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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 6/94 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 1994-11-01 
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i Stockholm i 
närvaro av 32 ledamöter. 

§4 Omvaldes ledamoten Gustaf von Hofsten samt nyvaldes ledamöterna Mats Lin
demalm och Göran Gunnarsson till styrelseledamöter för två år. Ledamoten 
Claes-Göran Heden omvaldes till styrelsesuppleant för två år. 

§5 Omvaldes ledamöterna Nils-Olof Tillberg och Lars Werner till revisorer samt 
ledamöterna Sune Birke och Arne Gustafsson revisorssuppleanter för räken
skapsåret 1994/95. I anslutning härtill och inför framtida val beslutades att i 
protokollet anteckna lämpligheten i att en av revisorerna (-suppleanterna) är 
bosatt i Karlskrona. 

§6 Omvaldes ledamöterna Ulf Edman (sammankallande), Bo Wranker och Henrik 
Bohm som valberedning. Beslutades att till protokollet foga anteckningen att 
minst en av ledamöterna i valberedningen är närvarande vid sammanträde, då 
val av styrelseledamöter görs. 
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§7 Fastställdes årsavgiften för nästa verksamhetsår till (oförändrat) 50 kronor. 

§8 Efter av sekreteraren redovisat förslag fastställdes sammanträdesdagar för verk
samhetsåret 1994/95. 

§9 Avhöll korresponderande ledamoten Marie Jacobsson inträdesanförande under 
rubriken "Militära aktiviteter i den ekonomiska zonen". 

§lO Invaldes- i ordning- följande tillledamöter av Kungl Örlogsmannasällskapet 

Hedersledamot 
Konteramiral Sakari Visa (Finland) 

Ordinarie ledamöter 
Kommendör Björn Hamilton 
Kommendörkapten Bo W allander 
Överstelöjtnant Bengt Delang 
Kommendörkapten Bengt Johansson 
Kommendörkapten Thomas Engevall 

Korresponderande ledamöter 
Fil dr Erik Norberg 
Rear Admiral Richard Cobbold (Storbritannien) 
Fil kand Per-Inge Lindqvist 

Vid protokollet 

Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 7/94 Kungl ÖrlogsmannasäUskapets 223:e högtidssammanträde i Stockholm 1994-11-15 

(Utdrag ur protokoll) 

Högtidssammanträdet avhölls i Vasamuseet i Stockholm i närvaro av 48 ledamöter 
samt inbjudna gäster. 

§l Förklarades högtidssammanträdet för öppnat. 

§3 Valdes ledamoten Claes Tornberg till ordförande för verksamhetsåret 1994/95 

§4 Valdes ledamoten Ulf Rubarth till vice ordförande för verksamhetsåret 1994/95. 

§5 Infördes nyinvalda ledamöter. 

§6 Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelsen för det nu avslutade verksam
hetsåret. Till verksamhetsberättelsen fogades redogörelser för biblioteksverk
samheten i Karlskrona och i Stockholm. Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§9 Tillkännagavs årets belöningar, vilka utdelades av sällskapets ordförande. 

§10 Talade ledamoten Peter Osvald över ämnet "FN:s fredsbevarande verksamhet 
efter det kalla kriget". 

§11 Talade hedersledamoten Hans J Garde över ämnet "Den danske marine i inter
nationale engagementer". 
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§12 Talade hedersledamoten Kjell A Prytz över ämnet "Mulitnasjonale maritime 
operasjoner" 

§13 Sällskapets ordförande, ledamoten Claes Tornberg, höll ett anförande med titeln 
"Medverkan i internationella maritima operationer ur svensk synvinkel" vid 
nedläggandet av sitt ämbete. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

s~.---
mkt· bal r1ne Bo.2001,26102LANDSKRDNA a 19 0 ag Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATIENSAKUSTII< 
Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning RAKETSTÄLL 
(med akustisk avfyrning) för lys- och remsraketer 

Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning - utlösningar 
Sonobuoys 
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Teknik på framkanten. 
CelsiusTech ingår i Celsius
koncernen, Sveriges största och 
en av Europas ledande försvars
industrigrupper. 

I koncernen finns förutom 
CelsiusTech också välkända 
företag som Bofors, Kockums, 
FFV Aerotech och Telub. 

CelsiusTech har 2000 anställda 
och omsätter två miljarder 
kronor. Verksamheten bedrivs 
i de tre bolagen CelsiusTech 
Electronics, CelsiusTech 
Systems och CelsiusTech IT 
som utvecklar, tillverkar och 
marknadsför avancerade 
elektroniksystem för militära 
och civila applikationer. 

CelsiusTech utvecklar både motmedel och 
sensorer. Det här siktet passar för både 
marina och landbaserade applikationer. 

För svenska flygvapnet utvecklar CelsiusTech ett 
nytt lednings- och luftbevakningssystem, STRIC, 
med ett rikstäckande nät av ledningscentraler, 
flera hundra operatörsplatser och etttusental 
datorer. 

CelsiusTech levererar motmedeltill sju europeiska 
flygvapen, bl a till Viggen, JAS 39 Gripen, 
Tornado, Harrie r, Jaguar och Mirage. BOL, ett 
nytt system med unika prestanda, kommer att 
installeras på amerikanska marinens F-14. 

CelsiusTech 
175 88 Järfälla. Tel : 08 - 580 840 00. Fax: 08 - 580 322 44. 

C Member of the Celsius Group 

Ledamoten 
CLAES TORNBERG 

Konteramiral Claes Tornberg är chef för Militärhögskolan 

Medverkan i internationella maritima operationer ur 
svensk synvinkel 

Anförande av Kungl Örlogsmannasällskapets ordförande vid nedläggandet av sitt äm
bete vid högtidssammanträdet i Stockholm 15 november 1994 

I regeringsförklaringen 7 oktober 1994 anger statsministern 

"l den nya världsordningen som växer fram har Förenta Nationerna en avgörande 
betydelse för internationell fred och säkerhet ... " 

"Sverige kommer åter att vara en aktör och engagerad medlem i Förenta Nationer
na. .. " 

"Sveriges insatser för gemensam säkerhet, konfliktförebyggande arbete och nedrust
ning intensifieras. En svensk FN-brigad sätts upp för att bättre kunna bidra till att 
återskapafred där konflikter brutit ut ... " 

"Sverige har ett värdefullt bidrag att ge genom aktivt engagemang i ESK, Europarå
det och Partnerskap för Fred. .. " 

Regeringens policy är tydlig och blir sä
kert än mer tydlig efter söndagens ja till 
EU. Internationella uppgifter ges sålun
da en central roll . Detta kommer att få 
en stark påverkan på det framtida militä
ra försvarets profil. 

Vi har i Sverige en lång tradition be
träffande peacekeeping-insatser och ett 
gott renomme. Det goda omdömet har 
också bestått i den svåra uppgift som den 
nordiska bataljonen löser i Bosnien. 

Svenska insatser har i allt väsentligt 

hitintills varit markoperativa. Luftopera
tivt har insatserna begränsats till flyg
transporter och J 29 förbandet till Kongo. 

Sjöoperativt har svenska insatser helt 
uteblivit. Orsakerna härtill är många! 
- Den svenska marina strukturen har se

dan försvarsbesluten 1958, 1968 och 
1972 gått mot en flotta med få fartyg 
lämpade för "blue water" operationer. 

- USA har haft en ledande marin roll 
och en svensk marin insats skulle där
med blivit en insats i USA's ledband. 
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Bristande inhemsk förståelse för de 
marina möjligheterna. 
Oavsett vilka orsakerna varit hävdar 

jag att vi har nya förutsättningar som 
innebär krav på marina insatser. 

Återskapandet av en kvalificerad 
minröjningsförmåga helt i klass med in
ternationell nivå var uppnådd i slutet av 
80-talet. När Kuwaitkriget bröt ut i au
gusti 1990 anmälde vi därför från Kust
flottan att ett svenskt bidrag till FN-in
satsen kunde vara en minröjningsstyrka. 
Att bidraga med att hålla sjövägarna 
öppna i Persiska Viken uppfattade vi 
vara en lämplig insatsnivå. Inte minst 
med hänsyn till att ett antal svenskflag
gade fartyg transporterade förnödenhe
ter till den allierade styrkeuppbyggna
den. Klimatologiska, utbildningsmässiga 
och andra för operationen specifika krav 
kunde överbryggas. Som stödfartyg var 
Carlskrona idealiskt. Frivillig personal 
kunde med lätthet rekryteras. Det fanns 
dock farhågor i Försvarsstaben att en in
sats allvarligt skulle påverka ubåtsjakt
beredskapen. Murens fall och Sovjetuni
onens pågående upplösning kunde dock 
förväntas ge en annan karaktär och upp
fattat hot av ubåtsintrången. Ubåts
skyddsberedskapen borde därför inte 
hindrat att Sverige bidragit med ett min
röjningsförband. 

Optionen utnyttjades inte. Istället 
överlämnades två stycken självgående 
minsvep SAM till US Navy efter veder
börlig utbildning av amerikansk personal 
i Karlskrona. Sverige var uppenbart 
ännu inte mogen för en egen insats. 

Är viljan annorlunda idag? Jag är 
övertygad om det. Med den snabba för
ändring som präglar dagens värld gäller; 
att det som igår ansågs vara fel kan idag 
vara rätt och högsta sanning imorgon. 

Marina enheter har de två senaste 
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åren deltagit i den av US Navy ledda 
internationella övningen Baltops och 
den nyligen genomförda PFP-övningen 
"Cooperative Venture 94" i Västerhavet. 

Från Sverige deltagande enheter min
fartyg, kustkorvetter, robotbåtar, heli
koptrar har gjort mycket väl ifrån sig och 
skapat just det förtroende denna typ av 
internationella övningar syftar till. PFP
övningen visade att svenska ylattacken
heter kan delta i embargoverksamhet 
och kan göra stor nytta. 

Insats med sjöstridskrafter har många 
fördelar 
- de är lätta att sätta in och lika lätta att 

dra ur 
- de kräver liten personalinsats och 
- ger små personalriskeL 

Marina förband är elitförband med 
stor allsidighet som flexibelt kan anpassa 
sig till nya uppgifter. Det är enligt min 
uppfattning lättare att kombinera opera
tioner med deltagande från olika natio
ners mariner än landstyrkor. Man har i 
huvudsak samma grundinställning när 
det gäller ledning, rules of engagement 
(ROE)mm. 

Förberedelser behövs i form av miljö
kunskap, ökade personkontakter, kun
skap om övriga partners men också för 
att få rätt mental inställning från den po
litiska och militära ledningen till perso
nalen ombord. 

Ett antal utbildnings- och materielåt
gärder måste vidtas som t ex förmåga till 
bunkring till sjöss, båttjänst och sam
bandstjänst. Utvärdering av genomförda 
och kommande PFP-övningar kommer 
att ge nödvändig draghjälp härvidlag. 
Bunkring till sjöss bör bli en del i våra 
sjöstridskrafters underhållsprofiL Det är 
möjligt att säkerställa erforderlig uthål
lighet för våra sjöstridskrafter även un
der internationella insatser. 

När det gäller frågan om svenskt ma
rint deltagande i internationella opera
tioner är viljan och tron på vår förmåga 
stor hos våra marina förband. Det är 
nödvändigt att vi snarast sprider denna 
insikt till statsmakterna och inom försva
ret. 

Marinen har i väsentligt större ut
sträckning än övriga försvarsgrenar sänt 
ut officerare för utbildning och växel
tjänstgöring utomlands. Detta tillsam
mans med långresor, örlogsbesöksutbyte 
etc gör att det finns en inneboende för
måga i marinens officerskår till auto
nomt uppträdande även utanför Sverige. 

Av sjöstridskrafterna synes för närva
rande helikoptrar, minröjningsförband 
och ytaHackenheter med stödfartyg vara 
de bäst anpassade enheterna för fredsbe
varande insatser. 

Överbefälhavaren har i olika sam
manhang redovisat vilka förbandstyper 
som i första hand bör övervägas för an
passning så att de även kan genomföra 
internationella insatser. De marina för
band han anger är amfibiebataljon, min
röjningsförband/flottilj och lasaretts-/ 
sjuktransport/underhållsfartyg. ÖB an
ger att utnyttjande av ylattackenheter ut
anför vårt närområde kräver särskild av
vägning i varje enskilt fall, bl a vad avser 
beredskap för ubåtsskyddsverksamhet. 

ÖB lägger invasionsförsvarsuppgiften 
i botten och ser de internationella insat
serna som en tillkommande uppgift. Re
surstillskott erfordras för materiell an
passning, förslitning och merförbrukning 
samt personal. 

Jag hävdar att internationella uppgif
ter liksom beredskapsinsatser i fred och 
invasionsförsvaret alla är viktiga uppgif
ter som skall lösas. Vi bör göra på ett 
likartat sätt som vi gjorde på kustflottan 
1984. Utbildningsflottan med bered-

skapsuppgift förändrades till en bered
skapsflotta under utbildning. Dvs utbild
ningen anpassades till beredskapen, inte 
tvärtom. Därmed kunde vi med endast 
begränsade merkostnader dramatiskt 
öka insatsberedskapen och tiden till 
sjöss. 

Försvarsutformningen görs självklart 
med hänsyn till försvar mot väpnat an
grepp men som en grundvalläggs de in
ternationella kraven. Därigenom kom
mer vissa rent nationella lösningar ej att 
bli möjliga. Det torde dock mer än väl 
uppfyllas av att vi säkerställer en perso
nell professionalism, får våra system prö
vade i en internationell miljö etc. 

Varför inte också fortsätta med det 
nordiska internationella samarbetet 
även marint. Vi kan då hitta bra och 
kompletterande förbandssammansätt
ning och få draghjälp från Danmark och 
Norge genom dessa länders allians- och 
insatserfarenheter. Förutsättningar för 
att organisera en "stående nordisk marin 
styrka" kan därigenom skapas. 

Så några ord om våra försök att ut
veckla aktiviteter i Örlogsmannasällska
pet Det är min uppfattning att vi har för 
många ledamöter som är helt passiva. 
Det har blivit allt svårare att få ledamö
ter att engagera sig i verksamheten och 
även att fullgöra sina skyldigheter i form 
av inträdesanföranden och årsberättel
ser. Det ligger i och för sig i tiden att 
föreningsverksamhet, frivilliga insatser 
och olika slag av verksamhet som ligger 
utanför arbets-, familje- och fritidssfären 
allmänt sett ges mindre utrymme i vårt 
moderna samhällsliv. Våra olika åtgär
der har hitintills endast gett begränsad 
framgång. Utsänd promemoria i frågan 
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med ett antal uppmaningar gav likaså en 
mycket liten respons. 

KÖMS syfte att följa och aktivt verka 
för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen 
och sjöväsendet i allmänhet borde ligga 
väl inom ramen för de yrkesaktiva leda
möternas behov av personlig yrkespro
fessionell breddning. KÖMS borde väl 
kunna utnyttjas som ett forum att föda, 
diskutera och sprida ideer och tankar till 
sjöväsendets fromma och utveckling. 

I dagarna har utkommit "Svensk marin 
säkerhetspolitik 1939-1945" av ledamoten 
Bertil Åh! und som är en del av örlogsman-

nasällskapets projekt "Sjöförsvaret i säker
hetspolitiken". Det är en utmärkt studie 
som fyller en lucka i den annars tantkrigs
dominerade svenska militärhistoriska litte
raturen från andra världskriget. 

Vi som har fått förtroendet att styra 
KÖMS aktiviteter kommer inte att ge 
tappt. Tvärtom är jag övertygad om att 
just i tider som dessa det är extra viktigt 
att ett aktivt verkande örlogsmannasäll
skap verkligen finns. Jag räknar med ett 
mer synbart och bredare stöd från leda
möternas sida det kommande verksam
hetsåret. 

~ KAB UTFOR PROlEKTARBETE l SAliBAND 
L..J--1 KED NY- ELLER OllBYGGNAD AV FARTYG 

~ ONSTRUKTION OCH RITNINGSUNDERJJ.G 
L...J'-...::::: RAR VI 30 ARs 'ERY ARENHET AV 

~ NPASSAT UNDERlAG BF'I'ER BEHOV AR 
~ VART IIOTTO 

C-=3 RA SAJW!IIIITE KED BliDARE, VARV OCH 
~ IIYNDIGBETER AR EN Sl.lJ.VKLARH!T 

~~ 
NAVAL ARCHITECTS - I.IARINE CONSULTANTS 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS 
P.O. BOX 645, S-451 23 UDDEVALLA. 
GATUADRESS/STREET ADDRESS 
LÅNGHAGSGATAN 
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TEL./PHONE 
+46 522 98100 
FAX 
+46 522 16876 

Hedersledamoten 
HANS J. GARDE 

Viceadmiral Hans J Garde är chef för Forsvarskommandoen i 
Danmark 

Den danske marine i internatianale engagementer 

Anförande hållet vid Kungl Orlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
15 november 1994 

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er i dag karkateriseret ved, at den /Bres 
prim(l!rt i multinationale fora, hvilket opfattes som en selvjBlgelighed, og dansk 
forsvar har siden 2. verdenskrig udviklet sig til at fungere i en international ramme, 
som nu udvides og videre/Bres i den nuvaerende (l!ndrede sikkerhhedspolitiske 
situation efter opblBdningen mellen Bst og vest. 

Går man tilbage i historien har vi tidlige
re haft et bemrerkelsesvrerdigt skandina
visk samarbejde om et s~militrert inter
nationalt engagement. 

I årene 1844-1845 deltog Danmark 
med enheder i Middelhavet - ligesom i 
dag. I foråret 1844 udsendtes således en 
eskadre bestående af fregatterne GEFI
ON og THETIS, dampskibet HEKLA og 
briggen MERCURIUS. Eskadren tog sta
tion i Gibraltar for - i nordisk samarbejde 
med en svensk-norsk eskadre- at under
st~tte forhandlingerne med Marokko om 
oph~r af den siden 1768 betalte tribut. Un
der dette togt hejstes på korvetten NORD
STJERNEN det nye norske orlogsflag for 
f~rste gang. Foruden den skandinaviske 
flådestyrke befandt der sig ud for Marokko 
også en spansk, en sardinsk, en engelsk og 

en st~rre fransk eskadre. Med dette multi
nationale flådeopbud som rygst~d fik for
handlingerne en gunstig afslutning. 

Den nye sikkerhedspolitiske situation 
i Europa har åbnet muligheden for, at 
tilsvarende multinationale flådestyrker 
kan spilie en konstruktiv rolle svarende 
til for eksempel den, som den nordiske 
bataljon under FN ud~ver i det tidligere 
Jugoslavien. Lad mig dog f~rst prrecisere 
den danske marines internatianale rolle 
fra umiddelbart efter anden verdenskrig, 
hvor det danske forsvar igen skulle byg
ges op efter den tyske besrettelse. Dette 
gjaldt i srerlig grad flåden, hvor hoved
parten af skibene var bleve t srenket eller 
sejJet til Sverige den 29. august 1943 for 
at undgå at falde i hrenderne på den tyske 
besrettelsesmagt. 
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En del danske s~officerer havde der
for gjort allieret krigstjeneste eller tje
neste i Sverige under verdenskrigen. Ef
ter krigen prregede disse officerer natur
ligvis genopbygningen af flåden, og der 
tandtes i mange år to grupper i det dans
ke s~officerskorps, bestående af hen
hoidsvis "Trafalgar-klubben" med med
lemmer med erfaring fra allieret krigstje
neste, og det man kan benrevne "sven
sker-klubben". 

Trafalgarklubbens medlemmer kom 
specielt gennem Danmarks tilslutning til 
NATO siden 1949 til attegne den opera
tive udvikling i flåden, således at det ope
rative m~nster og de procedurer, der i 
dag anvendes af marinen er udviklet fra 
engelsk og amerikansk oprindelse i 
overensstemmelse med de ~vrige 

NATO-lande og heriblandt naturligvis 
Norge . Alliancens flådestyrker er i dag 
fuldt integrerede gennem den etablerede 
kommandostruktur, en omfattende ~vel
sesvirksomhed, freiles uddannelse og frei
les udvikling af og planlregning af opera
tive forhold. 

På det materielle område blev udvik
lingen imidlertid strerkt prreget af de 
svenske relationer fra krigens tid. Dan
mark har således siden krigen k~bt me
get svensk udstyr. Som eksempel herpå 
kan nrevnes torpedoer- TP 61 og senere 
TP 613 - med tilh~rende ildledelsesud
styr TOR C! til overfladeskibe og TCI til 
undervandsbåde, varslingsradar 9GR fra 
svensk Philips og kanonildledelsesradar 
RAKEL. Overgangen fra den manuelle 
plotning i skibenes operationsrum med 
forskelligt farvede fedtstifter og perga
mentpapir til computeriserede plotsyste
mer blev også etableret gennem k~b af 
de svensk udviklede systerner CEPLO 
og DEPLO til fregatter, korvetter og tor
pedobåde. Som det seneste eksempel 
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kan nrevnes vores igangvrerende bygning 
af Stanflex 300 skibe, h vor skroget til den 
f~rste enhed blev bygget på vrerftet i 
Karlskrona for få år siden. 

Det var i grove trrek situationen i no
vember 1989, da muren i Berlin faldt, de 
to tysklande genforenedes, og den sikker
hedspolitiske situation i Europa helt 
rendrede sig. Denne nye situation f~rte til 
overvejelser om formeltog lovmressigt at 
åbne mulighed for, at dansk forsvar kun
ne !~se udvidede sikkerhedspolitiske op
gaver. Altså andre opgaver end eksi
stensforsvaret. Disse overvejelser f~rte 
til, at Folketinget i Danmark vedtog lo
ven om forsvarets formål og opgaver i 
december 1993. I denne lov fastlregges, at 
forsvarets formål er at torebygge kon
flikter og krig, at hrevde Danmarks su
verrenitet og sikre landets fortsatte ek
sistens og integritet, samt at fremme en 
fredelig udvikling i verden med respekt 
for menneskerettighederne i rammerne 
af FN, CSCE og NATO. 

Processen, der f~rte frem hertil, be
gyndte i praksis med marinen, idet Dan
mark den 31. august 1990 efter anmod
ning fra Kuwait og FN besluttede at sende 
korvetten OLFERT FISCHER til den 
Persiske Golf. I tilslutning til den danske 
beslutning sendte Norge kystvagtskibet 
ANDENES til Golfen sammen med den 
danske korvet. Den dansk-norske gruppe 
deltog efterf~lgende i embargooperatio
nerne mod Irak i nresten et år. 

Udsendelsen af OLFERT FISCHER 
til Golfen rejste mange nye problemstil
linger i Danmark. En af disse problemstil
linger var sp~rgsmålet om, hvorvidt stam
personel og vrernepligtige kunne beordres 
til at deltage i operationer, der ikke rela
terede sig til forsvaret af selve Danmark, 
eller om man måtte basere sig på frivillig
hed. Der var kun få dag e til at beslutte sig 

i forbindelse med korvettens udsendelse 
til Golfen. Da det af hensyn til opgavens 
karakter var n~dvendigt at sende et ope
rations - og kampklart skib, var der ikke 
mulighed for at sammenstykke en ny be
sretning, alene baseret på frivillighed. Det 
var derfor n~dvendigt at beordre den om
bordvrerende besretning på korvetten til 
at deltage i operationen, da man kun der
ved kunne sikre, at skib og besretning var 
tilstrrekkelig samarbejdede. Kun de vrer
nepligtige, som udg~r ca. 15% af besret
ningen, deltog på frivillig basis, idet al ~v
rigt personel kun kunne fritages, såfremt 
der var srerligt tungtvejende grunde, der 
talte herfor. 

Efter en langvarig efterf~lgende be
handling af sp~rgsmålet om frivillighed i 
forbindelse med forsvarets deltagelse i 
internationale engagementer, blev der så 
i slutningen af 1993 vedtaget en ny perso
nellov for forsvaret. Tilblivelsen af denne 
var ikke mindst aff~dt af et ~nske fra 
personelorganisationerne, der f~lte, at 
frivillighedsprincippet helt urimeligt sat
te den enkelte person i en loyalitetskrise 
og i en uhensigtsmressig valgsituation 
mellem familien eller forsvaret. If~lge 

denne lov er alt nyantaget personel for
pligtet til at deltageide operationer, som 
regeringen beslutter. Personel, herunder 
civile, der er ansat under tidligere ord
ninger, fik mulighed for en gang for alle 
at sige fra, såfremt de ikke ~nskede at 
deltage i fremtidige operationer uden for 
nrerområdet. Kun ganske få personer be
nyttede sig af denne mulighed, og derfor 
er situationen i dag den, at så godt som 
alle ansatte i dansk forsvar kan beordres 
til at deltage i in ternationale operationer. 

For de vrernepligtige grelder det srerli
ge, at de i princippet er under uddannel
se i hele deres indledende vrernepligtstid 
og f~rst er frerdiguddannede ved hjem-

sendelse. Folketinget besluttede derfor, 
at ingen vrernepligtige må deltage i hver
kcn fredsbevarende eller fredsskabende 
operationer, heller ikke på frivillig basis, 
f~r efter deres f~rste samlede uddannel
sestid er gennemf~rt. 

Personelloven og loven om forsvarets 
formål og opgaver fra slutningen af 1993 
danner således grundlaget for dansk del
tagelse i internationale engagementer, 
hvor Danmark i ~jeblikket deltager ak
tivt med enheder af alle tre vrern i FN
operationerne i, over og udfor det tidli
gere Jugoslavien. Siden efteråret 1992 
har Danmark således i ca. seks måneder 
h v ert år haft korvetter af NIELS JUEL
klassen i Adriaterhavet for at deltage i 
operation SHARP GUARD, som er den 
operation, der opretholder den af FN's 
sikkerhedsråd besluttede embargo mod 
det tidligere Jugoslavien. Korvetterne 
udf~rer i den forbindelse kontroi med 
den civile skibsfart i området med boar
ding af de skibe, der er på vej ind i eller 
ud af området. 

Marinens deltagelse i internationale 
operationer er imidlertid ikke begrrenset 
til opgaverne i Adriaterhavet. Også tidli
gere tiders togter til st~tte for dansk han
del og industri er i nogen grad genopta
get. Et af vores nye inspektionsskibe af 
THETIS-klassen var således i 1993 i Ma
laysia, h vor der er stor in teresse for skibe 
af denne type, og det samme skib har 
senere her i 1994 vreret i Sydafrika for at 
prresentere dansk industris formåen in
den for det maritime område. 

I 1992 havde vi endvidere et inspek
tionsskib i Vestindien, og endelig har vi 
lavet en kontrakt med et civilt oliesel
skab om udlejning af et inspektionsskib 
til at udf~re seismiske unders~gelser ved 
Gr~nland. 

Siden anden verdenskrig har det 
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vceret et centralt princip i dansk uden
rigspolitik at deltage i internatianalt 
samarbejde, hvor danske interesser kun
ne styrkes. For forsvaret har det betydet 
et intensivt internatianalt samarbejde 
f~rst og fremmest i NATO. I den nye 
sikkerhedspolitiske situation har det 
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Multinasjana/e maritime operationer
Norges engasjement og erfaringer 

Anförande hållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
15 november 1994 

lonledning 
Utviklingen i det internasjonale samfunn 
er i fred med å gj~re multinasjonale ma
ritime operasjoner mer aktuelle som 
verkt~y for å sikre fred och forebygge 
kriser. De pågående biokadoperasjoner
ne i Adriaterhavet og nylige sam~velser 
mellom NATO-nasjoner og nasjoner 
utenfor NATO, er eksempler på dette. 
For en sj~fartsnasjon som Norge har det 
alltid vaert naturlig at marinefart~yer 
har utfort internasjonale operasjoner for 
å sikre handels- och sj~fartsinteresser. 

Når vi har hatt felles interesser med and
re nasjoner har vi ingått allianser, med 
multinasjonale mantime operasjoner 
som en naturlig konsekvens. 

Grunnlaget tor Norges nåvaerende 
kompetanse i multinasjonale maritime 
operasjoner ble lagt under den annen 
verdenskrig, da den norske marinen ble 
bygget opp og operert som en integrert 
del av den britiske Royal Navy. Disse 

erfaringer ble etter krigen videref~rt i 
multinasjonale felles~velser, siden 1949 i 
NATO-forban d. Fellesoperasjoner kre
ver dog at en serie med forutsetninger 
politiske, såvel som militaere blir l~st på 
det nasionale plan for et tilfredstillende 
grunnlag er lagt for å kunne fungere ef
fektivt i en multinasjonal sj~militaer ope
rasjon. Således er det min oppfatning at 
NATO-styrker på f~rst 1970-tallet be
gynte å fungere som integrerte kamp
styrker på et felles politisk grunnlag og 
med full militaer interoperabilifet - etter 
å ha trent og utvikJet de n~dvendige l~s
ninger over 20 års innsats. 

Multinasjonale operasjoner 
En viktig erfaring fra den ann en verdens
krig var at en liten nasjon som Norge 
ikke kunne 10se sine sikkerhetsproble
mer alene. Dette var grunnlaget for 
NATO, og for at vi som nasjon har lagt 
og fortsatt legger stor vekt på deltakelse i 
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FN's fredsbevarende operasjoner over 
hele verden. Under den kalde krigen fo
kuserte NATO-samarbeidet for vår del 
på forsvar mot invensjon fra Sovjetunio
nen og feBesinnsats med hensyn på mari
tim overvåkning og sj~kontroll i våre 
oroliggende havområder, mens våre bi
drag til FN i hovedsak var av fredsbeva
rende natur- det vii si observatJijrer. 

I etterdonningene etter den kal de krig 
~ker konfliktene ogsa i Europa og da 
saerlig på Balkan og FN tar sterkere vir
kemidler i bruk i samvirke med VEU og 
NATO. Vi er nå involvert i fredsskapen
de operasjoner, der multinasjonale styr
ker går inn med militaere styrker for å ta 
kontrollen over en konflikt og tvinge 
partene til en akseptabel l~sning. Den 
allierte aksjonen for å gjenerobre Kuwait 
var det f~rste eksempel på denne type 
operasjoner, Somalia og ex-Jugoslavia er 
dagens utfordringer. Den maritime sam
virkesteknologien på ororådene kom
mando/kontroll og logistikk som mulig
gj~r disse operasjonerne, er utviklet i det 
multinasjonale samarbeidet i NATO. 

Multinasjonale styrker 
Norge har i etterkrigstiden basert sitt 
forsvarskonsept på NATO-alliansen. 
Dette innebrerer at forsvaret av Norge 
planlegges med deltakelse av allierte 
styrker - med andre ord av multinasjon
ale styrker. NATO-alliansen forutsaetter 
også att norske styrker om n~dvendig 
deltar i forsvaret av andre NATO-land. 

Årlige typeovelser for minefartJijyer 
(BLUE HARRIER), missiltorpedobå
ter (BOLD GAME), undervannsbåter 
(VEND ETT A) og eskortefart~yer 

(JOINT MARITIME COURSE - JMC) 
har bidratt og bidrar til å heve det opera
tive kompetansnivået for våre fart~yer 
og etablere multinasjonal kompetanse 
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samt evne pa nasjonal hand til å lede 
multinasjonale maritime operasjoner. 

I 1968 var Norge med å danne 
NATO's stående flåtestyrke av eskorte
fart~yer? som idag kalles Standing Naval 
Force Atlantic - STANAVFORLANT. 
Styrken består av 5-9 fregatter/jagere 
som avgis for 4-6 måneders deployering 
på rotasjon fra NATO-land med tilknyt
ning til Atlanterhavet, Norge har forplik
let seg til å delta med en fregatt tilnrer
met på årsbasis. Styrken opererer som 
integrert styrke under en felles sjef. se
nere er en stående minesveiperstyrke -
STANAVMINEFOR- kommet til, samt 
relativt nylig en stående eskortefart~ys
styrke i Middelhavet, STANAVFOR
MED. I den senere tid er alliansekonsep
te t på maritim side videreutviklet til å 
basere seg på multinasjonale maritime 
beredskapsstyrker (MULTINATIONAL 
MARITIME FORCES- MNMF), samt 
områdestyrker (AREA FORCES). 
MNMF består av de stående styrker jeg 
nettopp har nevnt - STANA VFOR
LANT, STANAVFOR-MED og STA
NA VMINEFOR- som kalles IMMEDI
ATE REACfiON FORCES, IRF- og 
mobiliseringsstyrker som kalles RAPID 
REACTION FORCES - RRF. Disse 
styrkene torpliktes og stilles til rådighet 
for NATO av nasjonene. Area forces be
står også av beredskapsstyrker forpliktet 
av nasjonene, og er planlagt a operere 
innenfor definerte områder i tilknytning 
til NATO-nasjonenes territorier og in
tresseområder. 

I tillegg till forsvar av allianseland
enes territorium og interesser innen At
lanterhavspaktens område er MNMF
styrkene forutsatt å kunne stilles til rå
dighet for FN eller andre overnasjonale 
organisasjoner også u tenfor NATO spri
maere område. Oppgavene er da pri-

mrert forutsatt å vaere krisehandtering d 
v s fredsbevarende og fredsopprettende 
operasjoner. Konseptet er aktivisert i 
den pågående blokadeoperasjonen i 
Adriaterhavet, hvor STANA VFOR
LANT og STANA VFORMED danner 
kjernen i en kombinert NATONED
styrke -og hvor deltakende VEU-nasjo
ner med unntak av Frankrike også er 
NATO-nasjoner. I Adriaterhavet opere
rer i tillegg nasjonale flåtestyrker fra 
USA, UK og Frankrike under frivillig 
koordinering av NATO's kommandosys
tem. Norge har via sitt NATO-medlem
skap forpliklet seg til å stille et antall 
fart~yer til rådighet for IRF og RRF 
både i MNMF area forces, i dette inngår 
som nevnt deltakelse av en norsk fregatt 
i STANA VFORLANT til enhver tid. 
Innsatsområdet er då primaert NATO's 
interesseområde. Norge har også forplik
let seg til å stotte FN's fredsbevarende 
operasjoner (3 uspesifiserte fart~yer), 

slik at norske fart~yer i prinsipp kan bii 
satt inn i krisehåndteringsoperasjoner 
hvor som helst i verden. I de senere år 
har Norge deltatt krisehåndtering i den 
persiske gulf med kystvaktskipet And
enes og i Adriaterhavet med fregattene 
KNM Bergen, KNM Trondheim og 
KNM Narvik. KNM Narvik seiler for~v
rig til Adriaterhavet i februar. Begge dis
se operasjoner har vrert utf~rt efter man
dat fra FN. Operativt har disse operasjo
ner vrert etter boka og militrert uproble
matiske. Den norske nasjonale diskusjo
nen om frivillighet har dog tidvis skapt 
spennende situasjoner, men har hittil 
ikke skadet deltakelsen. 

Forel~pig siste ledd i utviklingen er de 
såkalte Partnership For Peace (PFP) ~vel
sene, hvor NATO samover med nasjoner 
utenfor NATO. Disse ~velsene fokuserer 
på samarbeide rettet mot redningstjenes-

te til sj~s og (multinasjonale) fredsbeva
rende operasjoner, og er et verdifullt 
verkt~y for å utvikle samarbeide og for
ståelse mellom nasjoner. Norge har i år 
deltatt i ~velsene POMOR -94 i Barents
havet mars og COOPERATE VENTU
RE 94 i Skagerak september/oktober. 

Krav 
H va kreves så for å delta i multinasjonale 
styrker? Dette avhenger selvsagt av styr
kens oppgaver og målsetning. Det grunn
leggende kriterium er at man har en fel
les politisk og militrer målsetning og en 
felles aksept og forståelse av de mål og 
midler som kan og skal brukes for å opp
nå denne målsetningen, videre at det fin
nes et felles system for kommunikasjon -
språk, begrepsapparat og prosedyrer. 
Dette kalles interoperabilitet. Et eksem
pel på dette er de internasjonale kon
vensjoner for s~k og redning til sj~s . Eth
vert fart~y uansett nasjonalitet forventes 
å kunne delta i redningsoperasjoner på 
havet. Radiofrekvenser og prosedyrer er 
standardisert (MAYDAY, P AN, SECU
RITE) og inngår i kravene for internas
jonalt godkjente maritime sertifikater. 
Enhver redningsaksjon til sj~s er således 
en multinasjonal operasjon, hvor en viss 
grad av interoperabilitet er sikret. 

For å inngå i en multinasjonal styrke i 
fredsbevarende og fredsskapende ope
rasjoner kreves tilsvarende militrere sys
temer, og graden av interoperabilitet 
innen styrken besternmer styrkens ka
pasitet og effektivitet. Et fart~ys intero
perabilitet med andre fart0yer og med 
overordnet kommandoapparat vii også 
vaere besternroende for hvilke oppgaver 
og plikter fart~yet kan bli pålagt og såle
des graden av evne til integrasjon i styr
ken. Je g vii gå litt mer i detalj for å belyse 
dette nrermere. 
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Faktorer 
Faktorer som har betydning for intero
perabilitet, d v s evne til å delta i felles
oparasjoner: 
- Felles målsetning 
- Felles forståelse og aksept av mål och 

mi dl er 
- Rules of engagement/Regler for 

opptreden, anvendelse av skip, 
sensorer og vapensystemer m h p 
angrep og forsvarskriteria 

- Felles kommando/kontroll med be
grepsapparat m h t 
- Fullmakter 
- Detasjeringer 

- Felles taktikk 
- Felles kommunikasjonsapparat 

- Språk (engelsk) 
- Begrepsapparat 
- Prosedyrer 

- Felles teknologi 
- Sambandsystemer - tale, fjern-

skriver, datalink 
- Frekvenser 

Bändbredder 
- Modulasjon 
- Kryptogratering 

- Våpensystemer 
- Helikopter/flyoperasjoner - felles 

prosedyre r 
- Logistikk 

- Felles drivstoffstandarder 
- Bunkring i sj~en; felles system for 

sj~mannskap, koplinger, risikoni
vå, kommunikasjon 

- Reservedeler; felles identifika
sjonssystem 

- Forsyninger; felles identifika
sjonssystem 

- Ammunisjon; felles identifika
sjonssystem 

- Sanitet; felles identifikasjonssys
tem 
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Som tidligere nevnt vii graden av in
teroperabilitet sette grenser for hvilke 
oppgaver en multinasjonal styrke kan 
!~se. Dette gielder både mellom fart~yer 
i styrken og mellom styrken( e) på sj~en 
og kommandost~tteapparatet på land. 
Sentralt i denne sammenheng er kapasi
teten til å etablere og opprettholde et 
militrertaktisk situasjonsbilde i det aktu
elle operasjonsområdet, og evnen til å 
kommunisere med overordnede ledd. 

For et enkelt fart~y vii interoperabili
tet med det overordnede kommando/ 
kontrollsystem (samband, KKI, data
link) og andre fart~yer ha avgj~rende be
tydning for hvilke oppgaver og plikter 
fart~et kan bli pålagt, i tillegg tll at det 
selvsagt må ha en viss våpenkapasitet. 
Det er også av avgj~rende betydning at 
skipssiefen har fullmakter til å handie 
innenfor de "Rules of engagement" som 
gjelder for styrken. Videre er det svaert 
viktig å avklare "Rules of engagement". 

For at et fart~y skal kunne aksepteres 
som del av en multinasjonal styrke med 
et mandat for fredsbevarende operasjo
ner, vii det kreves aksept av en felles 
norm for opptreden og bruk av våpen. 
Enhver nasjon har selvsagte rettigheter i 
h h t folkeretten til å forsvare eget fart~y 
mot angrep, men tolkning av denne ret
tigheten og vurdering av de situasjoner 
som kan oppstå i et kriseområde kan va
riere fra nasjon til nasjon. Dette er svrert 
vanskelige forhold å kontrollere. 

Fredsskapende operasjoner stiller i 
prinsipp sterkere krav enn fredsbevaren
de operasjoner til interoperabilitet og 
evne til samvirke innen multinasjonale 
styrker, i og med at fredsskapende ope
rasjoner i realiteten innebaerer offensive 
krigshandlinger. 

I virkelige operasjoner vii det imidler
tid måtte stiiles de samme krav til integ-

rasjon og interoperabilitet uansett om 
oppdraget i utgangspunktet er fredsbe
varende eller fredsskapende. En viktig 
faktor er eskalering av konflikter - de 
styrker som går inn i en kriseoperasjon 
må vaere forberedt på og kapable til å 
håndtere en eskalering av krisen. En slik 
eskalering kan vaere lokal og begrenset, 
oppstå raskt og uventet og gå over like 
raskt. En slik "episode" i politisk sam
menheng vii i realiteten vrere et begren
set krigsscenario for de deltakende 
fart~yene. Hva dette innebrerer av krav 
til interoperabilitet har jeg allerede gjen
nomgått. 

Felleskravene gjelder i like stor grad 
deeskaliseringstiltak av konflikter/episo
der. Disse er kanskje tilslutt de vanske
ligste å håndtere. 

NATO-nasjonene har gjennom 45 år 
innarbeidet evnen til å operere i homo
gene og effektive muitinasjonaie styrker. 

En sentraJ faktor i NATO-samarbei
det er faste NATO-grupper for koordi
nering og samarbeid av materiellanskaf
felser, utdanning og taktikkutvikling. En 
vesentlig forutsetning for å lykkes med 
dette har vaert standardisering av prose
dyrer, taktikk og teknologi, spesielt gjel
der dette samband, kommando, kontroll 
og informasjon (KKT) og etterforsyning 

til sj~s (replenishment at sea). Dette er 
en stadig pågående prosess og må trenes 
årlig. 

A v de grunner je g har nevnt tar det 
tid a integrere NATO- och icke NATO
nasjoner i multinasjonale kampstyrker. 
Dersom politisk vilje etableres kan dog 
mange tiltak hurtig iverksettes for å for
korte overgangs perioder. Uten en erk
jennelse av disse faktorer kan overdrev
ne politiske forventninger til militrer 
evne til å l~se alle oppdrag i mulitnasjo
nale forband vaere farlig . 

Merknad: F~lgende ugraderte doku
menter er benyttet som referanser og an
befales gjort tilgjengelig: 

l. stortingsme/ding nr 14 (1992-93) -
Beredskap for fred. Om Norges fremtidi
ge FN-engasjement og FN's rolle som 
kon fliktioser 

2. stortingsme/ding nr 46 (1993-94) -
Brulk av norske styrker utlandet 

3. FFI/RAPPORT -9315040 - Kost
nadsberegning av norsk internasjonal 
innsats. 

4. Forsvarets rolle og engasjement 
utenfor fastlands-Norge - Foredrag av 
Forsvarssjefen, Admiral Toro/f Rein 

5. DNAK 171 - Sjpforsvaret inn i det 
21. århundre 
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Vi siktar på framtiden 

Vi utvecklar elektroniska system för framtidens försvar. För 

flygvapnet , armen och marinen. 
Radar, presentationssystem, systemdator och motmedel i 

JAS 39 G ripen kommer att tillverkas och vidareutvecklas 
långt in på 2000-talet. Detsammagäller den flygande spanings
radarn PS-890 , luftvärnsradarn GIRAFFE, den m arina spa
ningsradarn Sea GIRAFFE och våra elekrro-optiska system. 

Vi är en av d e ledande i världen inom områdena mikrovågs
teknik och sig nalbehandling . D e kunskaperna kommer andra 
produktområden inom Ericsson tillgodo: mikrovåg slänkar för 
mobila och fas ta nät , framtidens mobiltelefoni och kommuni

kationsnät m ed fiberoptik. 
Dagens hög teknolog i för framtidens p rodukter! 

Ericsson Radar Electronics AB 

431 84 Mölndal ERICSSON iJ5 

Ledamoten 
PETER OSVALD 

Ambassadör Peter O svald är sedan 1992 chef för Sveriges 
ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 

FN:s fredsbevarande verksamhet efter det kalla kriget 

Anförande hållet vid Kungl Orlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 
15 november 1994 

Dag Hammarskjöld skriver i "Vägmärken ", efter ett besök i sin hemstad Uppsala, att 

"Du IJ.tervänder aldrig 
En annan man 
finner en annan stad. " 

När jag själv efter elva år kommer tillba
ka till New York och FN-delegationen, 
våren 1992, erinrar jag mig dessa rader. 
Mycket är sig likt, men FN har ändå i 
grunden förändrats . 

Den viktigaste förändringen gäller sä
kerhetsrådets arbete för internationell 
fred och säkerhet. 

I FN-sammanhang uppfattades tidiga
re praktiskt taget varje internationell kris 
eller väpnad konflikt som ett direkt eller 
indirekt led i den ständiga kraftmätning
en mellan öst och väst. Varje försök att i 
säkerhetsrådet besluta om konkreta åt
gärder för att förhindra, frysa eller lösa 
en konflikt genom ett FN-ingripande 
omintetgjordes genom att den ena eller 
andra sidans veto, eller genom att veto
hotet outtalat fanns i bakgrunden. 

Säkerhetsrådet blev därför inte det 
beslutande organ som FN-stadgans för
fattare tänkt sig. Det utvecklades istället 
till ett debattforum, men var i så måtto 
viktigt att det gav medlemsländerna en 
plattform för att offentligt uttrycka sin 
syn på aktuella konflikter. De resolutio
ner som antogs kunde vara skarpa i språ
ket, men omfattade nästan aldrig kon
kreta åtgärder. Noterbara undantag var 
beslutet om sanktioner mot Sydrhodesia 
år 1966 och vapenembargot mot Sydafri
kas apartheidregim år 1977. 

Man bör heller inte glömma eller för
ringa de många beslut om fredsbevaran
de insatser som säkerhetsrådet kunde 
enas om medan det kalla kriget pågick. 
Dessa operationer byggde då undantags
löst på tre förutsättningar: 
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- att det redan fanns en fred eller ett 
eldupphör att övervaka; 

- att insatsen skedde på parternas upp
maning eller åtminstone med deras 
uttryckliga medgivande; 

- att FN förhöll sig opartisk till själva 
konflikten; 
Några tvångsåtgärder från rådets sida 

för att stoppa en konflikt var det emeller
tid aldrig tal om. Sådana försök stoppa
des som sagt av veton eller vetohotet. 

Denna handlingsförlamning har 
hävts, och rådet har nu, egentligen för 
första gången, fått möjlighet att spela sin 
avsedda roll för internationell fred och 
säkerhet. 

Ett första viktigt steg mot ett samar
bete mellan de fem permanenta medlem
marna i säkerhetsrådet för att hejda ett 
krig kom så tidigt som 1987 när de ge
mensamt kunde utarbeta en fredsplan 
för konflikten mellan Irak och Iran. Pla
nen ledde till att kriget upphörde påföl
jande år. 

Det skulle dock dröja ännu några år 
innan de politiska effekterna av öst-väst
konfliktens slut blev fullt synliga i säker
hetsrådets arbete. 

Mycket tydligt blev det i den serie re
solutioner som säkerhetsrådet antog ef
ter Iraks invasion av Kuwait i augusti 
1990, och då stadgans kapitel VII, som 
stipulerar tvångsåtgärder, för första 
gången åberopades sedan Koreakriget. 
Det mest uppmärksammade beslutet var 
resolution 678 som antogs i november 
1990, och som tillät de medlemsstater 
som samarbetade med Kuwaits regering, 
dvs den USA-ledda koalitionen, att an
vända, som det hette, "alla nödvändiga 
åtgärder" för att "återupprätta interna
tionell fred och säkerhet i området". 
Även om både politiska och folkrättsliga 
invändningar rests mot detta beslut kvar-
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står faktum att säkerhetsrådet här agera
de som det var tänkt; efter en rad fruktlö
sa försök att med diplomatiska medel 
förmå Irak att lämna Kuwait, legitimera
de säkerhetsrådet användningen av va
penmakt för att driva ut Irak och för att 
återställa ett ockuperat medlemslands 
självständighet. 

Plötsligt verkade allt möjligt. FN
stadgans framsynta författare hade, tyck
te man sig nu se, givit medlemsländerna 
ett effektivt och kraftfullt verktyg för att 
skapa fred, om bara stormakterna sam
verkade. 

Och någon tvekan hos säkerhetsrå
dets medlemmar att utnyttja dessa möj
ligheter fanns heller inte. Aktiviteten i 
rådet ökade dramatiskt. Från att under 
FN:s fyra första årtionden ha enats om 
ungefär en resolution var fjärde vecka, 
har rådet sedan 1990 antagit i genomsnitt 
sex resolutioner i månaden. Antalet for
mella och informella möten har nästan 
femdubblats mellan 1988 och 1994. 

En rad nya fredsbevarande operatio
ner initierades. Av de sexton operationer 
som pågår idag har elva bemyndigats se
dan april 1991. Flera av dessa operatio
ner är, som bekant, mycket stora och 
komplicerade. Bara UNPROFOR i f.d. 
Jugoslavien är fyra gånger större än alla 
de FN-insatser, sammantagna, som på
gick i slutet av 1980-talet. Antalet solda
ter under FN-flagg har ökat i motsvaran
de mån. Idag har FN nästan 80.000 man i 
fält, omkring tio gånger fler än man hade 
som mest under det kalla kriget. Kostna
derna för den fredsbevarande verksam
heten är idag nästan tre gånger större än 
FN:s reguljära budget. I mitten av åttio
talet var förhållandet det omvända. 

Denna snabba utveckling har lett till 
att FN stött på stora svårigheter med att 
leda och finansiera den fredsbevarande 

verksamheten. Men man har också mött 
allvarliga problem av mer renodlat poli
tisk natur. Det är dessa senare problem 
som jag här skulle vilja kommentera. 

Det utan tvekan allvarligaste proble
met har att göra med att de nya konflik
terna oftast är inbördes konflikter. FN
stadgan förutser bara en roll för FN och 
FN:s säkerhetsråd i konflikter mellan sta
ter, inte inom stater. I det kalla krigets 
spår följde emellertid just en rad inbör
deskonflikter med religiösa, etniska och 
nationella motsättningar i botten, som i 
det tidigare Jugoslavien, Somaha eller 
Liberia. Ofta hade dessa konflikter legat 
djupfrysta under flera årtionden. När de 
nu till slut bröt ut, utvecklades de snabbt 
till skoningslösa, mycket komplexa kri
ser, där inte sällan de politiska motsätt
ningarna kombinerades med hela sam
hällsstrukturens kollaps, svältkatastrofer 
och flyktingströmmar. Kännetecknande 
var också att det framför allt var civilbe
folkningen som blev lidande. Det mänsk
liga lidandet antog en ofattbar omfatt
ning 

Mediarapporterna, inte minst TV-bil
derna, blev outhärdliga. Världssamfun
det krävde helt enkelt att FN skulle ingri
pa, inte bara för att rädda en civilbefolk
ning och skydda humanitära räddnings
insatser, utan också för att handgripligen 
söka skilja de stridande åt. 

FN:s traditionella fredsbevarande in
satser byggde som sagt på parternas 
medgivande. säkerhetsrådets ingripande 
mot Irak byggde å andra sidan på tvångs
åtgärder. Men hur skulle FN agera i ett 
inbördeskrig, eller i inbördeskrigsliknan
de situationer, där själva målet för ett 
ingripande var oklart och där det inte 
gick att få alla parters samtycke, eller de
ras samtycke till alla delar av den till
tänkta operationen? Och vilka är för öv-

rigt parterna? Och med vilken legitimitet 
krävde de att bli behandlade som parter? 
Det var svåra frågor som inte alltid kun
de besvaras. Säkerhetsrådet tvingades 
till slut sätta in FN-styrkor med otydliga 
mandat och utan att insatsen godkänts av 
alla inblandade parter, vilket kunde ske 
genom att åberopa FN-stadgans kapitel 
VII . Detta var exempelvis fallet i Bos
nien, Somaha och R wanda. 

Att åberopa kapitel VII kan tyckas 
vara ett ganska litet steg. Men att på 
dessa villkor intervenera i inbördeskrig 
ledde snart till mycket stora och delvis 
oförutsedda problem. Uppgiften var 
större och svårare än FN anat eller hade 
tidigare erfarenhet av. 

För det första blev den militära upp
giften en helt annan. Den krävde tyngre 
beväpning, förbättrat skydd och aggres
sivare regler för vapenanvändningen. 
Denna förändring kan lätt avläsas på 
språkbruket; FN-trupper kallas ju inte 
längre blå baskrar utan blå hjälmar. 

För det andra ledde den farligare mil
jön till en större försiktighet hos truppbi
dragande nationer att ställa militär per
sonal till förfogande. Det är ju de natio
nella regeringarna som bär det politiska 
ansvaret för eventuella förluster. Exem
plet Somalia är belysande. När de ameri
kanska styrkorna där vid ett och samma 
tillfälle förra hösten förlorade ett tiotal 
soldater, krävde den amerikanska all
mänheten att den egna kontingenten 
skulle dras tillbaka. Det humanitära mo
tivet för att behålla de amerikanska sol
daterna i Somaha var inte tillräckligt 
starkt för att tåla även relativt små för
luster. När säkerhetsrådet i våras beslöt 
sända en styrka på 6.000 man till Rwanda 
för att stoppa massakern, lyckades FN 
inte förmå ett enda medlemsland att stäl
la upp med trupp. Alla tillfrågade reger-
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ingar gjorde uppenbarligen sina egna be
dömningar av nationella intresset contra 
risk och kom till ett negativt svar. 

För det tredje tenderar de senaste 
årens konflikter att bli allt mera kom
plexa och innefatta såväl fredsframtving
ande eller fredsbevarande insatser som 
stora humanitära undsättningsoperatio
ner. Att söka förena två skilda roller, 
som humanitär hjälparbetare och stri
dande soldat, har också visat sig svårt 
och fått till konsekvens att FN:s opartisk
het ibland ifrågasatts. FN har uppfattats 
som en part i konflikten. 

Med dessa problem sammantagna, 
med ibland otydliga eller motsägelsefulla 
mandat, ofta för få resurser och fientligt 
inställda motparter, är det inte underligt 
att FN fått uppleva flera misslyckanden. 
FN-operationen i Somalia, där vi själva 
under ett år deltog med ett tältsjukhus, 
går nu mot en avveckling utan att den 
politiska situationen i landet inger mer 
hopp om en fredlig framtid för det soma
liska folket än för två år sedan, när ope
rationen inleddes. FN:s medlemsländer 
har helt enkelt gett upp. 

Överlag har erfarenheterna av kapitel 
VII-insatser, som auktoriserar våldsan
vändning, knappast varit positiva för 
FN:s del. Det finns redan tecken på en 
större tveksamhet hos rådet att besluta 
om sådana åtgärder. 

För framtiden tror jag därför att FN 
måste söka nya vägar. En sådan väg, och 
kanske den sannolikaste, är att FN åter
går till vad organisationen bevisligen är 
bra på; traditionella fredsbevarande in
satser, med parternas godkännande och 
utan inslag av tvångsåtgärder. De allra 
senaste insatserna, observatörsmissionen 
i Tadjikistan och den tredje FN-operatio
nen i Angola är exempel på detta. 

Men det kommer ändå att finnas be-
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hov av insatser som bygger på FN-stad
gans kapitel VII, dvs insatser där an
vändningen av vapenmakt trots allt är 
nödvändig. 

Sådana insatser skulle kunna överlå
tas på tillfälligt sammansatta koalitioner 
av stater med särskilda intressen i det 
aktuella området, men med säkerhetsrå
dets godkännande. Det finns två färska 
exempel på detta : den kortvariga franska 
insatsen i Rwanda tidigare i år, och den 
amerikansk-ledda insatsen i Haiti. 

Därmed heller inte sagt att detta är en 
idealisk lösning. Många har påpekat att 
en sådan utveckling kan innebära ett 
ökat spelrum för stormakternas intres
sesfärtänkande. Men alternativet, direk
ta, unilaterala ingripanden av stormak
terna, är kanske trots allt sämre än insat
ser som diskuterats och godkänts, i bästa 
fall också villkorats, av säkerhetsrådet. 

I Bosnien finns en variant på samar
betet mellan FN och en grupp medlems
länder, nämligen FN:s samarbete med 
N A TO för övervakning av flygförbudet 
och för understödjande flyginsatser. Jag 
tror att det är onödigt att inför detta fo
rum närmare förklara varför FN själv 
inte skulle kunna organisera och taktiskt 
leda sådana insatser, det måste överlåtas 
på andra. Men inte heller denna form av 
samarbete är oproblematiskt. Även om 
FN har det politiska ansvaret för insat
serna kan man förstå att NATO:s militä
ra ledning vill ha så stor frihet som möj
ligt när det gäller att fatta beslut i opera
tionella frågor. Här finns en uppenbar 
risk för friktioner. 

Med tanke på FN:s ökande svårighe
ter att få truppbidragare till svåra opera
tioner som kräver vapeninsatser, har från 
olika håll lanserats tanken på att FN 
skulle upprätta en egen brigad, som med 
kort varsel och efter beslut av FN:s sä-

kerhetsråd skulle kunna sättas in tidigt i 
akuta kriser. Vad skulle exempelvis en 
sådan brigad inte ha kunnat uträtta i 
Rwanda i våras, frågar sig förslagsställar
na. Tanken är intressant, men föranleder 
många och stora frågor som ännu är obe
svarade, frågor som gäller finansiering, 
utrustning, rekrytering, basering och 
kommandospråk, för att nämna ett par. 
Men allvarligare är invändningen från 
flera länder i tredje världen att detta 
skulle ge säkerhetsrådet ett alldeles eget 
instrument för att intervenera i små med
lemsländers inre angelägenheter. Det är 
möjligen en mer principiell än praktisk 
invändning, men på något sätt måste 
denna möjlighet till missbruk helt elimi
neras för att icteen överhuvudtaget skall 
kunna realiseras. 

En kanske bättre utväg är att förfina 
det redan förefintliga systemet med 
stand-by forces, dvs medlemsländernas 
erbjudande att ställa specificerade för
band med viss utbildning och utrustning 
till FN:s förfogande. Med ett mer kon
traktuellt förhållande till FN med nog
grant angivna politiska villkor och bered
skapstider, skulle ett sådant system san
nolikt vara lika effektivt som en egen 
FN-brigad, men till en lägre kostnad och 
med mycket färre politiska komplikatio
ner. Den planerade svenska FN-briga-

den är ett välkommet steg på vägen mot 
ett sådant system. Kanske vi här, som så 
många gånger tidigare, kan visa vägen. 

FN-samarbetet har ändrat karaktär 
efter det kalla kriget. Det är ännu inte 
möjligt att säga hur det till slut kommer 
att gestalta sig: det finns fortfarande 
många möjligheter öppna. Men det är 
kanske inte allt för djärvt att tro att ett 
framtida FN i ännu högre grad än idag 
kommer att ägna sig åt att söka förebyg
ga konflikter, att mäkla fred och att för
svara det civila samhället. De "hårda" 
uppgifterna, fredsframtvingande, militä
ra operationer, att skapa storskalig infra
struktur eller att bygga bort nationsgrän
serna, finns det andra nationella och in
ternationella organisationer som kan 
göra bättre . 

Men också FN behövs. Det bevisar 
organisationen dagligen. Inte minst nu, 
när den trots allt börjar fungera som det 
var tänkt. 

Slutorden i Dag Hammarskjölds 
"Vägmärken" lyder: 

"Arstidema växlat 
och ljuset 
och vädret 
och timmen. 
Men det är samma land. 
Och jag böljar känna kartan 
och väderstrecken." 
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Marin teknik med 
spels och bredd 

Spjutspetsteknik och hög ingenjörskompetens är hörnstenar i Kockums
gruppen , vars dominerande verksamhet är utveckling, konstruktion och 
produktion av avancerade utbåts- och ytfartygssystem. 

Den nya ubåtsserien Gotland blir världens första med luftoberoende 
stirlingmaskineri som standard medan nästa generation ytfartyg baseras 
på stealth-teknik. 

Förutom arbete med ubåtssystem och ytfartyg bedrivs tekniska kon
sulttjänster och produktion inom civila varvs- och verkstadsmarknader 
samt utveckling och marknadsföring av CAD/CAM- och CIM-system för 
främst varvsindustrin. 

Tillsammans har företagen inom Kockums en spets och bredd som 
söker sin like , även internationellt. 

Kockums AB, 205 55 Malmö. 
Tel 040·34 80 00. Fax 040-97 32 81 . 
Kockums AB är moderbolag i Kockumsgruppen, som beslek av 
Kockums Submarine Systems AB, KarlskronavalVet AB, 
Kockums Campute r Systems AB, Austrafian Submarine 
Corporation {49 %) samt Kockums Industrier AB med bland annat 
Öresundsvarvet AB, GVA Consultants AB och Kockums 
Engineering AB. 
Kockums AB med dotterbolag ingår i Celsius-koncernen. 

Ledamoten 
GÖRAN GUNNARSSON 

Överstelöjtnant Göran Gunnarsson är chef för 
kustförsvarsbataljonen vid Vaxholms kustartilleriregemente 

Förändrade ansvarsförhållanden och nya lednings
principer för materielförsörjningen -
Marinchefen beställare, FMV leverantör 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet 4 okto
ber 1994 

Bakgrund och syfte med 
anförandet 
Utvecklingen av Överbefälhavarens 
verksamhetside för Försvarsmakten, VI 
90, har ägnats mycken uppmärksamhet. 
Sannolikt har huvuddelen av Försvars
maktens personal i sitt dagliga arbete 
kommit i kontakt med och kommit att 
påverkas av verksamhetsiden. 

Säkerligen känner de flesta även till att 
myndigheten Försvarsmakten (FM) orga
niserades 1994-07-01 och att Försvarets 
materielverk (FMV) vid samma tidpunkt 
övergick till att intäktsfinansiera sin verk
samhet. Dessa förändringar kommer inte 
att påverka Försvarsmaktens personal på 
det sätt och i en sådan omfattning som 
sker genom VI 90. Den del av Försvars-

maktens personal som arbetar med pro
gram-, produktionsplanering och produk
tionsledning kommer dock, som en följd 
av förändringarna av organisation och fi
nansieringsprinciper enligt ovan, att mö
tas av helt nya förutsättningar och krav i 
sina respektive uppgifter. 

Syftet med mitt inledningsanförande 
är att först redovisa de för materielför
sörjningen, med gårdagens nomenklatur 
materielanskaffningen, nya ansvars- och 
lydnadsförhållanden som följer av ovan
stående förändringar. Utgående ifrån 
dessa nya ansvars- och lydnadsförhållan
dena avser jag därefter redovisa hur de 
kommit att påverka och förändra ge
nomförandet av program-, produk
tionsplanering samt produktionsledning 
av materielförsörjningen. 
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Förändringar av för materiel
försörjningen styrande an
svars- och lydnadsförhållanden 
Styrande ansvars- och lydnads
förbåDanden före 1994-07-01 

Huvudaktörerna inom verksamheten 
materielanskaffning utgjordes före 1994-
07-01 av Regeringen samt myndigheter
na Överbefälhavaren, - försvarsgrens
cheferna samt FMV. 

Aktuella myndighetschefer var direkt 
underställda Regeringen. Detta förhål
lande innebar att Regeringen gav upp
drag direkt till dem samt att de i sin tur 
återredovisade resultatet av genomförd 
verksamhet till Regeringen. 

För genomförande av planerad mate
rielanskaffning gav således Regeringen 
uppdrag till FMV. Försvarsgrenschefer
na gav dock FMV underlag för resp 
försvarsgrens materielförsörjning genom 
sk anvisningar. Sådana anvisningar in
gick som en del i ordinarie program
planeringsprocess. Förhållandet att 
FMV genomförde av försvarsgrens
cheferna planerad och anvisad produk
tion på uppdrag av Regeringen resultera
de i ett delat ansvar utan klara gräns
dragningar. 

Det delade ansvaret medförde bl a att 
försvarsgrenschefernas möjligheter till 
samordning av den totala produktionen 
begränsades. FMV var t ex likviditets
ansvarig för materielförsörjningen och 
som sådan ansvarig endast inför Rege
ringen. För Marinens del innebar detta 
att FMV var ansvarig för genomförandet 
av en produktionsvolym svarande mot ca 
50% av marinens totala anslag. 

Även Överbefälhavarens möjligheter 
att påverka materielförsörjningen var 
begränsade. Då försvarsgrenscheferna, i 
likhet med FMV, var myndighetschefer di-
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rekt underställda Regeringen lämnade de 
t ex var för sig in sin anslagsframställning 
direkt till Regeringen. Anslagsframställ
ningen innehöll såväl förslag till mål för 
verksamheten som förslag till budget. 

Styrande ansvars- och lydnads
förbåDanden från 1994-07-01 

Organiseringen av myndigheten För
svarsmakten innebär att Överbefälhava
ren från 1994-07-01 är chef för Försvars
makten och ensam ytterst ansvarig för 
verksamheten inom myndigheten. I mot
sats till tidigare ordning är överbefälha
varen således även ansvarig för materiel
försörjningen. Samtidigt som myndighe
ten Försvarsmakten organiserades av
vecklades övriga myndigheter inom tidi
gare huvudprogram 1-4. Försvarsgrens
chefer tillsammans med huvuddelarna av 
tidigare centrala försvarsgrensstaber och 
tidigare försvarsstab organiserades här
vid i ett för Försvarsmakten gemensamt 
högkvarter. 

I högkvarteret är den tidigare chefen 
för marinen, numera marinchefen, cen
tral produktionsledare (gäller även övri
ga tidigare försvarsgrenschefer) och chef 
för marinledningen (CML). Som central 
produktionsledare har han under 
överbefälhavaren produktionslednings
ansvar för marina förband och skolor. 

Produktionsledningsorganisationen 
inom Försvarsmakten är utformad så att 
produktionen under central produk
tionsledare leds av regionala och lokala 
produktionsledare (Bild 1). 

Marinchefens personliga stabsresurs 
inom Högkvarteret utgörs av marinled
ningen (ML). Förutom tidigare personal
avdelning och mark- och byggnadssek
tion organiserades ML i princip av 
sektionerna ingående i den tidigare ma
rinstaben. 

Högkvarteret 

Överbefälhavaren 
och 

Centrala produktions-
ledare (CPLx4) 

Regionalproduktions
ledare (RPL) 

Lokal produktions
ledare (LPL) 

Krigsförbands
chef (KFC) 

Bild l 

Krigsförbands
chef (KFC) 

FMV övergång till intäktsfinansierad 
verksamhet, sk 1000 kr myndighet, inne
bär att all verksamhet inom myndigheten 
skall finansieras genom uppdrag. Vad av
ser materielförsörjningen är FMV i prin
cip att betrakta som en lokal produk
tionsledare. 

Ovan redovisade förändringar inne
bär att de former och grunder för genom
förandet av program- och produktions
planering samt produktionsledning, vilka 
tidigare lagts fast bl a i FPE-systemet, 
inte längre kan tillämpas. Styrande an
svarsförhållanden efter 1994-07-01 för 

Lokal produktions
ledare (LPL) 

Lokal produktions
ledare (LPL) 

' ' 

Försvarsmaktens materielförsörjning 
kan i huvudsak sammanfattas i två punk
ter: 

- Försvarsmakten beslutar om mål för 
Försvarsmaktens försörjning med 
förnödenheter. 

medan 

- Försvarets materielverk kan ges i 
uppdrag att utveckia, vidmakthålla 
och avveckla förnödenheter för För
svarsmakten samt att inom detta om
råde stödja Försvarsmaktens verk
samhet. 
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Programstyrning av materiel
rorsörj niogen 

Försvarsmakten utarbetar, utgående 
ifrån aktuellt försvarsbeslut och Reger
ingens planeringsanvisningar, program
visa uppdragsförslag. Dessa redovisas i 
Överbefälhavarens försvarsmaktsplan. 
Försvarsmaktsplanen innehåller pro
gramplan för det militära försvarets ut
veckling samt anslagsframställan för när
mast kommande budgetår. 

Som en del i utarbetande av Försvars
maktsplanen utarbetar central produk
tionsledare programvisa uppdragsförslag 
för de program han har produktionsan
svaL CML utarbetar således uppdrags
förslag för: 
* Marina lednings- och underhållsför-

band, 
* marina flyg- och helikopterförband, 
* stridsfartygsförband, 
* kustförsvarsförband 
samt 
* de marina delarna av de försvarsge

mensamma programmen för grund
och krigsorganisationen. 
Grunden för de programvisa upp

dragsförslagen utgörs av: 
* Krigsförbandschefernas förslag till åt

gärder, vilka de redovisar i respektive 
förbandsutvecklingsplan (FUP), 

* de lokala produktionsledarnas avväg
da uppdragsförslag (taktisk avvägning 
görs av regional produktionsledare) 

samt 
* central produktionsledares förslag till 

åtgärder/verksamhet för att långsik
tigt vidmakthålla och utveckla aktuel
la program. Förslagen grundas bl a på 
genomförda perspektiv- och system
studier. 
Programvisa uppdragsförslag uttryck

er mål och resurser för erforderlig pro-
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duktion. Detta gäller såväl för den pro
duktion som genomförs av lokala produk
tionsledare som den produktion som ge
nomförs vid stödmyndigheter som FMV. 

I den årliga rullningen av försvars
maktsplanen överarbetas liggande pro
gramvisa uppdragsförslag. Som en del av 
denna process, om så motiveras av t ex 
förändrade uppdragsförslag, revideras ti
digare angivna mål och avdelade resur
ser för produktionen. Mål och resurser 
för produktionen fastställs slutligt i Re
geringens regleringsbrev. 

Processen för utarbetande av Överbe
fälhavarens försvarsmaktsplan beskrivs i 
bild 2. 

Planering av materiel
försörjningen 
Grunder 

Överbefälhavarens ansvar för Försvars
maktens totala verksamhet ställer helt 
nya krav på planering och genomförande 
av materielförsörjning. För dokumenta
tion av allt underlag, för såväl planering 
som produktionsledning av materielför
sörjning, har ett gemensamt dokument 
skapats. Dokumentet benämns materiel
försörjningsplanen (MFP). 

Programvisa uppdragsförslag, vilka 
redovisas i försvarsmaktsplanen, utgör 
grunden för utarbetandet av MFP. I 
MFP redovisas såväl långsiktigt plane
rad- som förestående och pågående pro
duktion. Planen är så uppbyggd att lång
siktigt planerad produktion genom ett 
offertförfarande successivt förs över till 
produktion. MFP innehåller således så
väl objekt som avses beställas, som ob
jekt som är beställda. Objekt som avses 
beställas benämns preliminära beställ
ningar medan objekt som är beställda 
benämns beställningar. 

l 

l \ 

Bild2 

FÖRSVARSMAKTS
PLAN (FMP) 

Programvisa 
uppdragsförslag 

l 

~ 

Inom Försvarsmakten styrs produktio
nen med uppdrag. Försvarsmaktens upp
drag till FMV benämns, vilket framgår 
ovan, beställning. Detta är ett led i strävan 

att tydliggöra det kund/leverantörsförhål
lande mellan Försvarsmakten och FMV 
som är en av grundtankarna med den för
ändrade ansvarsfördelningen. 
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Utarbetandet av preliminära beställ
ningar sker samordnat med utarbetan
det av försvarsmaktsplanen. Utgående 
ifrån programvisa uppdragsförslag i 
Försvarsmaktsplanen utformar pro
gramansvariga i ML, i dialog med pro
gramansvariga vid Marinmaterielled
ningen inom FMV (FMV:MML), preli
minära beställningar för materielför
sörjningen. 

Genom att arbetet utgår ifrån pro
gramvisa uppdragsförslag, fastställda i 
försvarsmaktsplanen, inarbetas såväl 
krigsförbandschefernas förslag till åt
gärder, de lokala produktionsledarnas 
uppdragsförslag som centrala produk
tionsledares långsiktiga uppdragsför
slag, i preliminära beställningar. 

För en preliminär beställning, som 
t ex förs in i MFPs år +6, kan stora osä
kerheter föreligga. Dessa osäkerheter 
kan gälla såväl bedömda kostnader som 
Försvarsmaktens dimensionerande krav 
på slutprodukten. Säkerheten i de preli
minära beställningarna ökas dock suc
cessivt intill dess de efter ett offertförfa
rande övergår i beställningar. Arbetet 
med att öka säkerheten i ett uppdrags
förslag kan som en naturlig del av plane
ringsprocessen pågå under flera år. I 
samband härmed justeras och fördjupas 
innehållet i de preliminära beställning
arna i takt med att kunskapen och sä
kerheten vad avser kostnader och övri
ga produktionsförutsättningar ökar. 
Preliminära beställningar kan också 
komma att justeras mot bakgrund av 
eventuella förändringar av tidigare, i 
försvarsmaktsplanen, fastställda pro
gramvisa uppdragsförslag. 

Preliminära beställningar vilka avses 
beställas under år +2 utgör del av under
laget till Försvarsmaktens anslagsfram
ställning. 
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Utformning och rullning av materiel
försörjningsplan 

För att MFP skall kunna utgöra det stöd 
för planeringsverksamhet och produk
tionsledning som krävs måste enhetliga 
principer och metoder ligga till grund för 
utformning och "rullning" av planen. 
MFP måste t ex utformas så att den över 
tiden balanseras mot avdelade ekono
miska resurser. Detta krav gäller såväl i 
ett kort som långt tidsperspektiv. En vik
tig faktor är härvid den relativa fördel
ningen, i MFP, mellan volymen beställ
ningar och volymen preliminära beställ
ningar. 

En alltför hög andel beställningar (be
ställda objekt) kan ge allvarliga konse
kvenser. Detta som en följd av att de 
reducerar tillgängligt utrymme för even
tuellt nödvändiga/tvingande omplane
ringar. Även en alltför hög andel prelimi
nära beställningar kan komma att störa 
genomförandet av produktionen. Detta 
som en följd av att om en alltför stor del 
av dessa samtidigt går till beställning kan 
de komma att överstiga den volym nya 
beställningar FMV dimensionerats för 
att momentant kunna handlägga. Vidare 
är omfattningen och fördelningen över 
tiden av de ekonomiska åtaganden som 
följer av gjorda beställningar av avgöran
de betydelse för den långsiktiga balansen 
i MFP. Flera beställningar, i synnerhet 
större objekt, innebär ekonomiska åta
gande för flera år framåt. Del av de be
ställningar som läggs under ett budgetår 
kan således komma att ekonomiskt be
lasta planen under flera år fram i tiden. 
Som en grund för produktionsplane
ringen krävs således ett riktvärde för hur 
de långsiktiga ekonomiska åtagandena i 
samband med beställningar bör fördelas 
över tiden. 

% avdisp 
resurser 
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Bild 3 

I tidigare produktionsledningssystem 
hade FMV ansvaret för att planerad 
verksamhet, såväl på kort som lång sikt, 
balanserades mot avdelade ekonomiska 
resurser. Då ansvaret för detta nu åligger 
Försvarsmakten måste respektive cen
tral produktionsledare säkerställa att de 
beställningar som görs inte förhindrar 
eventuella omplaneringar samtidigt som 
de över tiden balanseras mot avdelade 
ekonomiska resurser. 

Det finns sedan tidigare inte någon fast
ställd metod, fördelningsnyckel eller mot
svarande, som kan utnyttjas för att faststäl
la lämplig fördelning mellan preliminära 
beställningar respektive beställningar. Det 

finns inte heller något riktvärde för hur de 
långsiktiga ekonomiska åtagandena bör 
fördelas över tiden. I syfte att fastställa en 
fördelningsnyckel utvisande en lämplig 
fördelning över tiden mellan preliminära 
beställningar och beställningar, samt ett 
riktvärde för hur de långsiktiga ekono
miska åtagandena bör fördelas över tiden, 
genomförde ML i samverkan med 
FMV:MML en analys av genomförd pro
duktion under de senaste fem åren. 

Genomförd analys visar att fördel
ningen mellan preliminära beställningar 
och beställningar, vid inledningen av ett 
budgetår, bör vara enligt bild 3. 

Resultatet av denna analys utnyttja-
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des även för att ta fram ett riktvärde för 
hur de ekonomiska åtagandena, som be
ställningar lagda ett och samma budgetår 
medför, bör fördelas över tiden. Riktvär
det för år l beräknades härvid som skill
naden mellan beställningsvolymen år O 
och år l vid budgetårets början. Riktvär
det för övriga år beräknades på samma 
sätt. Således beräknas riktvärdet för år 2 
som motsvarande skillnad mellan be
ställningsvolymen för år l och 2. Enligt 
samma princip beräknades riktvärdet för 
år 3-11. För år O är möjlig beställningsvo
lym lika med planeringsbart utrymme re
ducerat med volymen beställningar. 

Principer och metoder för 
produktionsplanering och 
produktionsledning av 
materielförsörjningen 
Produktionsplanering 

Försvarsmaktens beställningar till FMV 
grundas på preliminära beställningar i 
MFP. Slutligt beställningsunderlag arbe
tas fram genom ett offertförfarande mel
lan CML och C MML. I samband här
med fördjupas och ökas säkerheten i tidi
gare preliminära beställningar. 

Offertförfarandet tillgår så att CML, 
utgående ifrån en preliminär beställning, 
avger en offerlinfordran till CMML. Inom 
FMV bereds offerlinfordran i sådan om
fattning och med sådan noggrannhet att 
den offert som avges i allt väsentligt har 
samma omfattning som Försvarsmaktens 
slutliga beställning. Förutsatt att CML 
kan acceptera offerten övergår den preli
minära beställningen i en beställning. 
Ä ven om huvuddelen av offertarbetet bör 
vara genomfört före ett budgetårs början 
kan Försvarsmakten givetvis närhelst det 
föreligger behov komplettera med ytterli
gare offertförfrågningar. 
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En förutsättning för att FMV skall 
avge en offert är självklart att en kom
mande beställning är produktionsmässigt 
möjlig. Däremot är det Försvarsmaktens 
ansvar att erforderliga ekonomiska resur
ser för genomförande finns inplanerade. 

Exempel på beställning framgår av 
bild4. 

Produktionsledning 

En av de större förändringarna av mate
rielförsörjning, i förhållande till tidigare 
planerings- och produktionsledningssys
tem, berör den direkta produktionsled
ningen. I motsats till tidigare åligger det 
nu den centrala produktionsledaren att 
bestämma när objekt skall beställas. 

ML har i samverkan med FMV:MML 
under budgetåren 92/93 och 93/94 utveck
lat och prövat en metod att ligga till grund 
för praktiskt genomförande av CML pro
duktionsledning av FMV. Metoden byg
ger på att huvuddelen av de beställningar 
som avses göras under ett budgetår bear
betas och förbereds så att giltiga offerter 
föreligger vid budgetårets inledning. Vid 
inledning av budgetåret fördelas således 
innehållet i MFP på lagda beställningar, 
preliminära beställningar för budgetåret 
samt preliminära beställningar för år +l 
och framåt. 

Vad avser preliminära beställningar för 
genomförandeåret fördelas dessa på preli
minära beställningar för vilka gällande of
ferter föreligger respektive preliminära be
ställningar för vilka gällande offerter inte 
föreligger. Gällande offerter bör föreligga 
för ca 70% av de preliminära beställningar 
som planerats för det förestående budget
året. Så långt möjligt bör de högst priorite
rade beställningarna återfinnas i denna vo
lym. För övriga genomförs offertarbete 
som en del av produktionsledningen under 
aktuellt budgetår. 

Beställning utveckling KB 430:10B 

l Allmänt 

Denna beställning upphäver KB 430:10A delmål2-3. 

2 Uppgift 

Anskaffa 30 st MabS till rörliga minplutoner. 

3 Resurser (G 93/94) 

95/1996 1997 1998 z 
35 lO 100 

P g Krigsförb An t 0/o Mkr 

8.1 KAB2 10 33 

8 .. 2 KMB 5 17 

ÖMB 5 17 

RMB lO 33 

4 Styrande dokument 

TTEM MabS 1993-02-10 FML ML/KUST H 280:302 och CM båtplan 93 

5 Delmål 

Delmål Tid Resurs God k Bet Sig 
l Projektering 93-12 2 94-01 2 

2 Serieförberedelser 94-03 18 94-03 18 

3 Båt 1-3 94-07 lO 94-07 (l) 5 
94-09 (2-3) 5 

4 Båt 4-10 95-04 25 95-04 27 

5 Båt 11-20 96-05 35 96-06 (11-16) 28 
96-09 (17-20) 12 

6 Båt 21-30 97-04 5 7 

7 Slutleverans 97-06 5 7 
Summa 100 111 
Bild 4 
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Vid budgetårets början läggs i prin
cip alla de beställningar för vilka gällan
de offerter föreligger. För övriga be
ställningar som skall läggas under bud
getåret utarbetar programansvariga 
inom ML, inom respektive ansvarsom
råde, sk prioritetslistor. Av dessa listor 
framgår hur planerade men ännu ej 
gjorda beställningar prioriteras inbör
des. Under budgetåret eventuellt upp
komna ytterligare behov av åtgärder of
fertbehandlas för att därefter inarbetas i 
aktuell prioritetslista. 

Exempel på prioritetslista framgår av 
bild5. 

För uppföljning och styrning av pro
duktionen under aktuellt budgetår ge
nomför CML och CMML, vid särskilda 
produktionsuppföljningsmöten, månads
vis uppföljning av pågående beställning
ar. CML representeras vid dessa uppfölj
ningsmöten främst av programansvariga 
ur MLfProgav d. I programansvaret ingår 
nämligen ansvaret för att följa upp CML 
beställningar vid FMV. 

CMML representeras av programan
svariga vid FMV:MML 

Vid uppföljningsmötena redovisar 
CMML representanter: 
* samlade upparbetade kostnader, 
* upparbetade kostnader per beställ

ning, 
* sedan föregående månad uppnådda 

milstolpar ( delmål eller slutmål) med 
resultat och preliminära kostnader, 

* bästa bedömning avseende återstående 
betalningar för beställd verksamhet, 

* förslag till offertinfordran samt of
fertförfrågningar som bör verkställas 
under kommande månad 
samt 

* eventuella behov av omförhandlingar. 
Efter uppföljningsmötena genomförs 

de omförhandlingar som FMV anmält 
behov av. Resultatet av dessa kan med
föra betalningsförskjutningar ( tidigare
läggning respektive senareläggning av 
planerade betalningar). 

Med utgångspunkt i månadsmötena 
och med beaktande av resultatet av ge
nomförda omförhandlingar fastställs 
inom ML disponibelt utrymme för nya 
beställningar. Då utrymmet för nya be
ställningar fastställts görs beställningar 

Prioriteringslista 
EI:llgram Stridsmrtygsfdrband/ Ytstridsfdrband 

Upprättad: 1993·10·0 1 

P rio KB-nr Verksamhet Best· Betalningsplan Offert 
belopp Mkr Mkr Mkr Mkr giltig 

93/94 94/95 95/96 96/97 
l Installation av l\1ANET pa Kkv Kalmar 0,400 0,400 

2 206:25 6 ö rbb Norrtäl'e 6,500 5,300 1,200 93-11-15 
3 209: 13 Vidmakthållande sonarsystem 0,300 0,300 93·12·31 
4 MFI-åtgärder ptrb typ Kap 2,300 2,300 
5 202:5 studier YS 2000 serie 2 (SSPA) 2,830 1,415 1,415 94-02-01 

Bild5 
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utgående ifrån och med stöd av de pro
gramansvarigas prioritetslistor (se ovan). 

Utöver ovanstående månadsuppfölj
ning redovisar CMML, i form av utökad/ 
fördjupad månadsredovisning, tertialvis 
underlag för CML delårsrapportering. 

Betalningsflöde 

Alla betalningar som Försvarsmakten 
gör till FMV skall kunna hänföras till 
gjorda beställningar. 

FMV fakturerar Försvarsmakten för 
upparbetade kostnader i gjorda beställ
ningar två gånger per månad (5. resp 20. i 
varje månad). Denna fakturering sker 
genom en sk samlingsfaktura. Syftet med 
faktureringen som sker genom samlings
fakturan är inte att redovisa genomförd 
produktion utan endast att säkerställa 
FMV likviditet. De delar av samlingsfak
turan som gäller CML beställningar 
attesteras av ansvarig inom ML ( C Ek) 
för att därefter gå till utbetalning. Pro
gramansvariga kan utgående ifrån sam
lingsfakturan följa gjorda utbetalningar. 
De kan däremot inte kontrollera vilka 
produktionsmål som uppnåtts. 

Fakturering med grund i genomförd 
produktion sker med sk milstolps- alter
nativt slutfaktura. Som en del av beställ
ningen fastställdes sk milstolpar och slut
mål för produktionen. I samband med att 
FMV uppnått dessa sker en milstolps
alternativt slutfakturering. 

I en sådan faktura redovisas normalt: 
* Beställningsnummer, 
* aktuell konteringsinformation, 
* utförd prestation, 
* överenskommet pris\ 
* avräkning av tidigare erhållen betal

ning 

samt 
* faktura belopp. 

Då en milstolps- alternativt slutfaktu
ra kommer till Försvarsmakten fördelas 
den till respektive CPL. Inom ML åligger 
det respektive programansvarig att kon
trollera innehållet i fakturan mot genom
förd prestation och gjord beställning. Då 
detta är gjort och genomförd prestation/ 
produktion kan accepteras attesterar den 
programansvarige fakturan och betal
ning kan ske. 

Produkten som först planerades som 
en preliminär beställning för att därefter 
beställas har nu producerats, levererats 
samt betalats. 

Förhoppningsvis är såväl kunden För
svarsmakten som leverantören FMV 
nöjd. 

Sammanfattning 
Organiseringen av Försvarsmakten i en 
myndighet 1994-07-01, tillsammans med 
FMV övergång till intäktsfinansierad 
verksamhet, har i grunden förändrat för
utsättningarna för genomförandet av 
materielförsörjningen. 

Överbefälhavaren, Försvarsmaktens 
chef, har nu ensam givits det fulla ansva
ret för all verksamhet inom Försvars
makten dvs även för materielförsörjning
en. Den tidigare oklara ansvarsfördel
ningen mellan Försvarsmakten och FMV 
är således undanröjd. 

Försvarsmaktens respektive FMV an
svar/roll avseende materielförsörjningen 
kan efter 1994-07-01 uttryckas enligt nedan: 
- Försvarsmakten beslutar om mål för 

Försvarsmaktens försörjning med 
förnödenheter. 

medan 

Redovisas med kostnader fördelade på internkostnader vid Försvarets materielverk respektive kostnader 
för betalningar till leverantörer. 
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- Försvarets materielverk kan ges i 
uppdrag att utveckla, vidmakthålla 
och avveckla förnödenheter för För
svarsmakten samt att inom detta om
råde stödja Försvarsmaktens verk
samhet. 
För att kunna ta ansvaret för materiel

försörjningen har inom Försvarsmakten 
nya metoder och verktyg utvecklats för så-

väl programplanering, produktionsplane
ring som produktionsledning. Dessa har 
prövats i samband med genomförande av 
materielförsörjningen under 1993/94. 

Genomförda prov har i allt väsentligt 
visat att Försvarsmakten, i synnerhet ma
rinen, står väl rustad att ta det "fulla an
svaret" för materielförsörjningen. 

REDERI AB LIDO LIDO BULKERS AB 
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Notiser 

Kungl Örlogsmannasällskapets belöningar 1994 

Inledning 
Kungl Örlogsmannasällskapet har som 
akademi till syfte att följa och aktivt ver
ka för utvecklingen av sjökrigsvetenska
pen och sjöväsendet i allmänhet. Sällska
pet uppmuntrar insatser inom sitt verk
samhetsområde genom utdelande av be
löningar. 

I en tid av stora förändringar med 
starka krafter som drar åt skilda håll är 

projekt "Sjöförsvaret inom säkerhetspo
litiken" belysa den historiska utveckling
en av sjöförsvaret under 1990-talet. Som 
en del i detta projekt har sällskapets le
damot, kommendörkapten Bertil Åh
lund som 1992 tilldelades Sällskapets be
löning för långvarigt och berikande för
fattarskap, nyligen utkommit med en 
bok "Svensk marin säkerhetspolitik 
1939-1945". 

det särskilt angeläget att aktivt medver-
ka till en bred diskussion inom dessa om- Ronny Lindsjö 
råden och för framtiden dokumentera 
dagens uppfattningar om nutid, de lärdo
mar som vi i dag drar av gången tid och 
framtida möjligheter. 

Försvarets viktigaste uppgift är att 
medverka i vår strävan att hålla oss utan
för konflikter och krig. Försvaret är inte 
något som bara är till för att användas då 
det blir krig. 

Sjöförsvaret löser sina uppgifter ge
nom ett ständigt pågående beredskapsar
bete och återkommande större insatser. 
Inte minst har verksamheten under 
världskrigen och senare tids insatser mot 
kränkande ubåtar visat på de krav som 
ställs på försvaret såväl när Sverige håller 
sig utanför krig som i fredstid. För Säll
skapets ledamöter har detta förhållande 
varit helt uppenbart. Men för övriga har 
dessa sammanhang i mångt och mycket 
varit fördolda. En systematisk historisk 
dokumentation av sjöförsvarets insatser 
och sammanhang med den politiska ut
vecklingen under 1900-talet är mager. 

Sällskapet strävar efter att genom sitt 

Det är få, om ens någon, förunnat att helt 
kunna föreställa sig den politiska och so
ciala verklighet som var rådande femtio 
eller hundra år tillbaka i tiden. Detta för 
att rätt förstå dåvarande beslutsfattares 
ställningstagande. Vi påverkas i allt för 
hög grad av vår tids värderingar och vår 
kunskap om den verkliga utvecklingen. 
Sällskapet strävar därför efter att, som 
ett komplement till det förgångna, doku
mentera vår tids historia. Under det 
gångna verksamhetsåret har ·detta ut
gjort ett bakomliggande tema för Säll
skapets verksamhet. 

För att kunna upprätthålla denna för
måga är det viktigt att tidigt väcka unga 
människors intresse och vetgirighet om 
vad tidigare generationer tyckt och tänkt 
om behovet av sjöförsvaret och dess ut
veckling. Ronny Lindsjö har, i sin under
visning och med den marina historiebok 
han utarbetat, på ett förtjänstfullt sätt 
främjat utbildningen av yngre officerare i 
detta avseende. 

Ronny Lindsjö har tilldelats Sällska-
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pets penningbelöning med följande moti
vering: 

• För marin historiebok som främjar 
utbildningen av yngre officerare. 

Hans Wieklander 
Det finns de som påstår att ljuset släcktes 
i Europa 1914. Den positiva utvecklingen 
inom de Europeiska staterna i alla as
pekter och den gränslöshet som då exis
terade dog ut. Ett lamt försök att åter
ställa detta under mellankrigstiden mot
verkades av rigida segrarmakter. De an
svariga nationerna skulle bestraffas och 
nationalstater, utan hänsyn till historisk 
och etnisk bakgrund skulle skapas. Detta 
ledde till nästa, vilket förhoppningsvis är 
det sista, stora kriget i Europas historia 
och har samtidigt lett till det som i dag 
utspelas på Balkan. 

Nästan femtio år efter andra världskri
gets slut har Europa pånyttfötts. Murar 
har rivits. En ny ordning, i samförstånd, är 
på väg att formas. Det gamla tvåpartsför
hållandet är borta. strävan är att gemen
samt lösa konflikter. Tron är stark att det 
endast är folken tillsammans, i ett gräns
löst Europa, som kan fördela de trots allt 
begränsade resurserna. Därmed kan 
framtiden formas i samarbete. 

Sällskapet har inriktat kommande ar
bete med sjöförsvarets förutsättningar 
och roll i dag, i går och i morgon mot 
internationellt samarbete, gemensamma 
insatser med flernationellt deltagande, 
utvecklingen i Sverige och Europa samt 
lågnivåkonflikter. Hans Wieklander har i 
en avhandling visat på konstruktiva for
mer och sätt att främja en fortsatt ut
veckling av internationella projekt. 

Hans Wieklander har tilldelats Säll
skapets penningbelöning med följande 
motivering: 
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• För avhandling som förtjänstfullt 
främjar nytänkande inom internationellt 
projektsamarbete. 

Bo Granath 
Sällskapets syfte kan uppfyllas främst ge
nom uppföljning av nutidsutvecklingen, 
diskussioner och seminarier, publicering 
av uppsatser och uppmuntran av fram
stående insatser inom sjökrigsvetenska
pen och sjöväsendet i allmänhet. Leda
möterna måste därför engagera sig i Säll
skapets verksamhet. En förutsättning 
härför är att Sällskapet inom sig rymmer 
en bred och djup kunskap. Det krävs att 
vi alla bidrager genom att deltaga i dis
kussion, i muntlig och skriftlig form, mel
lan ledamöter med erfarenhet och leda
möter som är mitt uppe i den dagsaktuel
la utvecklingen. Det är en förändrad 
värld som vi lever i idag. Många verk
samhetsområden konkurrerar om leda
möternas intressen. Familjen ställer i dag 
andra krav på oss än vad tidigare genera
tioner gjorde. Indikationer finns att det 
på vissa håll uppfattas som farligt för den 
yrkesmässiga utvecklingen att uttrycka 
avvikande uppfattningar i förhållande till 
den allmänna policyn. Det är inte så kon
stigt att även Sällskapet, som många aka
demier och andra föreningar, måste för
ändras, följa med i nuet, för att inte få en 
nedåtgående trend i ledamöternas enga
gemang. 

Bo Granath har varit till mycket stor 
gagn för Sällskapets förnyelse. Som 
mångårig ledamot, sekreterare, kassör 
och bibliotekarie i Stockholm, har han 
aktivt verkat för sällskapets utveckling 
och framtida verksamhet. Det har varit 
spännande, inspirerande och har ,inte 
minst lett till eftertanke när Bo Granath 
på sitt försynta sätt påpekat att det här 

var ju riktigt bra. Och det kan bli ännu 
bättre om vi girar minst 90 grader. Tidigt 
i våras frågade Bo Granath "Vad gör 
egentligen de aktiva ledamöterna". Säll
skapets ledning har gått vidare med Bo 
Granaths förslag och sökt aktivera leda
möterna med förslag till förändringar 
och uppmuntran till aktivare insatser 
inom Sällskapets verksamhetsområden. 

Vi hoppas att detta inte är Bo Granaths 
sista utan bara hans senaste inlägg för 
främjande av Sällskapets utveckling. 

Bo Granath har tilldelats Sällskapets 
silvermedalj och penningbelöning med 
följande motivering: 

• För framstående insats för främjan
de av Sällskapets utveckling under myck
et lång tid. 

299 



Örlogskapten 
HANS WICKlANDER 

Örlogskapten Hans Wieklander är provtursingenjör vid 
Provturskommandot för ubåt typ Gotland 

Samprojekt - Ett sätt att förverkliga framtida svenska 
ubåtar 

I denna artikel presenteras kortfattat några av de tankar och resultat som framkommit 
under ett par års forskarstudier vid Chalmers tekniska högskola. Arbetet har utförts på 
Chefens för marinen uppdrag. Ubåtsbyrån i Försvarets materielverk har, genom kom
mendör Henrik Bohm, styrt studierna som genomförts vid Institutionen för marin 
teknik. Herbert Nilsson, verksam vid Kockums och adjungerad professor i Under
vattensteknik, har handlett forskarutbildningen. Materielverket, marinen och Chalmers 
har finansierat projektet. Arbetet genomfördes under tiden juni 1991- apri/1994 och 
har redovisats mer uttömmande i en teknisk licentiatuppsats [1]. 

Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar samprojekte
ring av ubåtar, det vill säga en studie av 
möjligheten att inom ett ubåtsanskaff
ningsprojekt uppfylla flera nationers krav. 
Militära ubåtar är stora, dyra komplexa 
tekniska system som produceras i små se
rier mot unika kundkrav. Samprojekte
ring kan därför vara ett sätt att fördela 
och minska de stora kostnader som är för
enade med anskaffning av militära ubåtar. 

Den helhetssyn som uppnås med ett 
systemanalytiskt angreppssätt har efter
strävats. Begreppet design och ett antal 
generella designteorier har undersökts. 
Syftet har varit att skapa en designteore
tisk utgångspunkt för värdering av sam-
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projekt samt att i någon mån överbrygga 
den klyfta som finns mellan designteoreti
ker och utövande designer. Trots att far
tygsdesign, genom inslag av syntes och 
rumsmässigt arrangerande av många tek
niska system, skiljer sig från övrig design 
kan strukturerade designmetoder som vi
lar på vetenskaplig grund utnyttjas. Bästa 
designresultat erhålls när krav formuleras 
i rent funktionella termer. En modell för 
hantering av flera parters krav beskrivs. 

Kostnadsberäkning är en viktig del 
av designprocessen. Inom skeppsbygge
riet är kalkylmetoderna ofta ålderdomli
ga. Serieeffekter i tillverkningen ger en 
stor del av de möjliga samprojektvinster
na. En kostnadsmodell som beskriver ef-

fe k ten av olika serieeffekter på olika de
lar av projektet har skapats. Samprojekt 
kan utöver anskaffningsskedet även om
fatta exempelvis utbildning, underhåll 
och modifieringar. En sådan utvidgning 
ökar vinsterna med ett samprojekt 

Helhetssträvan har medfört att de
signprocessen, som är en del av anskaff
ningsprocessen, inplacerats i sitt sam
manhang. Vid värdering av samprojekt 
är frågor som styrning, organisation och 
ekonomi lika viktiga som design av pro
dukten. Metoder och modeller för värde
ring beskrivs principiellt. Numeriskt de
taljerat faktaunderlag har främst utnytt
jats för att illustrera principer. Beskrivna 
metoder och modeller bygger huvudsak
ligen på generella designteorier, varför 
studien bör vara giltig även för andra sto
ra komplexa tekniska system än ubåtar. 

Bakgrund 
Kärv ekonomi 
Balansen mellan säkerhetspolitiska mål 
och de medel som erfordras för att nå må
len är känslig. På senare år har kostnaden 
för högteknologiska försvarssystem ökat, 
samtidigt som tillgängliga resurser mins
kat. Ett enkelt, men för närvarande föga 
sannolikt sätt att upprätthålla balansen är 
att öka de tillgängliga resurserna. Andra 
möjligheter är att omfördela resurser eller 
att sänka ambitionsnivån. Om inget av de 
nämnda alternativen är möjligt eller önsk
värt måste andra lösningar sökas. Sampro
jekt kan vara en sådan lösning. 

Industrin 
Kostnadsutvecklingen för militära ubåts
system har varit så snabb att en fortsätt
ning på samma sätt är mycket osannolik. 
Dessutom kommer troligen resurserna 
för stora anskaffningar inom försvaret 

snarare att minska än öka. Den svenska 
ubåtsindustrin måste för att överleva till
verka ubåtar till lägre kostnad. I det 
svenska projektet Ubåt 2000 avses teknik
utvecklingen till stor del utnyttjas för att 
sänka kostnader i stället för att höja pre
standa. Kockums arbetar med ett projekt 
liknande ABBs T50 kallat TIM ("Time Is 
Money") med målsättningen att sänka 
kostnaderna med 30 %. Minskade kost
nader för svenska staten kan indirekt upp
nås genom export. Export ger svensk för
svarsindustri beläggning och ökad kost
nadseffektivitet. Exporten kan bestå av 
ubåtar redan utvecklade för svenska ma
rinen eller av rena exportprojekt där en 
ubåt utvecklas mot utländska krav. 

Industri-, försvars- och finanspolitik 
Det internationella ekonomiska och po
litiska läget gör svensk ubåtsexport osä
ker. Bibehållen svensk ubåtsproduktion 
och minskade kostnader för nya svenska 
ubåtar är svenska nationella mål. Målen 
kan kanske uppfyllas genom samprojekt. 

studieuppgift 
studieuppgiften var att utreda möjliga 
samordningsvinster då flera ubåtsprojekt 
samordnas. När, hur och var samordning 
bör ske skulle belysas. En metod som 
värderar resultatet av olika angreppssätt 
efterfrågades. Om möjligt skulle opti
malt angreppsätt och predikterad bespa
ring genereras. De kostnadsminskningar 
som kan uppnås i ett ubåtsprojekt skulle 
ej behandlas om så kunde undvikas. 

Problemet att kostnadsoptimera ett 
ubåtsprojekt för två olika mariner, i den 
meningen att parterna genom sampro
jekt erhåller så mycket ubåt som möjligt 
för pengarna, har beskrivits vetenskap
ligt och med metodinriktade termer. För 
att lösa uppgiften krävs: 
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• modell av omvärlden som genererar 
randvillkor (flera uppsättningar kan 
utnyttjas) 

• analys av kundernas krav (randvill
kor och mål) 

• modell av singelprojekt Uämförelse
objekt) 

• modell av ubåt ( delsystem, kostnad 
och prestanda som funktioner av krav) 

• optimeringsmetod. 

Designteori 
Ett antal teorier och metoder för design 
av stora komplexa tekniska system som 
produceras mot speciella kundkrav har 
studerats. För att framgångsrikt och på 
vetenskaplig grund studera ubåtssam
projekt krävs den helhetssyn som sys
temangreppssättet ger. Hubkas teorier 
möjliggör en övergripande hantering av 
tekniska system i vid mening [2] . Suhs 
axiomatiska designteori är ett värdefullt 
stöd för bland annat kravformulering [3]. 
Taguchis angreppssätt är ett exempel på 
helhetssyn och optimering som visar att 
komponentprestanda inte alltid är det 
viktigaste [4]. Pughs totala design bidrar 
med en tydlig koppling till praktisk in
genjörsmässig verksamhet utan att sakna 
tydlig struktur [5]. Objektsorienterad de
sign visar vikten av strukturerade infor
mationsflöden och de krav på struktur 
som effektiv datorbearbetning ställer [6] . 

Integrerad produktutveckling förank
rar design i ett industriföretags produkt
utvecklingsprocess och bidrar till att pla
cera in designprocessen i sitt samman
hang [7] . Design som matematiskt opti
meringsproblem beskriver problemets 
kärna, men visar ändå de brister som ma
tematiska modeller ofta lider av. Ingen 
av de uppräknade modellerna är i sig till
räcklig. Tillsammans utgör de en veten-
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skapligt förankrad utgångspunkt för be
handling av mitt problem. 

skeppsbyggeri är en gammal verk
samhet där en viss konservatism existe
rar. Designprocessen är mycket komplex 
och innehåller moment som är svåra att 
beskriva. Trots en viss skepsis mot de
signteorier är det tydligt att nya metoder 
och arbetssätt införs. skeppsbyggeri an
ses ofta skilja sig från övrig ingenjörs
konst genom det komplexa integreran
det av utrymmen och utrustning till ett 
fartyg. Många till synes oförenliga krav 
skall uppfyllas. 

Modolär design 
Med modulär produkt avses en produkt 
som uppfyller olika krav genom olika 
kombinationer av moduler. Jolliff disku
terar ordet modulär och väljer betydel
sen "som utnyttjar moduler bestående av 
en samlad grupp utrustning (system eller 
komponenter) som monteras och provas 
innan modulen installeras, syftande till 
enklare installation och utbyte" [9]. Syf
tet är ofta även ekonomiskt. Moduler be
höver inte vara fysiska enheter, de kan 
också vara funktionella. En modul kan 
exempelvis bestå av ett dataprogram. 

Pahl och Beitz indelar modulär design 
i funktions- och produktionsinriktad 
[10] . Den funktionsinriktade utnyttjas 
när många varierande funktioner skall 
skapas och den produktionsinriktade när 
få olika funktioner krävs. För stora tek
niska system i små serier är möjligheten 
att öka seriestorleken av störst ekono
misk betydelse. 

Modulerna kan variera i storlek från 
små elektronikkomponenter till stora far
tygssektioner. Fartyg byggs ofta i sektio
ner. sektionerna kan betraktas som mo
duler. Enligt Bevins med flera infördes 
modulärt fartygsbyggande i USA under 
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Figur l . Seawolfs modulära uppbyggnad [12]. 

andra världskriget [11 ]. Japanska varv tog 
sedan över iden på 1950-talet. Metoden har 
funnits länge även i Sverige. Figur l visar 
USS Sewolfs modulära uppbyggnad [12]. 

De viktigaste fördelarna med modu
lär fartygsdesign är: 
• billigare produktion genom förmon

tering 
• kortare produktionstid 
• möjlighet att med olika moduler upp

fylla olika krav 
• billigare underhåll 
• billigare modifieringar. 

Modell av ubåtens funktioner 
En ubåt utgör en komponent i ett ubåts
system som i sin tur ingår i ett nationellt 
försvarssystem. Ubåtens förnämsta egen
skap är förmågan att genomföra ubåtsfö
retag. Ubåtsföretag kan vara av olika slag: 
• anfall 

• minering 
• spaning 
• ubåtsjakt 
• underrättelseinhämtning 
• beredskapsföretag 
• marin närvaro 
• specialföretag. 

För att kunna lösa dessa uppgifter 
måste att antal krav ställas på ubåten. Vis
sa krav kan inte direkt kopplas till förmå
gan att genomföra ubåtsföretag. Några 
exempel på krav som kan ställas är: 
• funktionella (förmåga att utföra 

ubåtsföretag i viss miljö) 
• politiska och industriella (viss leve

rantör, viss utrustning, tillverkning på 
viss ort, viss nationell kompetens, na
tionens ära, .. . ) 

• infrastrukturena (det marina arvet; 
personal, organisation, traditioner, un
derhållsresurser, standardisering, ... ). 

303 



operand i visst 
(oönskat) tillstånd 

operand i nytt 
(önskat) tillstånd,. 

Figur 2. Hubkas transformationssystem där en teknisk process förändrar en operands 

tillstånd. Tillståndsförändringen sker med hjälp av ett tekniskt system påverkat av 

människan och en aktiv omgivning 

ej löst 
uppgift 

l
order, rapporter 
orienteringar 
bas- och underhållstjänst 

tekniskt ubåtssystem 

teknisk process 

ubåtssystem 

Figur 3. Hubkas transformationssystem applicerat på ett ubåtssystem. 

uppgift 
löst 

Ubåtens roll kan beskrivas enligt Hub- kan med människan och den omgivning 

kas teori om tekniska system [2]. På den som påverkar transformationen. Utanför 

högsta nivån i Hu b kas teori finns transfor- transformationssystemet finns en omgiv-

mationssystemet. Detta system förändrar ning som utgör randvillkor för transfor-

tillståndet hos den det påverkar, operan- mationen. Figurerna 2 och 3 visar ett ge-

den, i önskad riktning. Transformations- nerelit och ett speciellt transformations-

systemet består av en teknisk process som system. Det speciella är ett ubåtssystem. 

realiseras av ett tekniskt system i samver- Hubka låter en svart låda represente-
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.·· 
i aktiv 

omgivning 

ubåt som 
tekniskt system 

\ ......•...........• ... .. ······ ····· ······ ·· ·· 

order ubåt som 
teknisk process 

företag genomfört 

Figur 4. Figuren visar det tekniska systemet ubåten som svart låda inplacerat i sitt 

sammanhang. Hela ubåten, såväl besättning och tekniskt system, visas omsluten av 

streckad linje. 
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Figur 5. Ubåtens funktioner. Genom ubåtens gränsyta passerar materia, energi och 

information. 

ra det tekniska systemet placerat i sitt 

sammanhang utan att närmare beskriva 

det tekniska systemets inre. Det tekniska 

systemets inre är alltså "svart". Figur 4 

visar ett ubåtssystem där ubåten betrak

tad som tekniskt system representeras av 

den svarta lådan. Ubåten kan sägas bestå 

av en besättning och ett tekniskt system. 

Med denna tolkning är ubåten det som 

färdas i havet omslutet av ett skal. Ubå

ten påverkas av sin omgivning. Denna 

omgivning utgörs av lednings- och un

derhållsfunktioner samt av vad som sig i 

havet döljer. 
Enligt Hubka kan den svarta lådan 

beskrivas mer detaljerat i en funktions

struktur. En sådan struktur för ubåten 

skulle kunna se ut som i figur 5. 

Att använda sig av analogier med 

biologiska system är ofta ett bra sätt att 

strukturera ett tekniskt system. Hubka 

utnyttjar begreppet organstruktur för att 

beskriva hur olika delar i ett tekniskt sys

tem samverkar. Organstrukturen kan ses 

som en förfining av funktionsstrukturen. 
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En funktionell organstruktur för en ubåt 

kan se ut som i figur 6. De två huvudor

ganen står för strids- och fartygsfunktio

nerna. Varje organ består av underorgan 

som svarar för delfunktioner. Tankemo

dellen organstruktur, som genereras och 

fylls med innehåll genom exempelvis 

"brain-storm", kan vara gynnsam i ett 

tidigt skede. 
För att ubåten skall kunna ge sitt bi

drag till ubåtssystemet måste vissa krav 

uppfyllas. Dessa kan formuleras som 

funktionskrav. Det är uppenbart att 

många av de funktioner som tillsam

mans utgör ubåtsfunktionen är beroen

de av varandra. Sambanden mellan krav 

och prestanda kan beskrivas med Suhs 

axiomatiska designteori. Designekva

tionen F s A · D är ett matrissamband, 

där F representerar de olika funktionel

la kraven och D olika prestanda. Pre

standa påverkas av den tekniska lös

ningen och kallas i det följande för de

signparametrar. Matrisen A beskriver 

hur olika typer av krav och prestanda är 

Figur 6. Exempel på hur ubåten kan betraktas i en funktionell organstruktur. Organ

strukturen kan ses som en biologisk analogi. 

kopplade till varandra. Enligt Suhs axio

matiska designteori finns två grundkrite

rier för en optimal design: designpara

metrarna får inte vara kopplade till var

andra och informationsmängden skall 

minimeras [3]. Icke kopplade innebär att 

värdet på designparametrarna måste 

fastställas i en viss ordning, så att den 

designparameter vars värde skall be

stämmas hela tiden är oberoende av de 

designparametrar som ännu ej fastställts. 

(Nedan demonstreras hur Suhs designteo-

ri kan utnyttjas för att bestämma i vilken 

ordning krav bör formuleras. Den som 

kan avvara en formell behandling kan gå 

direkt till figur 7 för att studera resultatet.) 

Detta innebär i praktiken att matrisen A 

bör vara en diagonalmatris, som får vara 

högst triangulär. Matrisen kan vid upp

stäliandet få element på ömse sidor om 

diagonalen. Om ekvationssystemet kan 

manipuleras med elementära radopera

tioner så att A blir triangulär är designen 

icke kopplad. 
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Designekvationen, som skrivs F :S A · 
D eller 

IF;] [au a
12 

· aln1 ~~] F; O a22 a2n ~ 
~ 

~ nxl ~ O O a~n nxn ~ n xl 

beskriver hur funktionella krav, F, 

uppfylls av designparametrar, P. Matri

sen A beskriver hur F beror av P. Ett 

element kan vara ett tal eller en funk

tion. Designekvationen kan också for

muleras kvalitativt. Graden av beroende 

mellan F och P är då antingen lika med 

noll eller skild från noll. Designekvatio

nen skrivs då 

x x 
o x 

nxl 
o o o 

x 
x 

x 
nxn 

där X betyder skild från noll. Alla X 

står för olika samband mellan krav och 

designparametrar, men skrivs för enkel

hets skull utan index. 
Suhs designteori kan tala om i vilken 

ordning de funktionella kraven bör de

taljeras. Utgående från den funktionella 

organstrukturen i figur 6 kan kraven på 

ubåten brytas ned i krav på strids- och 

fartygsfunktionerna . Genom att övervä

ga vilka prestanda som bidrar till att kra

ven på en viss funktion uppfylls kan ma

trisen genereras kvalitativt. I detta fall 

bidrar fartygsprestanda till stridsfunktio

nen, men inte tvärtom. Designekvatio

nen får då följande utseende: 

nxl 

[ 
stridsfunktionskrav J [X1 

fartygsfunktionskrav ~ O 
x2 J [ stridprestanda J 
x3 . fartygsprestanda . 

Innebörden är att krav på stridsfunk

tion måste etableras innan krav på far

tygsfunktion kan fastställas . Detta kan 

förtydligas genom att matrisen multipli

ceras med designparametrarna: 

{
stridsfunktionskrav ~ x! . stridprestanda + x2 . fartygsprestanda 

fartygsfunktionskrav ~ x3 . fartygsprestanda 

stridsfunktionen kan i sin tur brytas 

ned: 

x 
[ stridsfunktionskrav J = sensorfunktionskrav :<:::: O X 

[

/edningsfunktionskravl [X 
vapenfunktionskrav O o 
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O l [/edningsprestandal 
O · sensorprestanda . 

X vapenprestanda 

fartygsfunktion 

eftersom alla sensor
funktioner är oberoende 
går en pil till varje 

Fi~ur 7. Kr~vformuleri~g. Figuren visar i vilken ordning kraven på olika funktioner 

fim~ste faststall~s om destgnen skall vara icke kopplad enligt Suhs designteori. Flera pilar 

ran en ruta v tsar att kraven kan etableras i valfri ordning eller parallellt. 
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dykdjup 
fart 
manöverförmåga 
röjande signatur 
driftsprofil effekt 

vapenlast ~ volym ~ 

sensorprestanda 
uthållighet 
motståndsförmåga 
tillförlitlighet och 
tillgänglighet 

flytkraft 
energt 

deplacement ubåts
koncept 

Figur 8. Nedbrytning av funktionella krav. Bilden illustrerar hur funktionella krav kan 

Ledningsfunktionen påverkas av så

väl lednings- som sensorprestanda, var

för krav på ledningsfunktionen måste 

etableras först. Sensor- och vapenpres

tanda är enligt matrisen oberoende var

för de kan etableras parallellt eller i val

fri ordning. Innehållet i stridsfunktionen 

har inte analyserats eller brutits ned vi

dare. I princip kan nedbrytningen gå hur 

långt som helst. Om alla funktioner i den 

funktionella organstrukturen i figur 6 

analyseras på samma vis som skett ovan 

erhålls en logisk följd, enligt vilken kra

ven bör formuleras. Figur 7 beskriver re

sultatet. 
De krav som måste uppfyllas för att 

ubåten skall kunna lösa sin uppgift har 

nu etablerats. Kraven kompletteras av 

ett antal förutsättningar och villkor. 

Dessa leder till övergripande beslut om 

prestanda och antaL När de övergripan

de besluten genererat övergripande vill

kor (ekonomi, operationsområde, infra

struktur, industripolitik, ... ) kan de funk

tionella krav som bör ställas på ubåten 

beskrivas. 
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Efter en nedbrytning enligt vad som 

presenterats i detta avsnitt har några 

grundläggande prestandakrav genere
rats. Dessa leder till ett antal designpara

metrar enligt figur 8 som beskriver prin

ciper utan att numeriska värden utnytt

jas. Ur designparametrarna ovan kan 

skeppsbyggaren, som har ansvar för den 

totala integreringen till en ubåt, härleda 

de mest grundläggande designparamet

rarna effekt, volym, flytkraft och energi. 

Dessa bestämmer ubåtens deplacement. 

Ett ubåtskoncept har då skapats. 
Det är viktigt att notera att transfor

mering av funktionella krav till tekniska 

prestandakrav och systemlösningar ger 

ett fartygskoncept beskrivet i system. 

Rationell produktion förutsätter en sek

tions- eller modulinriktad struktur. De

signarbetet måste alltså avslutas med en 

transformation från en systemstruktur 

till en produktionsstruktur där sektio

ner, typer av arbeten och typer av mate

rial indelas för rationell produktion. Fi

gur 9 visar en produktioninriktad struk

tur. 

tryckskrov 

skrov ~~ 1 formskrov 
förskepp torpedtuber tankar 

k
mobduler .. bäddar och fundament 

a lar och ror 

ubåt 
midskepp--r skrov moduler 

L durk med installationer -[ kablar 

akterskepp skrov 

l maskiner 
moduler 

Figur 9. Produktionsinriktad struktur. Under tillverkningen betraktas ubåten indelad 

rumsmässigt. 

Analys av skilda krav 
Om två parter skall anskaffa ubåtar inom 

ett samprojekt måste parterna på något 

sätt finna samprojektet gynnsamt. För att 

bedöma förutsättningarna måste de krav 

som ställs på ubåtarna sammanvägas. 

Alla krav som påverkar livstidskostnaden 

bör vägas in. I ett första steg bör kraven 

bearbetas och formuleras på ett sätt som 

tillåter inbördes jämförelser. Sedan bör 

kraven jämföras och likheter och skillna

der identifieras. Den bästa lösningen er

hålls om kraven formuleras i funktionella 

termer, till exempel som i avsnittet om 

funktioner ovan. Krav formulerade på an

nat sätt måste också hanteras. 

Kraven kan indelas i gemensamma, 

gradskilda, artskilda och oförenliga. Ge

mensamma krav kan direkt utgöra grund 

för designprocessen. 
De gradskilda kraven kan uppfyllas 

på flera sätt. Skillnaden kan elimineras 

genom en kompromiss eller genom att 

det högsta kravet väljs. I vissa fall kan 

kraven formuleras om till krav på olika 

antal av samma sak. Jag kallar detta för 

en antalslösning. Om part A önskar två 

apparater med kapaciteten 10 och B två 

apparater med kapaciteten 15 blir den 

naturliga antalslösningen att fem appara

ter med kapaciteten 10 köps in. Tre av 

dessa monteras i Bs ubåt. Är skillnaden 

så stor att detta inte är möjligt får kraven 

betraktas som artskilda. 

Artskilda krav är givetvis ogynnsam

ma för ett samprojekt Kraven bör återfö

ras till partema med hopp om kompro

miss och omformulering. K varstår olika 

krav däreftei kan en variantlösning sökas. 

Ubåten utförs då i två olika varianter. 

Oförenliga krav kan inte tillfredsstäl

las samtidigt. Om parterna efter förhand-
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omprövning 

förhandling 

sortering av delkrav 

gemensam kravspecifikation AB · 
(troligen med varianterna A och B) 

Figur l O. Process för att åstadkomma en gemensam kravspecifikation 

ling inte lyckats finna gemensamma eller 
gradskilda krav återstår endast variant
lösningen. Kan inte denna realiseras till 
rimlig kostnad saknas förutsättningar för 
samprojekt. Figur 10 visar hur två parter 
utifrån två uppsättningar krav, formul e-
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rade på olika sätt, kan komma fram till 
en gemensam kravspecifikation. Den ge
mensamma kravspecifikationen behöver 
inte innehålla enbart likalydande krav. 
Om de oförenliga kraven kan elimineras 
genom förhandling och kompromiss 

Ursprun2;liga krav, part A Ursprungliga krav, part B 
En propeller Två propellrar 
Kunna dyka till Landsortsdjupets botten Kunna dyka till Genevesjöns botten 
Högsta fart > 20 knop Högsta fart > 30 km/h 
Bly-svavelsyrabatterier Samma batterityp som våra äldre ubåtar 
110 V, 60Hz för rakapparater 220 V vägguttag som hotelltjänst 
2 st omformare 10 kW, 150 V- 2 st omformare 150 V-, 100 A 
Krav efter omarbetnin2 enli2t gemensam kravformulerin2 
En propeller Två propellrar 
Högsta fart > 20 knop Högsta fart> 16 knop 
Bly-svavelsyrabatterier Bly-svavelsyrabatterier 
110 V, 60Hz vägguttag 220 V, 60 Hz vägguttag 
2 st omformare 10 kW, 150 V- 2 st omformare 15 kW, 150 v-
Krav efter sorterin2 
Gemensamma 
Bly-svavelsyrabatterier Bly-svavelsyrabatterier 
Gradskilda 
Högsta fart > 20 knop Högsta fart> 16 knop 
2 st omformare 10 kW, 150 V- 2 st omformare 15 kW, 150 v-
Artskilda 
110 V, 60 Hz vägguttag 220 V, 60 Hz vägguttag 
Oförenliga 
En propeller Två propellrar 
Möili2 !!emensam kravspecifikation efter en iteration 
En propeller efter kompromiss 
Högsta fart 20 knop efter val av det 
högsta kravet 
Bly-svavelsyrabatterier 
Variant A: Variant B: 
2 st 10 kW omformare 3 st 10 kW omformare 
11 O V vägguttagsmodul 220 V vägguttagsmodul 

Figur 11. Principiellt exempel på tillämpning av figur l O. 

kommer förmodligen ändå vissa krav
skillnader att kvarstå. Det viktiga är att 
parterna är överens om vad som skiljer. 
Skillnaderna kommer att leda till två va
rianter av samma ubåt Varianterna kan 
tänkas åstadkommas bland annat genom 
modularisering. 

Förhandlingar och kompromisser kan 

förenklas genom metoder som underlät
tar strukturering och prioritering. Saatys 
analytiska hierarkier kan utnyttjas för att 
genom parvisa jämförelser rangordna al
ternativ [13]. 

Figur 11 innehåller ett mycket enkelt 
exempel som principiellt visar hur pro
cessen i figur 10 kan utnyttjas. 
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Kostnadsbedömning 
Bristerna hos de ekonomiska teorier som 

tillämpas industriellt bör belysas, särskilt 

om stora högteknologiska projekt finan

sierade av skattebetalare diskuteras. Min 

behandling avgränsas till det som rör be

räkning av självkostnader, eftersom fri 

marknadsprissättning knappast före

kommer för exempelvis ubåtsprojekt 

Priset blir i stället starkt knutet till indu

strins kostnader. Den fria marknadens 

prisbildning kommer givetvis att påverka 

vissa mindre delar av ett ubåtsprojekt 

Inom skeppsbyggeriet har ofta formler 

baserade på historiska data utnyttjats. 
Kostnadskalkyler är av olika stort vär

de för olika företag. I många fall kan man 

nöja sig med att beräkna sina totala själv

kostnader. Kostnaden för en viss produkt 
behöver inte vara relaterad till priset. Så är 

fallet på en marknad med fungerande kon

kurrens. Priset på till exempel interna

tionella sjötransporter eller råolja är inte 
direkt relaterat till leverantörernas egna 

kostnader. För stora, av skattebetalare fi

nansierade, högteknologiska projekt gäller 
inte marknadsprissättning. Kunderna krä
ver i allmänhet att priset baseras på leve

rantörens kostnader. Detta krav beror på 

inställningen till användningen av skatte
medel och att kunden i allmänhet önskar 

att leverantören skall överleva långsiktigt 

utan att onödigtvis berikas. Kostnadsbe

räkningar är alltså viktigare när priset ba

seras på leverantörens kostnader. Den 

normala prisbildningen på marknaden 

kommer att påverka mindre delar av ett 

ubåtsprojekt Det kommer kanske att in

handlas statssubventionerade stålvaror till 

ett pris under tillverkarens egna kostnader 

lika väl som någon komponent skyddad av 

patent köps in till ett pris över leverantö

rens kostnader. 
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Enligt Dorward talar ekonomisk teori 

entydigt om vilken kostnadsinformation 

som är relevant för optimalt beslutsfat

tande [15] . Endast kostnader som påver

kar ett beslut är relevanta. Dessa baseras 

på tre principer: 
• Endast framtida kostnader är rele

vanta, alltså skall exempelvis upp

bundna ännu ej utbetalda kostnader 

bortses från. 
• Endast kostnadsskillnader mellan oli

ka möjliga handlingsalternativ är re
levanta. 

• Kostnaden att utnyttja en produk

tionsfaktor är dess marknadsvärde 

och har exempelvis inget med den ur

sprungliga anskaffningskostnaden att 

göra. 

Livstidskostnad 
Ett ubåtssystems totalkostnad beräknas 

bäst som livstidskostnad eller på engel
ska "Iife cycle cost", LCC. I denna kost
nad ingår kostnader för framtagning, vid

makthållande och avveckling av syste
met. LCC-analysen har ökat i betydelse 

under senare år. Detta beror till stor del 

på tillverkarnas benägenhet att kompen
sera konkurrenskraftigt försäljningspris 
med större vinstmarginal på reservmate
riel och service samt anskaffamas käns

lighet för hög initialkostnad och deras 

ökade helhetssyn. 
För att bedöma ekonomiska konse

kvenser av samprojekt krävs en helhets
syn på kostnader och besparingspo

tentialer. Det är uppenbart att den störs

ta potentialen finns inom initialkost

naderna. Dessa analyseras vidare i nästa 

avsnitt. En betydande del av vidmakthål

landekostnaden utgörs av materielun
derhåll och modifiering. Här bör sam

projekt kunna skapa en besparingspo

tentiaL Denna avtar snabbt med ökade 

100 

90 

80 

70 

60 

LCC 50 

40 

30 

20 

10 

o 
Studier Projekt. Konstr. Byggnat. Drift Avveckl. 

Tidsfas 

Figur 12. Principiell bild av uppbunden del av LLC och kostnadsutfall under livsläng

den [16}. 

krav på nationellt oberoende. Trots höga 

krav på oberoende bör modifieringar 
och uppgraderingar kunna genomföras 

som samprojekt Vill man gå längre kan 

sällan förekommande underhåll av kvali
ficerad art eller till och med större över
syner av hela ubåtar samordnas. 

I figur 12 visas hur tidigt stor del av 
LCC binds upp. Studie- och projekte
ringsfaserna är alltså helt avgörande för 
systemets totalkostnad. Ett samprojekt 

måste, om besparingspotentialen skall 

tas till vara, inledas tidigt. I konstruk
tionsfasen och senare finns knappast nå
got utrymme för samprojekt mellan jäm
lika parter. Möjligheten att sälja fler ex

emplar av den färdigutvecklade produk

ten och därmed förenade ekonomiska 
fördelar kvarstår givetvis. 

För att bättre förstå kostnaderna har 
en grov bild av ett ubåtssystem byggts 
upp med hjälp av främst FMVs efterkal

kyl för ubåt typ Västergötland [17] . En 

mycket enkel ansats till relativ LCC-ana

lys för de fyra Västergötlandubåtarna 
antyds i figur 13. 

Initialkostnad 

I detta avsnitt studeras initialkostnader-

nas fördelning i de två ubåtsprojekten 

Västergötland och Gotland. Siffrorna 
bygger på egen approximativ bearbet

ning av FMV efterkalkyl för fyra ubåtar 
av typ Västergötland [17] och FMV kon

trakt med Kockums för byggnation av 
tre ubåtar av typ Gotland [18]. I ett sam

projekt torde byggnadskostnaderna, som 
genererar större delen av initialkost
naderna, vara av stort intresse. I det föl

jande görs ett försök att fånga kostnader
nas fördelning och struktur. 

Exempel på fördelning av initialkostnad 

Exemplet i figur 14 bygger på FMV ef
terkalkyl för ubåt typ Västergötland och 

visar utbetalningarnas fördelning på de 
olika tidsfaserna. 

Den största posten i figur 14 är bygg
nation. Denna kostnad kan delas upp i 

två grupper, större underleverantörer 
och byggnadsvarv med mindre underle

verantörer. I figur 15 ingår även uppgif
ter om Gotlandprojektet 

De större underleveranserna kan bry
tas ner i olika teknikområden. I figur 16 

framgår, inte oväntat, att elektroniken 

svarar för en allt större del av de stora 
underleveranserna. 
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Initialkostnader 52% 

Studier 1% 
Projektering 3% 
Konstruktion 6% 
Anskaffning 41% 

Leveranskontroll 1% 

Vidmakthållande 30 år 47% 

Förebyggande och 20% 

avhjälpande underhåll 
Drift 5% 
Besättning 18% 
Halvtidsmodifiering 4% 

Avveckling 1% 

Figur 13. Approximativ livstidskostnadsanalys för ubåt t~p Västergötland. Kostnader 

för vidmakthållande och avveckling har uppskattats av forfattaren 1mtwlkostnaderna 

är härledda ur Vgd efterkalkyl [17]. 

Fas Tidsperiod Andelav FMV 
totalkostnad 

Studier 1973-1979 2% 

Projektering 1977-1983 4% 

Konstruktion 1979-1989 11% 

Byggnation 1982-1991 80% 

Leveranskontroll 1987-1991 3% 

Figur 14. Utbetalningar under olika faser i Västergötlandprojektet [17 J. 

Uppdelning av posten Västergötland Gotland 

byggnation 
Byggnadsvarvet och 62% 67% 

mindre underleverantörer 
Större underleverantörer 38% 33% 

Figur 15. Kostnadsfördelning för Västergötland- och Gotlandprojekten [17, 18}. 
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Västergötland Gotland 
Elektronik 49% 64% 
Elkraftmateriel 41% 30% 
Maskineri 10% 6% 

Figur 16. Fördelning av större underleveranser i Västergötland och Gotlandprojekten 

Kostnaden och därigenom ofta pris

sättningen för en produkt påverkas av i 

vilken grad produkten finns färdig hos 
tillverkaren. En speciellt framtagen pro

dukt som inte kan eller tillåts säljas till 

mer än en kund kräver att startkostna

der för utveckling, produktionsutrust

ning med mera ingår i produktens pris. 

Den andra ytterligheten är en ren stan

dardprodukt som redan tillverkas i stora 

serier av flera tillverkare med ett flertal 

kunder. En standardprodukt, men i 

mindre serier, som modifieras för kun

dens specifika krav kan sägas utgöra ett 

mellanting. I figur 17 delas kostnader 
för de större underleveranserna till Got

land- och Västergötlandprojekten upp i 

tre kategorier från specialprodukt till 
standardprodukt. 

Västergötland 
Speciellt 46% 
framtagen 
l produkt 
Modifierad 43% 
serieprodukt 
Serieprodukt 11% 

Serieeffekter 

Med serieeffekt menas att kostnaden per 

enhet avtar med ökat antal enheter. Seri

effekterna har flera orsaker. De viktigas

te är inlärningseffekter hos dem som 

producerar och effekter av skalekonomi. 

skalekonomi innebär overheadutspäd

ning och fördelning av utvecklingskost

nader. Overheadutspädning är en skalef

fekt som här betyder att de varvskostna

der som inte ingår i någon annan grupp 

fördelas på fler enheter. Kostnaderna 

kan till exempel avse ledning, inköp eller 

försäljning. Generellt gäller att större vo

lymer ger ett lägre pris per enhet. 

Fördelning av utvecklingskostnad 

Det är mycket svårt att exakt bestämma 

den totala serieeffekten om viss utrustning 

Gotland 
60% 

28% 

12% 

Figur 17. Enkel kategorisering av större underleveranser till Västergötland- och 

Gotlandprojekten. Fördelningen har uppskattats av författaren utgående från 

referenserna [17, 18]. 
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Materiel Pris per enhet vid Pris för Pris för 
inköp av 3 enheter enhet 4 enhet 5 

Eldledningssystena 100 27 27 

S tyrsystena 100 62 62 

Sonarsystena 100 73 72 

Elektriska onaformare 100 75 75 

EL franadrivningsnaask. 100 78 77 

Dieseltnotorer 100 81 81 

Signalspaningssystena 100 83 82 

Övervakningssytena 100 83 83 

Batterier 100 85 85 

Figur 18. Priser för tre, fyra och fem enheter av underleveranser i Gotlandprojektet. 

Underlaget är hämtat från tecknade kontrakt [18}. 

anskaffas i större antal. I figur 18 visas någ

ra faktiska exempel från Gotlandprojektet 

Relativa priser för tillkommande fjärde 

och femte enhet relativt de tre första visas. 

Grunddata kommer från tecknade kon
trakt med tillhörande optioner. Uppgifter

na gäller priser och inte kostnader. Mark

nadssituationen har givetvis styrt prissätt

ningen. Mer handfasta uppgifter än från 

offerter står inte att finna. 

Förhållande tillleverantör 

Tillverkarens övriga kostnader per enhet 

minskar med ökande volymer. Med övri

ga kostnader avses här kostnader andra 

än utvecklings- och produktionskostna

der. Kostnadsminskningen beror på 

overheadutspädning. Kostnaderna för 

bland annat lagerhållning, transport, för

varing och försäljning av produkten både 

minskar per enhet och fördelas på ett 

större antal produkter. Denna effekt kan 

delvis beskrivas av förhållandet mellan 

kunden och leverantören. Om kunden 

svarar för en mycket liten del av tillver

karens försäljning uppstår kostnader ge-
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nom att produkten säljs i flera led. Mot

svarande förhållande gäller även för ett 

byggnadsvarv. Ökade serier och ökad 

standardisering leder till större volymer 

och lägre pris per enhet. Den volym vid 

vilken kunden flyttas ett steg närmare 

direktkontakt med tillverkaren varierar 

med produktens totala volym. För mer 

speciella produkter finns inget detaljist

led och sällan någon grossist. 

Kostnadsstruktur 

Varvsindustrin är av tradition synnerli

gen förtegen med kostnadsdata. Kock

ums utgör inget undantag från denna in

ternationella varvssed. Vissa uppgifter 

har dock redovisats öppet. I detta avsnitt 

görs en enkel nedbrytning av varvets 

kostnader för Västergötland. 
Om uppgifterna i figur 19 och tidigare 

visad bearbetning av Västergötlands ef

terkalkyl kombineras erhålls en analys 

av byggnadsvarvets kostnader. Med 

dessa uppgifter som utgångspunkt kan 

en LCC-struktur som bedöms rimlig vid 

sekelskiftet genereras. Denna livstids-

100% 
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Övrigt 

80% 

70% Vapensystem 

60% 

50% 

40% 
Övrig materiel 

30% 
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10% Varvsarbete 

0% 

62 68 80 87 95 Årtal 

Figur 19. Kostnadernas fördelning i procent av totala ubåtsbyggnadskostnaden vid 

Kockums. Diagramfrånföredrag av Kockums v VD 1989 [19}. 

kostnadsstruktur kan tjäna som utgångs

punkt vid värdering av samprojektpo

tentialer. De olika komponenterna i en 

sammansatt helhet kan presenteras på 

många olika sätt. Ekonomiska data pre

senteras ofta i tabeller eller diagram. Jag 

anser att trädet med stam och grenar på 

ett enkelt och tydligt sätt kan beskriva en 

hierarkisk kostnadsnedbrytning och har 

därför valt denna presentationsform, se 

figur 20. Som framgår av streckad linje i 
figuren kan kostnaden för större under

leveranser delas upp på två alternativa 
sätt. 

Trädets stam symboliserar summan av 

alla delar, i detta fall en totalkostnad. 

Stammen delas upp i ett antal grenar. Om 

vi följer stammen ut på den första grenen 

har vi nått den första nedbrytningsnivån. 

Om en gren i sin tur delas upp når vi den 

andra nedbrytningsnivån. Trädet kan delas 

upp i godtyckligt antal nedbrytningsnivåer. 

Varje gren symboliserar en kostnad. Vi 

kallar en sådan kostnad för komponent. 

Alla komponenter har samma enhet, till 

exempel pekunier. En komponents be

ståndsdelar beskrivs av de komponenter, 

på närmast högre nedbrytningsnivå, som 

komponenten kan indelas i. Efter nedbryt

ning i några nivåer blir komponenterna så 

små att ytterligare nedbrytning inte är me
ningsfull eller önskvärd. 

I figur 21 har vad som framkommit i 

tidigare avsnitt om kostnader för ubåtar 

av typ Västergötland sammanställts. 

Serieeffekter enligt matema
tisk modell 
En matematisk modell som beskriver 

LCC för varierande antal ubåtar har ska

pats, men redovisas ej här. Några resultat 

redovisas dock i det följande. Den totala 

initialkostnaden presenteras i figur 22 

som medelkostnad för ett visst antal ubå

tar och som initialkostnad för varje till

kommande ubåt. Talen är relativa och 

initialkostnaden för fyra ubåtar har satts 

till 100 pekuniära enheter. 
Initial-, vidmakthållande- och avveck-
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Figur 20. Bedömd LLC-struktur för ett ubåtsprojekt om fyra ubåtar vid sekelskiftet. 
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Figur 21. Initialkostnaden som funktion av antalet ubåtar. 
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Figur 22. Totallivstidskostnadsfördelning på tidsfaser för n ubåtar. Värdet avser sam
manlagd fördelning för n ubåtar, ej värdet för den n:te ubåten. 

lingskostnadernas relativa storlek fram
går av figur 22. 

Samprojektpotential 

Med definitionen ovan avser potentia
len den maximala kostnadsminskning 
som nation A kan uppleva. Formulering
en förutsätter att besparingen fördelas 

En bedömning av huruvida ett sampro- mellan nationerna efter antalet ubåtar. 
jekt är önskvärt eller inte bygger i hög Livstidskostnaden för fyra ubåtar, 
grad på vilka de ekonomiska konsekven- samprojekterade med fyra ytterligare, 
sema blir. Ett samlande begrepp som be- skulle med förutsättningarna ovan sjun-
skriver hur mycket som kan sparas ge- ka från 5,0 miljarder kronor till cirka 4,2 
nom samprojekt saknas. Med hjälp av miljarder kronor, en minskning med cir-
kostnadsmodellen kan begreppet sam- ka 15%. Initialkostnaden för fyra ubåtar 
projektpotential definieras: är i exemplet 2,65 miljarder kronor. Av 

Med samprojektpotential, P, menas tabellen framgår att initialkostnaden 
den största kostnadsreduktion som skulle sjunka till cirka 2,10 miljarder kro-
är möjlig vid samprojekt. Den maxi- nor, en minskning med drygt 20%. Be-
mala samprojektpotentialen upp- räkningarna tyder på att samprojektpo-
står om projekt A utökas med pro- tentialen under antagna förutsättningar 
jekt B så att projekten helt samman- maximalt ligger i storleksordningen en 
faller till ett projekt med större se- halv till en miljard kronor. 
rielängd. Hela samprojektpotentialen kan 

nA knappast utnyttjas. Många faktorer kom-
PLeemax ~---· (LCC(nA+ns)-LCC(nA)) mer att reducera den verkliga vinsten, 

nA + ns men samprojektpotentialen utgör ett mål 
där PLccmax är den totala samprojekt- som bör eftersträvas. Vid jämförelse 
potentialen, LCC är livstidskostna- mellan alternativa samprojekt kan hur 
den, nA är antalet ubåtar för nation stor del av samprojektpotentialen som 
A och n B antalet för nation B. uppnås utgöra grund för bedömning. Det 
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Antal ubåtar l 2 3 5 6 7 8 9 lO 
Serieeffektsvektorer 

Studier l o o o o o o o o 
Projektering l o o o o o o o o 
Konstruktion l o o o o o o o o 
Leveranskontroll l 0,5 0,4 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 

Produktionsarbete l 0,8 0,79 0,77 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 

Övrigt l 0,5 0,499 0,497 0,496 0,495 0,494 0,493 0,492 

Elektronik l 0,2 0,199 0,197 0,196 0,195 0,194 0,193 0,192 

Elkraft l 0,6 0,5 0,498 0,497 0,496 0,495 0,494 0,493 

Maskineri l 0,8 0,79 0,78 0,775 0,77 0,765 0,76 0,755 

Underhåll l 0,5 0,4 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 

Drift l l l l l l l l l 

Besättning l l l l l l l l l 

Modifiering l 0,5 0,48 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 

Avveckling l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Figur 23. Antagna serieeffektsvektorer vid sekelskiftet. Siffrorna bygger på resonemang 

i detta kapitel. De är inte nödvändigtvis sanna, men utnyttjas för att skapa en kostnads

referens. 

är till exempel möjligt att de krav kun
derna ställer är så olika att förlusterna 
blir större än samprojektpotentialen. 

Resultat 
I detta avsnitt redovisas kortfattat och 
översiktligt studiens övergripande resultat. 

Om designvetenskap 

Problemet att skapa en ubåt som till 
minsta kostnad uppfyller flera specifika
tioner är omfattande och kräver nog
grann strukturering för att på ett veten
skapligt förankrat sätt kunna angripa 
problemet och placera in det i ett större 
sammanhang. 

Utövande designer och designteore
tiker lever i skilda världar. Mycket skrivs 
om design, men vetenskapligt under
byggda designteorier utnyttjas sällan. 
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Orsakerna kan vara många, men två för
tjänar att särskilt pekas ut: 
• design är en ny vetenskaplig disciplin 

som hittills nått begränsad spridning 
• utövande designers saknar ofta de

signteoretiska kunskaper. 
Ingenjörsvetenskap anses inom fors

karvärlden ofta vara bättre ju snävare 
perspektivet är och ju närmare "ren" na
turvetenskap problemen ligger. Ett antal 
generella designmetoder byggda på en 
vetenskaplig grund beskrivs i referens 
[1]. Med dessa metoder som grund har 
jag visat hur man ur övergripande funk
tionella krav kan generera handfasta tek
niska krav. Hur kraven omsätts till tek
niska lösningar kan knappast beskrivas 
på ett strukturerat sätt utan designteo
rier. Mitt arbete kan utgöra en brygga 
mellan teori och praktik, särskilt som de-

signvetenskap knappast ingår i svensk in
genjörsutbildning. Konventionella ve
tenskapligt underbyggda läroböcker om 
design är mycket sällsynta. 

Designteorier kan verka komplicera
de och onödiga, men består huvudsakli
gen av väl strukturerat sunt förnuft. En 
väl strukturerad och vetenskapligt un
derbyggd designprocess gör det möjligt 
att förklara varför vissa tekniska lösning
ar valts och hur valet skett. Detta är en 
av förutsättningarna för ett framgångs
rikt samprojekt Design och värdering av 
samprojekt kräver att både vetenskap 
och konst utnyttjas. 

Designvetenskapens tillämpning 
skeppsbyggnadskonst skiljer sig något 
från de flesta andra typer av design, 
främst på grund av inslagen av syntes och 
det rumsliga integrerandet av många 
skilda tekniska system till ett fartyg. De
sign teorier kan trots detta tillämpas på 
fartygsdesign. De generella designteorier 
som beskrivits är tillämpliga vid struktu
rering av ett ubåtsprojekt. 

Designprocessen stöds i allt högre 
grad av datorer. Design av stora kom
plexa tekniska system kräver en väl ge
nomtänkt och strukturerad hantering av 
information. Datorbaserade system som 
stödjer och förmedlar information blir 
allt bättre och vanligare. Samprojekt 
kommer att skärpa kraven på hantering 
av en för alla parter gemensam informa
tionsmängd. Designteorier underlättar 
den strukturering som framgångsrika 
samprojekt för utveckling av exempelvis 
ubåtar kräver. 

Modellering av krav på ubåtar 
För att uppnå bästa designresultat bör 
krav formuleras i funktionella termer. 
Krav på viss utrustning, viss leverantör 

eller visst utförande begränsar antalet 
möjliga lösningar och kan därmed ute
sluta den optimala lösningen. 

Samprojekt kräver, om största ekono
miska utbyte önskas, en modell för hante
ring av parternas olika krav. En modell 
som också beskriver och hanterar krav 
som av någon anledning inte uttryckts i 
funktioner har skapats. Kravhanteringen 
är en viktig del i ett samprojekt och kräver 
tidig aktiv samverkan mellan parterna. 

Modellering av kostnader 
Helhetssyn på hög nivå krävs om en nära 
optimal lösning skall genereras. Det sys
temanalytiska synsättet gör det lättare att 
få denna helhetssyn. Helhetssynen kräver 
kunskaper om det aktuella tekniska om
rådet och om designprocessen. När ett 
stort komplext tekniskt system som upp
fyller unika krav skall skapas måste de
signprocessen kunna hantera ekonomiska 
frågor. Livstidskostnadsberäkningar bör 
leda till att den infrastruktur i vilken sys
temet skall vidmakthållas ifrågasätts. Idag 
antas ofta att de befintliga drift- och uTI
derhållsorganisationerna skall bibehållas 
mer eller mindre oförändrade. 

Jag har skapat en modell som beskri
ver serieeffekter. Beräkningarna tyder på 
att tre är det minsta rimliga antalet ubåtar 
i en serie. Serieeffekten bedöms vara god 
upp till ungefär tio ubåtar. Större antal 
kräver andra produktionsmetoder eller 
lång utsträckning i tiden. En ökning av 
seriestorleken från tre till mellan fyra och 
tio bedöms mycket gynnsam. Besparingar 
på upp till 20% av livstidskostnaden är 
rimliga. Med modellens hjälp kan olika 
alternativ studeras och jämföras. Model
len gör det lättare att identifiera vilka om
råden som bör detaljstuderas inför ett 
samprojekt Numeriska resultat har gene
rerats främst som exempel. 
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slutsatser om ubåtsanskaffning 
Betydelsen av tidiga skeden i designpro
cessen kan inte överskattas. En stor an
del av livstidskostnaden binds upp myck
et tidigt. Handlingsfriheten minskar 
snabbt. Trots denna verklighet spende
ras oftast en liten del av livstidskostna
den på studier och projektering. I stora 
anskaffningsprojekt är det vanligt att l 
% av livstidskostnaden läggs på studiefa
sen där kanske 70 % av livstidskostna
den binds upp. Jag anser att en större 
insats i tidiga skeden skulle ge både bätt
re och billigare slutprodukt. Tyvärr styrs 
stora anskaffningar sällan av livstidskost
naden. I fallet statlig upphandling har de 
ansvariga i praktiken främst ett ansvar 
för likviditet och anskaffningskostnader. 

Den svenska ubåtsindustrin kan troli
gen inte överleva långsiktigt med hjälp 
av enbart svenska beställningar. För
svarsindustrin kan rationalisera och ef
fektivisera på samma sätt som övrig in
dustri . Inom övrig industri är samarbete 
över nationsgränser ofta en självklarhet. 
Samma utveckling borde vara gynnsam 
även för ubåtar. Om Sverige även i fort
sättningen skall ha ett slagkraftigt ubåts
vapen krävs stora resurser. Ökade anslag 
är inte sannolika för närvarande. Sam
projekt kan då vara en lösning. 

Värdering av samprojekt 
Jag har beskrivit hur parters olika krav 
kan sammanvägas. Kraven bör vara rent 
funktionella om största möjliga ekono
miska utbyte önskas. Förekommer indu
stripolitiska eller rent nationella krav 
kan de negativa effekterna av dessa 
minskas genom konstruktiva kompro
misser. För att få största möjliga ekono
miska utbyte av samprojekt bör de sam
ordnas så tidigt som möjligt. Ett omfat
tande samarbete mellan kunder och le-
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verantörer fordras. Kunderna och leve
rantörerna bör sluta sig samman inbör
des så att en enda tydlig kund-leveran
törsrelation skapas. Samprojektvinsten 
kan ökas ytterligare om samprojektet 
omfattar även vidmakthållandefasen. 
Underhåll, utbildning, reservmateriel 
och modifieringar kan också ske inom ett 
samprojekt Vidmakthållandefasen blir 
förhållandevis viktigare om initialkost
naderna kan minskas genom samprojekt 

Värdering av ett verkligt samprojekt 
kräver noggrant övervägande och detal
jerade faktauppgifter. Mina metoder och 
modeller kan då utnyttjas för att på ett 
strukturerat och vetenskapligt under
byggt sätt angripa problemet. Principer
na och angreppssättet utgör alltså det hu
vudsakliga resultatet. 

Samprojekt kan ge andra fördelar än 
rena serieeffekter. Den ökade totala 
ekonomiska ramen ger tillfälle till tek
niksteg som skulle varit för riskfyllda i ett 
singelprojekt. Samprojekt kan också 
medföra nackdelar. De olika parternas 
tidsplaner bör vara så lika som möjligt. 
Vinsterna avtar med ökande skillnader. 
Projektledning försvåras av ett ökande 
antal involverade parter. Design av de
signprocessen och organisationen måste 
ägnas samma omsorg som design av pro
dukten. Värdering av samprojekt inne
bar också värdering av risker. Jag har 
behandlat risker kvalitativt. En värde
ring av ett verkligt samprojekt kräver 
förmodligen resultat innehållande kvan
titativa riskvärderingar. 

Slutord 
"Contributing to the commercial compe
titiveness of our maritime industries 
should be among the most important ob
jectives of the Navy" Captain Clark Gra
ham, USN, 1992 
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Korresponderande ledamoten 
WALTER WICKLUND 

Förre överingenjören Walter Wicklund, som varit tillför

ordnad huvudavdelningschef vid FOA, har som konsult 

medverkat i metodikutveckling och utvärdering av 
ylattackens effekt 

Ytattackflotti/j prövad 

Ledamoten Göran Frisk har i nr 2194 av TiS i sin tlrsberättelse gett en bild av bl a 

ylattackens uppgifter och effekt. Denna effekt har ytterligare analyserats inom det 

systemför Operativ Prövning och Analys av System (OPAS), som initierats av förre 

ÖB. Resultatet styrker ptl det flesta punkter Göran Frisks uppfattning. 

OP AS tillkom som en följd av en uttalad 

önskan att få en bild av olika befintliga, 

större systems verkliga prestanda i en re

alistisk miljö. Grundtanken var att så 

långt som möjligt genom realistiska öv

ningar, där motståndaren "spelas" på ett 

trovärdigt sätt, där motmedel av olika 

slag utnyttjas och där förluster avdöms 

kontinuerligt få en bild av ett troligt hän

delseförlopp. Berörda militära chefer, 

försvarsgrenschefer och militärbefälha

vare, fick ansvaret för det operativa ge

nomförandet, medan FOA fick ansvar 

för metodik. Dessutom angav ÖB, att 

FOA skulle ges en tung roll i resultatut

värderingen bl a för att säkerställa objek
tiva resultat. 

Den ursprungliga tanken, att genom 

ett stort upplagt försök med hela förband 

genom en omfattande registrering och 

dokumentation skapa en tillförlitlig bild 

av effekten visade sig inte genomförbar 

med rimligen tillgängliga ekonomiska re-

surser. Att t ex praktiskt bestämma ver

kan av stridsdelar i olika mål skulle kräva 

omfattande försök . Ett enstaka prov

ningstillfälle kan heller aldrig ge ett ge

nerellt användbart resultat. Den generel

la metodik, som utarbetades, kom därför 

att innebära en blandning av praktisk 

prövning och teoretiska beräkningar. I 

metodiken ingår fyra faser nämligen, 

- studier genom spel av den aktuella 

situationen i syfte att klarlägga kritis

ka funktioner och kunskapsluckor 

- systemprövningar av ingående delsys

tem, där ytterligare kunskap erfordras 

- förbandsprövning av hela det pröva

de förbandet eller, om detta inte är 

möjligt, större delfunktioner under 

speciellt anpassade större övningar, 

där prövningsyftet går före övnings
syftet 

- analys och utvärdering av resultatet 

med variationsanalys för att få fram 

generellt gällande resultat. 
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Som ett av de första i ett antal pågåen
de projekt har nu värdering av ytattack
ens effekt i anfallsföretag genomförts. 
Ett viktigt ingångsvärde i prövningen är 

givetvis motståndarens kvalitet och 
kvantitet. Ytattackens anfallsföretag 
skall gälla ett överskeppningsföretag, 
men i dagsläget föreligger knappast ett 
sådant hot. ÖB angav då, att hotet skulle 
utgöras av en motståndare, där i dag be
fintliga tekniska system efter en återupp
byggnad under ett angivet antal år skulle 
ha återfått sin ursprungliga effekt och 
där numerären skulle medge ett måttligt 
stort överskeppningsföreta g. Det bör på
pekas, att prövningen endast omfattade 
ytattackens effekt i anfall mot en samlad 
överskeppning, det "klassiska" fallet, 
och inte andra sätt att lösa sina uppgifter. 
Det som prövades var den vid prövnings
tillfället aktuella ytattacken, dvs huvud
sakligen robotbåtar och patrullbåtar. 
Under de förberedande spelen framkom 
ett antal viktiga punkter, där kunskapslä
get bedömdes behöva förbättras. 
- vilka möjligheter har vi att upptäcka 

och identifiera ett överskeppningsfö
retag 

- vilka möjligheter har motståndaren 
att upptäcka och identifiera vår ytat
tack 

- vilken effekt har våra vapensystem, 

speciellt de tunga sjöbotarna 
- vilken effekt har vårt luftförsvar mot 

robotanfall 
- vilka möjligheter har cheferna att på 

tillgängligt underlag fatta riktiga beslut. 
Den tredje och den fjärde punkten be

handlades vid särskilda systempröv
ningar, som sedan bl a gav underlag till 
avdömningar under förhandsprövning
en. Övriga punkter belystes under för
bandsprövningen och genom jämförelser 
med tidigare övningar. 
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Vid prövning av luftförsvarssystemet 
är det största problemet att alla övningar 
av naturliga skäl görs mot flygplan, med
an de viktigaste verkligen målen utgörs 
av robotar, som är små mål, ofta går på 

låga och krökta banor och i en del fall 
med hög överljudsfart. Under övningar 
uppnås som regel goda resultat med ka
nonluftvärn. Under systemprövningen 
av luftförsvaret utfördes praktiska prov 

mot flygplan och av flygplan bogserade 
mål, som flög på "robotliknande" banor. 
Resultaten beträffande upptäcksavstånd 
och tider för eldöppning fick sedan om
räknas till motsvarande värden mot ro
botar. Verkan av krevader mot robotmål 
beräknades teoretiskt med stöd av vissa 
försök liksom verkan av passiva mot
medel. 

De dominerande vapnen i en sjöstrid 
är numera de tunga sjömålsrobotarna. 
Dessa skjuts på mycket långa avstånd, 
ofta mot mål bortom horisonten, varvid 
målinmätning sker från en annan platt
form än skjutande fartyg t ex helikoptrar. 
Under systemprövningen av robotsyste
met genomfördes fingerad skjutning mot 
mål till sjöss, varigenom man fick under
lag för bedömning av bl a träffsannolik
het. Förloppet efter avskjutning fick där
emot simuleras, varvid en resulterande 
utslagningssannolikhet i målförbandet 
kunde beräknas. 

Förbandsprövningen hade formen av 
en stort upplagd taktisk övning med sto
ra delar av kustflottan, marinkommando 
syd och flygvapnet som medverkande. 
Den skiljde sig från vanlig övning genom 
att ett avdömningssystem i "real time" 
tillämpades, som medgav utslagning av 
enheter under själva företaget. Prövning
en omfattade tiden från utlöpandet till 
och med stridens genomförande och ge
nomfördes helt under mörker under no-

AnsvorFöA 
(CMdeltor) Metodförsök och utredningar 

l 
l.edningsgrvpp tillsölb 

Ansvor CM 
(FöA deltor) 

J 

Systemprövningar 

Fötbond.sprövning 

Värdering 

Den vid FOA i samarbete med berörda staber och Kustflottan genomförda metod

utvecklingen gav rekommendationer för den tillämpade prövning, som genomförts 

under ledning av Chefen för marinen. Figuren illustrerar i stora drag ansvarsfördelning 
och arbetsgång. 

vember 1993. Ytattackflottiljen var från 
början intakt och understöddes av heli
koptrar. Spaningsflyg och attackflyg dis
ponerades på båda sidor. Efter övningen 
analyserades den omfattande dokumen
tationen av FOA tillsammans med kust
flottan, och resultatet blev en klar bild av 
vad som händer under prövningen och 
varför. Detta resultat utvärderades se
dan av en av chefen för marinen tillsatt 
utvärderingsgrupp, i vilken representan
ter för marinen, flygvapnet och FOA del-

tog. Utvärderingsgruppens rapport över
lämnades sedan av chefen för marinen 
till ÖB. 

Hur gick det då? 
Detaljerna i avdömningen är givetvis 

inte öppna, men några allmänna resultat 
kan redovisas här. Prövningen genom
fördes enligt den utarbetade metodiken 

och bedöms ha gett en god belysning av 
frågan om ytattackens effekt i anfall mot 
ett överskeppningsföretag. 

På de fem ovan angivna huvudfrågor-
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na fick man i stort sett följande svar. 
En motståndare har mycket svårt att 

oupptäckt genomföra en tra~sport av an
tagen storleksordning över Ostersjön. 

Om vår ytattack uppträder med farty
gen spridda i skärgård eller kustnära är 
de mycket svåra att upptäcka och identi
fiera. Till sjöss är de lättare att upptäcka 
men svåra att identifiera, särskilt om an
nan trafik förekommer. 

Vårt sjörobotsystem har mycket god 
effekt mot en transportstyrka genom god 
precision och låg sårbarhet vid luftvärns
motverkan. 

Moderna robotar, särskilt på krökta 
banor och med hög överljudsfart, är svå
ra att bekämpa med kanonluftvärn. 
Ökad vikt bör läggas på försvar med pas
siva medel och taktiskt uppträdande. Det 
bästa skyddet är att inte bli upptäckt och 
identifierad. 

Dagens underrättelse- och sambands-
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organisation ger förbandschefer till sjöss 
goda möjligheter att fatta beslut på ett 
adekvat underlag. 

Sammanfattningsvis visar prövningen, 
att en intakt ytattackflottilj har stora möj
ligheter att upptäcka och effektivt bekäm
pa ett överskeppningsföretag. Lufthotet 
mot egna fartyg reduceras i första hand 
genom taktiskt uppträdande framför allt 
kustnära och i skärgård. Effekten av an
fallet kan förväntas bli så stora, att en 
motståndare måste vara mycket tveksam 
till att sätta in ett överskeppningsföretag 
så länge svenskytattack är intakt. En för
bekämpning av ytattacken kan då ge en 
ökad förvarningstid för övriga enheter i 
invasionsförsvaret. 

Prövningen har gett en nyanserad och 
trovärdig bild av ytattackens effekt. Den 
har genomförts i förtroendefull samver
kan mellan i första hand kustflottan och 
FOA. 

ENDURE NO MAKESHIFTS- SOME 
NAV AL RECOLLECTIONS 

Författaren, Admiral of the Fleet Henry 
Leach, började sin karriär i Royal Navy 
1937 som trettonårig kadett och lämnade 
den aktiva tjänsten 1982. Han är son till 
en synnerligen skicklig och välkänd sjö
officer, Captain John C. Leach, MVO, 
DSO, RN. Denne stupade, "in action", 
som fartygschef på HMS Prince of Wa
les, när detta slagskepp sänktes av ja
panskt flyg utanför Malaysia 10 decem
ber 1941. Henry Leach tjänstgjorde un
der denna tid ombord HMS Mauritius 
som också befann sig vid marinbasen i 
Singapore. Sista mötet mellan far och 
son, ägde rum några timmar innan Prin
ce of Wales avseglade för sin sista resa. 
Sökandet efter fadern bland de överle
vande är beskrivet med stor känsla och 
exakthet. Det råder inget tvivel om att 
fadern och faderns död på många sätt 
påverkat Henry Leach's hela karriär. 

I förordet skriver författaren att bo
ken är varken en självbiografi eller en 
fullständig memoarbok. I boken beskri
ves intressanta personligen upplevda 
händelser från en amirals 45-åriga tjänst 
i Royal Navy. I boken återfinns aldrig 
någon form av personangrepp, men när 
författaren framför kritik, så är det en
dast för att klarlägga eller tillrättalägga 
sakförhållanden. Alltid med avsikt att ta 
lärdom av vad som hänt. Av sekretesskäl 
har naturligtvis flera händelser ej kunnat 
medtagas, men bokens 280 sidor inne
håller många intressanta episoder från 
vad en brittisk sjöofficer varit med om 
under 45 års tjänst i krig och fred . 

Under andra världskriget tjänstgjorde 
Henry Leach som kadett huvudsakligen 

Bokrecensioner 

till sjöss i Norra Atlanten på ishavskon
vojer samt i Fjärran Östern. Han deltog 
bl a i Scharnhorst's vid sänkningen under 
tjänst ombord på slagskeppet Duke of 
York. Efter tjänst på jagare 1945-46 i 
Medelhavet genomgick Leach artilleriut
bildning och tjänstgjorde i olika artilleri
befattningar under tiden 1948-51 för att 
sedan bli artilleriofficer på kryssaren 
Newcastle i Fjärran östern åren 1953-55. 
stabstjänst 1955-59, varefter följde chefs
skap på jagare och fregatter. Efter att ha 
varit Director of Naval Plans blev Leach 
chef på Commandofartyget Al bion. Där
efter följde befattningen som Assistant 
Chief of Naval Staff (Policy) 1971-73, 
följt av Flag Officer First Flottilla 1974-
75, Vice Chief of Defence Staff 1976-77, 
C-in-C Fleet and Allied C-in-C, CHAN
NEL and Eastern Atlantic 1977-79, 
Chief of Naval Staff and First Sea Lord 
1979-82. 

Amiral Leach lämnar en ingående 
beskrivning åt vad som låg bakom försla
gen om neddragningar inom Royal Navy 
i försvarsplanerna i början av 1980-talet. 
Bl a förslaget att sälja hangarfartyget In
vincible till Australien. Försvarsminis
tern, Mr Nott, planerade att minska Roy
al Navy dubbelt så mycket som armens 
och sju gånger så mycket som Royal Air 
Forc's minskningar. Som väl var genom
fördes ej förslagen och Falklandskriget 
visade tydligt att Mr Nott's förslag ej var 
väl underbyggda. 

Boken lärenar en mycket intressant 
bild av förspelet till Falklandskriget 
Leach var Mrs Thatcher's högra hand 
under såväl förberedelserna som genom-
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förande t av kriget. Beslutet om att sända 
sjöstyrkorna och därmed integrerade 
mark- och flygstridskrafter fattades en
ligt mångas uppfattning av Mrs Thatcher, 
helt med stöd av Förste Sjölordens utta
lande att operationen var utförbar. 

Efter sin pensionering är Henry 
Leach i full verksamhet som Chairman 

of St Dunstan's ( en organisation som 
verkar för de som blivit blinda i försva
rets tjänst ), King Edward VII Hospital 
(ett sjukhus för försvarets personal och 
deras anhöriga), President of the Sea Ca
dets, Governor för flera skolor. Han är 
vidare Freeman of The Merchant Tay
lors, The Shipwrights och The City of 
London. På sin fritid ägnar han sig åt 
fiske, jakt och trädgårdsarbete. 

Nils Rydström 

ENDURE NO MAKESHIFTS - Some 
Naval Recollections 
Admiral of The Fleet Sir Henry Leach, 

GCB 
Förlaget Leo Cooper, Pen & Sword 

Books Ltd 
Freepost, 47 Church Strect, BARNSLEY, 
South Yorkhire S70 2 BR, Storbritannien 

STRIDEN OM FALKLANDSÖARNA 
- tOODAGAR 

Marinlitteraturföreningen är att gratule
ra till utgivningen av "Striden om Falk
landsöarna - 100 dagar" (ISBN 91-
85944-14-9, Abrahamsons Tryckeri, 
Karlskrona), en översättning av amiral 
Woodwards bok "ONE HUNDRED 
DA YS. The memories of the Falkland 
Battle Group Commander" (London 
1992). Den livfulla och intressanta skild
ringen kan på detta sätt nå en större läse
krets. Amiralen har assisterats av yrkes-
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författaren Patric Robinson, som kan 
misstänkas ha bidragit till den lättillgäng

liga formen. 
Även om det är minnen, som berättas, 

är det inte till alla delar självupplevt. 
Rapporter från olika underlydande ger 
stark färg åt framställningen. Den tidiga
re officerskarriären beskrivs kort i ett ka
pitel, men i övrigt rör sig allt kring Falk

landskriget 1982. 
Många erfarenheter har dragits av 

detta krig. En del gjordes omgående på 
platsen för att undvika upprepade miss
tag. Detta var det första sjö-luftkriget, 
där robotar och telestridsmedel nyttjades 
i stor utsträckning. Underhållsproblemen 
långt från egna baser var stora och även
tyrade den brittiska insatsen. Sambands
nätet överbelastades ibland, vilket ledde 
till viss förvirring, t o m en vådabeskjut
ning. Vädret slet hårt på män och materi
el. 

Författaren har en välgörande distans 
till sig själv i sin mycket öppenhjärtliga 
skildring. Hans känslor gentemot mass
media och deras nyhetsbevakning kan 
man ha stor förståelse för. Förhållandet 
till underlydande på alla nivåer lyser ofta 
fram. Sammantaget blir boken ett äre
minne över deltagarna av alla grader -
både dem, som stupat och de överlevan
de . 

Översättningen har gjorts av Louise 
Hadorph Holmberg och Cay Holmberg. 
Det senare namnet borgar för att den 
sjömilitäre läsaren skall känna sig hem
ma i miljön. Då jag inte är någon språk
man, skall jag inte vara kritisk. Kanske 
går dock en eller annan metafor eller ny
ans förlorad. Desto gladare blir man att 
epilogens eleganta spark åt den byråkra
tiske slaven på triumfvagnen bibehåller 
sin skärpa. 

Per Insulander 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11 .30-13.00. Under tiden 
då mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommarsemester un
der juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse 
med bibliotekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar 

Nordanfors. 

Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62 

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

Biblioteket i STOCKHOLM 
är uppdelat i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och 
kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotell. Den 
äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korre
sponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Person
datorn finns på Jungfrugatan. 

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överens
kommelse med bibliotekarien. Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 
0221-301 30. Bibliotekets postadress är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. 
Telefon: 08-664 70 18 (till Jungfrugatan) överkopplad till bibliotekariens bo
stad, då han ej finns i biblioteket. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

[8) ~ l[Q)~~~~%7 
innehåller f n drygt 33 000 bildkartonger med över 100 000 bilder, sys
tematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler 
Jungfrugatan 51. Arkivet handhas av korresponderande ledamoten, 
överstelöjtnant Stellan Bojerud, och (efter eget åtagande) redaktör 
Richard Areschoug, Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57 Stockholm, tel 08-

782 98 37. 
Om Du villlåna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug. 

Har du själv några bilder 
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, 
reproduktioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande 
mariner, både utlandet men framför allt svenska marinen, d v s både 
flottan och kustartilleriet. Sänd dem i så fall till Areschaug eller till 
Sällskapets sekreterare. 
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Versatile propulsion 

Fis .. .. ii.i<r 

No ma tter what your priori t ies ma y be- f u el 

economy, high comfort, good man oeuvr

a bility, stea lth p roperties , relia bility or 

wo rld-wide service facilities- we' re certa in 

to merit your confidence. 

O ur producr range covers all elements 

of propulsion- from high-skew controlla ble 

and fix ed pitch propellers to warer-jet u nits, 

and from tunnel tl1rusrers to rotata ble 

thrusters. To link it all, o ur elec tronic con

tro[ system will make the individual units 

into a high-tech propulsion sys tem. 

Be it a ferry, tug, dredger, tanker, 

lu xury yacht or naval vessel- KaMeWa has 

more to offer. 

EXCELLENCE IN PROPULSION 

KaMeWa AB. 
Box l OJ O, S-68 1 29 Kri stin ehamn, Swed en . 

Tel in t +46 550 840 00. ::ax +46 550 18 1 90. 
Telex 660 50 ka mewa s. 

l 



Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 

att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän

het. 
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik

lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö

väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten

skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

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

Tävlingsskrifter för år 1995 skall senast den l september 1995 vara Sällskapet 

tillhanda under adress: 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 

Box 10186 
100 55 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 

namn och adress. 
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me

dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i 

Sjöväsendet, publicera inlämnad- även inte belönad- tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Taroms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 

inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 

och hjälpmedel- navigation och sjöfart. 
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 

om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 

vid Sällskapets högtidsssammanträde. 
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1994 skall skicka in utred-

ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 

Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1995. 

Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 
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POSTriDNING 

----------------- ~ ~· 
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371 38 KARLSKRONA 

Efter noggrann utvärdering 
Kustbevakningen har tillsammans med Karlskronavarvet 
och Försvarets Materielverk under ca ett år utfört ingående 
prov med sitt nya bevakningsfartyg KBV 301. 

Alla marknadens förekommande motorfabrikat i aktuell 
effektklass har jämförts i detalj. 

Del slutl iga valet föll på MTU-Mcrcedes Benz 12-cyl indriga 
dieselmotorer, effekt. 1.000 hk. 10 effektiva kustbevaknings
fartyg är nu beställda på Karlskronavarvet 

MTu slår för Motoren und Turbinen Union som ingår 
i Daimler I3cnz-koncernen . 

. MARINDIESEL 
KajplaLc; 17, Söder Mälarstrand. 118 25 Slockholm. Tel 08- 668 01 60. rax 08- 66~ 30 12 

.. 
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