsättningarna. Resultatet är ett verksamhetsår ungefär lika magert som
2008.
Minröjningsfartyg typ Kosler på provlur efier halvtidsmodifiering

Kreativitet och god anda - men räcker det?
ett rederi. På samma sätt som att rederiet ständigt har fartyg som genomför lastresor,
kan flottiljen ha fartyg som verkar till sjöss över tiden. Ä ven för den enskilde besättningsmedlemmen bör förhållandena närma sig förutsättningarna i handelsflottan. Under
sammanhängande perioder finns han eller hon ombord, oavsett om fartyget är på insats,
övning, örlogsbesök eller varv. När besättningsmedlemmen är ledig, är han eller hon
ledig i sammanhängande längre perioder.
För att få ut effekt över tiden, bör antalet tillgängliga sjömän motsvara minst tre vakter per fartyg, med två ombord och en ledig. Om vi går åt det här hållet kan vi skapa en
flotta av ständigt tillgängliga fartyg, klara för insats hemma eller borta.

Förutsättningar inför generationsskiftet
Redaktören för TiS har frågat mig om det är möjligt att få den nya generationen av fartyg
i operativ tjänst. Självklart är det möjligt, men det kräver kraftsamling och inte minst
klarare förutsättningar än vad som råder just nu. För närvarande är det alltför många variabler och allt för få konstanter i ekvationen. Det är minst sagt en utmaning att planera
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Bilden, som jag hittills har gett inför generationsskiftet ser dyster ut i rena ekonomiska
termer. Flottiljen försöker hantera de begränsade resurserna och de många osäkra förutsättningarna genom god uppföljning och spårbarhet i ekonomi och genomförande. Vad
som ligger i fokus är mycket tydligt vid förbandet; förutsättningen för att vi ska både
kunna och vilja vinna till sjöss är att fartygen får segla. Vägen dit är god anda och en inte
så liten dos kreativitet. l år har vi lyckats- inom de mycket snäva ramarna- att få till en
rimlig övningsserie, samtidigt som vi är redo att segla iväg med korvetter och stödfartyg
på en eventuell insats utanför Somalias kust.
l förlängningen handlar det dock inte om hur mycket eller hur lite pengar förbanden
disponerar för sin verksamhet. Vi har haft knappa resurser förr och vi kommer att ha det
fler gånger i framtiden . Men just nu är det lite väl många variabler - varav endast vissa
är ekonomiska - och alltför få konstanter. De flesta utmaningarna är större än att ett
enskilt förband vare sig kan eller bör hantera dem. Men som Försvarsmakten ser ut just
l

PersQ: pe rsonalkvalitet - ett mått på personalens utbildningsnivå.
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nu, är nivån över det enskilda förbandet just Försvarsmakten , där Marinen endast är en
diffus storhet och förbandschefen har många chefer.

Flera chefer
l Försvarsmakten ställer inom Högkvarteret Insatsledningen (JNSATS) krav på vilka
resurser som ska produceras. Därefter produceras dessa resurser av Produktionsledningen (PROD). Till slut används resurserna av INSATS. Eller med andra ord , !NSATS
ställer kraven och nyttjar, medan PROD skapar. Vid sidan finns en rad stödprocesser,
där till exempel personalfrågor hanteras av Personalstaben (PERS). Den traditionella
strukturen med försvarsgrenar har alltså ersatts av en helt annan skärning av koncernen.
Modellen fungerar, med eftersträvad tydlighet utifrån respektive perspektiv. Det är först
i skärningspunkten mellan de olika perspektiven, som det börjar bli svårt. Det är i just
den punkten som den enskilda flottiljen befinner sig, med minst en chef över sig för vatje
perspektiv. Tredje sjöstridsflottiljen är ett förband som sysslar med produktion genom
bland annat utbildning, övning och vidmakthållande av materiel. Men det är samma
människor och samma materiel som också är klara för insats utanför Afrikas kust med
chef, stab, besättningar och fatiyg. Det är i och för sig ingenting märkligt med detta, då
det är så fartygsförband alltid har sett ut. Det märkliga är att det inom Försvarsmakten
inte finns kvar några naturliga hierarkier, där avvägningar och vägval kan göras på en
nivå mellan enskilt förband och hela organisationen.
En aspekt av rådande organisation är att det i många fall är det enskilda förbandet,
som koordinerar verksamheten mellan de olika perspektiven, en intressant lösning på
hur verksamheten ska drivas på koncernnivå. En annan aspekt är att utvecklingen i Försvarsmakten primäti sker genom de lösningar, som ter sig mest rätta på koncernnivån,
men med absurda konsekvenser i slutändan ute i fått, uppe i luften eller ute till sjöss.

Hur det borde vara
Så här långt har jag konstaterat att vi står inför ett generationsskifte av fartygssystemen.
Det är ett efterlängtat och viktigt steg mot framtidens flotta. Generationsskiftet kommer
dock i en tid, då många förutsättningar för verksamheten i Försvarsmakten är ovanligt
oklara. Här har jag pekat på de magra och osäkra ekonomiska förutsättningarna inför år
2009. Vare sig generationsskiften eller tider av osäkerhet är något nytt i Försvarsmakten.
Problemet är att koncernen Försvarsmakten är organiserad på ett sådant sätt att utmaningar, som kräver överblickbara helhetslösningar, är svåra att hantera. Frågan är hur vi
borde organisera oss istället.
Det är lätt att lockas av tanken att bryta om hela organisationen och börja om från
början. Men det har vi försökt tillräckligt många gånger redan. Istället borde Försvarsmakten utgå från dagens organisation och justera den på ett förnuftigt och verk lighetsnära sätt. Mitt förslag på lösning är enkel. Lyft skärningspunkten mellan lNSATS, PROD
och de andra perspektiven från förbandsniv ån till försvarsgrensnivån. En rad intressanta
effekter skulle uppnås.
För detflirsta skulle koncernen - även fortsättningsvis en försvarsmakt med gemensamma mål - få en tydlig och begriplig indelning i dotterbolag. Dagens problem med att
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alltid beskriva verksamheten på koncernnivå i ett perspektiv åt gången skulle försvinna.
l verkligheten påverkar beslut och vägval i det ena perspektivet alltid förutsättningarna
i det andra. Det skulle bli tydligare och mer begripligt om vi istället greppar över överblickbara helheter, till exempel Marinen.
För det andra skulle Marinen under ett tydligt chefskap kunna utvecklas som en
självklar aktör i en övergripande svensk maritim strategi , tillsammans med övriga sjögående myndigheter. l dagens organisation är Marinen endast en diffus del av Försvarsmakten, vars utveckling i huvudsak bedrivs utifrån ett koncernpcrspektiv. Där finns ett
försvinnande litet utrymme för engagemang i maritima frågor.
För det tredje - och det är nog det viktigaste- skulle både Marininspektören och de
marina förbandscheferna få större möjligheter att ta ansvar och kunna fatta beslut inom
ramen för den marina arenans särart. Det är just ansvarstagande och beslut som krävs,
för att lyckas genomföra generationsskiftet av fartygssystem , samtidigt som personalförsötjningssystem omdanas, ekonomin är skral och kraven på tillgängliga och insatsklara förband är större än någonsin.

Avslutning
Det är en spännande uppgift att vara flottiljchef i dessa dagar. Vi är redo att kasta loss
för en eventuell insats utanför Afrikas kust, där pirater utgör ett stort hot mot WHO:s
hjälpsändningar till Somalia. Vi står inför en fantastisk utveckling, där nya fartygssystem kommer att både bredda och fördjupa de olika insatsegenskaperna till sjöss. Vi
övergår till anställda besättningar, vilket är en nyckel till ökad tillgänglighet av fartygen.
Kort sagt är det mycket som pekar mot goda möjligheter att både kunna och vilja vinna
t i Il sjöss.
Detjag efterlyser är en justering av Försvarsmaktens organisation , genom en förflyttning av skärningspunkten från förband till försvarsgren. Då kan Marinens verksamhet,
utveckling, avvägningar och vägvalsfrågor hållas samman som en helhet under Marin inspektören.
Anders 0/ovsson
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Efter ubåt i västerled- används investeringen?
Vad har hänt med ubåtsvapnet efter de två åren med HMS Gotland i San Diego? Hur
ti ll varatas erfarenheterna? Den viktigaste erfarenheten ti·ån Ubåt I Västerled (UlV) är
JU att systemet verkligen fungerar i alla avseenden. Planeringen för UlV byggde i stort
på de förberedelser, som finns för det internationella registerförbandet med ubåt (TUB).
Visst fanns det områden, som var mindre förberedda än andra, men med goda ansatser
och gott samarbete kunde detta redas ut. Det var även ett tydligt kvitto på att konceptet
kommer att fungera inom alla områden, såsom operationer och taktik, logistik och personal. T i Il och med budgeten höll!
Utan att gå in på detaljer är de operativa och taktiska erfarenheterna i linj e med vad
som kunnat skymtas i artiklar som skrivits kring UlV. Vår svenska förmåga var redan
god när HMS Gotland påbörjade sina operationer i Stilla Havet. Efter två år hade förmågan utvecklats främst avseende deltagande i en större sjöstyrka . l nom logistiken kan särskilt det okonventionella sättet med tilltransport till " operationsområdet" noteras. Ubåten och materiel "kördes" fram på ett "heavy-lift ship" . Det gjordes löpande underhåll
liksom två neddockningar, en särskild tillsyn för att kontrollera sjövattenbärande system
samt en ordinarie årsöversyn, allt med gott resultat. En detaljerad artikel om detta finns
att läsa i tidningen TlFF (Teknisk Information för Försvarsmakten) nr 2/2008. Bemanningen i San Diego var uppbyggd med en handfull officerare, som tjänstgjorde iland
ansvariga för ledning och planering av verksamheten . Vid underhållsinsatser förstärktes
med personal från Sverige. För besättningarna användes två vitt skilda system. Första
året roterade två besättningar var Qärde vecka och andra året användes en stationär besättning. Båda systemen har sina för- och nackdelar. Ytterst är det " missionsområdet"
och önskat gångtidsuttag som är avgörande. Den budget som UlV hade var baserad på
kalkylerna för en insats med IUB, till detta lades bl. a kostnader för tilltransport och
årsöversyn inklusive dockningar. Ekonomiskt hölls budgeten för de båda åren trots en
något vikande dollarkurs. Intressant att notera är att en insats med IUB berä~as kosta
ca 80-90 miljoner kronor, beroende på val av tilltransport till operationsområdet, gång

196

för ege n maskin eller heavy-lift ship. En ganska blygsam kostnad jämfört med andra
registerförband.
Gjorda erfarenheter tas omhand inom ubåtssystemet, men det momentw11 som Marinen tycks ha haft und er och strax efter UlV verkar ha gått i stå. Är detta månne ett tecken
på att dagens besparingar inom Försvarsmakten och bävan inför kommande försvarsbesi ut, som förtar den kunskap som förvärvats genom U l V?
Genom det särski lda Memorandum ofUnderstand ing, vilket reglerade ULV, behövde
Sverige endast stå för personalens grundlön, således fick vi tillfålle att helt kostnadsfritt
pröva och utveckla det svenska konceptet för ubåtsoperationer. Resultatet lät inte vänta
på sig. Geno m UTV har svensk marin kapacitet och skicklighet satts på världskartan.
Så sent som i somras kommenterade USA:s ambassadör i Stockholm HMS Gotlands·
insatser med "T understand that they (US Navy) still are Jooking for the sub". Ett konstaterande två å r efter att hon lämnat San Diego!
Den fördel , som sjöförbanden har genom sin likhet mellan insatsorganisation och
grundutbildn ingsorgan isation, förenklar och möjliggör insatser direkt ur "i nneha vd
gruppering". Inga " nya" förband behöver sättas upp inför en insats. Det är ju faktiskt
samma uppdrag som ska ll utföras, om än i vitt skilda farvatten , och av samma personal. Förutom ordinarie förbandsproduktion, dvs. år li ga utbildning av besättningar till
ansatt kvalitet, tyvärr alltför låg under 2008, genomförs regelbundet nationella insatser. De klassiska insatserna för sjöförband är främst hävd ande av svenskt sjöterritorium
och underrättelseinhäm tn ing samt därutöver stöd till samhä llet i form av sjöräddning.
Ubåtsförbandet är en av slitvargarna, när det gäller strategiska underrättelser. Ubåten
har mycket god förmåga till inhämtning både ovan och under ytan. Med de karakteristiska förmågorna som dolt uppträdande, extremt Lång uthållighel och väderoberoende
är ubåten oslagbar. Förutom dessa karakteristika har ubåtssystemet genom tiderna påvisat klm1 användbara resultat från genomförda inhämtninga r och genom åren har inhämtningsförmågan förfinats. Operationssäkerheten är mycket god.
Förutom skarpa insatser pågår samövningar inom ramen för sjöstyrkekonceptet. Här
li gger tyvärr problembilden på gångtidsbegränsn inga r under 2008 för alla fartyg, men
även på att ingen utveckling av sambandssystem åstadkommits. Vid övningarna inom
ULV använde J-JMS Gotland ett amerikanskt satellitsamband. Detta ökade sambandssäkerheten - "rätt order kom i rätt tid" - samtidigt som övningarna fick mycket realistisk
karaktär med högt tempo. Tyvärr finns det inget sådant system operativt för användning
i en svensk sjöstyrka. Detta gör att nationella övningar mellan ubåt och ytfartyg får en
annan karaktär och i vissa fall blir sambandet styrande. Det finns säkert ett fle11al bakom liggande orsaker till detta såsom nedprioritering av systemarbeten inför en anskaffning och minskat ekonomiskt utrymme. För att kunna öka verkn ingsgraden av en svensk
sjöstyrka , krävs en fokuse rin g på att ta fram ett satel litbaserat system, som fungerar
nationellt och förhoppningsvis även internationellt.
Efter krisen i Georgien har försvarsdebatten i vissa fa ll handlat om förmåga till nationella insatser, både i form av underrättelseinhämtning och förmåga till hävdande av
gränser. Vidare går debatten om Ukrainas eventuella NATO-medlemskap och hur detta
kommer att beröra oss. En sak är klar och det är att behovet av underrättelser lär öka.
Både Georgien och Ukraina är länder långt från vårt sjöterritorium, men Ryssland är
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inblandat och där finns en koppling till vårt närområde. Utöver situationen i Georgien
och Ukraina bör även läget vid EU:s södra gräns, Medelhavet och farvattnen utanför
västra Afrika, beaktas. Människasmugglare utnyttjar situationen och båtar med utsatta
människor angör EU :s kuster regelbundet. Parallellt med detta fortgår NATO:s Operation Active Endeavour, med syfte att stoppa terrorister och smuggling av terrorvapen.
I ljuset från detta framstår behovet av underrättelse och förmåga till dolt uppträdande
som självklarheter. Såväl för framtida som pågående operationer finns det en tydlig plats
för en kvalificerad resurs som en modern ubåt. Frågan är snarare om Försvarsmakten,
regeringen och ytterst Riksdagen vill att vi skall delta?
För ubåtssystemet är det inte särskiljande om insatsen görs i Östersjön, Stilla Havet
eller i något annat hav. Våra ubåtars förmåga att lösa sina uppdrag till sjöss är redan
"global". Idag finns ett användbart verktyg i form av ett ubåtsvapen , både för nationella
och internationella insatser. Ubåten är kostnadseffektivt system, tillgängligt vare sig del
gäller underrättelseinhämtning eller avancerade undervattensoperationer, integrerat i en
sjöstyrka eller autonomt. De investeringar som gjorts, används redan idag inom den
nationella sfaren, men borde inte Sverige ta ett tydligare ansvar inom ramen för EU'i
Aktuella erfarenheter från UlV och nationella insatser gör att ubåtsförbandet redan idag
kan göra en insats. Det enda som fattas är att statsmakten använder sig av gjord investering i personal och materiel.

Anders Järn
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Insatsförmåga-idag och i framtiden
Amfibieförbanden - ett instrument i en multinationell palett för pro- och reaktiv
konfliktlösning, hemma eller borta, i dag och i framtiden.

Den svenska militära förmågan
Den dynamiska säkerhetspolitiska utvecklingen i världen och det vidgade säkerhetsbegrepp som den har fört med sig, har fått konsekvenser för hur militära maktmedel nyttjas. Nya och mer flexibla kombinationer av militära, ekonomiska och andra politiska
påverkans- och säkerhetsmedel har växt fram för att möta nya och svårhanterliga situationer. Förebyggande åtgärder är avgörande för att undvika långt utdragna fredsprocesser. För sådana proaktiva insatser är en trovärdigt användbar och snabb reaktiv förmåga
med resurser för stabiliserande och direkt säkerhetshöjande insatser en viktig del. Bland
dess har militära medel resurser en avgörande roll. Grunden för effektivitet är en flexibel
förmåga att snabbt kunna sätta samman styrkor, som tillsammans med andra resurser än
militära flexibelt kan möta olika former av hot längs hela konfliktskalan , ofta mitt bland
folk i mer eller mindre fungerand e samhällstrukturer.
De största utmaningarna finns , trots händelserna i Georgien och den minst sagt tveksamma politiska utvecklingen i Ryssland , på den globala arenan. De stora aktörernas
alltmer uttalade konkurrens om inflytande över råvarutillgångar (främst energi) gör att
intresset riktas mot områden såsom Mellanöstern, södra Kaukasus, Afrika och Sydostasien. Till det kommer den problematik, som vi har vant oss vid att behöva hantera i
Afrika, Afghanistan med ftera platser. Händelser i dessa från Sverige geografiskt avlägsna delar av världen kan, genom stora aktörers maktpolitiska agerande, få direkta
konsekvenser även för vårt närområde . Sådana eskalerande processer kan gå snabbt
med oväntade maktinitiativ med i förväg svåridentifierbara syften. Flera olika medel kan
komma att utnyttjas, samtidigt och i olika delar av världen eller mot olika aktörer som
man vill påverka. De militära resurser, som nyttjas, behöver inte vara stora för att skapa
de politiska fördelar som eftersträvas. De be höver däremot kunna agera i högt tempo.
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Även om man ser tydliga tecken, gäller det att tolka dem och ha reella förutsättningar att
möta situationen. Det kräver både fy siska resurser - militära såväl som civila- liksom
politiska beslutsprocesser, som hänger med i tempot. En eftersträvansvärd proaktiv effekt bygger dessutom på att visa tidig och trovärdig vilja att agera så att ett initiativ riktat
mot oss och andra i vår omgivning inte ter sig lönsamt för motståndaren. H istorien har
visat att detta inte är självklart, vare sig för en enskild stat, än mindre i multinationella
politiska system. Militära förband behöver således kunna sättas in snabbt, både proaktivt och reaktivt.
Ä ven det svenska närområdet omfattas av en ny strategisk dynamik. Betydelsen av
nya energifyndigheter i Nordområdena ökar i takt med att klimatförändringarna, vilket gör dem lättare att utvinna och att priserna ökar på grund av minskande globala
tillgångar. Starka intressen från statliga och ickestatliga aktörer gör, tillsammans med
den tveksamma demokratiska utvecklingen i Ryssland och landets starka strategiska
satsningarpå-och beroendeav - monopolistisk inriktad energiexport, att utvecklingen
rymmer många o säkerheter. Ä ven om händelserna i Georgien inte medför något ökat direkt angreppshot mot Sverige, visar de att förmågan att nyttja militära medel för snabba
maktinitiativ finns, liksom att den politiska spärren att nyttja dem är lägre än många
bedömare tidigare velat se . De viktigaste lärdomarna är dock tempot i händelseutvecklingen, som tillsammans med att man lyckades hålla förberedelserna för operationen
på en sådan nivå att världen, trots tydliga tecken, inte ville förstå. Detta gjorde att man
lyckades nå sina mål med jämförelsevis mycket små resurser. Det är, som vanligt i dessa
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sammanhang, nödvändigt att påpeka att jag inte heller i denna artikel tror att det föreligger något direkt angreppshot mot Sverige, vare sig i dag eller på längre sikt. Däremot
kan inte risken för olika former av maktinitiativ med konsekvenser för stabilitet och fred
negligeras. Sådana mindre maktinitiativ kan, om den säkerhetspo litiska situationen av
någon anledning eska lerar, komma att iscensättas snabbt och oväntat. I ett läge, då andra
större aktörer är engagerade på annat håll eller då den globalpolitiska situationen gör
ytterligare ett engagemang omöjligt, kan sådana initiativ bli farliga och kräva motåtgärder; även om de torde komma att beröra fler stater i vårt närområde än vår. Snabbt uppdykande situationer kan således behöva mötas tillsammans med andra. Sverige måste,
för att vara en trovärdig partner, ha förmåga att agera direkt, att vara med och ta första
stöten om så krävs.
För den maritima säkerheten ställer den beskrivna utvecklingen särskilda krav.
Ökande betydelse av öst-västliga sjötransporter i Nordområdena, de maritima områdenas rika naturtillgångar och det allt större ekonomiska beroendet av snabba och säkra
sjötransporter i alla havsområden i vårt nordeuropeiska närområde innebär krav både på
gemensam övervakning och gemensamma möjligheter till insatser, med såväl civila som
militära resurser. Koordinationen behöver vara god , både mellan olika nationer och mellan olika myndigheter. En förutsättning är gemensamma värderingar och en gemensam
trovärdig vilja, liksom resurser, vilka svarar mot både reella krav och nationella utfästelser. Militära maktinitiativ i vårt närområde kan, om de riktas mot mål på eller i anslutning till den maritima arenan, få stora konsekvenser redan med mycket små resurser.
Sverige behöver militära - däribland marina - resurser, som tydligt visar att vi kan
ta vår del av ett gemensamt ansvar för säkerheten, i vår del av världen och mer globalt.
Vi behöver ha en mångsidig förmåga att med direkt användbara förband, vilka tillsammans med andra nationer ska kunna sättas in inom ett brett spektrum av uppgifter, i vårt
närområde eller på större avstånd därifrån. Våra förband måste vara möjliga att använda,
där de behövs när de behövs. Förband med låg beredskap- flera månader eller år- har
ingen reell betydelse . De marina förbanden utgör inget undantag och har dessutom en
särskilt viktig roll, när det gäller förmågan i närområdet. Avgörande är tillgängligbet och
användbarbet och avgörande för dessa båda begrepp är personalförsö1jningssystemet,
kvaliteten och ett effektivt logistiksystem.
En annan avgörande parameter för att långsiktigt och med rimlig säkerhetspolitisk
risktagning svara mot de krav som följer ur ovan beskriven utveckling är mångsidighet. Det innebär att Sverige, för att utgöra en trovärdig partner i olika multinationella
samarbeten och ha en långsiktigt trovärdig förmåga att hävda sina intressen , behöver ha
förband som ger förmåga i alla operativa dimensioner - i luften, på marken samt på och
under havsytan . Därmed inte sagt att dagens förbandstyper eller sammansättning är den
långsiktigt mest idealiska . Flexibiliteten att kunna sätta samman delar av förband till
fungerande enheter måste öka, liksom möjligheten att kunna nyttja kostnadskrävande
system med mindre begränsningar av personalförsörjningskaraktär än i dag.
En hel del behöver - och kan- göras för att bättre optimera mot de delvis nya operativa krav och ekonomiska begränsningar, som i dag är ett faktum. Den successiva
ekonomiska urholkning, som vi sett minska den operativa förmågan måste brytas. Vi
har inte längre ett invasionsförsvar att reducera ur. De förband som har definierats i de
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senaste planerna från Försvarsmakten behövs.Fiera funktioner och förband är nu nere
på sådana nivåer att de är underkritiska, det vi ll säga att vo lymen inte räcker för att
operera, utbilda och långsiktigt utveckla förbanden. Det går inte att reducera mer utan
avsevärda långsiktiga risktagningar. Nya lösningar måste sökas, företrädesvis inom tre
huvudområden. Det första är att göra förbanden mer modulära. Med det menar jag att
materiel, utbildning och doktriner blir mer lika mellan olika förbandstyper, så att enheter ur olika förbandstyper enklare och utan lång extrautbildning kan operera tillsammans . En skyttegrupp inom amfibieförbandens markstridskompanier kan och behöver
vara lika utrustade som en skyttegrupp inom något av Armens motsvarande kompanier.
Den grundläggande utbildningen behöver vara lika . Fordonspark, understödsvapen, ledningssystem, ja hela kedjan av system kan och behöver vara mer likformig. Det medför
att utbildning av olika kategorier och inom olika funktioner kan genomföras integrerat,
vilket får positiva effekter på möjligheterna att operera tillsammans. Det innebär även
att materielunderhåll, anskaffning och utveckling kan göras gemensamt med stora vinster i form av stordriftsfördelar. Med de låga förbandsvolymer, som vi idag har, torde
problemen att över tiden genomföra detta vara rimliga att överkomma och effekten när
det är genomfört bli stor.
Det andra huvudområdet är internationellt samarbete, företrädesvis på nordisk basis.
Två års intensivt arbete med Norge och Finland har visat att en successivt utvecklad
nordisk systemlikhet skapar goda möjligheter till gemensam utbildning (där effekten
blir särskilt stor för små, underkritiska funktioner och förbandstyper), stordriftsfördelar
i underhåll och reservdelsförsäljning samt en avsevärt ökad flexibilitet, när det gäller att
sätta samman förband för olika typer av insatser. Allt detta ökar - eller minst bibehåller - den operativa förmågan och medför att risken för underkritiska volymer lättare kan
hanteras utan att den nationella handlingsfriheten, när det gäller nyttjande av förbanden , därför minskar. Ett bra exempel är helt systemlika ubåtar tillsammans med Norge.
Det innebär, utöver de uppenbara fördelar som gemensam utveckling, anskaffning och
underhåll ger, möjligheter till gemensam utbildning. Utöver att utbildningsresursertill exempel en gemensam utbildningsubåt - kan nyttjas gemensamt, kan en norsk besättning operera en svensk ubåt och vice versa. Sammantaget ökar flexibiliteten avsevärt samtidigt som kostnaderna sjunker och den sammanlagda operativa effekten ökar.
Detsamma gäller i stort för svenska och finska amfibieförband, där erfarenheter finns att
bygga vidare på från både ett mångårigt samarbete inom ramen för övningar, men även
delvis från operativ verksamhet. Processen att förverkliga ett nordiskt samarbete kommer att möta svårigheter- att gå från ord till handling kommer att kräva tuffa beslut, vad
gäller såväl grundorganisation som materiel- och personalförsö1jningssystem. För att
klara detta, krävs att de berörda ländernas planering samordnas och i viss utsträckning
integreras. Ju tidigare politiska beslut kan tas, desto snabbare kan effekt erhållas.
Det tredje huvudområdet är logistiksystemet, inkluderande såväl underhåll som försörjning, med uppenbara konsekvenser för stödmyndigheterna. Här krävs ett helt nytt
koncept grundat på ett nytt synsätt. Omstruktureringen måste dessutom göras i nordisk
kontext och följa en successivt utvecklad systemlikhet för att tillvarata potentialen i
samarbetet. En ökad systemlikhet medför ökade möjligheter till effektivare nyttjande av
industrin för helhetslösningar omfattande hela livscykeln på system och förband. Många

202

delar av logistiksystemet-såsom transportfunktioner, sjukvårdsresurser, försö1jning av
internationella insatser, ledning etc. - kan redan nu utvecklas på nordisk basis.

Marinen mot de nya kraven
För de marina förbanden medför de nya operativa krav, som blir konsekvensen av den
militärstrategiska utvecklingen , att det inte längre är relevant att nyttja huvuddelen av
resurserna över året i en utbildningscykel som syftar till att skapa fungerande förband
först när utbildningscykeln är slut. Förbanden behöver istället kunna användas året om
med full effekt i ett brett spektrum av uppgifter i vårt närområde e ll er annorstädes. Utnyttjandet kan således inte begränsas vare sig av utbildningscykler, möjliga uppgifter till
värnpliktiga (att försvara Sverige mot identifierade militära hot efter mobilisering) eller
olika avtal vilka bygger på frivill ighet för insatser.
Fartygsförbanden behöver snarast förses med någon form av anställda besättningar.
Personalomsättningen ombord behöver kunna ske successivt. T illhör man ett insatsförband, ska man kunna sättas in i de uppgifter, som blir aktuella både hemrna och borta.
Detta ställer krav på volymen personal för att uthålligheten i ett operationsområde ska
kunna bli tillräcklig. Underhålls- och andra logistiksystem behöver förändras, både för
att medge tillgänglighet över året och för att möta krav på ökad uthållighet. En sådan
utveckling av personal- och logistiksystemen är det i särklass viktigaste, vad avser fartygsförbanden för att skapa den marina förmåga, som vi behöver, idag och i framtiden.
Förändringen innebär att uteffekten ur de medel, som satsats på marin förmåga avsevä1i
kan höjas. Även om det blir omfattande konsekvenser för utbildnings- och stödsystemen, torde förändringen kunna genomföras snabbt, bara de politiska besluten kommer
på plats.
Det finns en mängd andra operativa vinster att göra genom olika typer av utveckling
för den sjöoperativa arenan, vilka jag inte närmare berör i denna artikel. Låt mig bara
nämna några. En närmare integrering av sjöövervakningssystemen med våra grannländer - och med Kustbevakningen - skulle ge en avsevärd effektökning genom tidigare
identifiering och därmed bättre möjligheter att precisera och ansvarsfördela eventuella
insatser. Genom längre operativa förbandscykler kan fler förband öva och operera mer
tillsammans med andra nationer, vilket ökar samsyn och den sammantagna förmågan .
En nordiskt utvecklad och operabelminröjn ingsstyrka kan ge avsevärda effekter i både
närområdet och internationellt. En anskaffning av stridsstödsfartyg med förmåga att
leda insatser, försö1ja aktuella förband och transportera och härbärgera amfibieförband
till och i ett insatsområde är ett bra exempel på en viktig resurs att prioritera i materialanskaffningen.
Amfibieförbanden är ett av Försvarsmaktens mest mångsidiga förband med förmåga
att lösa kvalificerade uppgifter såväl till sjöss i kustzon tillsammans med andra marina
förband som tillsammans med markförband i en operation på marken. Förbanden har
varit och är en internationellt efterfrågad och nationellt en nödvändig integrerad del i vår
svenska förmåga till kustnära insatser på den maritima arenan. Förbandens inneboende
förmåga att verka på marken ger en unik operativ flexibilitet. För att utnyttja hela potentialen i denna kvalificerade förbandstyp - för insatser i kustzon eller rena markinsatser
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- behöver äve n amfibieförbanden personalförsöljas med ans tä llda so ldate r liksom för
övrigt de flesta av Försvarsmaktens förband. Men , det finns mycket mer att göra.

Amfibieförbanden i framtiden
Amfibieförbanden har varit klara för internationella insatser länge efter en snabb och
bra utveckling av förmågan under första hälften av 2000-ta let. Den specie lla kultur, som
präglar förbande n efter denna utveckling, är v ilj an att göra det, som krävs av uppgiften
med de resurser man förfogar över. Metoderna kan snabbt anpassas efter uppgiften,
resurserna och läget som man befinner sig i. En procentuellt mycket stor de l av förbandens officerare och soldater har genomfört in temationc ll a insatser inom ramen för
andra förband , både som hela enheter och som just solda ter oc h c hefer. In satsen i Tchad
har giv it värdefu lla erfarenheter av en "egen" insats på marken i svår miljö. Samtidi gt
med dessa insatser har förbandet fortsatt att utveck la förmågan till strid i kustzonen ,
företrädesvis med internationellt fokus. Amfibiefö rband har övat i sammansatta internationella in satsstyrkor i kustzonen i stort sett årligen sedan 1998, då den första övningen
med en internationell sjöbaserad marin insatsstryka genomfördes under svensk ledning
i Nord isk Peace 98. Förbande n har seda n dess deltagit i större och mindre multinationella övningar baserade ombord på nederländska och amerikanska amfibicfartyg. De
har uppträtt som enskilda komponenter med uppgiften att ta och bibehålla kontroll över
det kust- eller hamnområde, som varit aktue ll t för styrkan att utnyttja. Andra enheter
har dessutom varit integrerade i andra nationers bataljonsförband. Allt detta har g ivit
mycket god erfarenhet oc h skapat ett bra rykte intematione llt, v ilket renderat ökad efterfrågan. Denna efterfrågan har rört både partner v id utbildning och övningar, men även
o lika styrkeregister oc h för operationer. Övningarna har även giv it en god grund att stå
på för vidareutveckling av systemet.
Förbandstypen har en given roll som instrument för säkerhet längs våra långa och
speciel la kuster. Skydd av livsviktig infrastruktur, såsom Göteborgs hamnar och transportleder, är naturliga uppgifter i detta perspektiv. Så är äve n olika uppgifter i våra
skärgårdar - det område som förbanden från bö1jan utvecklades för. Inom hela vå rt
närområde svarar förbandstypen för en viktig förmåga, när det gä ller att snabbt oc h tillsammans med andra svenska och icke svenska förband möta event uella militära initiativ
från någon aktör.
Regeringen har givit tydliga riktlinjer för den fortsatta utvecklingen. Förbandens förmåga ska i ökad omfattning integreras med övriga markstridskrafter. Det är ett naturligt
steg, v il ket måste ses mot bakgrund av behoven av ökad modularitet, som jag beskrev
ovan. Det är i detta perspektiv sjä lvklart att utrustning och grundläggande utbildning
så långt som möjligt ska vara lika mellan förbandstyperna. Förhålland et accentueras
vid en struktur med anstä ll da so ldater - det torde inte vara optima lt att alla förbandsty per genomför egen utbildning inom a lla funktioner, då de å rliga utbildningsvolymema
drastiskt minskas till förm ån för längre tjänstgöring i förbanden. Markrörligheten måste
ökas. Det ska naturligtvis ske med systeml ika fordon lämpliga för amfibicförband, till
exempel dc bandvagnar, vi lka finns inom svenska markförband och snarlika i nederländska marinkåren. Genom att utvecklingen styrs i denna riktning, skapas en succes-
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s iv integrering med markförbande n uta n att amfibieförbandens specifika förmåga därför
urholkas - tvärtom , den kan förstärkas eftersom risken för underkritiska volymer och
a ll tfö r stora utbildnin gskostnader minskar. Den ope rativa flexibiliteten , och däm1cd uteffekten, ökar.
System likheten behöver således ökas gen temot andra markförband; markrörligheten
måste förbättras likso m möjligheterna att operera integrerat med andra marina stridskrafter. Syftet med det se nare är att även i svå rare hotmiljöer kunna agera mot en motståndare , som söker störa e ll er omöjli ggöra nyttjandet av området. Sådana operationer kräver
närvaro och snabbhet med insatser, som spänner över maritme interdiction (sjötrafikkontroll) till regelrätt strid mot små men snabba enheter på sjön e ll er i land. stridsbåten
är perfekt för ändamå let, en uppfattning, som delas med många andra nationer, vilka har
köpt den. Förmågan att nyttja stridsbåten som vapensystem - inte bara transport- och
övervakningsresurs - behöver v idareutvecklas. Vå ra båtar behöver, för att kunna leverera effekt och samtidigt ge tillräckligt skydd för egen personal, vara sp litterskyddade
(vi lket en betydande del i dag ä r) och förses med ombordb urna vapensystem möjli ga att
nyttja utan personal på däck. Dessa kan utgöras av provade system såsom lem ur (en tung
ku lspruta som manövreras inifrån båten) och inom amfib ieförbandet befintligt Hellfiresystem , Rb 17, med v ilket o mbordbaserade provskjutningar framgångsrikt ge nomförts.
Systemet behöver vara möjligt att nyttja för bekämpning av sem ihårda el le r hårda må l
även i land, burna på till exempe l bandvagnar e ll er av personal.
Att ledn ingssystemen behöver fortsätta att utvecklas för att passa både integrerade
insatser på marken och med sjöstridskrafter nationellt såvä l som internationellt får ses
som na turligt, liksom att underhållsystemet görs kompatibelt och tillräckligt flexibe lt
för att passa den strukt ur, som förbandet ska verka i. Mycket av utvecklingen i dessa
båda områden rör s ig om integrerad funktionell utbildning, få delar behöver genomföras
amfibiespecifikt
Insatser kräver i dag ofta närvaro och närkontakt med befolkning i insatsområden.
Det innebär att enheter behöver kunna agera på snabbt eskalerande förlopp mitt bland
människor, mitt i någon form av va rdag. För att agera rätt utan onödig skadegörelse och
utan egna förluster, stä ll s stora krav på skicklighet, ödmjukhet, självförtroende, vi lj a ,
psykisk stabi litet och ett kreativt ledarskap. Sådant kan bara skapas genoni tre parametrar - en riktigt bra utbildning, genuin bred erfaren het och successivt nåbara tydliga
krav, v ilka uppnås genom en entusiasmerande attityd. Amfibieförbanden har a llt detta,
utvecklat på ett unikt sätt ge nom decennierna. A llt har in te allt id gått väl , men erfarenheter har dragits och chefer har agerat. Sammantaget har detta giv it en förmåga som ger
omvittnat mycket skickl iga förband.
Amfibieförband en är i dag ett modernt och kompetent system väl rustat för framtidens utmaningar. Ä ven om förbandet till stor del fått stå tillbaka, när det gä ll er materiell
förnyelse de senaste åren, har det fortfarande modern bra materiel , som med små och
redan fård igutveck lade investeringar håller många år. Vilj an att bidra är god, sprungen
ur den amfibiska kulturen i sin mest positiva bemärkelse. Det finns en ödmjukhet inför
uppgifterna, som kommer ur den erfarenhet. som byggts upp genom internationella insatser och övningar i multinationella strukturer. A llt detta har lockat officerare ur alla
vapens lag, v ilka utgör en väsent li g del av den kompetensbredd , som behövs för att vid-
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makthålla och utveckla en förmåga som spänner över både land och hav. Och viktigast
av allt förbandet behövs både internatione llt och nationellt. Det har visats i såvä l de
senast~ tio årens försvarsanalyser och, än viktigare, i internationell efterfrågan. Till det
kan nu även läggas det mycket positiva rykte som soldaternas skicklighet vid insatsen
i Tchad har medfört. Amfibieförbanden passar utomordentligt väl som instrument i den
nationella och internationella palett för pro- och reaktiva insatser, som den dynamiska
säkerhetspolitiska utvecklingen i världen kräver.

Ledamöterna
MATS WESTIN
DAN BROSTRÖM

Stefan Gustafsson

Helikoptrar i den sjömilitära verksamheten
Helikopterfrågan har under det senaste året varit föremål för debatt i media. Främst har
detta berört helikopterresurser till NBG 08 1•
De beslut, som tidigare tagits angående avveckling av de äldre helikoptersystemen
HKP 4 2 , HKP 6 1 och HKP 9-l, har varit anpassade till avtalade ny leveranser av HKP 14 5
och l 5 6 Det har, föga förvånande, visat sig att leveransförseningarna ställt till med problem , då det gäller att vidmakthålla kompetenser inom i stort sett a lla uppdragsprofiler
som Försvarsmaktens helikoptrar nyttjas för. Avvecklingsplanerna har varit statiska och
inte anpassats efter de försen ingar, som uppstått i pågåe nde nyanskaffningar. Vem som
är orsak till vad i detta ärende kan vara intressant att veta, men leder inte utvecklingen
framåt. Det är i stället väsentl igare att nu omarbeta planer och skapa möjligheter för att
få en utveckling inom helikopterområdet, som tillgodoser Försvarsmaktens planerade
behov. Huvudområdena är ubåtsjakt, transport av trupp och materiel, kvalificerad sjukvårdstransport och specia lförbandens behov.
Studier och beräkningar genomfördes inför anskaffningen av H KP 14 och HKP l 5.
Där identifierades att Försvarsmakten har behov av 35 medeltunga och 20 lätta helikoptrar för den förmågeutveckling, som kunde förutses. Anskaffningen av HKP 14 och
HKP l 5 har gjorts utifrån dessa studier; dock medgav inte avdelad ekonomi att HKP
14 kunde anskaffas till det antal , som studien redovisade. Anskaffningen fick anpassas
l Nordie Battlc Group
2 Boeing Vertol l 07. Har funnits i 14 exemp lar.
3 Agusta 206B .Jet Range r. Helikoptern är avvecklad.
4 MBB BO 105, anskaffad främst för bekämpning av pansa rvärn sfordon. Avveck lingen är inledd.
5 NH90, Na to Helicoptcr 90. NH 90 finns idag i två hu vud versioner. Den sjöoperativa versionen
benämns internationellt som Navy Frigate Helieopter, NFH och den markoperativa benämns Troop
Transport Helicopter, TTI-1. 1-IKP 14 är en variant av TTH med förhöjd kabin och TMS, Tactical Mi ssion System r·rå n Saab. HKP 14 är en Multi-role helikopter lör mark- och sjöoperat iva uppgifter.
6 Agusta l 09 LUI-IS (Light Uti lity Helicopter System)
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enligt "des ign to cost" vilket innebar att antalet H KP 14 som anskaffas är ca halva ( 18
helikoptrar) behovet. Det resonemang, som idag förs, vad gä ll er behov av medeltung
helikopter i internationella insatser, stöd till samhä llet och utveckling av skilda förmågo r i Försvarsmakten pekar på att det behov, som redovisades i nämnda stud ie, låg i rätt
storleksord ning.

Läget idag
HKP4
Den tidigare helt dominerande uppgiften för HKP 4 var ubåtsjakt. Idag, när Försvarsmaktens verksamhet utvecklats mot ett insatt insatsförsvar, har behovet av kvalificerade
helikoptctTesurser gjort att prioritering av flygtiden har gjorts mot trupptransport, sjukvårdstransport och utveckling av specia lförbandsverksam heten. Fyra helikoptrar har
modifierats för att lösa behovet av trupptransport inom NBG 08.
Flygtid för att upprätthål la en kvalificerad ubåtsjaktkompetens har inte funnits tillgänglig. Den planering, som ligger för införande av nya helikoptersystem, innebär att
2008 är det sista år, som HKP 4 ska vara i flygtjänst Avvecklingsverksamheten har
påbötjats sedan några år tillbaka, vilket innebär att innestående flygtid i systemet kommer att utnyttjas, reservdelar mm kommer att förbrukas. HKP 4 ska ersättas av HKP 14.
Dock har leverantören av H KP 14 inte kunnat innehålla de leveranstider, som planeringen för avveckling av H KP 4 bygger på. Det medför att det uppstått problem inte bara
för vidmakthållande och utveckling av ubåtsjaktförmågan utan även för fullgörande och
utveckling av de andra uppgifterna som HKP 14-systemet ska användas till.

HKPlO

___.M____.. .

HKP lO var tidigare en ren SAR-helikopter med förmåga att verka över både land och
hav. För att lösa behovet av MEDEVAC 7 för NBG 08 modifierades tre helikoptrar för
detta ändamål.
Försvarsmakten fick i slutet av april i uppdrag från Försvarsdepartementet att påbörja planering för att basera H KP l O i den svenska utiandsmissionen i Afghanistan.
Det svenska engagemanget ska anses som långvarit och omfattar i första hand två-tre
år. Förba ndet ska utgöra en sjukvårdsresurs för lSAF:sHstyrkor i norra delen av landet.
Baseringen bedöms kunna påbötjas hösten 2009. Inriktningen är också att ytterligare
helikoptrar ska modifieras för att lösa uppgiften trupptransport, bl a för behoven inom
NBGII.

~

HKP14
H KP 14 beställdes i september 200 l med kontrakterad första leverans i mars 2005.
Upphand lingen gjordes i samverkan med Finland och Norge. Totalt beställdes för de tre

Försvarsmaktensframtida
helikopterbeståndHKP 15, 1-/KP 14, HKP/0
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länderna 52 helikoptrar och optioner på ytterligare ett antal skrevs in i avtalen. Sveriges
del av upphandlingen är 18 helikoptrar, varav fem ska vara utrustade för att kunna
utnyttjas för ubåtsjakt. l beställningen ingick sju optioner. Försvarsmakten valde under
slutet av 2007 att inte lösa ut någon av dessa, ej heller att uppgradera några av helikoptrarna, så att fler skulle kunna bära utrustning för sjöoperativa uppgifter och härmed
erhålla ökad redundans.
NH90, som är helikopte11ypens internationella beteckning, är "state of the art" i
helikoptervärlden. Erfarenheter från andra områden , där produkten är helt nyutvecklad
och därmed oprövad, är att det uppstår s. k. barnsjukdomar som medför försening i införandet av systemet. TNH 90/1-IK.P 14-fallct har det uppstått flera komplicerade tekniska
problem, som försenat införandet. Hittills har ingen HKP 14 levere rats till Försvarsmakten.

HKP 15
l slutet av 1990-talet planerades anskaffning av en ny lätt helikopter so m ersättning
för i första hand HKP 6. Avsikten var att den främst skulle användas för att utbilda nya
piloter. Kraven har dock utökats och H KP 15 ska också kunna användas i mark- och
sjöoperativa uppgifter. HKP 15 beställdes 2002. Beställningen omfattar 20 helikoptrar
varav 12 med markoperativ inriktning och 8 med sjöoperativ inriktning. Den sjöoperativa varianten av HKP 15 utrustas med sonarboj system, FL!R 9/TV-kamera och radar men
inga undervattensvapen. HKP 15 har inte heller egen analysutrustning installerad, varför
informationen fi·ån dessa sensorer länkas över till korvett typ Visby. HK.P 15 är alltså
endast en sensorbärare med länkutrustning. Den planerade ombordbaseringen i hangar
på Visbykorvetterna, som fanns med i kravställningen på Visby har av ekonomiska skäl
fått utgå, varför Visby endast kan användas för tillfällig basering. H K. P 15 slutlevereras
under 2008. Helikoptrarna för sjöoperativa uppgifter bedöms vara operativa 20 Il .

Utveckling av den sjöoperativa helikopterförmågan
HKP 4, som idag utgör ryggraden i den flygburna ubåtsjaktförmågan är föremål för
avveckling. Den debatt, som har varit kring försvarets helikopterförmåga har till sin
omfattning endast behandlat vår förmåga att medverka i internationella insatser med
trupp och sjuktransport som huvuduppgift. Dock har debatten på senare tid även kommit
att handla om att den helikopterburna ubåtsjakten är i farozonen i och med avveckling
av HKP 4.
Idag bedrivs utbildning i ubåtsjakt på helikopterflottiljens etablering i Ronneby. Under de senaste åren har avdelats synnerligen begränsad flygtid till ubåtsjakt; prioritering
har legat mot att skapa kompetens för medverkan i specialförbandsverksamheten samt
förberedelser för NBG 08. Denna låga nivå inom ubåtsjakt har medfört att kompetensen
redan nu nått kritisk nivå och långsiktigt kommer att gå under kritisk nivå i avvaktan
på HKP 14.

HKP 14:s nuvarande försening innebär att den första helikoptern (av de fem), som är
utrustad med sensorer för ubåtsjakt, levereras till Försvarsmakten tidigast under slutet
av 20 Il , då praktisk utbildning, träning och återtagning av förmågan kan påbö1jas. När
systemet är operativt för insa tsorganisationen är svårbedömt och beror bl. a på vilka
prioriteringar som görs och tillgången på simulatorer. Den tekniknivå, som anskaffats
för ubåtsjaktsystemet i HKP 14 är långt mer kvalificerad än vad som idag finns i HKP
4. Användarkunskap och taktikutveckling kommer att krä va lång tid innan systemet
kan vara i operativt drift och förmågan kan anses vara på en acceptabel nivå . Med nuvarande planering bedöms en ubåtsjaktsimulator finnas operativ från 2012-13 och en
rimlig bedömning blir därför att ubåtsjakthelikoptrarna är operativa tidigast 2015. Det
bör noteras att det ännu inte finns några beslut om anskaffning av ett undervattensvapen
till systemet, varför systemet 2015 bara har förmåga till spaning och lokalisering men
inte anfall , vilket HKP 4-systemet haft.
Med nuvarande kännedom om förseningar och andra trånga sektorer i utvecklingen
av HKP 14 kan en kvalificerad gissning vara, att med ett beslut i närtid om anskaffning av
ett ubåtsjaktvapen , kan ett komplett operativt ubåtsjakthelikoptersystem finnas omkring
år 2020. Är detta acceptabelt? Svaret är utan tvekan nej ; det måste till en planering, som
tar hänsyn till den faktiska situationen och skapar förutsättning för ett vidmakthållande
av ubåtsjaktfönnågan med dagens system intill det finns kompetent ersättning.
Möjligheterna att lösa andra uppgifter såsom specialförbandsuppgifter, ytmålspaning och SAR inom sjöoperativ verksamhet bedöms kunna realiseras från 2012, men då
med få helikopterindivider.
Försvarsmakten har för tillfället stoppat avvecklingen av HKP 4-systemet mot bakgrund av ovanstående och ska se över möjligheten att dr iva systemet vidare. Avvecklas
HKP 4 enligt liggande planering 2008 eller om den förskjuts ett år, t o m 2009, kommer
ubåtsjaktfönnågan med helikopter att försvinna för lång tid framöver. Det som finns att
nyttja för att överbrygga ett längre uppehåll är en befintlig simulator till HKP 4-systemet. En sådan lösning ger dock inte den utbildningseffekt, som krävs för att kunna hålla
kompetensen på en lägsta acceptabel nivå. Dessutom är det tveksamt om simulatorn kan
drivas vidare som solitär utan ett fungerande helikoptersystem.

Mals Weslin och Dan Broström

9 Forward Looking lnfi·ared
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Ledamoten
THOMAS E. ENGEVALL

Här och Nu och Där och Då
Syftet med denna artikel är att bidra till den en ligt mitt tycke helt nödvändiga interna
och externa debatt om vilken ytfartygsutveck ling, som bör komma efter Visbykorvetternas fardigställande. Enligt min mening saknas denna debatt nästan he lt och i den
mån den överhuvudtaget förekommer präglas den av ett anta l mentala låsningar och
argumentationsmässig taktisering, som inte är till gagn för den marina utvecklingen.
Atiikeln belyser några av de mest tongivande låsningarna och försöker visa på en kurs
som tar marinen förbi de mentala grynnorna.

Nuläge
Inom några få år kommer de fem Visbykorvetterna att ha tillförts Marinen och vara i
operativ tjänst. Den , som väntar på något gott, väntar aldrig för länge sägs det. l detta
fall har dock väntan varit i längsta laget, då det kommer att ha gått l 5 år från det att den
första beställningen lades på byggnadsvarvet innan det första fatiyget blir operativt.
Hursomhelst kommer Visbykorvetterna att bli ett fantastiskt tillskott för Marinen, när de
väl kommer. Utvecklingen av Visbysystemet har bedrivits i en form , som präglat svensk
marin utveckling under lång tid med en mix av utnyttjande av arv och erfarenhet kombinerat med en djärv förmåga till ingenjörsmässigt och takt iskt nytänk.
Marinen kommer, när Visbysystemet införts (kring 20 l 0), att bestå av fartyg och
ubåtar av yppersta kvalitet. Detta ger anledning till framtidstro och sto lthet. Vi har en
högkvalitativ, om än mycket liten , marin och kommer så att ha under ett antal år.
Den utdragna leveransprocessen av Visbysystemet har dock inneburit att den fortsatta
anskaffningen av ytstridsfartyg ifrågasatts fl·ån högsta nivå. Ä ven inom Försvarsmakten
och Marinen har diskussionen , om vad som skall komma efter Visby, sakta men säkert
avstannat utom vad avser de planerade stödfartygen.
Det är därför dags att ta nya tag och in se att vi måste kasta av oss ett antal tankemässiga låsningar. De mest framträdande lås ningarna anser j ag vara de fyra områden
som framgår nedan.
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Erfarenheter från Visbyprojektet
Visbykorvetterna är med stor säkerbet de mest komplexa fartygssystem , som har tagits
fram i Sverige. De kommer, när de snart träder i operativ tjänst, att ha en förmåga i
kustnära vatten, som är världsledande. Alla som aktivt har deltagit i projektet tl·ån Marinen, Försvarets materielverk (FMV) och deltagande industrier har all anledning att vara
mycket stolta över resultatet. Det internationella intresset för Visbysystemet är st01i och
nyligen (augusti -08) besökte USA:s marinminister Sverige med det huvudsakliga syftet
att studera "teknik och tänk" kring fartygen och svenskt marint kunnande.
Resan att få fartygen i operativ tjänst har dock inte varit lätt och den är inte slut ännu.
Här finns en mängd erfarenheter, som vi måste ta tillvara för att inte hamna i motsvarande situation vid nästa fartygsanskaffning. Min uppfattning är att denna analys inte på
allvar är genomförd. Vi måste, likt flygarna när de jobbar med flygsäkerhet, lyfta fram
alla erfarenheter som har erhållits, positiva och negativa, och lärdom inför framtiden
utan att göra övningen till en fråga om vems eller vilkas "fel" problemen varit och/eller
fortfarande är. Exempel på områden, som bör studeras är
•

•

•

•
•
•
•

Kontraktsformer, som förenklar ansvarstagande och gynnar ett konstruktivt
klimat när problem och svårigheter uppstår (den kontraktsform som ledamoten
Carl Öhrström beskrev i sitt inträdesanförande i KÖMS den 28 augusti 2008
kring så kallad Alliance Coniraeting känns mycket intressant).
Hur att sätta rätt pris. Jag är övertygad om att en av orsakerna till problemen i
Visbyprojektet var att leverantörerna blev alltför pressade av FMV inför initialt
kontraktstecknande. l kombination med hårdnade ägarkrav på vinst, som blev
en effekt av industrins internationalisering, blev situationen med flera större
leverantörer i projektet mycket ansträngd. Den mest synliga effekten av detta
var givetvis "Visbykrisen" i relation till Kockums, men en rad andra industrier
har haft snarlika problem.
Hur kravbilder och förväntningar från kund (Försvarsmakten i förhållande till
FMV och FMV i förhållande till industrin) skall kunna hållas konstanta över
tiden.
Hur reella effekter på tidplan och totalekonomi skall hanteras i de fall att vissa
förändrade krav faktiskt skall realiseras.
Hur löpande värdering av leveranssäkerhet och risker i förhållande till teknisk
komplexitet och utveckling skall genomföras.
Vilken teknisk och kommersiell kompetens, som krävs över tiden, för att de
facto hantera vald kontraktsform fullt ut hos såväl myndigheter som industri.
Vilket behov av stöd till projektet omfattande alltifrån internt myndighetsstöd
som politisk support som krävs.

ställer. Det är dock tämligen rimligt att anse att vi skall kunna verka i internationella
insatser med två fartyg över tiden och samtidigt kunna upprätthålla nödvändig nationell förmåga avseende exempelvis territoriell integritet med fartygsenheter såväl i norra
som södra Östersjön samt i västerhavet. Tillkommer sedan hänsyn tillmodifieringar och
större översyner, hamnar vi snabbt i en numerär på 12-15 fartyg. En sådan numerär kan
tyckas hög jämfört med sj u fartyg, men det är inte så länge sedan dåvarande Chefen för
marinen Dick Bö1jesson uttryckte det som " hårda bud" när antalet ytstridsfartyg skulle
ha en numerär om 36'
Genom att dagens låga numerär inte på allvar itl·ågasätts, kommer vi att få svårare
och svårare att lösa våra uppgifter samtidigt som vi fastnat i ett ersättningslän k, där det
inte ses som lönt att på allvar argum entera för ett mer rimligt fartygsbestånd. En allvarlig
sidoeffekt av ersättningstänket är också att vi riskerar att låsa oss mentalt till att ersätta
de bägge Stockholmskorvetterna med något som är tämligen likvärdigt med Visby. Det
kan vara helt rätt att göra så, men det är på inget vis säkert. Andra fartygstyper, med till
del andra egenskaper/resurser än dc redan befintliga måste också studeras, värderas och
debatteras på lika villkor.

Den (f.d.) svenska modellen
Genom den tämligen självpåtagna isoleringen , som Sveriges tidigare säkerhetspolitik
inneburit, tvingades vi att bygga upp en högeffektiv apparat för forskning och utveckling, konstruktion, produktion samt nyttjande av försvarssystem över hela det operativa
förmågespektrat. Stridsfordon, stridsflyg, stridsfartyg, ubåtar samt kvalificerade robotoch ledningssystem finns alla i " svensk ve rsion" . De håller också en hög klass internationellt. Skälet till hur detta har varit möjligt för ett litet land som Sverige är väl beskriven av bl.a. generalmajor Statfan Näsström och överste Urban Jonsson i Kungl. Krigsvetenskapsakademiens " Handlingar och Tidskrift" nr l/2008. Grunden för den svenska
modellen har varit en väl utvecklad samsyn mellan den politiska nivån , Förvarsmakten
(inklusive FOI och FMV) och industrin om de säkerhetspolitiska målen samt samhällets
vilja och förmåga att satsa långsiktigt och uthålligt för att kunna utveckla och producera
system på teknikens och taktikens ständiga framkant. Det har lyckats fantastiskt bra och
svenska företrädare får fortfarande stor uppskattning/beröm/respekt utomlands för dessa
system.
Frågan, som måste ställas, är dock om de förhållanden som möjliggjorde den svenska modell en bär mot framtiden. Jag anser att de inte gör det av följande skäl:
•

Fåtalsproblematiken
Vi behöver föra en mer offensiv argumentation över behovet av ett ökat antal ylstridsfartyg jämfört med den numerär på sju fartyg, som nu är den rådande mål bilden.
Grunden för att kunna föra en sådan argumentation är främst att kunna påvisa ett behov av fartygen för att Försvarsmakten skall kunna lösa de uppgifter som statsmakten
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•

Det säkerhetspolitiska behovet av våra försvarsförmågor är ifrågasatt. Allmänheten bar inte hängt med i motiven till aminriktningen av försvaret och
köper inte tesen att "Sverige försvaras bäst på annan plats än hemma" (såsom
i Afghanistan eller Tchad). Man kan ha vilken syn man vill i denna fråga , men
effekten är att det inte finns någon samsyn i Sverige på hur försvaret skall inriktas och vilken roll Marinen därmed egentligen skall ha.
Från politisk nivå uttalas i det närmaste unisont från alla partier att Försvarsmakten satsar för mycket på materiel och att vi mer och mer bör köpa
våra system " från hyllan" . Någon industripolitisk hänsyn tas i princip inte
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•
•

•

utom vad avser JAS Gripen som har fullt stöd. Övriga industrier såsom BAE
(Hägglunds och f.d.Bofors), Kockums samt Saabs " icke JAS-delar" får klara
sig bäst de kan .
Resurserna till F oU har bantats kraftigt och genomgått en halvering bara under
de senaste åren. Inget tyder på att bantningskuren av FoU är avslutad.
Förvarsmaktens fokus är "Hä r och Nu" med närtida och pågåe nde insatser
i fokus medan mervärdet av lå ngsiktiga satsningar på utvecklingsprojekt är
starkt ifrågasatt.
Försvarsindustrin har genom internationaliseringen av ägarstrukturen helt
andra krav på lönsamhet än tidigare. Det är affårer på kommersi e lla villkor
som gäller och inget annat. Detta leder till en annan och högre pri snivå än vad
vi tidigare varit vana vid och en situation där den svenska staten är en kund
bland andra kunder, inte kunden med "stOJi K" .

Den slutsats, som blir följd e n, är att den så omhuldade "svenska modellen" är avlivad
och vi måste anpassa oss därefter. Vi mås te därför vara beredda att pröva andra leverantörer och nya anskaffningsmodeller än de, som varit norm under lå ng tid.
En tydlig skillnad är att det inte finns någon vilja att fatta in vcstcringsbeslut, som
tar 15-20 år att kunna räkna hem . Jag tror inte längre det är möjligt att beställa " nästa
generations fartyg" kring säg 2012, och inte komma i åtnjutande av de förm ågo r dessa
fartyg representerar förrän tio-femton år senare. Min bedömning är att det inte får ta
mer än fe m-sex år från det att ett investeringsbeslut tas tills att investeringen kan börja
räknas hem, dvs. fartygen skall bö1ja leverera operativ effekt. Detta leder till krav på
en samlad projekterings- och byggnadstid på tre till fyra år. De industrier, som inte
kan hantera dessa hårda tidsförhållanden, kommer att få svårt att konkurrera vid nästa
fartygsanskaffn ing.

Cirkelresonemanget
Vi har fastnat i ett cirkelresonemang avseende vidmakthållande och vidareutveckling
och dess koppling till nyanskaffning. Vi har därmed övertygat oss själva om att det enda
sätt på vilket vi kan vidmakthålla de system, som vi redan har, är att nyutveckla system
av i princip samma sort med samma industri. Detta leder till att vi har blivit öveiiygande
om att Marinen inte "överlever" ett läge utan tillgång till ett svenskbaserat byggnadsvarv, som har en nyproduktion av såväl ubåtar som ytfartyg . Därmed har vi också blivit
obefogat rädda för att ens diskutera andra lösningar avseende skrovmaterial och smygtekniknivå än de, som är valda för Visby. En sådan diskussion skulle, enligt detta cirkelresonemang, skada tilltron till Visbykonceptet, "sänka varvet" och därigenom Marinen.
Jag tror inte längre på detta resonemang utan är övertygad om att det tvärtom är destruktivt och hämmande för en sund utveckling. Vi har för övrigt redan visat, genom att
inom Försvarsmakten driva Muskövarvet att det går alldeles utmärkt att genomföra kva lificerat underhåll och vissa modifieringar utan att ha en kopplad nyproduktion. Även
om Muskövarvet är avvecklat ur Försvarsmaktens horisont, vet vi innerst inne att det
inte är underhållet av våra system, som är gränssättande för vår verksamhet.
Gränsen sätts i vår förmåga och kompetens att utveckla och/eller anskaffa nya sy-

stem. Nyckeln till detta är kompetensen hos alla inblandande aktörer. När det gä ll er
beställarens kompetens måste, vi oaktat hur materielen anskaffas (genom riktade utveck lingsbestä llningar till svensk eller internationell industri , i internationell samverkan
e ll e r i konkuiTens) ha en sådan kompetens att vi
•
•
•

vet va d vi vill ha , så att vi kan stä lla relevanta krav,
förstår vad vi kan få, vad vi får och vad vi inte får och
kunna använda det vi får så bra som möjligt.

När det gäller utföraren , måste denne i s in tur alltid ha en sådan kompetens att han kan
•
•
•

förstå och kunna omsätta kundens krav i tekniska lösningar som kan produceras på ett effekt iv t sätt,
ha egen (eller tillgång till) e n effektiv produktionsapparat,
leverera produkter i tid med ett fullgott resultat till beställaren och samtidigt ett
ekono miskt su nt res ultat till ägaren.

Vi borde, genom utvecklin gen av Visbysystemet (och andra kvalificerade marina system
såsom ubåtssystemet) ha bäddat för en kompetensmäss ig mycket gynnsam situation hos
både myndigheter och industri. Tyvärr tror jag att vi "bäddat säck" i kompetenshänseende och att alltför mycket intellektue ll kraft gått till spillo hos både FMV och industrin
i de eviga kontraktsdiskussioner kring bristande ekonomi, snarare än reellt leveransinnehåll, som präglat de senare åren . Det krävs en rejäl restaurering av teknisk kompetens
och produktionsmässig förmåga hos både beställare och leverantörer för att kunna utveckla och behålla den kompetens som krävs framgent.
Här bör vi, under Marininspektörens ledning och med stöd av FMV, snarast etablera
ett gemensamt marint kompetensutvecklingsprogram tillsammans med universitet och
högskolor. Vi bör även på betydligt större bredd sända ut våra officerare (taktiker såväl
som ingenjörer) och våra civ ila ingenjörer på FMV i internationella befattningar och på
växeltjänstgöring i industrin.

Sammanfattning
Vi har ett bra läge i vår marin i och med de högkvalitativa system vi opererar och snart
tillförs. Vi har en hängiven och kompetent personal. För att vi inte enbmi skall ha det
"Här och Nu" utan även om l 0-15 år " Där och Då" krävs en kombination av argumentation och satsning. Vi måste våga ta ut girarna och inse att vi rör oss på nya vatten. Grunden för att lyckas med denna navigering, är att vi vågar ta till oss de erfarenheter, som
vi dyrköpt har tillägnat oss. Samtidi gt måste vi inse att framtiden inte är lik gårdagen
i en mängd avseenden. Vi måste snabbare än idag få effekt av de medel , som vi satsar
och vi måste utveckla vår kompete ns. Gör vi det, kommer vi att ha ett bra läge i vår
marin även i framtiden oaktat om vår nästa generation fartyg är en naturlig utveck ling
av Visbysystemet byggt på Kockums eller någonting annat byggt på ett internatione llt
varv. Vilka fartyg det blir, ska ll avgöras av vad Marinen och Försvarsmakten behöver,
ingenting annat.

Thomas E. Engeval/
2 16
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Hedersledamoten
GÖRAN LARSBRINK

Systemfel i försvarsstyrningen?!
Rubriken är medvetet tillspetsad inte minst mot bakgrunden av rådande tillstånd inom
försvarsområdet efter mer än tio år av drastiskt minskad resurstilldelning. Situationen
bedöms som så allvarlig att systemet med nuvarande försvarsplanering och sammanhängande budgetprocess kan ifrågasättas. För att lyckas med en nödvändig reformering,
krävs dock att såväl försvarsmyndigheter som den politiska nivån släpper all prestige
och tar sig tid att sakligt begrunda vad som är fel och lyssna till vad som framförs om
det svenska försvarets problem - vi sitter alla i samma båt och vi måste alla ro åt samma
håll.
Jag avser därför att påtala ett antal problemområden som bedöms vara i behov av att
förändras. Detta gör jag dels som svensk medborgare och skattebetalare, men även som
tjänsteman med viss insyn i sakförhållanden. Jag kommer även att avsluta med min förhoppning inför framtiden.

säkerhetspolitiskt synsätt och utveckling
Den säkerhetspolitiska ståndpunkt, som varit och är förhärskande under de senaste tio
åren, är att det inte föreligger något överblickbart krigshot mot Sverige. Jag har ingen
anledning att ifrågasätta denna bedömning. Däremot finns anledning att rannsaka uppfattningen om att det kommer att ges god förvarning som medger upprustning för att
möta hotet. Inte minst den senaste tidens händelseutveckling i Georgien ger anledning
till eftertanke. Med största sannolikhet kommer det inte att ges någon lång förvarning.
Istället visar Georgienkrisen på hur snabbt en allvarlig kris kan uppstå. Det är inte mot
ett hot om tio år vi skall dimensionera vår försvarsmakt; det är mot ett hot som inträffar
i eftermiddag, i nästa vecka o.s.v. - nationellt såväl som internationellt.
Rådande synsätt bar inneburit en ständigt minskad resurstilldelning, vilket successivt
försämrat vår samlade försvarsförmåga att kunna hantera kriser i vårt närområde. Det
talas nu om att inte bara avveckla vissa förband, utan att börja avveckla hela förmågor

och därmed hela typer av förband eller vapenslag. Detta riskerar att bli som när a lkoholisten tar den första supen - "hm· jag tagit en så tarjag två och så vidare . . . " .
En av krigföringens gyllene grundregler är att eftersträva överraskning, därför måste
Försvarsmakten utformas så allsidigt att alla rimligt tänkbara kriser och angreppshot
kan bemötas. Konsekvensen av att bötja avveckla hela förbandstyper, är att den samlade
möjligheten till att möta oväntade händelseutvecklingar drastiskt försämras. En sådan
avveckling riskerar härigenom i sig att bli den överraskande akilleshälen. I och med att
Sverige valt att stå a lliansfritt, bör i rimlighetens namn försvarsplaneringen baseras på
att vi i en snabbt uppdykande och tillspetsad s ituation måste kunna klara oss själva, ett
så kallat "worst case". Detta innebär krav på bredast tänkbara bredd, just för att ha den
flexibilitet och anpassningsförmåga som det oväntade kan komma att kräva. Det kan
göras en parallell med ett talesätt på sjön - "förtöj .för storm" . Genom att underlåta att
vidta preventiva åtgärder och istället tro och hoppas på fint väder, har månget fartyg och
besättning förlorats. Pågående utveckling vad gäller ett utökat nordiskt samarbete är
välkommen , men är icke förpliktigande och räcker inte.

Behovet av nationell samling
Det som präglar debatten i media och därigenom den bild, som svenska folket har av
försvarsområdet är ett politikområde i ständig ekonomisk kris, med ständigt minskade
militära resurser och med en ständig oenighet om vems felet är i en anda av prestigekamp och " blame-game". Uppfattningen hos gemene man är att vi inte längre har något
försvar värt namnet.
Alla måste inse att vi faktiskt sitter i samma båt, det är vi som har ett gemensamt
problem att lösa, inte att det är den eller dens fel. Detta synsätt måste även gälla över
politiska blockgränser och gälla även efter nästa val.

Försvarsekonomi och försvarsplanering
Huvudorsaken till nuvarande situation anser jag vara rådande försvarsplanering med
sammanhängande budgetprocess. Alla vackra ord till trots, så är pengar en av de starkaste drivkrafter som finns, när det gäller att realisera vad man vill åstadkomma .
Jag ska inleda med försvarsekonomins utveckling över tiden som andel av BNP.
År 1988 var andelen 2,6%, 1997 var den 2, l%, 2002 var den l ,8'% och 2007 var den
l ,3% 1 Sammantaget ger detta en halvering under mätperioden . Noterbart är den kraftiga minskningen på slutet. Mot bakgrund av redan aviserade kommande besparingar
fortsätter minskningen i rask takt. statsfinansiellt är detta måhända bra, men samtidigt
innebär detta en ökad rikstagning avseende en successivt nedrustad svensk försvarsförmåga relativt omvärlden. Försvarsförmåga konstitueras främst av två faktorer; tillräcklig
kvalitet avseende utbildningsnivå och materiellt innehåll samt tillräckligt antal insatsförband för att kunna möta en tänkbar motståndare. Detta är inte gratis.

l Källa: SIPRI databas över militärutgifter. Första mätår är 1988.
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Nåväl , vad innebär nuvarande system med ständiga budgetreduceringar i längden?
•

Det går inte längre att upprepa den metod , som i praktiken kom att utnyttjas
i samband med Försvarsbesluten 2001 och 2004. Nollbasplanering innebär
att längst ned i prioriteringsstapeln ligger det absolut viktigaste, ju högre upp
i stapeln man kommer, desto lättare att undvara . Jämför Landstingets devis
efter att ha gått från underskott till överskott i finanserna - "städa trappan

uppifi·ån genom all spara på administration och byråkratiför att i stället satsa
på våra kärnverksamheter". Rimligtvis ligger Försvarsmaktens huvuduppgift
"Förmåga till väpnad strid" längst ned i stapeln. Denna förmåga konstitueras
av personal , materiel och anläggningar, d.v.s. stridande förbandsen heter. Högst
upp ligger måhända svårdefinierade och svåra områden som administrativa
pålagor, många försvarsmyndigheter och regionalpolitik. Dessvärre har
detta visat sig vara för svårt att hantera och i praktiken, tillspetsat, har båda
försvarsbesluten genomförts genom att vända på stapeln och reducera enligt
principen - "ni har fem likadana forband av den sorten och får nu gå ner till
tre". Vid nästa tillfälle- "ni har tre och nu får ni gå ner till ett". Förbandmassan
är nu underkritisk inom ett st01i antal områden , därav diskussionen om att nu
bötja skära i hela förbandstyper. Vi skär ner på fel saker! Förbandsmassan
behöver ökas, inte minskas.
•

Behovet av stabila planeringsförutsättningar vad avser ekonomi över tiden och
långtidperspektiv. Detta är något som innehåller mängder av aspekter. För att
ta några:
Sättet som anslagsförordningen hanterats på, med utnyttjandet av så kallade limiter (kreditgränser) och indragna anslagssparanden , något som slår
stenhårt på närtidsekonomin och inte är planeringsbart Metoden utnyttjades, trots allvarlig kritik från Ekonomistyrningsverket, flitigt av tidigare
regering. 2 3
Närtidsfokuset och detaljstyrningen . Alltför mycket handlar om besparingar i nätiid och alltför mycket av detaljstyrning. Härmed avses de närmaste tre åren i försvarsplaneringsperioden. Ju närmare i tiden , desto mer
låst är försvarets möjligheter till besparingar. Inse att försvarsplanering är
trögrörligt och inte går att jämföra med näringslivets kvatialsekonomiska
tankesätt och metoder. Den politiska nivån ska styra övergripande VAD
och långsiktigt. Myndighetsnivån ska klara ut HUR detta ska realiseras.
Låt oss sträva efter en bättre rollfördelning, större helhetssyn och en större
långsiktighet. K val ificerade försvarssystem tar lång tid att anskaffa och
ska leva i 25-40 år, vilket kräver stabila planeringsförutsättningar.

2 Tidskrift i Sjöväsendet, N:r 4-2004, Försvarspolitisk inriktning 2005-2007 och den ekonomiska
verligheten
3 DN Ekonomi 2005-, "Regeringen rår kritik for fi·y sta anslag"
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Regeringen har sedan FB 2004 kraftigt ökat ambitionen för svenskt
engagemang i intemationell krishantering. Verksambeten finansieras genom en särskild anslagspost, vilken regeringen under de senaste åren har
förstärkt med drygt en miljard och samtidigt infört något som kallas "särutgiftsmodellen", vilket innebär att endast Försvarsmaktens merutgifter
för verksamheten betalas över tilldelat anslag. På så sätt har en del av
kostnaderna för missionerna lastats över på förbandsanslaget Samtidigt
genomför regeringen besparingar på främst materielanslaget men också
förbandsanslaget Logiken brister således - mer pengar för internationell
verksamhet, samtidigt som besparingar (mindre pengar) ska göras inom
de anslag, som de facto skapar förutsättningar att etablera de förband , som
kan genomföra den allt högre ambitionen. l längden blir detta en omöjlig
ekvation.
Regeringen kräver därutöver att Försvarsmakten skall genomföra rationalisering/effektivisering om ca 2% per år på förbandsanslaget Detta görs
genom att den årliga prisutvecklingskompensationen reduceras med 2%
årligen. Detta är lika för alla myndigheter, men icke förty innebär det en
anslagsreducering nominellt med ca 180 miljoner kronor per år. Eftersom Försvarsmakten är detaljstyrd av riksdag och regering avseende
insatsorganisationens innehåll och beredskap, grundorganisationens
innehåll och lokalisering m.m., har Försvarsmakten ingen handlingsfrihet
att genomföra rationalisering/effektivisering inom dessa områden (främst
grundorganisation och produktion). Av det skälet får effektiviseringen
tas ut i minskad alternativt sämre produktion - också i längden ohållbati.
Därutöver kan tilläggas att Försvarsmakten inte har någon möjlighet att
själv omfördela mellan vare sig anslag (riksdagsbundna) eller anslagsposter (regeringsbundna). Situationen är delvis annorlunda i tex . Danmark
där försvarschefen har viss handlingsfrihet att omfördela medel mellan
olika verksamheter under genomförandeåret 4 Noteras bör att rationalitetskravet baseras på industrins uppnådda produktivitet under de fem senaste
åren. Det går inte attjämföra myndigheter som Försvarsmakten, Domstolsverket och Polisen med industrin. Samtliga tre myndigheter brottas därför
också med motsvarande problem i detta avseende.
Ett insatt insatsförsvar är dyrare än ett förrådsställt invasionsförsvar. Detta
drabbar framförallt materielanslaget, eftersom vidmakthållande och underhåll av den materiel, som används gör att en allt större andel av materielanslaget går åt till att skaffa ersättningsmateriel - "här och nu"- samt
till ökade underhållskostnader. Detta i kombination med regeringens besparingar på anslaget (hittills ca 2 miljarder i skiva från år 2009) gör att
allt mindre blir kvar för att utveckla och försötja framtidens förband med
materiel. Kommer vi att ha något försvar värt namnet i framtiden?
4 Forsvarschefens sikkerhctspolitiske kursus 2008 (Jörgen Ericsson/HK V)
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Den årli ga prisutvecklingen på försvarsmateriel li gger avsevärt högre
än den samhälleliga prisö kningen. Detta har lett till en kontinuerli g köpkraftsurholkning av försvarsbudgeten. Sedan år 1998 kompenserar inte
priskompensationssyst emet för detta. Innebö rden är att Försvarsmakten
förlorar i reell köpkraft med ca 3-4% vatje år - således mellan 35-45 %
under en tioårs period 5 Detta är ett problem, som all världens försvarsmakter brottas med. Sverige ä r dock ett av de länder, som konsekvent bortser
från verkligheten genom att inte kompense ra för detta . Rådande sys tem
innebär att även med en prolongerad försvarsekonomi gå r Försva rsmaktens betalningsförm åga och därm ed även försvarsförmåga asymptotiskt
mot noll. 6 Då säger någo n, ja just därför ska vi fort sättningsv is "köpa
från hyllan , det som du ger åt andra duger åt oss" . N u är inte verkligheten
så enkel. Kvalificerade försvarssystem köps inte bara från hyllan. Andra
icke utveckl ande länder köper ett bassystem, som sedan anpassas efte r det
la nd ets förutsättningar med avseende på operativ milj ö, kvalitet, fö rmåga
och ensning av de lsystem. D en utvecklin gskostnad , so m man tror sig
s lippa betala, få r man ändå betala genom royalty till de, som har utvecklat
produkten. Slutligen har man härmed även avsagt sig en nationell förmåga
a tt kunna utveck la och vidareutvec kla kvalificerade försvarssystem. Detta
kan möjligtvi s accepteras om man ingår i e n allians, men det gör som
beka nt inte Sverige.

•

Vi har fortfarande, trots Försvarsförva ltningsutredningen (FFU), en
myndi g hetsstruktur inom försvarsområdet, som till stora delar är ett arv från
invasi o nsförsvaret och som inte är fullt ut anpassad efte r Försvarsmaktens
be hov av stöd. Försvarsmyndi g heterna är Försvarsmakten, Försvarets
materie lverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt, och
Totalförsvarets pliktverk. Till detta skall läggas Fortifikationsverket, som
num e ra styrs av Finansdepartementet. Detta har också uppmärksammats av
Försvarsberedningen , även om FRA och FHS inte nämns ex plicit. 7 Glädjande
är därför utnämningen av generaldirektör Marie Hafström som särskild
utreda re inom regeringskansliet med uppdrag att ta fram beslutsunderlag
avseende hur stödet till Försvarsmaktens kärnverksamhet bör organiseras och
med redov isnin g senast l maj 2009 .x Att åstadkomma e n enda sto r supermyndighet bedömer jag däremot inte so m möjli gt, men nog borde dagens sju
myndigheter kunna ersättas med ett betydligt lägre antal. Viktigt är dock att i
en sådan process inse och förstå helheten och den komplexa verkligheten, det

vill säga nationell och internati o ne ll infrastruktur och kompetensnätverk i hela
kedjan forskning-utv ec kling- anskaffnin g-vidmakthå ll ande och avveckling.
Risken är annars stor för att he la systemet med förbandsproduktion oc h
materielförsö tjnin g ur ett li vscyke lperspek ti v efter år av åderl åtnin gar
s lutgilti gt rycks sönder.
Avslutningsvis- S ituatione n för det sve nska försva ret är reda n idag milt sagt bekymmersa m e fter år av konsekvent reducerad eko nomi sk ram, i kombination med de mer
subtila och för gemene man okända ekonomiska sätten att ytterligare öka besparingsbördan för Fö rsvarsmakten enligt ovanstående beskrivning. Vad jag besk rivit är dage ns
verklighet - här och nu- med a ll a dess systemfe L
.
Min tro och förhoppning är att den politiska ni vå n är medveten om här beskn vna
systemfe l och att regeringen genom den planerade inriktnings propositi one n kommer
att före slå de strukturförändringar, som så länge be hö vts för att skapa en försvarsmakt
i balan s
där operativ verksamhet prioriteras före stödverksa m het,
där långs iktighet avsee nde ekonomiska förutsättn inga r och därm ed planeringsbarhet skapas och
där politisk samsyn erhålls över parti- och blockgrä nser.
Jaa är väl medveten om att detta är ett omfattande arbete, som komm er att ta sin tid och
att'arbetet pågår, men det viktigaste i närtid är kanske den signaleffekt, som kan erhållas genom att öppet medge för svenska folket att det finn s en sj ukdomsinsikt om att
nuvarande system måste förändras, en tydligt marke rad vilj a till förändring och att detta
måste och skall göras i politi sk konsensus.

Göran Larsbrink

5 Baserat på riinta på ränta. Exe mpel vis mo tsvarar 3,5% årlig köpkra ft sreducering, 41% ree ll för lorad
köpkraft
6 Asy mptoti s kt - e n linj e e ll e r kurva till v ilken vissa matemati ska kurvo r obegrän sa t närma r sig då de
dras ut mot oändligheten
7 Försvarsberedningens rappo rt Ds 2008:48 Försvar i anvä ndning, 2008-06-1 3
8 Regeringska nsli et - Förs va rsdeparte men tets pressmedde land e 29 a ug usti 2008
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Ledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

Försvarsberedningens utmaningar
Försvarsberedningen konstaterar att utmaningar och hot mot Sveriges säkerhet är
föränderliga, gränslösa och komplexa. Därför gäller det att förbereda sig för det oväntade.1 Detta konstaterande är en naturlig följd av bedömningen att ett enskilt militärt
väpnat angrepp på Sverige är osannolikt under överskådlig tid 2 Ett försvarspolitiskt
ställningstagande som måste accepteras . Det innebär en ökad självrisk som jag kan acceptera under förutsättning att det finns en långsiktig strategisk plan, som skapar förutsättningar för att agera försvarspolitiskt, när förhållanden i omvärlden förändras. Grundläggande förutsättningar för detta är dels en väl fungerande underrättelsetjänst, dels en
militär personell och materiell kapacitet, som medger att den svenska försvarskapaciteten kan förstärkas. Detta är möjligt att uppnå genom de krav som Försvarsberedningen
ställer på insatsförbanden och de nationella skyddsstyrkorna. Men det förutsätter att de
kapaciteter, som behövs för såväl det nationella försvaret som för medverkan internationellt säkerställs.
Det farliga med denna bedömning är tolkningen av begreppet "icke militärt väpnat
angrepp under överskådlig tid" . Det skapar förutsättningar för att i dag reducera det
militära anslaget och samtidigt ensidigt prioritera s.k. civila kapaciteter. Detta går stick
i stäv mot den självklara inriktningen att samordna all verksamhet som är säkerhetsförebyggande. Det skapar också förutsättning för att avstå ti·ån en långsiktig strategi 1
för det svenska försvarets utveckling. Det motverkar också den solidaritetsförklaring
omfattande EU-medlemmar samt Norge och lsJand som Försvarsberedningen uttalat
Ä ven utgiven 2008-09-1 2 , Försvarsberedningens utmaningar, ISBN 978-91-977825 -0-0
Ds 2008:48 ; Försvar i användning sida 20.
lbid sidan 24.
Utan en långsiktig strategi går det inte att ta dc nödviindiga dagliga/årliga besluten. He la utvecklingen sedan seke lsk iftet pekar entydigt på detta. Det hela kan liknas vid att betrakta varje händelse fOr
sig med tubkikare. Det blir enögt och har en begränsad synvinkel.

2
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i sin föregående rapport. 4 Skall Sverige uppfylla detta uttalande och kunna förvänta
sig motsvarande solidaritet från övriga länder, måste omvärlden respektera det svenska
försvarets kapacitet. Denna måste uppfattas som trovärdig för att bidra till en säkerhetspolitisk stabilitet i vårt närområde.
Det är lätt att glömma. Efter Första världskriget talades om fred och ett gränslöst
Europa. Detta gjordes med utgångspunkt från bittra erfarenheter från det fi·ansk-tyska
kriget på 1870-talet och de misslyckade förhandlingarna om rustningsbegränsningar. Nu
eller aldri g var det dags att sätta punkt för de europeiska inbördeskrigen . Så sent som
på 1930-talet planerade Storbritannien för att vara beredd på ett eventuellt krig om tio
år. Denna planering rullades år från år ända fram till 1936. Sedan fick vi 1938fred i vår
tid 5 • Efter Andra världskriget har åtminstone 38 krig genomlidits 6 • Stater har genom
makt tvingat andra stater till underkastelse - lydstater. Efter " murens" fall har under
1990-talet fler människor dött i krigshand linga r i Europa än under tiden från krigsslutet
1945 till 1990. Därför är det utomordentligt viktigt att det finns reella förutsättningar
för en förändring i den långsiktiga strategiska utvecklingen av försvarspolitiken. Men
det hjälper inte med detta. Det måste också finnas en politisk vilja att mot bakgrund av
uppfattade trender fatta obekväma beslut i tid.
Händelserna i Georgien 7 visar på hur nödvändigt det är att i tid såväl uppfatta vad
som är på gång som vidta nödvändiga åtgärder. Det händer plötsligt och är över på ett
par veckor. Men samtidigt så hade det varit militärt omöjligt för Ryssland att genomföra
insatsen utan en längre tids (tre till fyra månader?) planläggning. Utan en väl fungerande
försvarsunderrättelseverksamhet går det inte att försvara det stora risktagandet som försvarsberedningen i stor enighet har förordat. Dessutom är det absurt att dagens insatsförband har längre "mobiliseringstid" än förbanden i det gamla, mobiliserande försvaret.
På den tiden hade försvaret förband med 24, 48 och 96 timmars mobiliseringstid!
Det går därför inte att bortse ti·ån den oro om försvarets utveckling som på olika
sätt kommit fram i debatten. Har Sverige i grunden ett försvar med den kapacitet som
erfordras i den internationaliserade värld som vi nu lever i? Är det inte snarare så att de
svenska insatserna skall ses i belysningen att delta och därmed visa flaggan? Försvarsberedningens förslag dels om förvarets ekonomiska utveckling, dels om ökade internationella ambitioner kan tyckas gå i otakt. Förhoppningsvis kommer den fortsatta analysen
visa på de utmaningar och som följd av detta de möjligheter till en bra utveckling som
trots allt finns.
4 Os 2007:46 ; " Sverige kommer inte att f'örhålla sig passivt om en katastrof el ler ett angrepp skulle
drabba ett annat medlemsland el ler nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt
om Sverige drabbas" .
5 l september tvingade Storbritannien och Frankrike genom M linehenavtalet Tjeckoslovakien att
avstå Sudetområdet till Tyskland. Chamberlains kända utta landeji-ed i vår tid efter hemkomsten från
M linehen visade sig e mellertid vara endast en from förhoppning. l mars 1939 annekterade Hitler återstoden av Tjeckoslovakien. Chamberlain övergick då till en avskräckningsstrategi , samtidigt som han
höll dörren öppen för samförstånd. Andra värld skriget, ett europe iskt inbördeskrig som ut veck lades till
en globalmilitär konftikt, inleddes när Nazityskland invaderade Polen den l september 1939.
6 Krigenunder kalla kriget; Gunnar Åsclius, Medströms Bokförlag 2007.
7 2008-08-08
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Icke militärt hot
Inför 1992 års försvarsbeslut beskrev Överbefalhavaren det val som riksdag och regering står inför. Den då gä llande målsättningen för Försvarsmakten innebar kapacitet att
hävda svenskt territorium samt att upprätthålla en trösk e lmot invasion och föra uthållig
strid om Sverige blev angripet. Detta uttrycktes i åtta punkter8 :
(l)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

luftförsvara vårt land,
neutralitetsförvar till sjöss,
skydda sjötransporter längs vår kust,
förhindra strategiskt överfall,
försvara norra Sverige,
försvara oss mot kustinvasion
gardera oss mot olika anfallsriktningar samt
fortsätta striden ,

där punkterna (l) t i Il (3) och delvis (4) hänfördes t i Il territoriell integritet, dvs. att övervaka och hävda svenskt territorium och luftrum samt skydda sjö- och luftfart och andra
svenska intressen medan punkterna (4) till (8) hänfördes tillmilitärt angrepp, d. v. s. invasionsförsvar och uthållig strid. Vidare konstaterades, att om de pågåe nde förändringarna
i Europa leder tillminskade truppkoncentrationer kring Norden, kan på lång sikt kraven
på invasionsförsvar komma att avta. Däremot kommer kraven att, och om nödvändigt
med vapenmakt, hävda den territoriella integriteten alltjämt att bestå.
Utvecklingen i Europa har otvetydigt inneburit att truppkoncentrationer kring Norden har avsevärt minskat. Den bedömning, som Försvarsberedningen gör, grundar sig
på detta förhållande och ett annorlunda Europa. Det är lätt att falla för det goda i denna
utveckling och glömma bort att det finns en baksida. Den bipolära världen var stabil och
förutsägbar. Den nya och mångfacetterade världen är instabil och oförutsägbar. Utvecklingen har inneburit att risken för ett militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige i dag
är osannolikt. Men detta innebär inte att den territoriella integriteten också förändras.
Där finns samma och möjligen större och vidare krav än tidigare. Det innebär inte att
det svenska territoriet har minskat. Det innebär inte att vi har nya och annorlunda hot.
Dessa fanns även under Kalla kriget samtidigt som samhällsutvecklingen, den internationella, fria rörligheten m.m. återskapat en likartad situation som efter fransk-tyska
kri get 1870-talct och förspelet till Första världskriget. Det kan eventuellt också finnas
en likhet under 1920-talet. Det går således inte att bortse från att kraven på kapacitet att
värna svenskt territorium och luftrum fortfarande är lika stora som tidigare.

• förebyg ga och hantera kontlikter och krig,
• säkerställa landets suveränitet samt
• skydda samhället och dess funktionalitct.
Förändringen av det svenska försvaret mot ett insatsförsvar är således både rätt och nödvändigt. Men detta kräver att insatsförbanden har minst samma beredskap som förbanden hade i det mobili serande försvaret. Flottan och flyget har tidigare mer eller mindre
varit insatsberedda. Men detta fick en brysk förändring i samband med införandet av
VU-60 systemet. 9 Insatsberedskapen bröts till förmån för ett utbildningsförsvar, som
vid behov skulle kunna mobiliseras. På 1980-talet byggde vi upp en insatsmarin. Tyvärr
raserades detta av försvarsledningen med moti ve rin ge n att denna insats marin, liksom
övriga marina förband var avsedda för Kalla kriget.
Denna trångsynthet har tyvärr lett till ett slöseri med personal och materiel. Allt skulle bort. Vad som skulle komma istället visste man inte. Hur fel var inte detta! Det är ju
trots allt så att utformningen av militär kapacitet bygger på förbanden och deras förm åga
till väpnad strid. Det är fullständigt entydigt att militär kapacitet i dag och framgent bygger på samma klotsar och förband som i går. Det är kraven på beredskap ( insatsförband
= mobiliserade förband här och nu) och rörlighet som har förändrats.

Insatskapacitet och civila organisationer
Den tidigare gjorda överföringen av bemanningsa nsvaret på isbrytare och sjömätare
från Marinen till en civil organisation var inte bra. Dels behövs sjömätningskapaciteten
inom Marinen för att kunna genomföra och utveckla minröjningen och dänned även
skyddet av sjöfarten , dels behövs sjötjänstgöring för att kunna behålla och utveckla hög
kompetens hos sjöbetalet och samtidigt locka ungdomar till sjöbefalsyrket såväl inom
Marinen som inom civil sjöfart. Motsvarande negativa utveckling skedde när uppgiften
att upprätthålla helikopterberedskap för bl.a. sjöräddning och sjuktransporter överfördes
till civila myndigheter. Statens kostnader för försvarets utbildning av piloter och deras
erfarenhet från fl ygtid merutn yttjas inte av den civila delen av samhället. Sammantaget
ger detta en högre kostnad än det tidigare samutnyttjandet
Ytterligare ett steg på denna väg in i en återvändsgränd är förslaget att bilda en ny
sjövervakande myndighet. 1 För det första är det ingen skillnad mellan militär och civil
sjöfart. Ett fartyg är ett fartyg oberoende av flagg . Det handlar inte bara om legal sjötrafik. För det andra måste övervakningen omfatta allt över, på och under havsytan (även
landterritoriet). För det tredje måste Försvarsmakten disponera en kvalificerad underrättelsetjänst 11 . Övervakningen av Sveriges omgivning är en del av denna.

°

Mobiliserande invasionsförsvar
Det är därmed tydligt att det mobiliserande invasionsförsvaret inte längre uppfyller de
krav, som ställs på det svenska försvaret. Målet skall vara att tillsammans med andra,
inom och utom landet, a ktivt värna våra grundläggande värden och intressen genom
att:
8 Försvarsmakt 90, ÖB perspekti vplan 1989-09-20 sido r 13 till 17.
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9 För fiollan innebar detta utbildningssystem att av två utbildningsomgångar i fred bema nnades
förbanden och farty ge n med de som var mest lämpade. De n nya krigsbesä ttningen utformades genom
repetitions utbildning. Strax efter infö randet, av e ko nomi s ka skiil , redu cerades repeti tion s utbildningen
för att mer eller mindre helt utgå. Flottan erhöll därefter ettnytt utbildningssystem med olika omgå ngar
!'ör att håll beredskap under årets alla månader.
l O Ds 2008:48 sida 52 och 67.
Il lbid sidan 39.
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Överförandet av insatskapacitet till civila organisationer är förmodligen inte en vi nst
för samhällsekonom in på annat sätt än att ans lagen till försvaret kan reduceras samtidigt som kostnaden för denna insatskapacitet belastar andra samhä ll sfunktioner. Många
gånger behövs den aktuella kapaciteten såvä l militärt som civi lt. Dessutom kan den
personella grund läggande militära kapaciteten övergå till civil verksamhet efter den inledande tiden i försvaret. Med en sådan inriktning tas av staten gjorda investeringar i
personal och materiel tillvara på ett bättre sätt.

Utveckling
Marinplan 60 överlämnades av Chefen för marinen till regeringen 1958. Den låg sedan
till grund för Marinens utveckling under 1960-talet. Den innebar bl.a. att fördela slagkraften på ett stötTe antal enheter, öka ubåtarnas kapacitet samt öka eller åtminstone behålla rörlighet och uthållighet. statsmakterna accepterade att fartygen skulle bli mindre.
Däremot var man tveksam till ökningen i antal. Fartygen blev mindre, men de blev inte
fler. Det kvantitativa målet fullföljdes aldrig. Konsekvensen blev att invasionsförsvarsuppgiften blev det centrala och att fartygen utnyttjades allt närmare kusten.
Den långa svenska kusten skapar bekymmer för en stat som angriper oss militärt.
Det är endast Norge och Norra Finland som har gemensam landgräns med vårt land. Det
innebär att ett eventuellt angrepp, inte minst mot Sveriges kärnområden , i de flesta fall
måste ske genom transport över omgivande havsområden. Å andra sidan ger detta stor
handlingsfrihet för en motståndare, som har sjöherravälde, att "fritt välja" anfallsområde
och utveckla s in tantmilitära styrka i oförutsedda eller svagt försvarade riktningar. Detta
välkända förhållande har i det kustlånga Sverige inte getts den uppmärksamhet som det
rätteligen borde få.
l stället har den strategiska diskussionen i Sverige under lång tid ensidigt handlat om
segt djupförsvar i nord-sydlig riktning. Den ost-västliga riktningen negligeras ofta och
underskattas, trots att den är den farligaste, då landterritoriellt djup saknas och snabba
avgöranden kan nås. Dock under förutsättning att det marina försvaret har förintats genom strider eller genom politiska beslut i fred.
Det är eme llertid viktigt att komma ihåg att striden mot en in vasion över kusten bara
är en del av marinens uppgifter. Den andra uppgiften är skyddet av sjövägarna liksom
kapacitet att hävda vår territoriella integritet. Ett högutvecklat land som Sverige utan ett
militärt försvar, värt namnet, saknar i längden helt ett politiskt inflytande. Ändå vi ll vi
gäma, i internationella sammanhang, spela en inte obetydlig ro ll . Sverige har så ledes
fot1farande skyld ighet att vara " herre i eget hus". Det kan vi aldrig bli om det en bart
satsas på Kustbevakningen, Polisen och Tullen. De är brottsbekämpande myndigheter
på ytan av svenskt territorium. Hur är det med luften och under ytan? Därför krävs fartyg
med kapacitet att bevaka svenskt område över, på och under havsytan samt att skydda
sjöfarten längs kusten och in till hamnarna. För detta krävs såväl minröjnings- som
ubåtsjaktkapacitet Även om sannolikheten för en kustinvasion är mycket mindre i dag,
kvarstår behovet att kunna skydda kustsjöfarten.
Därmed ä r vi inne på Sveriges såväl rättighet som skyldighet att se om sitt hus. Att
detta inför 1972 års försvarsbeslut negligerades med motivet "importsjöfart skall säkras
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med andra medel än militära" berodde på två saker, del s en misstolkning, dels en medveten anpassning av hotbilden till den ekonomi , som man politiskt var beredd att satsa
på försvaret. En liknande anpassning gjordes även totalt sett inför 1972 å rs försvarsbeslut genom införandet av begreppet "marginaldoktrinen", dvs. att en angripare inte var
beredd att sätta in en större lantmilitär styrka än att det fortfarande fanns kapacitet att slå
huvudmotståndaren. Detta var ett försök under 1970-talet från den politiska ledningens
sida att säkerhetspolitiskt motivera neddragningar. Det kan också uttryckas som att det
fanns en strävan och ett försök att vara ärlig i den meningen , att när man såg att det inte
fanns ekonomi för vissa vapensystem, så skulle man erkänna att då skulle uppgifterna
skäras ned. Det är värt att notera att de borgerliga partierna lämnade försvarsutredningen
i protest mot de ekonomiska nedskärningarna som socialdemokraterna beslutade om.
Den tidigare politiska enigheten om Krigsmaktens framtida utveckling bröts.
Att importsjöfat1en (ej att förväxla med skydd av sjöfart längs den svenska kusten)
ska skötas med andra medel än militära hade, enligt Sten Lundberg (f.d. generaldirektör
och chef för dåvarande Överstyrelsen fö r ekonomiskt försvar) , sin grund i att under
Andra vär ldskriget accepterade vare sig Storbritannien eller Tyskland att de svenska
lejdfartygen skulle eskorteras. En sådan eskort betydde bristande förtroende för engelskt och tyskt sjömanskap, att ubåtscheferna inte sku lle lyda order och låta bli att sänka
svenska fat1yg.
En fråga inför 1970 års försvarsutredning var nyanskaffning av två fregatter. Dessa
fanns inte ens med i ÖB:s högsta nivå. Då kom diskussionen upp, vad man skulle säga
om krav på att kunna skydda importsjöfarten. Ordföranden i försvarsutredningen Gunnar Lange (f.d. handelsminister) konstaterade: Vi måste vara ärliga här och säga att
den uppgijfen tar vi bortfrån Marinen. Det får klaras med diplomatiska medel. Detta
uttalande råkade bli kopplat till kapacitet att jaga ubåt och övertolkades, så att man tog
bort nästan all ubåtsjaktkapacitet, med undantag för några helikoptrar. Ett beslut som har
missuppfattats så mycket. Det politiska beslutet handlade om importsjöfartens skydd,
inte ubåtsjakt och skydd av sjöfarten längs den svenska kusten. Som en konsekvens
av detta förstärktes det ekonomiska försvaret, bland annat genom lagring av vikt iga
råvaror.
Detta är svåt1 att förstå. Under Andra världskriget hade marinen nödgats utnyttja
" allt som flöt" för att skydda sjövägar och sjöfart längs den svenska kusten. Detta verkar
ha fallit i g lömska till förmån för en ensidig satsning på invasionsförsvar. Det kan inte
uteslutas att denna inriktning även var en följd av värnp liktsförsvarets s.k. folkiga förankring och att detta genererade en stor armeorganisation. Att denna försvarskapacitet
först måste mobilisera, medförde också att alla krigsfall , som inte utgick från en mobiliserad krigsmakt uteslöts. Detta tabu omprövades först inför 1982 års försvarsbeslut

Det är värt att notera att den under Kalla kriget existerande hotbilden har
förändrats. Men det är inte så att det militära hotet mot vårt land har upphört under överblickbar tid. De, som hävdar detta, tror själva på den gamla hotbilden som
det enda alternativet till "fred i vår tid". Det är helt uppenbart att de förändringar
som nu skett skapar en annorlunda omvärld i vårt närområde. Inte minst behovet
av energi och transporter förändrar situationen radikalt. Och det berör inte bara

229

Östersjön utan lika mycket Norska havet som Barents hav.
Att den strategiska tyngdpunkten förskjutits norrut och österut från Centraleuropa och Östersjöutloppen är mycket påtagligt. Det är också påtagligt att den
verksamhet, som äger rum i den norra delen av Europa har alltid varit närvarande. Transporter av råvaror, produkter och människor har till större delen - mer
än 90 o;.,- skett med fartyg. Det handlade om att under Kalla kriget övervaka och
kontrollera hur haven utnyttjades. Sintsatsen blir mycket tydlig att även om den
lantmilitära styrkan har minskat, kvarstår behovet att övervaka och kontrollera
haven över, på och under havsytan i ökad omfattning. Med andra ord kapacitet att
vara herrar i eget hus- den territoriella integriteten- har blivit allt viktigare.
Analysen i Försvarsmakt 90 Överbefälhavarens programplan är fortfarande giltig.
Den risktagning(= självrisk) som Försvarsberedningen förordat och riksdagen tidigare
fattat beslut om, innebär att den försvarskapacitet, som krävs för att föra en uthållig
strid och inledningsvis kunna bekämpa inledande militära operationer mot Sverige, inte
behövs sett i belysning av dagens hotbild - " icke militärt hot under överskådlig tid".
De kapaciteter som skall prioriteras är de, som behövs för att upprätthålla Sveriges territoriella integritet. Utgående från det som denna kapacitet efterfrågar skall förbanden
tillsammans med förband från andra nationer kunna genomföra internationella insatser
såväl med fredsbevarande som fredsframtvingande syfte.
Dessa långsiktiga prioriteringar och mål har tyvärr inte påverkat utvecklingen av
Försvarsmakten. Det har istället, som så många gånger förr, varit i tiden näraliggande
ekonomiska faktorer som fått styra. Det avvecklas, som kan ge snabba pengar (här och
nu) och inte de kapaciteter som annars skulle prioriteras inom ramen för en långsiktig
försvarsstrategi. Befintliga och fortfarande operativt fungerande fartyg avvecklas (korvetter av Göteborgsklassen, minröjningsfartyg av Landsortsklassen och ubåtar) samt att
amfibieenheter, vilka utgör en väsentlig del av ett allsidigt sammansatt marint förband ,
föreslås samordnas med övrig jägarutbildning. 13 Denna inriktning stämmer inte med
Försvarsberedningens principer för materielanskaffningen. 14
Sverige måste även i handling stå för de uttalanden som görs av riksdag och regering.
Därför krävs det att staten definierar sina intressen i ett längre tidsperspektiv än vad som
görs i dag. Det behövs en långsiktig strategi för försvarspolitikens utveckling. En sådan
strategi ger grund för Överbefålbavarens förslag till utveckling av Försvarsmakten på
lång sikt och inom vilka ramar beslut skall fattas om verksamhet här och nu.
12

Utmaningar för Försvarsmakten
Uppgifter
Militär kapacitet skall användas för att stödja Sveriges politik. Förbandens kapacitet
är de verktyg som staten skall utnyttja dels för att direkt skapa trygghet för Sverige
som nation , dels för att indirekt stärka denna trygghet genom aktiv krishantering med
12 Överbcflilhavaren 1989-09-20 Plan l 082:63232
13 Ds 2008:48 sida 51 .
14 l bi d sida 78; Utgångspunkl en bör vara att nyttja materielenunder dessfilila livslängd.
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också militära medel såväl nationellt som internationellt. De uppgifte r, som det svenska
försvaret skall lösa , liksom organisationens storlek, sammansättning och beredskap är
politiska beslut. Utgående från nuvarande säkerhetspolitiska läge skall en koncentration
av stridskrafter ske till befolkningscentra, strategiska hamnar, luftrum och kustövervakning. En koncentration till de områden, där transporter, handel och trafik är som tätast.
Det finns i Sverige fyra befolkningskoncentrationer och skärningspunkter mellan tre
länder. Till dessa skall dessutom fogas Sveriges internationella insatser. Skall något eller
flera av dessa områden skall lämnas utan gard?
•

Skåne med Öresund och Södra Östersjön som domineras av flyg- och sjötransporter
mellan Sverige, Danmark, Tyskland och Polen.

• Göteborg, Nordens största importhamn , med Skagerrak som domineras av sjö-,
mark- och flygtransporter mellan Sverige, Europa, USA och övriga världen.
• Stockholm med statsledning, Mälardalen, Östersjön, Ålandshav och Gotland som
domineras av sjö- och flygtransporter mellan Sverige, Finland, Ryssland och det
baltiska området.
• Övre NoJTland med Norge, Finland och Ryssland som domineras av mark- och flygtransporter mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
Om man tänker efter så är svaret självklart- NEJ!
Med hänsyn till tidsfaktom ger detta i grunden ett krav på att kunna sätta upp minst
fyra arme- och flygförband samt minst tre marina förband för nationellt behov. Till detta
kommer att förbanden skall ha sådana egenskaper att Sverige med dessa kan bidra till
sin andel inom ramen för EU :s krishantering.
Grunden skall vara att Försvarsmakten kan skydda och försvara landet mot stater,
organisationer och grupper, vilka utgör ett hot mot Sverige som nation eller svenskt
territorium och svenska intressen i närområdet. Försvarsmakten skall också kunna
medverka vid skydd av landet mot sådant hot, som allvarligt kan påverka den svenska
kulturen och svensk levnadsstandard. Beredskapen för detta skall kunna anpassas till
situationen i omvärlden. Detta ger också de kunskaper och fardigheter, som behövs för
att landets militära enheter i samverkan med andra nationers resurser kan bidra till fred
och säkerhet i vår omvärld.
Den pågående utvecklingen pekar entydigt mot ett framtida multinationellt agerande i försvarsansträngningarna. Genom att flera stater gemensamt motverkar framtida
aggressionshandlingar, erhålls uppenbara kostnadseffektiva fördelar genom att va~je
land kan bidra med det man är bra på. Grunden måste dock vara att varje land har en
tröskel av balanserat nationellt försvar. Förbandens kapacitet får inte vara beroende av
andra länders förband. Detta är en självklarhet, då inga länder är berett att försvara ett
land, som inte själv är berett att betala för sitt eget försvar.
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Grundutbildningen skall därför på betydligt större bredd än i dag utbilda förbanden
för såväl nationella som internationella insatser. Målsättningen skall vara att vi inte har
förband var för sig isolerat för antingen nationellt försvar eller internationella insatser.
Inom en begränsad ekonomisk ram måste organisationen vara utformad för "både och", och därmed kunna delta i olika typer av internationella operationer. Om dessa är
av större eller mindre omfattning är oväsentligt. Det är kombinationen av vår egen vilja
och de krav som den euroatlantiska säkerhetsordningen ställer, som avgör ett svenskt
deltagande.
Uttagning och utbildning för anställning av personal i Försvarsmakten skall innefatta
krav på deltagande vid internationella insatser. Mot denna bakgrund bör Försvarsmaktens uppgifter formuleras enligt sammanställningen på sidan 233.

Förbandsutformning
Markstridsförbanden har en lång och framgångsrik tradition i fredsbevarande och på
senare tid också fredsframtvingande internationella insatser. Förbanden skall vara utbildade och utrustade för väpnad anfallsstrid.
De svenska marina förbandens förmågor är inriktade mot operationer i randhav och
kustnära farvatten. De skall vara utbildade och utrustade för väpnad strid. Förbanden
skall då i denna miljö kunna övervaka havsområden över, på och under havsytan. De
skall skydda och säkra bandelsvägar till sjöss, etablera och säkra hamn- och basområde
samt kontrollera (embargo) sjöfart. Förbanden skall kunna stödja bekämpning av terroristorganisationers lednings- och utbildningsenheter.
De svenska stridsflygförbandens förmågor är inriktade mot operationer från land och
över land och randhav. De skall vara utbildade och utrustade för väpnad strid. Förbanden
skall då i denna miljö kunna sättas in för spaning, luftförsvar och genom attackinsatser
stödja mark- och sjöstridskrafter.
Logistikorganisationen skall kunna transportera utrustning till och utföra
försörjningstransporter i aktuellt insatsområde. Denna skall kunna stödja omgruppering
och ombasering av samt försötja bataljonsstridsgrupp, sjöstyrka och flygdivision från
Strömstad till Treriksröset och till Gotland. Efter beredskapshöjning skall logistikorganisationen kunna stödja och försörja förbanden vid insats inom 300 till 500 mil från
Stock:holm.

Marinen
Det är helt uppenbart att en analys av Försvarsberedningens ställningstagande ger en
tydlig inriktning av försvarets utveckling. Det är också uppenbart att Marinen på ett
bra sätt kan bidra till denna inriktning. Den marina utvecklingen måste då grundas på
den av mig redovisade analysen och därmed ges en annorlunda inriktning än vad som
är fallet i dag.
Ett mångsidigt sammansatt marint förband bestående av ett par fartygsdivisioner,
ubåtar, amfibieenhet, transport- och ledningsfartyg, skall kunna sättas in i en internationell operation 30 dagar efter beslut. Ytterligare ett sådant förband skall kunna sättas in
90 dagar efter beslut.

232

Uppgifter för Försvarsmakten
Bidra till fred och säkerhet i omvärlden
Sverige skall kunna svara upp mot sina åtaganden såväl vad gäller nationella som
internationella insatser. Sverige skall kunna bidra till frihet och säkerhet i första
hand i vårt närområde men också i Europa och inom världen som helhet. Bidraget
skall i första hand avse resurser som efterfrågas för att hävda svenskt territorium
och integritet samt skydda svenska intressen.

En grundläggande förutsättning är försvarets förmåga att genomföra militära
operationer för att försvara landet. Det är emellertid inte bara våra egna intressen
som styr detta. Utan en väldokumenterad operativ förmåga (med militära resurser)
kan inte Sverige fullfölja de förpliktelser vi har som FN- och EU-medlem samt
de intemationella avtal som Sverige har ratificerat. Denna kompetens är en
grundläggande förutsättning för att Sveriges militära resurser skall bli efterfrågade
internationellt.
I Petersbergsavtalet från 1992 avtalas om att militära enheter kan användas för
krisdämpande åtgärder i ett brett konfliktspektrum; från humanitär verksambet till
fredsframtvingande åtgärder.
Hävda svenskt territorium och integritet
Försvarsmakten skall kunna upptäcka och ingripa mot kränkningar av vår
nationella integritet samt kunna skydda svenska intressen, om nödvändigt
med vapenmakt, på svenskt mark- och sjöterritorium samt i luftrummet och på
omgivande havsområden (över, på och under havsytan). Operativt rörliga styrkor
(luft, sjö och mark) skall kontinuerligt finnas tillgängliga för att kunna lösa denna
uppgift i aktuella områden.
Försvar av Sverige
Försvarsmakten skall ensamt eller tillsammans med förband från andra nationer
kunna sättas in såväl utanför som i Sverige för försvar av landet och för att bidra
till fred och säkerhet i omvärlden. Beredskapen för försvar mot ett enskilt militärt
väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige kan i dagens hotbild vara förhållandevis
låg. Sett i ett längre perspektiv skall dock beredskapen för försvar av landet
flexibelt kunna anpassas till situationen i omvärlden.
Stärka det svenska samhället
Sveriges totala resurser skall kunna utnyttjas samordnat och oberoende av
organisations- och funktionstillhörighet Sveriges militära resurser skall kunna
stä llas till civila myndigheters förfogande i deras myndighetsutövning. Militära
enheter skall också kunna ges uppgifter att stödja insatser mot verksamhet som
hotar den inre säkerheten i landet. Militära enheter får emellertid ej ges uppgifter
som innebär direkt tvång eller våld mot enskilda inom svenskt territorium.
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Slutord

Nidingens dubbelfyrar på Hallandskusten

Förbanden skall i svenska farvatten kunna fullgöra vår folkrättsliga skyldighet att
hävda sjöterritoriets integritet i fred och vid kriser samt därutöver kunna skydda och
säkra handelsvägar till sjöss så att vår omedelbara nationella försörjning med råvaror
och produkter kan upprätthållas. Efter beredskapshöjning skall detta skydd kunna upprätthållas under lång tid och omfatta en bredare verksamhet.
Nationella marina förband skall kunna övervaka svenskt sjöterritorium , kontrollera sjöfart och fiske samt medverka i sjöräddning. De skall också kunna utnyttjas som
komplement och förstärkning av polis och räddningstjänst vid olyckor (katastrofer) till
sjöss.
Såväl i fred som vid kriser ställer Sveriges alliansfria politik stora krav på de marina
förbanden. Antalet förband bör medge att mångsidigt sammansatta förband kan avde las
till såväl Västerhavet, Östersjön som Bottniska viken. De skall hävda svenskt territorium och integritet, skydda sjöfarten längs den svenska kusten, transporter till och från
Gotland samt hävda svenska intressen.
De nuvarande förbanden tillsammans med de nya korvetterna av Visbyklass kan
uppfylla dessa krav med undantag av strategiska sjötransporter. Men det förutsätter att
korvetterna av Göteborgsklassen och samtliga minröjningsfartyg av Landsortsklassen
behålls och moderniseras samtidigt som en utveckling och anskaffning av nya fartyg
som ersättning för dessa planeras in. l detta sammanbang kan "Visbykonceptet" utgöra
en utgångspunkt för denna utveckling. Vidare måste det marina konceptet - fartygsförband och amfibieförband- utvecklas. Detta förutsätter en forts att utveckling av Marinens amfibieförband. Med en sådan utveckling kan Marinen på ett bra sätt medverka
till att förverkliga Försvarsberedningens intentioner.
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Begreppet/ .. ./ under överskådlig tid/ .. ./ är ett politiskt ställningstagande(= försäkringssjälvrisk) medan utformningen av den militära kapaciteten är något som Försvarsmakten själv måste ta ansvar för (det är ju ytterst ÖB som har det operativa ansvaret) grundat
på det politiska ställningstagandet.
Insatsförsvaret kräver i grunden en högt utvecklad teknologi, kunskap om en
"motståndare", där förbanden sätts in och inte minst för överlevnad då de i den internationella kostymen , liksom i fredstida verksamhet i närområdet, normalt skall "fråga
första och skjuta sen". Förbanden skall inte starta kriget. Alltså måste förbanden kunna
avvakta säker identifikation. Detta kräver mycket kort reaktionstid om vapeninsats trots
allt måste göras. (l krig "s kjuter förbanden direkt" på det som inte uppenbart är egna
förband.) Därmed är det också nödvändigt med en tillförlitlig underrättelsetjänst, som på
ett tydligt sätt ger rätt information om motpartens kapaciteter och som även inkluderar
individuell bestämning av enskilda förband.
Nödvändigheten av en långsiktig säkerhetspoliti sk strategi är uppenbar. säkerhetspolitik - för att vara trovärdig - måste vara konsekvent och långs iktig. Denna strategi
lägger grunden för utveckling av svensk försvarskapacitet Försvarspo litiken är en operativ utveckling av det svenska försvaret för att kunna uppfylla den långsiktiga strategin.
Den lägger en grund för utformningen av det svenska försvaret. Men det gä ller att hålla
isär detta. Så är inte fallet nu. Det blandas friskt mellan likviditet, kvartals- och årsbudget samt planering på kort sikt samtidigt som den långsiktiga planeringen - strategin
- lyser med sin frånvaro.
Tyvärr är detta ett mycket tydligt bevis på avsaknaden av en långsiktig säkerhetspolitisk strategi för den utveckling, som nu ligger till grund för Försvarsmaktens, och
därmed också Marinens, framtida utveckling.

Herman Fältström
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Kungl. Örlogs mannasä ll skapet, stiftat den 15 november 177 1, är en kunglig akademi , som
verkar för ut vecklin gen av vetenskaper, vil ka har betyde lse för fi-ih el, fred och säkerh et
samt Sveri ges förmåga att hävda sin rätt, när dess intressen är hotade. Den ska ll va ra op inionsbi ldare och för framtiden dokumentera utvecklin gen inom sitt kompetensområde. Kungl.
Ör logs mannasä ll skapets syfte är att följ a oc h akti vt verka för ut veck lin gen av sjökrigsvetenska pen och sjöväsendet i allm änh et och därigenom befrämja fademeslandets nytta.

Organisation
A kademi en leds av en styrelse . Styrelsen vä lj s av sällskapet bland dess ledamöter. Styre lse n utgörs av ordförande, vice ordförande , sekreterare, fem ledamöter - var och en
föret räda nde en sällskapets vetenskapsgrenar sa mt två suppleanter. Ordförand e och vice
ordföra nd e väljs varje år, meda n sek reteraren vä lj s utan begrän sning av mandatperioden.
Öv ri ga styre lse ledamöter och su ppl eante rna väljs för en period av två år. Styre lse n utser
följande funktionärer inom sä ll skapet - kassaförvaltare, redaktör fö r aka dem iens Tidskrift
i Sjöväsendet och bibliotekarie vid akadem ie ns bibliotek

Ledamöter
Hans Majestät Kung Carl XV I G ustaf är akademi ens beskyddare oc h förste hedersledamot.
Nya ledamöter välj s vmj e år vid det ordin arie sam manträde som föregår högtid ssa mmanträdet. Till ledamot kan välj as svensk medborga re so m kan förväntas aktivt verka för akademi ens syfte.
Ledamöterna indelas i tre kategorier, so m är hedersledamöter, ordinarie ledamöter och
korresponderande ledamöter. Till hedersledamot eller korrespond erande leda mot kan jämväl
utl änd sk med borgare, som fyller motsvarande krav, väljas. Antal et ordin arie ledamöter med
högst 60 års ålder må ej överstiga 120. Kungl. Örlogsmannasällskapet har för närvarande ca
400 ledamöter. Bland heders ledamötern a och korresponderande ledamöterna finns ledamöter
från Danmark, Finland, Frankrike, Ita li en, Nederländerna Norge, Ryss land , Tyskland, Storbritannien och USA.
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Verksamhet
Kungl. Ör logsmannasä ll skapet sammanträder åtta gånger per år. Akadem iens högtidsdag är
den 15 november till minn e av dagen av dagen för dess in stitiande och första sam mankom st
år 1771. Denna dag är tillika sista dagen av verksa mhetså ret.
Kungl. Örlogsmannasällskapet verkar fö r sitt syfte inom fem vetenskapsgrenar. För varje
vetenskapsgren utses årligen en leda mot att vara föredragande av årsberätte lse. Föredragande i vetenskapsgrens studerar utvecklingen och redovisar förändringar m m in om vetenskapsgrenen sedan senaste årsberätte lse. Utd rag ur års berättelse föredras vid ord in ari e sammanträde och publiceras i Tidskrift i Sjöväsendet (Ti S). De fem vetenskapsgrenarna indelas
vid behov i ett antal delområden:
l
Il
III
IV
V

Strategi och stridskrafters användning
Personal , utbildning och organisat ion
Vapenteknik - vapen och sensorer
Vapenbärares konstruktion
Humanteknik och und erh åll stjänst

Prenumerationserbjudande
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