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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/2008. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen 27 augusti 2008 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum på Kastellet, Kastellholmen i närvaro av 28 ledamöter 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamoten Sture Ödner 

och ledamoten Johan Onnermark av lidit. 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll som godkändes och lades till hand

lingarna . 

§ 4 Beslöts att korresponderande ledamoten Jarl Elisen förs upp som ordinarie leda

mot. Beslutet förklarades för omedelbart justerat. 

§ S Beslöts om ändring av stadgarnas tillämpningsbestämmelser enli gt vilande förslag 

från föregående sammanträde. 

§ 6 Beslöt att högsta antal att inväljas under 2008 skall vara en hedersledamot, sex 

ordinarie ledamöter och tre korresponderande ledamöter. 

§ 7 Beslöts att fastställa styrelsens förslag till rangordning vid val av nya ledamöter. 

§ 8 Föredrog ledamoten Sten Göthberg utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen r. 
§ 9 Ordinarie ledamoten Carl Öhrström höll inträdesanförande under rubriken "Alli

ance Contracting - ett alternativ vid anskaffning av komplex försvarsmateriel". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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H. 

Nr 6/2008. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 
onsdagen 24 september 2008 
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficersmässen, m/s Segelkronan, vid Östra Brobänken på 
Skeppsholmen i Stockholm i närvaro av 33 ledamöter. 

§ 2 Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Gunnar Back och 
korresponderande ledamoten Stig Notini avlidit. 

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll, som godkändes och lades till hand
lingarna. 

§ 4 Omvaldes ledamöterna Sölve Larsby och Sten Göthberg och nyvaldes ledamoten 
Per Jenvald (nyval) som styrelseledamöter för verksamhetsåren 2009-2010. Val
des ledamoten Erik Andersson som styrelseledamot 2009 som ersättare för leda
moten Michael Zell, som avsagt sig uppdraget på grund av utlandstjänst. 

Ledamoten Bo Rask valdes till akademiens sekreterare. 

Förslag till ny styrelsesuppleant förelåg ej varvid detta val hänsköts till nästa 
akademisammanträde. 

§ 5 Omvaldes ledamöterna Sune Birke och Nils Eklund som förtroendevalda reviso
rer och Per Magnusson som auktoriserad revisor. Omvaldes Håkan Rugeland och 
Hans Wieklander som revisorssuppleanter för 2009 

§ 6 Genom ändringarna i stadgarnas nya tillämpningsföreskrifter erfordras längre tid 
för förberedelser, varför förslag till och val av valberedning hänsköts till nästa 
ordinarie sammanträde. 

§ 7 Beslöts att tilldela fil. kand Nicolas Ellis akademiens medalj i silver. 

Motiv: "Nicolas Ell is har under en följd av år arbetat med katalogiseringen av akademiens bib
liotek. Som en del i detta arbeta har han också katalogiserat alla artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet 
(7433 artiklar) från den första utgåvan 1836. Denna katalogisering finns nu tillgänglig på akade
miens hemsida. Hans arbete innebär att akademien kan erbjuda tillgång till alla artiklar i Tidskrifri 
Sjöviisendet som publicerats under 172 år och akademiens biblioteks samlade titlar." 

Beslöts att tilldela ledamoten Herman Fältström akademiens medalj i guld . 

Motiv: " Styrelsen föreslår att ordinarie ledamoten Herman Fältström tilldelas Kungl. Örlogsman
nasällskapets guldmedalj i samband med att han efter 17 år lämnar det aktiva styre lsearbetet som 
akademins sekreterare. Herman Fältström har under alla dessa år på ett synnerligen engagerat sätt 
drivit det dagliga arbetet inom KÖMS och då främst genom att planera och genomföra högtids
sammanträden , akademisammanträden och styrelsesammanträden. Härutöver har han varit den 
drivande kraften vid genomförande av omfattande symposier såsom 'Baltic Future'- ett uppskat
tat arrangemang, som genomförts i samverkan med bl. a. TYA och KSLA. Genom sitt starka 
engagemang har han bidragit ti ll att KÖMS fått en tydl ig plats bland de kungliga akademierna i 
Sverige. Därtill har Herman Fältström varit akademins arbetande representant inom forsknings
projektet Försvaret och Kalla Kriget, som bedrivs i samverkan med Kungl. Krigsvetenskapsaka
demin och Försvarshögskolan." 

§ 8 Inträdesanförande hölls av ordinarie ledamoten Rikard Askstedt under rubriken 
"En utvecklad och tillämpad ekonomistyrning -intressant inspel eller dimensio
nerande för försvarsmaktsplaneringen T'. 

§ 9 Ordinarie ledamoten Erik Andersson föredrog utdrag ur årsberättelse för veten
skapsgrenen IT. 
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§ l O Förrättades val av nya ledamöter enligt följande: 

Hedersledamot 

Ledamoten Herman Fältström 

Ordinarie ledamöter 

Kommendör Jonas Haggren 

Kommendörkapten Bo Berg 

Kommendörkapten Pär Flyghed 

Civilingenjör Per Stefenson 

Jur. kand Richard Tornberg 

Överstelöjtnant Roger Nilsson 

Korresponderande ledamöter 

Musikdirektör Andreas Hanson 

Verkställande direktör Berit Blomqvist 

PersonalchefMikael Brännvaff 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Ändrad adress? 
Det är av största betydelse att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. Vänligen anmäl detta snarast till 
antingen secretary@koms.se eller editor@koms.se. Sådan anmälan kan också göras 
brevledes till Redaktionen för TiS , c/o Wigert, Pilgatan 5 A, 325 36 VÄXJÖ 
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Redaktören har ordet ... 

Det har varit en ganska så hektisk period de senaste månaderna för att kunna fardigställa 
extranumret av TiS , som således blev den tredje utgåvan för 2008. Jag hoppas att bud
skapet om framtid en för Marinen ~oro och förhoppningar ~ trängt fram till en större 
skara läsare, som omfattar riksdagens ledamöter, regeringen, myndigheter, media och 
även olika företrädare för Försvarsmakten i allmänhet och då i synnerhet till de, som 
är verksamma i den marina försvarsorganisationen . Detta arbete har inte förhindrat och 
därmed heller inte försenat arbetet med den ordinarie utgivningen. Här hittar Du huvud
dragen av innehållet i detta nummer: 

Två inträdesanföranden 
Ledamöterna Carl Öhrström och Rikard Askstedt har i sina anföranden uppehållit sig 
vid ekonomiska spörsmål, där den förstnämnde ser och granskar möjligheterna för För
svarsmakten i samverkan med FMV att på ett annorlunda sätt planera och genomföra 
stora och komplexa upphandlingar med en ökad riskspridning. I det andra inträdesanfö
randet behandlas möjligheterna till en förbättrad ekonomistyrning av Försvarsmaktens 
verksamhet, som ju för närvarande är föremå l för stor och kritisk uppmärksamhet. 

Personalförsörjning inom Försvarsmakten 
I sin årsberättelse inom vetenskapsgrenen TT lämnar ledamoten Erik Andersson en redo
görelse om hur det komplicerade arbetet med att införa ett nytt personalförsörjningssys
tem. Det är omfattande arbete, som just nu är på väg mot ett genomförandeskede. 

Myterna kring försvaret 
I sin artikel med den rubriken tar ledamoten Magnus Haglund upp tankar om hur den 
tidigare organisationen av svenskt mobiliseringsförsvar egentligen såg ut och hur vi var 
rustade för att kunna möta ofred och jämför detta med införandet av det idag gällande 
insatsförsvaret Var den gamla invasionsförsvarsorganisationen mera grundad i lokalise
ringspolitik och försvarsindustrins behov än för förmågan att verkligen försvara landet i 
händelse av krig? Intressant och tankeväckande läsning' 

Jagardagen 23 maj 2008 
Med anledning av introduktionen av en ny modell av jagaren HMS Halland på Sjöhisto
riska museet andordnades där ett symposium på temat jagare med många intressanta fö
redrag om fartygstypens tekniska utveckling genom åren och dess användning i svenskt 
försvar. För att komplettera denna bild med motsvarande utveckling inom Royal Navy 
medverkade den tidigare kommendören David Pentreath med en intressant presenta
tion i ämnet. Hans fö re läsning omfattade även hans egna erfarenheter av deltagandet i 
Fa lklandskriget som fartygschef. Denna del av hans föreläsning kommer att presenteras 
i årets sista utgåva av tidskriften. 
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Vad händer med ubåtar, som tas ur tjänst? 
Jo, många sådana hamnar på museer runt om i världen , medan det stora flertalet skrotas 
huggs upp och kanske blir rakblad. Ledamoten Jan Nordenman berättar i s in artikel 01~ 
hur ett antal ubåtar bli vit museiobjekt. Artike ln ger en intressant beskrivning av hur ett 
stort antal ubåtar har hamnat i muse ivärlden och bakgrunden till varför de har blivit 
museiföremål. 

Det är min förhoppning att läsaren skall finna glädje och nytta av att ta del av detta mlln
mers skiftande innehåll. 

Lars Wigert 

Hos oss är det kunderna som styr 
Oavset t fa rtygstyp , följer vi på Stena en stark ledstjärna: att ta hand om det viktigaste vi har långsikt igt- våra kunder. 

Vi gör vår del fö r att stödja deras verksa mhet. samtidigt som vi bidrar t ill sam hället i sto rt. Vi gör det idag och vi tän ker 

for tsätta att göra det. genom att all tid sätta kunskap, kva li te t och säkerhe t främs t. Den här inställn ingen t illå ter oss att 

transportera allt från män niskor och papper t ill olja och lastb ilar, på ett på litl igt , kostnadseffekt ivt och miljövänl igt sätt. 

Då är det inte konstigt att det al ltid är du som kund som styr vår tillväxt och utveckling. 

D 
stena 
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Minnesteckningar för år 2008 

Per W. Bol/e 

Kommendörkaptenen av J .graden Per Wilhelm Bol le avled den 18 november 2007. Han 

var född i Stockholm den 4 december J 920 av ekonom Ragnar Boll e och hans hustru 

Gerda, född Abrahamsen. 
Per Boll e började som sjöofficersaspirant J 94 J och utnämndes till fånrik J 944. Detta 

innebar att han kom att tillhöra den första årskurs , som fick s in landutbi ldning vid den 

då nybyggda Kungl. Sjökrigssko lan vid Näsby all e. Det innebar också att utbildning i 

sjötjänst skedde ombord på en så gott som mobiliserad flotta med de erfarenheter detta 

gav. Bland annat fick Per Bolle uppleva pansarskeppsepoken vid placering på pansar

skeppet HMS Sverige. 
Han genomgick särsk ild art ill eriutbildning 1953- J 955. Hans landtjänst kom att om

fatta tjänst vid artilleridepartementet vid dåva rande Karlskrona örlogsvarv. sjökommen

deringar var kryssarna HMS Tre Kronor och HMS Göta Lejon samt de då nybyggda 

jagarna HMS Halland och J-/MS Småland. Per Bolles erfarenheter från denna tid gjorde 

honom vä l ägnad att vara flottiljadjutant på J .jagarflotti lj en fram till 1962, då han bör

jade lång tjänst vid dåvarande Marinförvaltningen , där han tjänstgjorde fram till pen

sioneringen. 
Under tjänsten där kom Per Bol le att medverka vid framtagningen av zonrör för både 

40 mm och 57 m111 luftvärnsammunition, som innebar att luftvärnet ombord blev avse

värt effektivare. l samband med upprustning av ubåtsjakten deltog han vid framtagning 

av incidentvapen. Han var under denna tid en ofta an litad expert i artillerifrågor. 

Per Bolle utnämndes 1966 till kommendörkapten av l.graden. 

l kamratkretsen var Per Bolle mycket uppskattad för sin vänliga attityd, för s itt lugna 

sätt, sin positiva syn och underfundiga humor. 

Hans närmaste anhöri ga är barnen Margareta, Pans Peter, Ulrika Britta och Fredrik. 

Per Bolle inva ldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1968. 

Av hedersledamöterna Bengt Rasin och Per Rudberg 

Daniel G Harris 

Korresponderande ledamoten Daniel G Harris avled den J 9 november 2007 i en ålder 

av 92 år. Därmed hade en marinhistoriker och Sverigevän mönstrat av för gott. Jag erin

rar mig i skrivande stund med visst vemod en ljummen majkväll i Stockholm, då Dan 

Harris hade hå llit sitt inträdesanförande vid ett sammanträde på Skeppsholmen. Som 

akademiens sekreterare hade jag förm ånen att få promenera tillsammans med honom in 

mot staden. Han hade vid sammanträdet presenterat s itt stora arbete om Fredrik Henrik 

af Chapman, som hade kommit ut på engelska 1989. När vi passerade Nationalmusei 

byggnad stannade han upp och sa, att nästa byggnad vid Strömkajen hade han ett starkt 

personligt minne av. Han var ursprungligen från den kanadens iska östkusten och tjänst

gjorde 1940- J 946 som biträdande brittisk marinattache i Stockholm. Han hade varit en 
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av de första allierade officerarna att ta sig in i den byggnaden, eftersom där hade den 

tyska legationen var it inrymd och nu , direkt efter den tyska kapitulationen, gällde det att 

så snabbt som möjligt ta byggnaden i besittning för att om möjligt leta upp eventuell a 

kvarlämnade handlingar och kryptonycklar, som kunde vara bra att ha för att kunna 

avveckla kriget i Europa och kriget i Asien, vi lket ju ännu pågick. Jag fick lätt A era tan

keställare och då bland annat att det in te var så särskiljt länge sedan det stora kriget hade 

pågått i Europa och att britterna alltid är mycket verklighetsnära och realistiska även i 

svåra eller egendom li ga situationer. 

Daniel Harris bibehöll sina intressen för Sveri ge och Norden även senare, när han 

1946 gått in i reserven . 1963 flyttade fam ilj en - hans fru hette Marianne och var svenska 

- till Ottawa i Kanada. [ sitt hemland deltog han sedermera i uppbyggnaden av flera 

marina museer bl. a. i Vancouver och Kingston. Hans kontor på National Energy Board 

blev till en mötesplats även för andra med intresse för Skand inav ien, vilket resulterade 

i att Canactian Nordie Society bildades med Daniel Harris som dess förste ordförande. 

Han intresse för äldre skeppsbyggnad och marinarkeologi gjorde honom förstås till fö

reläsare i dessa ämnen, men han föreläste även 0111 många andra skandinaviska mari

tima ämnen. För detta arbete med att stödja den svenska kulturella intressen erhö ll han 

välförtjänt också Nordstjärneorden. Han behärskade det svenska språket utmärkt och 

har genom åren publicerat en mängd anmäl ningar och recensioner av nordiska maritima 

böcker och årsskrifter främst i Canadi an Nautica l Research Society' s Northern Mariner. 

Vid s in bortgång hade han även påbö1jat ett större verk om regalskeppet Vasa. Daniel 

Harris inva ldes som korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1989. 

Av ledamoten Magnus Haglund 

Sven Fagerlind 

Civilingenjör Sven Fagerlind avled den 2 januari 2008 i en ålder av 90 år. Han föddes i 

Stockholm och utbildade sig till civilingenjör och anställdes förs t Svenska Radioaktie

bolaget, varefter följde anställn ingar vid Ericsson i Mölndal och slutligen Ericsson cen

tralt i Stockholm. Hans yrkesskicklighet inom Ericssonkoncernen är allmänt omvittnad. 

Redan J 951 medverkade Sven Fagerlind i framtagandet av Elektroteknisk Handbok 

genom att dela med sig av sin stora kunskap om modulation och modulatorer. Under 

1970-talet var han chef för E ricssons s.k. Ml-division, som hade en utomordentligt stor 

betydelse för hela Ericssons tekniska utvecklig och kunnande. Senare blev han chef 

för Ericssons samlade engagemang inom hela försvarsområdet. Hans skicklighet som 

ledare sattes då på prov i samband med köpet av Datasaab. 

Sven Fagerlind hade vid sidan av sina stora tekniska kunskaper en omvittnat god 

förm åga att skapa positiva nätverk, som bidrog till att göra honom till en högt uppskat

tad chef. Han var ledamot av Kungl. Kr igsvetenskapsakademien. 

Sven Fagerlind valdes in som korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasäll

skapet 198 J. 
Av ledamoten Herman Fältström 
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Bjarne Grimstvedt 

Kontreadmiral Bjarne Grimstvedt föddes i Haugesund den 26 oktober 1929 och var son 

till skipsförer Bernt Grimstvedt och dennes hustru Marie. Han avled på samma ort den 

24 januari 2008. Närmast sötjande är makan Ingrid, född Krogh , och sönerna Eigil och 

Bernt med familjer. 
Den 9 apri l 1940 var han drygt tio år gammal och upplevde så lunda krigsåren och 

ockupationen i övergången mellan barndom och ungdom. Detta och förh ållandet att han 

växte upp i en sjöfartsstad med en far som var sjökapten inverkade på hans yrkesval, 

vi lket ledde till 40 års tjänst i den Konglige Norske Marinen och det norska försvaret. 

Bjarne Grimstvedt började s in militära bana som elev vid Sjökrigsskolan 1949. Efter 

avslutad utbildning där tjänstgjorde han under de första åren på ubåtar. 1958 var han en 

av de norska officerare, som for till Et iopien för att som rådgivare och instruktör bygga 

upp den Kejserliga Etiopiska Marinen. Efter återkomsten till Norge två år senare tjänst

gjorde han på jagare, innan han 1962 blev instruktör vid Sjömilitära Korpsen i H orten. 

Efter fem års tjänst där genomgick han Sjöförsvarets stabskola. Därpå följde omväx

lande kommenderingar till sjötjänst på jagare och befattningar i Sjöförsvarsstaben. 

1976 utbildades Bjarne Grimstvedt vid Försvarets högskola, där han sedan fortsatte 

som huvudlärare i tre år. 1980 utnämndes han till Chefför Kusteskadern. 1982 blev han 

stabschef i Sjöförsvarsstaben för att följande år utnämnas till kontreadmiral och Gene

ralinspektör för Sjöförsvaret. Han slutade s in aktiva tjänst i oktober 1989. 

Bjarne Grimstvedt var en särdeles duglig officer med en naturlig auktoritet och goda 

ledaregenskaper och åtnjöt stor respekt i det norska försvaret och dess sjöförsvar. Som 

pensionär bidrog han på olika sätt till att främja Försvarets intressen. Han deltog aktivt 

i omsorgen om krigsveteranerna och med att sprida kunskap om den norska marinens 

historiska arv. Sålunda knöts han till restaureringen av museifartyget KNM H itra iOslos 

hamn och till filmprojektet "Marinen i Krig". 
Som generalinspektör strävade Bjarne Grimstvedt att utvidga och fördjupa kontak

terna med den svenska marinen. Några omfattande skrift liga utfastelser krävdes inte för 

att bekräfta samarbetet. Det blev med tiden alltmer omfattande. Risken att det skulle 

bli tyngt av byråkrati var fortfarande liten med Grimstvedt som en av parterna. Ut

byte av erfarenheter av och samordning vid anskaffning av tunga kustartilleribatterier, 

robotar, torpeder och annan ammunition samt utbildning kan nämnas som exempel 

på då aktuella frågor. 1988 ti lldelades han utmärkelsen " Kommendör av l :a klass av 

Kunglig Nordstjämeorden" . Följande år invaldes han som hedersledamot i Kungliga 

Örlogsmannasällskapet 
Bjarne Grimstvedt engagerade sig djupt i vad han än företog sig. Han var uppriktig 

och rak i såväl tjänsten som privat och trivdes väl i sällskap med andra. Sverige hade i 

honom en sann vän . Han är i ljust minne bevarad hos de svenskar, som hade förmån en 

att möta honom i dåtidens norsk-sven ska försvarssamarbete. 

Av hedersledamolen Bengt Schuback 
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Carl Magnus Hesser 

Professorn och marinläkaren Carl Magnus Hesser av led den 5 februari 2008 i en ålder 

av 88 år. Carl Magnus Hesser var född och uppvuxen i Stockholm. Han påbötjade medi

cinska studier vid Karolinska in stitutet 1938. Som medicine kandidat och värnpliktig 

marinläkarstipendiat genomgick han 1942 dykutbildning vid flottan , och han kom se

dan att ägna s in medicinska och vetenskap liga gärning åt effekter av dykning och höga 

tryck på männi skan . Under krigsåren växlade han mellan tjänstgöring som marinläkare 

och medicinsk utbildning och forskning vid Karolinska Institutet. Han var bland an

nat engagerad i bärgningen av ubåten Ulven som sjönk utanför Marstrand 1943. Han 

presenterade 1949 sin doktorsavhandling "Central and chemoreflex com ponents in the 

respiratm·y activity during acid base displacements in the blood" . Carl Magnus Hesser 

valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1954. 
Carl Magnus Hesser nådde stora nationella och internationella framgångar i sitt 

forskningsfalt Han införde s.k. fri uppstigning som räddningsmetod för besättningen 

i en sj unken ubåt inklusive metoder att träna detta i en landbaserad simuleringsan lägg

ning. Han var först i världen med att kartlägga hur den fysiska arbetsförmågan ändrades 

vid höga lufttryck där bl.a. den höga gastätheten hindrade andningen. 
På den internationella scenen var han välkänd redan som ung och grundlade vid 

vistelse i USA på 1950-talet livsl ånga relationer med ledande forskare inom dykmedicin 

och besläktade områden. Han blev den första ordföranden i European Undersea Baro

medical Society. 
Av ledamoten Herman Fältström 

Sture Ödner 

Direktör Sture Ödner avled den 7 juni 2008 i en ålder av 87 år. Han föddes i Ödåkra i 

nordvästra Skåne, då en blomstrande sjöfartsprovins. Han bötjade sin sjöfartsbana hos 

Thorerederiet i Helsingborg. 1946 Ayttade han till Stockholm och arbetade som skepps

mäklare på Sveabolagets mäkleri , Emil R Boman AB. 1947 kom Sture Ödner till Sa lens, 

där han anställdes som befraktningsassistent på Sven Salen AB, företagets mäkleri. Han 

vann Sven Salens förtroende och anförtroddes allt större uppgifter. 1958 blev han vice 

vd och 1962 efterträdde han Sven Salen som verkställande direktör och koncernchef; 

befattningar som han upprätthöll i 20 år. 1975 börsnoterades företaget under namnet 

Saleninvest. Koncernen var verksam på många områden: kyl- och tanktransporter, torr

last- och färjesjöfat1, oljeprospektering och borriggar, marinteknik och agenturer. Sa lens 

blev under Sture Ödners chefstid ett av världens största sjöfartsföretag. 
Sture Ödner var en sk icklig affa rsman och en framgångsrik lagkapten - en kraft

full ledare som också hade förmågan att ge yngre medarbetare ansvar och fullmakter 

och skapade den s.k. Salen-andan. Han var en driven förhandlare med uppövad kal

kylförmåga. Därtill var han mer riskbenägen än de flesta och föredrog att tänka stort. 

Han var i synnerhet ansvarig för att Salens kylfart utvecklades till marknadsledande 

inom sin sektor. Det blev så smån ingom ett världsomspännande logistiksystem för ky lda 
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och frysta varor, som behärskade mer än 40 procent av sin marknad. Ett annat fålt, 
där Sture Ödners kreativitet skapade något nytt och bestående, var dagligvaruhandeln. 
197 J vände sig staten genom Per Åsbrink till honom och föreslog att Salens skulle ta 
band om Götaverken, som var konkursmässigt. Sture Ödner blev styrelseordförande i 
varvskoncernen. Det var en djärv satsning, som kunde ha utvecklats annorlunda om inte 
oljekrisen, valutasvängningarna och inflationen förryckt förutsättningarna. Götaverken 
såldes 1976-77. 

Under 1960- och 1970-talen växte rederiets tankflotta och hade ett antalmycket lön
samma år. I samarbete med Kockums utvecklades allt större fartyg för oljeindustrins 
växande behov. Efter 1970-talets oljekris förändrades också förutsättningarna för tank
farten radikalt och tankerflottan kom att belasta koncernens resultat under många år, 
vilket var en bidragande orsak till Saleninvests konkurs 1984. 

Sture Ödner hade också förtroendeuppdrag utanför företaget. Han var ordförande 
i Sveriges Redareförening under en storm ig tid på 1970-talet, han tillhörde Näringsli
vets Internationella Råd och satt i styrelsen för Atlas Copco. Sedan Sture Ödner lämnat 
Salens fortsatte han att investera i sjöfart och startade bl.a. rederiet Tanker Trading till
sammans med några av sina goda vänner i näringslivet. Han var även aktiv i Stockholm 
Chartering AB och TCB. Sture Ödner levde ett mycket verksamt liv. Han kommer att 
minnas som en märkesman inom svensk sjöfart. 

Sture Ödner valdes 1975 till hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Av korresponderande ledamoten Sven H Salen 

Johan Onnermark 

Marindirektören och civilingenjören Johan Onnermark avled den 7 juli 2008 efter en 
längre tids sjukdom. Han var född i Bromma, son till byrådirektören Artur Onnennark 
och dennes hustru Wanda. Hans närmaste är hustrun Madeleine samt systern Berit och 
brodern Bengt med familjer. 

Johan Onnermark avlade studentexamen i Ängby läroverk 1957 och antogs därefter 
som mariningenjörsaspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan. Efter fullgjord utbildning där 
och Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm utexaminerades han 1962 som civilingen
jör inom avde lningen för skeppsbyggnadskonst och anställdes samtidigt som marinun
deringenjör i Marinen. 

Johan Onnermark hade ett genuint intresse för ubåtsteknik och ubåtssäkerhet och 
genomgick under 1963 utbildning till ubåtsingenjör ombord i HMS Gripen. Efter en pe
riod vid Stockholms Örlogsvarv, då han även undervisade i skeppsbyggnadslära vid sjö
krigsskolan, kommenderades ban 1964 till Marinkommando Syd i Karlskrona som chef 
för ubåtsdetaljen vid Tekniska förvaltningen. Efter att ha återvänt till Stockholm, där han 
tillträdde som tjänstgörande mariningenjör vid Ubåtsbyrån i Kungl. Marinförvaltningen 
följde sjökommendering som divisionsingenjör och flottiljingenjör vid l .ubåtsflottiljen 
med placering ombord i HMS Vargen och HMS Patricia. 
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1968 gick flyttlasset till Amerika, där han tillträdde som biträdande marinattache vid 
ambassaden i Washington. Med sina djupa kunskaper och sitt engagemang kunde han 
där bl.a. bevaka och rapportera om utvecklingen inom ubåtsområdet 

1971 återvände Johan till Stockholm och Ubåtsbyrån vid Försvarets materielverk där 
han, först vid projektsektionen och sedan dykerisektionen, kom att bli en av förgrunds
gestalterna vid projektering och anskaffning av ubåtsräddningsfarkosten URF och Ma
rinens Dykericentrum, vars kammaranläggning för simulerad djupdykning vid invig
ningen låg i absolut framkant i världen. Han utnämndes 1972 till kommendörkapten 
och blev därefter chef för dykerisektionen. 1978 utsågs Johan Onnermark till chef för 
Ubåtsbyråns projektsektion. Denna befattning innehade han fram till 1981, då han läm
nade marinen för civil anställning vid Karlskronavarvet AB sedermera Kockums AB. 

Genom en överenskommelse mellan den svenske arbetsgivaren och Australian Sub
marine Corporation engagerades Johan Onnermark 1987 som kvalitetsansvarig för 
byggnationen av ubåtar av Collinsklass och flyttade till Australien, där han under tre år 
vid va rvet i Adelaide blev mycket uppskattad för sin integritet och noggrannhet. 

Åter i Sverige anställdes han som kvalitetschef vid Karlskronavarvet AB, men fick 
redan efter något år axla rollen som projektledare för minjaktfartyg beställda av Singa
pore Navy. En kvalificerad och annorlunda uppgift, som under långa tider krävde hans 
närvaro på plats i Singapore där ban möttes av respekt och erkännande från såväl bestäl
lare som leverantör. Efter avslutat minjaktprojekt blev han fram till sin pensionering 
2003 kvalitetsansvarig för tillverkningen av högbrodelen till Öresundsbron. 

Johan Onnermark gjorde sig i den marina kretsen känd som en erkänt skicklig ubåts
ingenjör med stort engagemang och djup förståelse i ubåtssäkerhet och dykerifrågor. 
Han var själv utbildad skydds- och djupdykare och deltog frekvent som ordförande eller 
ledamot i ett antal kommitteer och arbetsgrupper inom ubåtssäkerhet, submarin tekno
logi, och hydradynamisk forskning . Med sin alltid positiva och utåtriktade läggning och 
sinne för humor var han en varmt uppskattad och omtänksam chef och arbetskamrat, 
som med omutlig lojalitet och hängivenhet skötte de uppdrag han ålades. 

Vid sidan av sin yrkeskarriär hade Johan Onnermark många intressen och var under 
åren i Karlskrona en varmt uppskattad medlem i basstämman i Ramdala Kyrko- och 
bembygdskör, där han även var ordförande. l Lions Club Karlskrona lade han under 
flera år ner ett engagerat arbete och var i två omgångar klubbens president. Han älskade 
skidåkning och genomförde Vasaloppet 26 gånger, ett bevis på hans fysiska och psy
kiska uthållighet. På sommarstället på Öland fick han utlopp för sin verksamhetslust och 
händighet och där kunde han koppla av med hustrun Madeleine och med goda vänner. 

Johan Onnennark var sedan 1977 ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

Av ledamolen Robert Nordqvist 
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Stig Notini 

F.d. styresmannen för Sjöfartsmuseet i Göteborg och kommendörkaptenen Stig Notini 
avled den 21 augusti 2008 i en ålder av 99 år. Stig Notini var född i Södet1älje. Han tog 
sjöofficersexamen 1930, blev löjtnant 1934, kapten 1941 och kommendörkapten i mari
nen 1950. Han genomgick ubåtsskolan 1933 och Kungl. Sjökrigshögskolan 1937. Under 
hela sin karriär i flottan tjänstgjorde han i ubåtsvapnet. Han var fartygschef på ubåtarna 
U l och U2 samt Neptun. Han avslutade denna del av sin karriär på ubåtsförbandet på 
västkusten och ubåtsdepåfartyget Patricia. 

Därefter sadlade Stig Notini om och blev amanuens på Sjöfartsmuseet i Göteborg 
1950. Han avslutade denna sin nya karriär som styresman och chef för Sjöfartsmuseet 
och akvariet i Göteborg, en befattning som han uppehöllmellan åren 1957 och 1975. 

Under åren som museichef visade Stig Notini ständiga prov på sin kreativitet och 
sin nyskapande förmåga. På båda hans arbetsplatser, Marinen och Göteborgs Sjöfarts
museum, har man vittnat om den trygga pålitlighet och det stabila väsen som utmärkte 
honom. Konflikter fönnådde han lösa med en utsökt diplomatisk förmåga. Efter pensio
neringen bosatte han sig i Borgholm. Åren på Öland blev den tid, då han fick fullt utlopp 
för sitt brinnande naturintresse. 

Stig Notini valdes in som korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasällska
pet 1966. 

Av ledamoten Herman Fältström 
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Ledamoten 
CARL ÖHRSTRÖM 

Alliance Contracting - ett alternativ vid anskaffning 
av komplex försvarsmateriel 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 27 augusti 2008. 

Vid en upphandling forsöker kunden i normalfallet att lägga en maximal andel av ris
kerna på sina leverantörer. Prisetför denna strategi är att kunden får betala stora risk
premier. Dessa är ur kundens synvinkel ett forverkat kapital och ur leverantörernas 
en säkerhetsmarginal och potentiell vinst. Jag vill med denna framställning visa, att 
både kunden och leverantörerna i många fall har allt att vinna på att göra precis 
tvärtom: att i största miijliga mån minimera leverantörernas riskexponering, och där
igenom frigöra riskpremier. Det frigjorda kapitalet kan i stället sättas i arbete genom 
att fungera som en morot for att uppnå eller överträj{a proiektmålen. Detta synsätt 
utgör en grundför det affärsstrategiska konceptet "Alliance Contracting". 

"AIIiance Contracting" eller "Project Al
liancing" är en metod att leda program el
ler projekt i förhållandet mellan en kund 
och en eller flera leverantörer. Metoden är 
från bötjan framsprungen ur behovet att 
förbättra resultat vid extrema högriskpro
jekt exploatering av olje- och gasfyndig
heter i Nordsjön. I Australien , där meto
den fortsatt utvecklats under de senaste 
15 åren, tillämpas den nu inom vitt skilda 
fålt. Metoden har främst använts inom in
dustrin (mellan industriaktörer) men har 
också framgångsrikt tillämpats för statlig 
anskaffning, framför allt i stora satsningar 
på infrastruktur. 

År 2003 fanns ett ömsesidigt intresse 
av ökat kunskapsutbyte mellan Sveriges 
och Australiens försvarsmyndigheter. I 
Australien behövde kundkompetensen 
förstärkas avseende fartygsburna led
ningssystem: man hade just beslutats att 
anskaffa SAAB:s system i CETRJS-ge
nerationen inom ramen för den mycket 
omfattande uppgraderingen av fregatter i 
ANZAC-klassen. I Sverige fanns vid den
na tid fortfarande planer på anskaffning 
av stridsfartyg av fregattstorlek , varför ett 
svenskt intresse av att bygga upp kompe
tens inom området förelåg. Efter fem år 
vid FMV i projekt Visby, varav de tre sista 
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(200 1-2003) som ansvarig för lednings
systemet CETRJS, fick jag därigenom ett 
erbjudande att tjänstgöra i Australien un
der åren 2004-05. 

ANZAC Ship Alliance (ASA) är ett 
program som hanterar samt! iga uppgra
deringar, planering och genomförande av 
större översyner och sedan 2007 också 
genomförande av löpande underhåll av 
fartygen i ANZAC-klassen. Programmet 
t i Il ä m par konceptet All iance Contracting 
fullt ut. Genom min tjänstgöring i ASA 
och med Visbyprojektet i farskt minne 
gavs jag möjlighet att studera konceptet 
"Alliance Contracting" i praktiken. 

En tendens i Australien är att Alliance 
Contracting förekommer allt oftare vid 
långsiktiga drift- och underhållskontrakt 
av system och anläggningar. Jag har dock 
ingen egen erfarenhet av metoden i det se
nare sammanhanget. Jag kommer därför 
att utgå från förhållanden som i allmän
het råder vid anskaffning i högriskprojekt 
- främst utifrån mina erfarenheter från 
Visbyprojektet - för att beskriva och ar
gumentera för metoden. Jag vill dänned 
understryka att detta inte innebär att me
toden är begränsad till den typ av projekt, 
som jag beskriver här. 

Med högriskprojekt avser jag den typ 
av projekt där insatserna är höga, riskerna 
stora och där det krävs en hög grad av in
teraktion mellan kund och leverantör(er). 
Sådana projekt innehåller ofta en hög an
del oprövad teknik, har komplexa och/ 
eller icke definierade gränssnitt och inte 
sällan ett pressat tidsschema. Ofta tillkom
mer kravändringar under pågående pro
jekt. Vanligen finns olika intressegrupper, 
som tar tid och kraft att hantera - antingen 
de motverkar projektet eller har inbördes 
motstridiga viljor. 
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Riskbedömning och 
prissättning 
En naturlig startpunkt för att beskriva me
toden är ett resonemang om riskbedöm
ning och prissättning, två aktiviteter som 
är intimt förknippade med varandra. 

Vid en kontraktsförhandling kommer 
leverantören att i priset inkludera en risk
premie, vars storlek står i proportion till 
den av leverantören och för leverantören 
bedömda risken i projektet. Leverantören 
har goda skäl till att söka maximera risk
premien: Dels vill han ha både "hängs len 
och livrem" för att täcka upp sin riskex
ponering maximalt, dels kommer icke ut
nyttjad riskpremie att bidra till vinsten. Vi 
har redan bär några problem att beakta: 

1) En riskpremie kan ur kundens syn
vinkel anses vara en "sunk east" - ett 
förverkat kapital - oavsett om riskerna 
utfaller eller inte . Detta kapital skulle 
kunna göra större nytta på annat sätt. 

2) För kunden är det mycket svårt på 
gränsen till omöjligt - med eller utan 
olika konstruktioner av s.k. insynsavtal 
- att göra en bedömning av vad som 
är riskpremie och vad som är en extra 
marginal för leverantören, och utifrån 
det avgöra om riskpåslaget är skäligt. 
Jag återkommer till detta. 

3) Det faktum att pat1erna bedömer sina 
egna risker ur eget perspektiv innebär 
att man går miste om något mycket 
viktigt: att bedöma varandras risker -
de risker som kan falla mellan stolarna. 
Att riskbedömningen inte är heltäck
ande kommer att bli en rik källa ti Il 
obehagliga överraskningar - ofta med 
konflikter mellan pat1erna som följd. 

"För högt" pris 
Det finns en mänsklig egenhet att ta till 
lite extra säkerhetsmarginal. Det betyder 
att i en kedja i flera led- från yttersta ledet 
av underleverantörer till huvudleverantör 
-ackumuleras en rätt stor total riskpremie . 
Det blir måhända en teoretisk fråga vad 
som ligger inom begreppet riskpremie, 
och vad som är en extra säkerhetsmargi
nal inkluderat i andra poster: Oavsett vad 
man väljer att kalla det blir följden att pri
set mot kund ibland blir häpnadsväckande 
högt. Detta är särskilt märkbart vid riktad 
(ej konkurrensutsatt) upphandling mot en 
huvudleverantör. Kunden kommer att ar
gumentera att priset är "för högt" utan att 
riktigt kunna sätta fingret på varför. 

Ett s.k. insynsavtal , som är kopplat 
till riktade upphandlingar vid statlig upp
handling, innebär bl. a. att kunden har rätt 
att granska leverantörens kalkyler. En re
visor går då igenom kalkylen för kundens 
räkning och konstaterar förhoppningsvis 
att riskpåslag, timpriser m.m. är de som 
avtalats. Problemet är ofta att kunden 
inte har tillräckligt djup kunskap om in
dustrins villkor och rätt kompetens för 
att kunna bedöma om t.ex. prognostiserat 
antal ingenjörstimmar är rimligt. För att 
uppnå denna kompetens måste kunden 
aktivt deltar i leverantörens kalkylarbete 
under lång tid. 

"För lågt" pris 
Omvänt kan , i en konkurrenssituation 
det offererade priset bli "för lågt" . l de~ 
pressade läget under upphandlingsfasen, 
har kunden/projektägaren kanske lyckats 
lägga större delen av riskerna på leveran
tören - risker som denne inte nödvändigt
vis är den bäste att hantera - och pressat 
ner priset till en nivå som kanske inte 

längre är realistisk att innehålla. Även om 
projektägaren inledningsvis känner sig 
mycket nöJd med förhandlingsresultatet, 
kommer det sna 11 visa sig vilka motsätt
ningar som redan från början har byggts 
m 1 kontraktet. 

Leverantörerna försöker göra det bästa 
av situationen genom att producera till så 
låga priser som möjligt, men för att kom
pensera sig för det låga anbud som gjorde 
att kontraktet ursprung! igen vanns, måste 
man också försöka minimera sina risker 
och åtaganden och försöka öka beställ
ningsvolymen genom att maximera anta
let tilläggsbeställningar. En typisk yttring 
av detta är när leverantören hävdar: "Det 
ingår inte i vårt åtagande". 

Kontraktet speglar motsättningen mel
lan kunden och leverantören och värdefull 
tid och energi går förlorad till att disku
tera kontraktstext Deltagande personal på 
respektive sidor av kontraktet fostras i en 
miljö, där det handlar om att lägga skul
den på motparten (eller andra) vid varje 
tillfålle, då något hakar upp sig. Detta 
beteende förekommer i många typer av 
upphandling, men blir mer accentuerat, ju 
snävare marginaler leverantören har. Vid 
projektets slut konstaterar projektägaren 
att han har dragit över projektbudgeten 
med kanske l 0-20%, medan leverantören 
upplever att han presterat mer än vad man 
fått betalt för. 

Detta behöver inte nödvändigtvis vara 
ett problem om projektägaren har avsatt 
tillräckliga reserver, men det är ett slöseri 
med tid och pengar om parterna lägger 
en stor del av sin energi på att motarbeta 
varandra. Det skapar inte incitament att få 
fram de bästa tekniska lösningarna ; det är 
inte heller det optimala sättet att utnyttja 
den samlade kompetensen inom deltagar
nas respektive organisationer. 
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"Rätt" pris utgående från en 
gemensam riskbedömning 
Vad är då "rätt" pris? l Försvarsmaktens 
fall är rätt pris - med mer eller mindre 
god precision - från början fastställt ge
nom beslutade rader i materielplanen. 
När kundens projektreserv är förbrukad 
- vilket tycks vara ett läge som de flesta 
projekt graviterar mot- hamnar FMV i en 
situation där det endast kan förhandlas om 
parametrarna tid och kvalitet. Detta läge 
brukar på ingenjörssvenska kallas "design 
to cost". 

För att komma i närheten av att be
döma rätt pris, måste enligt min mening 
branschens experter - representanter för 
både kund, leverantörer och med stöd av 
oberoende experter - göra en gemensam 
riskkalkyl av hela projektet. Denna bör 
göras i förprojekteringen samordnat med 
produktdefinitionen. Med utgångspunkt 
från denna riskkalkyl - och med bibehål 
lande av branschens experter i ett integre
rat arbete - kan en tämligen god estime
ring av förhållandet pris/prestanda göras, 
oavsett om det handlar om "design to 
cost" eller om priset är förhandlingsbart. 

En gemensam riskkalkyl är också en 
förutsättning för att parterna till fullo skall 
förstå övriga parters syn på dess risker och 
vad, som kan göras för att reducera dem. 

Hur kan vi minska 
riskpremien? 
Det bör ligga i kundens intresse att få 
kontroll över riskpremien och i stäl
let använda den som nyttigt kapital. Jag 
återkommer till hur en frigjord riskpre
mie kan utnyttjas som morot i projektet. 
Nedan följer en diskussion om hur risk
premien kan reduceras genom att så långt 
som möjligt minska riskexponeringen för 
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ingående parter. Ett första steg att minska 
riskexponeringen kan vara att ingående 
parter delar på samtliga risker. 

Minskad riskpremie genom 
delad riskexponering 
Vi kan utgå från att Leverantör A i nor
malläget inte bryr sig om en risk som 
kan drabba kunden eller leverantör B (så
vida detta inte är en för projektet kritisk 
underleverantör till leverantör A). Har vi 
ett mycket bra och öppet samarbetsklimat 
mellan parterna kommer leverantör A i 
bästa fall att göra den andra parten med
veten om dess riskexponering. Detta är 
dock inget vi kan räkna med. 

Om i stället riskexponeringen kunde 
fördelas över flera parter, låt säga, så att 
leverantör A till del exponeras för leve
rantör B:s risk, så skulle leverantör A bli 
betydligt mer benägen att försöka elimi
nera även denna risk. Utvecklas detta till 
att alla parters (inklusive kundens) riskex
ponering läggs i samma pott och fördelas 
över samtliga parter, skulle det leda till 
att samtliga parter, inklusive kunden, har 
gemensamt intresse av att kartlägga och 
minska eller eliminera hela projektets ris
ker. Detta skulle tvinga fram en mycket 
mer systematisk och effektiv riskhante
ring och skulle i förlängningen innebära 
ett delat ansvar för slutresultatet för hela 
projektet. 

Den beskrivna hypotesen ovan är i 
själva verket en av hörnpelarna i Alliance 
Contracting. Den innebär att alla delta
gande parter enligt förutbestämda kvoter, 
delar på projektets samtliga risker. För 
den enskilde leverantören innebär detta å 
ena sidan en breddning av antalet risker 
till att omfatta även andra leverantörers 
och kundens risker. Å andra sidan innebär 
det att den enskilde parten inte behöver 

ta hela smällen , om en av dess "egna ris
ker" skulle utfalla. Alla sitter så att säga 
i samma båt som övriga parter, vilket bl. 
a. får en del (i positiv mening) intressanta 
fö ljdverkningar på beteendet hos ingå
ende parter. 

Att fördela riskexponeringen över alla 
parter kommer att leda till totalt sett min
dre risk, eftersom samtliga goda krafter 
har ett gemensamt intresse av att identi
fiera och minska eller eliminera samtliga 
i projektet ingående risker. Jag skall illus
trera detta med ett exempel: 

En risk (och ibland en möjlighet) för 
en leverantör är försenade underlag från 
annan part, som man är beroende av för 
sin egen leverans i projektet. Blir underla
get fö rsenat följer i normalfallet upprörda 
förhandlingar, där den drabbade parten tar 
i från tårna för att beskriva den uppkomna 
skadan. Det sägs leda till fördyringar som 
annan part måste stå för; det gör att man 
blir försenad i projektet och klarar av just 
detta skäl inte av att leverera överenskom
men mi lsten i tid etc. Den här typen av ar
gumentation är svår att bemöta, eftersom 
det kräver djupgående kunskaper om en 
leverantörs interna produktionsprocesser. 
Det har kunden sällan. 

l fallet med delad riskexponering mel
lan samtliga parter kommer den beskrivna 
situationen ovan inte att uppstå. Eftersom 
ett försenat underlag innebär en kost
nad för projektets totalekonomi kommer 
samtliga parter att drabbas. Övriga parter 
kommer att, om det behövs, tillhandahålla 
arbetskraft eller på annat sätt hjälpa till att 
färdigställa underlagen i tid av det enkla 
skälet att det blirbilligare än att stå och se 
på. Därmed minskar också leverantörens 
möjlighet att utnyttja en tänkt situation 
enligt ovan: t ex att passa på att få tidspla
ner förskjutna när en annan part har fått 
skulden för den uppkomna situationen. 

Övrig riskreducering för 
leverantörerna 
Även om parterna har delad riskex
ponering, återstår en mängd risker för 
leverantörerna. För att söka ytterligare 
minska riskpremien utöver det, som kan 
åstadkommas med riskfördelningen enligt 
ovan, finns således mer att göra. Vilka är 
då de kvarvarande stora riskerna ur leve
rantörens synvinkel och hur kan vi som 
kund bidra ti Il att reducera dessa? 

En leverantör behöver täckning för 
direkta kostnader, för overheadkostna
der och måste kunna leverera en vinst till 
företagets ägare. Ett företag kan kanske 
acceptera förlust vid enskilda, små pro
jekt och ändå långsiktigt överleva. Det är 
dock inte den typ av projekt vi diskuterar 
här - de projekt, som jag har utmålat in
ledningsvis, är i allmänhet av avgörande 
betydelse för en leverantör. Om vi garan
terar täckning för leverantörens direkta 
kostnader faller en stor börda från leve
rantören. Det bör rimligen innebära en 
kraftigt reducerad risk för ett företag att, 
hur det än går, kunna utbetala löner till 
de av sina anställda, som ingår i projek
tet och fakturor ti l J de underleverantörer, 
som levererar till projektet. Detta skall 
inte förväx las med begreppen "löpande 
räkning" eller "bok och räkning", som ju 
innebär att kunden täcker leverantörens 
hela kostnad inklusive vinstmarginal. Den 
betalningsmodell , som brukar t i !lämpas 
vid Alliance Contracting, innebär bl. a. att 
direkta kostnader är garanterade, medan 
"Corporate overhead" och vinst är fortsatt 
exponerade för risk 

En av de ens k i l t största riskerna för 
en leverantör, är risken att kunden eller 
annan part tillgriper rättsliga åtgärder. 
Premien för denna risk är troligtvis hög. 
Kunde man genom avtal ge ömsesidiga 
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garantier för att inte tillgripa rättsliga åt
gärder, skulle denna del av riskpremien 
inte behöva utbetalas av kunden. Tanken 
är hårresande för många eftersom det bry
ter mot ett paradigm, men man behöver 
inte nödvändigtvis dra detta till sin spets . 
Man kan här avtalsmässigt tänka sig olika 
former av begränsningar av ansvar, i dia
log mellan parterna för att hitta en rimlig 
nivå på denna del av riskpremien. En po
sitiv bieffekt av att slippa riskera att bli 
stämd, är att klimatet mellan deltagande 
parter blir mer inriktat på nyttigt arbete. 

Leverantören har normalt sett inget el
ler mycket litet inflytande över vilka be
s lut och avvägningar, som skall komma 
från kunden, och kan därför sällan bidra 
med konstruktiva lösningar förrän i ett 
sent skede. Ett problem har oftast flera 
lösningar, men många tillfällen att hitta 
"win-wins" går till spillo därför att tiden 
blir för knapp, för att kund och leverantör 
inte förstår varandra eller ibland av rena 
prestigeskäl. Detta utgör en stor osäkerhet 
inte bara för leverantören, utan också för 
kunden/projekt-ägaren. Respektive parts 
projektledningar försöker normalt möta 
denna risk genom att lägga omfattande 
tid på att förbereda och delta i diverse ge
mensamma projektmöten . 

Genom att involvera leverantörerna ti
digt i projektet, genom att arbeta integrerat 
och låta leverantörerna delta i beslutspro
cessen kan denna ömsesidiga risk reduce
ras. Alliance Contracting innebär att man 
upprättar en helt integrerad projektorgani
sation, där samarbetsparterna - inklusive 
projektägaren-deltar på daglig basis och 
på lika villkor. Leverantörerna tillåts att 
delta i belutsprocessen redan från bötjan 
och kan därmed bättre förstå och känna 
ansvar för helheten, inte bara för de del
system de själva levererar. Arbetsformen 
resulterar ofta i en mycket innovativ miljö 
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med korta beslutsvägar och fokus tende
rar att flyttas från process till resultat. En 
bonus med gemensam projektorganisation 
är att respektive part sparar in mantimmar 
genom att man slipper ha egna projektor
ganisationer. 

Ovanstående åtgärder betyder inte att 
projektägaren ger upp kontrollen över 
projektet. Projektägaren har både rollen 
av att vara deltagare i alliansen , jämställd 
med övriga parter, och den viktiga rollen 
som kund. Kunden dikterar fortfarande 
vilka målsättningar som skall uppfyllas 
och vilka må l i övrigt som är eftersträva
de. A lli ansens roll blir att föreslå ett kost
nadseffektivt sätt att uppnå målen och att 
se till att det blir gjort på ett sådant sätt att 
kunden blir nöjd. 

En annan signifikant kostnadsdrivare 
som kan nämnas i sammanhanget är vi
ten. Dessa innebär risker, som leveran
tören söker täckning för med en högre 
riskpremie som följd. l til lämpningen 
av Alliance Contracting bli r viten irrele
vanta, eftersom betalningsmodellen (som 
jag skall beröra i nästa avsnitt) innehåller 
tillräckligt med " piska och morot" för att 
driva projektet i rätt riktning. 

Som avslutning på resonemanget om 
risker, bör påpekas vikten av en gemen
sam och kontinuerlig riskhantering genom 
hela projektet. 

Piska och morot 
Den riskpremie som frigjorts kan i stället 
användas för vinstdelning, för att skapa 
starka incitament att uppnå eller över
träffa projektmålen. Därmed nyttiggörs 
denna del av kapitalet. Den kvarvarande 
riskexponeringen för leverantörerna av
seende täckning för overhead och vinst 
kan användas som piska. Mekanismen för 
detta är en tredelad betalningsmodell, där 

ingående parter delar på vinst eller förlust 
enligt förutbestämda kvoter. Observera att 
a ll a parter antingen vinner e ller förlorar. 
Det får inte förekomma att en part vinner 
på någon annans bekostnad - det skulle i 
så fall vara en indikation på att man inte 
lyckats utforma betalningsmodellen på 
rätt sätt. Avgörande för bedömning av 
projektets ti"amgång - och därmed om det 
blir vinst eller förlust för samtliga parter 
- är projektets res u l ta t i förhållande t i Il 
fastställda mål. 

Genom att koppla de kommersie ll a in
tressena hårt ti ll projektets övergripande 
resultat, uppmuntras deltagarna att i sam
arbete identifiera, e liminera eller möta 
alla projektets risker, oavsett var kä llan 
till risken finns. Betalningsmodellen skall 
stimulera ti ll att minska kostnader (under
skrida överenskommet pris) och att över
träffa övriga mål som tidsplaner, kvalitet 
etc. Därför mäts projektets resultat för
utom i rena kostnader av prestationsmått 
(s.k. "Key Performance lndicators" , KPl), 
vilka direkt avspeglar kundens mål med 
aktuell anskaffning. Jag vill inte tynga 
denna framställning med att gå igenom 
betalningsmodellen i detalj - den finns 
beskriven i referensmaterialet Det vikt iga 
att poängtera här är att betalningsmodel
len ska ll vara utformad enligt följande 
grundläggande principer: 

a) Utfallet skall vara hårt kopplat till pre
stationer. 

b) A lla tänkbara utfall skall prövas teo
retiskt (modelleras) innan modellen 
överenskoms, för att garantera att 
slutresultatet blir antingen win:win el 
ler lose:lose för a lla deltagande parter. 
Inga andra utfall är tillåtna. 

c) Prestationer över BaU (Business as 
Usual) skall betala sig med utfall över 

BaU. 

d) Hela marginalen (overhead och vinst) 
skall vara utsatt för risk. 

Alliance Contracting i 
sammanfattning 
Därmed är det dags att sammanfatta de 
grundläggande principerna för Alliance 
Contracting. En av förgrundsfigurerna 
inom Alliance Contracting i Australien är 
Jim Ross 1

, som har utvecklat en enkelmo
dell av metoden och tillämpat denna i över 
40-talet komplexa upphandlingar. Ett alli
ansprojekt skall för att ha bäst förutsätt
ningar att lyckas enligt Jim Rossinnehålla 
samtliga av fö ljande grundbu ltar: 

a) Deltagarna (kund och leverantör/er) 
är kollektivt ansvariga för att utföra 
arbetet och tar gemensamt ansvar för 
alla risker förenade med att genomföra 
projektet. 

b) Projektägaren ersätter övriga deltagare 
en ligt en tredelad betalningsmodell: 
l) Projektkostnader inklusive projekt
specifik overhead. Denna del är ga
ranterad oavsett projektets resu ltat. 
2) Overheadkostnader (Cm·porate over
head) och vinstmargina l. Denna del är i 
sin helhet exponerad för risk. 
3) Andel av "pain" eller "ga in" bero
ende på projektets resultat i förhål
lande till av patierna överenskomna 
mål. Maximal " pain" är således helt 
utebliven overhead och vinst (T det fal l 
projektet gjort ett katastrofa lt dåligt re

su ltat). 
c) Projektet kontrolleras av en partssam

mansatt styrelse, där alla bes l ut fattas 
enhälligt. Går det inte att enas om ett 
beslut, måste man finna en ny lösning, 
godtagbar för alla parter. Kunden inne
har normalt ordförandeposten. 

d) Den dagliga ledningen för projektet 
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utövas av en integrerad projektled

ning, där alla parter ( inklusive pro

jektägaren) ingår. Styrande för perso

naltillsättningar är vad som anses vara 

bäst för projektets resultat. 

e) Parterna enas om att lösa a ll a frågor 

inom alliansen utan att tillgripa rätts

li ga åtgärder. För ett fåta l, fördefiniera

de fall kan dock ski lj edomsförfarande 

tillgripas. 

Resultat från ANZAC Ship 
Alliance 
l s lutet av 1990-talet försökte DMO ge

nomföra en serie uppgraderingar av AN

ZAC-fregatterna. Med bl. a. erfarenheter 

från det första Irakkriget konstaterades att 

det fanns ett stort behov av att uppgradera 

vapensystemen, i synnerhet luftförsva

ret. Sättet att upphandla uppgraderingar 

var huvudsak ligen genom att göra til 

läggsbeställningar till huvudleverantören 

i pågående byggnadskontrakt Detta re

sulterade emellertid i orimligt höga pris

nivåer eftersom leverantörerna i alla led 

hade inkluderat väl tilltagna riskpåslag. 

Få uppgraderingar kunde genomföras och 

för det mesta hamnade parterna i stä ll et i 

dödlägen med ständiga diskussioner om 

priser. 
ANZAC Ship Alliance (ASA) ska

pades 200 1 med det huvudsakliga syftet 

att bryta dödläget och få igång arbetet 

med att uppgradera fartygen av ANZAC

klass. De tre ingående parterna är DMO, 

skeppsbyggnadsvarvet Ten ix Defence och 

vapensystem in tegratören Saab Systems. 

ASA är uppbyggt som ett program av 

projekt och hanterar 100-talet större och 

mindre projekt. Huvudavtalet (Master Al 

li ance Agreement) är tecknat gemensamt 

av de tre parterna, och följer Jim Ross· 
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principer för " pure alli ancing2" . 

Vid årsskiftet 2004/2005 genomfördes 

en utvärdering av ASA (ANZAC Ship 

Alliance Performance Review To Y ear 3)1 

och redovisades för dåvarande Director 

General vid DMO Dr Gumley. Efter drygt 

tre år av verksamhet hade ASA uppnått 

det som avsetts: 
- ASA genomförde tre gånger fler upp

graderingar per tidsenhet än vad som 

presterades under perioden innan all i

ansen skapades. 

- Projekten tog i snitt 28 månader att ge

nomföra, mot tidigare ca 40 månader. 

- Personalstyrkan i den integrerade pro

jektledningen var totalt 38 personer, 

mot tidigare ca 70 st. statsanställda, 

som hade hanterat sa mm a uppgifter 

inom DMO före 2001. 

- Projekten levererades i tid , vilket sä l

lan förekom innan 200 l. 

- Övergången ti ll alliansformen har 

inneburit minskade priser4 för kunden, 

för de projekt där jämförelser kan gö

ras före och efter alliansens etablering. 

Detta beror huvudsakligen på reduce

rade riskpremier. 

- Leverantörerna har kunnat redovisa 

skälig vinst. 

Det har hela tiden funn its ett motstånd mot 

metoden inom DMO. Under 2006 växte 

motståndet mot Alliancing. Särskilt hade 

jurister inom DMO, verksamma utanför 

alliansen , svå1i att acceptera DMO:s be

gränsade möjligheter att t i Il gripa rätts! iga 

åtgärder mot industriparterna inom ASA. 

Inför för längningen av avtalet våren 2007, 

lade man därför till klausuler som i ökad 

utsträckning möjliggör rättsliga åtgärder 

från kundens sida och ökar industripar

ternas ansvar. Med dessa tillägg hävdar 

jag att det inte längre går att räkna med de 

goda resultat, som alliansen dittills hade 

redovisat. Med industriparternas ökade 

riskexponering kommer också ökade kost

nader för kunden som ett brev på posten . 

En utvärdering av Alliance 
Contracting 
Konsultfirman Cu lTie & Brown redovi

sade 2005 på uppdrag av Sydney Water5 

en utvärdering av Alliance Contracting 

i förhållande till andra metoder att upp-

handla. Metoden att genomföra detta var 

att analysera 50-talet större, komplexa 

projekt utifrån deras resultat, varav ca 

hälften hade drivits i alliansform. Med 

icke-allianser avser CulTi e & Brown alla 

former av upphandlingsmetoder som inte 

är allianser, allt från fastpriskontrakt till 

" Partnering6
" . 

Nedan redovisas några nyckeltal som 

framkom i undersökningen7 Siffrorna 

anger frekvens i procent av antalet under

sökta projekt. 

Slutlig kostnad < budget 

Förekomst av tilläggsbeställningar 

Förekomst av tvister 

ALLIANSER: 

72% 

ICKE-ALLTANSER: 

43% 

56% 
O'Yo 

Leverans i förtid 36% 

Överträffade kraven 61% 

Presterade illa 0% 

Avslutning 
Med den nya strategin för materielförsörj

nings som faststä lldes 2007, kommer vi 

troligen att se farre högriskprojekt inom 

försvarsmaterielsektorn i framtiden. Lik

väl kommer dessa inte att försvinna helt. 

Skall FMV t.ex. anskaffa ett komplext 

stridsfartygssystem kommer man fortfa

rande att stå inför en riskfylld upphand

ling. Det system, som Försvarsmakten ef

tersträvar i detta fall , finns sällan ell er ald

rig " på hyllan" . Ä ven om systemet till stor 

del kan sammansättas av standardproduk

ter "från hyllan", krävs ett stort mått av 

systemkunnande för att kunna ta ansvar 

för och att optimera ett helt koncept. 

För att klara denna s.k. systemintegra

tion har vi av tradition i Sverige tvingats 

kraftsamla och arbeta intimt samman mel

lan försvarsmyndigheterna och försvarsin 

dustrin. Ingen enskild part har ensam haft 

97% 
67% 
lO% 
17% 
13% 

den sam lade kompetensen att klara detta. 

Det har varit ett framgångskoncept Med 

ny ägarstruktur inom försvarsindustrin , 

och med strategin för materielförsö1jning 

för ögonen får vi vara beredda att ta nya 

grepp. Här är Alliance Contracting ett al

ternativ bland andra, som bör övervägas. 

Man skulle kunna säga att Alliancing är 

ett sätt att formalisera och utveckla den 

typ av intimt samarbete, som vi har haft 

tidigare och i detta sammanhang brukat 

kallas "den svenska modellen" . 

Offentlig - Privat Samverkan (OPS) är 

ett intressant område som kommer att krä

va ett brett falt av affarslösningar. Också 

här kan Alliance Contracting övervägas, 

inte minst mot bakgrund av senare års ut

veckling i Australien avseende en ökande 

andel långsiktiga drift- och underhållsav

ta l baserat på metoden. 
På s ikt kan jag tänka mig en utveck-
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Ii ng mot att använda metoden i internatio
nella samarbetsprojekt med de komplika
tioner, som följer av både fler kunder och 
leverantörer. Jag tror dock att det är klokt 
att först pröva metoden i ett par nationella 
pi lotprojekt 

AJ!iance Contracting skall enligt min 
mening ingå i FMV:s verktygslåda som en 
av flera metoder att göra upphandlingar. 
FMV bör, som statens största upphand
lande myndighet, ta på sig uppgiften att 
bygga upp kunskap om Alliance Contrac
ting och förvalta denna, så att metoden 
kan övervägas bland andra. Detta skulle 
med fördel kunna göras tillsammans med 
andra upphandlande myndigheter som t 
ex Banverket och Vägverket, eftersom 
motsvarigheterna till dessa myndigheter i 
Australien har större erfarenbet av meto
den än vad DMO har. 

För Försvarsmaktens del måste det 
också finnas kunskap om konceptet för t 
ex personer, som är aktuella att ingå i styr
grupper m.m. 

En erfarenhet som dragits i Austra
lien, är att det krävs en "AIIiance Cham
pion"- en högste beskyddare av metoden 
- direkt under myndighetschefen eller 
koncernledningen inom en organisation 
för att lyckas med alliansprojekt Inom 
en organisation där Alliancing tillämpas, 
visar det sig ofta att många av de anställda 
(inklusive chefer) som står utanför allian-

Noter 
1 Jim Ross leder konsultföretaget Project Conn·o\ 

International (PCl ) Pty Ltd och är fliti gt anlitad 

som " Ailiance Faciliator" . Se PCJ hemsida 

www.pci-aus.com . 

' Begreppet " pure alliancing" avser den mer 

renläriga tillämpningen av Alliance Contracting 

och som har Jim Ross som främsta föresprå

kare. Det finns givetvis en mängd varianter, 
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sen är misstänksamma mot denna okon
ventionella metod. Exempelvis ANZAC 
Ship Alliance har fått leva med att vara 
en främmande fågel inom DMO: Det har 
inte räckt med att prestera mycket goda 
resultat, man bar också varit tvungen att 
ständigt bevisa detta och sälja konceptet 
internt. Det är ett för tungt lass att dra för 
ett enskilt projekt att gå i svaromål mot 
alla belackare av metoden. Därför krävs 
att man inledningsvis, på koncernled
ningsnivå inom såväl Försvarsmakten, 
FMV som försvarsindustrin 

l) skaffar kunskap om metoden 

2) efter en seriös prövning gör ett stra
tegiskt vägval om man vill inkludera 
metoden i sin portfölj/verktygslåda 
ocb 

3) för det fallman väljer att tillämpa me
toden utövar ett tydligt ledarskap ge
nom en "Alliance Champion" för att 
stödja de projekt som använder meto
den. Särskilt gäller detta första gången 
en organisation tillämpar metoden. 

Att införa metoden Alliance Contracting 
inom den svenska försvarsmaterielsektorn 
innebär inget mindre än ett paradigmskifte 
- för såväl försvarsindustri som försvars
myndigheter. Jag tror därför att många 
goda krafter måste hjälpas åt om vi vill ge 
metoden chans. 

s. k. hybrider, som ofta tar avstamp i '"pure 

alliancing" och modifi erar modellen i syfte att 

öka leverantöre rnas riskexponeri ng. 
3 Rapporten är kommersiellt hemlig och får inte 

spridas i sin helhet. De uppgifter som redovisas 

här, har jag inhämtat ANZAC Ship Alliance 

tillstånd för att redovisa. 
4 Det var aldrig ett mål i sig att minska kostna

derna, snarare att komma fram t i Il " rätt pris" 

för en uppgradering, d v s en nivå där industrin 

får en skälig täckning för overhead och vinst. 

Genom den transparens som nu finns i projek

ten, kommer man så nära "rätt pris" det rimli

gen går att nå. l förhållande till de målkostna

der (taJ·get costs) alliansens parter gemensamt 

fastställt, hamnar man i regel under. Några av 

de mindre projekten har hafi prisvariationer, 

men i genomsnitt ligger även "minor projects" 

inom "target cost". DMO har följdakliigen fått 

reducerade kostnader, samtidigt som industri

parterna kunnat göra skälig vinst. 

5 Uppdragsgivaren Sydney Water är ett statligt 

bolag i delstaten New South Wales. Inför 

upphandlingen av "Sewerfix Pumping Station 

Program me" övervägdes A Il iance Coniraeting 

som metod, men man ville ha bättre beslutsun

derlag. 
6 Partneri ng är en samverkansform, som är mer 

känd än Alliancing och etablerad i en stor del 

av världen (bl a i Sverige). Partnering har vissa 

Källor: 
Terry Knott /British Petroleum 1996 "No Busi

ness As Usual - An extraordinary North Sea Re

sult" ISBN O 86165 202 9. 

Jim Ross /PC! 2003 "\ntroduction to Project Al

liancing- April 2003 update" 

www.pci-aus.com 

J im R oss m fl / Department of Treasury and Fi

nance, Victoria 2006 "AIIiance Coniraeting -

Practitioner 's Guide" 

http://www.dtf. vic.gov.au/CA25713 E0002EF43/ 

WebObj /CompleteProj e c tA Il i anceG u i de/$ F i l el 
Complete%20Project1Yo20Ailiance%20Guide.pdf 

Carl Öhrström /FMV 2005 "'Om projektallianser 

i Australien - Rapport från studietjänstgöring i 

likheter med Alliancing med några viktiga 

skillnader som jag redovisat i'" Om projektal

lianser i Australien- Rapport från studietjänst

göring i AN ZAC-projekten" . Den viktigaste 

skillnaden är att Partneri ng inte avtalsmässigt 

tillämpar delat ansvar för projektets totala 

resultat. 
7 Rapporten i dess helhet är tyvärr inte tillgäng

lig för allmänheten, varför jag inte har haft 

möjlighet att validera den. Uppgifterna är 

hämtade ur en 14-sidig sammanfattning som 

jag fått författarens tillstånd att ta del av och 

sprida. Sammanfattningens titel är "Do Al

liance Projects offer Va\ue for Money? A Study 

camparing Alliance and Non Alliance Projects" 

' "Strategi för Försvarsmaktens materielför

sörjning", HK V 23 383:61994 2007-02-02, 

innebär bl a att FM i mindre utsträckning än 

tidigare kommer att satsa på egenutveckling av 

materiel. 

ANZAC-projekten" Skickas på begäran - kon

takta mig på carl.ohrstrom@mil.se 

Phil\ Brown m fl /ASA "ANZAC Ship Alliance 

Perfonnance Review To Year 3". Rapporten är 

kommersiellt hemlig. Öppna delar redovisas i 

min slutrapport från studietjänstgöring i ANZAC

projekten enligt ovan. 

Jonathan Key /Currie & Brown 2005 "Do Al

\iance Projects offer Value for Money? A Study 

camparing Alliance and Non Alliance Projects" 

Sammanfattningen skickas på begäran - kontakta 

mig på carl.ohrstrom@ mil.se 

Mats Elofsson /TiS nr 3/2005 " Vad kommer e f"ler 

den svenska modellen? 

Projektformer inför framtiden. " 
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Mästare i minjakt 

HMS Vinga i Kosterserien har efter halvtidsmodernisering 

överlämnats till kunden Försvarets materielverk. Läs mer 

på kockums.se 

c=-J 
CJ www.kockums.se 

Ledamoten 
RIKARD ASKSTEDT 

Översie Rikard Asks t ed! tjänstgör i !-lögkvar/eret, där han är 

ställföre/rädande ekonomidireklör.for Försvarsmaklen och tillika 

stabschef vid ekonomistaben. 

En utvecklad och tillämpad ekonomistyrning 
- intressant inspel eller dimensionerande för 
försvarsmaktsplaneringen? 
Inträdesanfarande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Stockholm 24 september 2008 

Försvarsmaktens förmåga att hantera ekonomiska frågor har varit starkt !frågas att 

under en längre tid, inte minst efter debatten om svarta hålunder sent 1990-ta/. Ef

ter Överbefälhavarens tal under Sälenkonferensen i januari 2008, där stora skillna

der mellan avdelade ekonomiska resurser och aktuella politiska målsättningar lyftes 

fram, .fick frågan .förnyad aktualitet. Mycket av diskussionen har sedan dess utgått 

.fi·ån och behandlat det ekonomiska problem om ca 1,5 mi(iarder kronor, som ÖB 

redovisade för verksamhetens genomförande år 2008 och som däre_fter bedömdes öka 

ytterligare. 

l den efterfö ljande debatten fick Ekono

mistyrningsverket (ESV) regeringens 

uppdrag att bl. a granska ekonomistyr

ningen inom Försvarsmakten. Resulta

tet av denna granskning presenterades i 

ESV:s rapp011 Försvarsmaktens interna 

styrning och kontrol/ 1
• Ä ven andra utred

ningar och rapporter har berört frågan om 

ekonomistyrning inom Försvarsmakten 

bl. a Utvärdering av 2004 års försvarspo

litislw beslut 2
, Omställning av det militä

ra försvaret 3 och Försvar i användning4 

Utöver dessa rapporter och studier har 

statsrådet Sten Talgfors i ett antal uttalan

den och debattartiklar berört frågan om 

ekonomstyrning inom Försvarsmakten. 

Kritiken mot Försvarsmaktens ekonomi

styrning i ovan angivna rapporter, studier 

och artiklar har varit minst sagt hård ; låt 

mig ge några exempe l: 

• ... det saknas en samlad bild av den eko

nomiska situationen i Försvarsmakten5 

• Sammantagel har ESVfunnit påtagliga 

brister i den interna styrningen och 

kontrollen i Högkvarteret 6 

261 



• ESV anser att Försvarsmakten behö
ver fortsätta att utveckla planerings
och uppföljningsprocessen så att det 
.finns en aktuell bild av hur processen 
är tänkt att fimgera. l detta arbete ska 
ingå att skapa samma struktur för pla
nerings- och uppföljningsdokument för 
att möjliggöra analyser och jämförelser 
mellan budget och utfall 7 

• ESV bedömning är att detfinns påtagli
ga brister när det gäller Försvarsmak
tens ekonomiska planering, uppföljning 
och rapportering. Ekonomin får inte 
tillräckligt genomslag i planeringen 
och uppföljningen av densamma. Det 
finns brister och osäkerheter när det 
gäller underlagens kvalitet .... ! grunden 
handlar det [problemet} om en överpla
nering i verksamheten (för höga ambi
tionel-j iforhållande till den ekonomis
ka situationen. 8 

• [. . .]ekonomi har relativt låg status i 
Försvarsmakten och ofta enbart betrak
tas som en kameral fimktion. Detfinns 
en tendens till att separera verksamhet 
och ekonomi. Verksamhetsstyrning blir 
en sak och ekonomistyrning en annan 
sak istället for att betrakta ekonomi
styrningen som en integrerad del i verk
samhetsstyrn ingen. 9 

• För att öka precisionen och tillförlitlig
heten i den fortsatta uppföljningen av 
forsvarets kostnader och resursutnytt
jande krävs, såvitt Statslwntoret kan 
förstå, bl a att Försvarsmaktens nya 
ekonomimodell fitllt ut införs och til
lämpas.10 

• Försvarsmakten bör förstärka löpande 
kontroll och avstämning av den .finan
siella redovisningen, i syfte att säker
ställa att avvikelser och oklarheter av 
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väsentlig karaktör inte felaktigt påver
kar beslutsunderlag. 11 

• Utan att stärka den ekonomiska plane
rings-, prognos- och uppföljningsverk
samheten är nya pengar ingen lösning. 
Försvarsmaktens budgetunderlag for 
2008 var i balans menforvandlades på 
nio månader till elt underskott på 1,5 
miljarder krono1c Regeringen har var
ken sparat på förbandsverksamheten 
eller tillfört nya uppgifter. 12 

• Angående ESVs rapport: ... den bekräf
tar i många delar den bildförsvarsde
partementet fått under de senaste må
nadernas diskussion om Försvarsmak
tens ekonomi. 13 

• En flerårig förutsägbar försvarseko
nomi och en ekonomi i balans Fämjar 
denfortsatta transformeringen av För
svarsmakten. Vidare måste ekonomi
styrningens inflytande inom Försvars
makten stärkas samt roller och ansvar 
tydliggöras. 14 

I vilken utsträckning denna kritik är rätt
vis eller inte, kommer delvis behandlas i 
nedanstående kapitel, men inledningsvis 
finns det anledning att åtminstone lyfta 
fram tre aspekter som inte, eller i syn
nerligen låg utsträckning, har behandlats 
i ovanstående rapporter m m. 

För det första har Försvarsmakten 
fattat ett antal beslut om förändringar och 
förbättringar inom området ekonomistyr
ning bl. a med utgångspunkt i de utökade 
möjligheter, som följer av att resurs- och 
ekonomiledningssystemet PRlO införs 
2009. Eftersom ovanstående studier och 
rapporter i hög utsträckning utgått från re
sultatet t o m 2007 har beslut under 2008 , 
som följaktligen inte kunnat påverka re
sultatet retroaktivt, inte beaktats. Några 
noteringar om vilka åtgärder Försvars-

makten vidtagit och vilka effekter dessa 
bedöms få, hade därför sannolikt nyanse
rat debatten. 

För det andra har inte styrningen från 
uppdragsgivarna (regering och riksdag) 
varit föremål för analys. Även om det 
ankommer på myndigheten att hålla sig 
inom angivna ekonomiska ramar- vilket 
Försvarsmakten totalt sett har gjort - di
mensioneras i hög utsträckning möjlig
heterna att bedriva en effektiv och ända
målsenlig ekonomistyrning av att det från 
uppdragsgivaren föreligger balans mellan 
tilldelade ekonomiska resurser och aktu
ella krav. J detta sammanhang inställer sig 
därför frågan om successivt utökade krav, 
på t. ex internationella insatser, är förenlig 
med stora besparingar inom materielför
sörjningen. 

För det tredje införs resurs- och eko
nomiledningssystemet PRIO under 2009 
som ersättning för ett stort antal äldre 
system. PRlO ihar utformats i enlighet 
med beslutet om att implementera För
svarsmaktens ekonomimodell (FEM). 
På kort sikt kommer det därmed att fin
nas förbättrade möjligheter att bedriva 
en ändamålsenlig och effektiv ekonomi
styrning inom Försvarsmakten. Om det 
sistnämnda hade beaktats i ovanstående 
rapporter hade debatten ytterligare kun
nat nyanseras. Direkt bör jag klarlägga att 
jag inte anser att F örsvarsmakten är utan 
skuld eller inte har förbättringspotential 
inom området ekonomistyrning. Det finns 
dock stort utrymme för sans och balans 
i beskrivningen av Försvarsmaktens för
måga att bedriva en ändamålsenlig och 
effektiv ekonomistyrning. 

Av de rapporter m. m, som nämns 
ovan, är det lätt att få intryck att ekono
misk planering och styrning utgör en se
parat del av försvarsmaktsplaneringen 
och att det är just denna dimension , som 

har störst förbättringspotentiaL Vad är då 
ekonomistyrning? Ekonomistyrningsver
ket (ESV), som är det normerande organet 
inom området, definierar ekonomistyrning 
inom statsförvaltningen enligt följande: 

"en avsiktligpåverkan på en verksam
het och dess befattningshavare i avsikt 
att nå vissa ekonomiska mål. Ekonomi
styrningen omfattar dels planering med 
hänsyn tillförväntadeförhållanden och 
parering mot oväntade händelse!~ dels 
uppföljning och utvärdering. [. . .}!och 
med att målen för statlig verksamhet 
avser såväl ekonomin som verksamhe
tens resultat har begreppet ekonomisk 
styrning [inom staten] definierats så 
att det omfattar både resultatstyrning 
ochfinansiell styrning" 15

• 

Ekonomistyrning omfattar således såväl 
resultatstyrning som finansiell styrning el
ler förenklat ; såväl verksamhetens innehåll 
som dess finansiering. För den fortsatta 
diskussionen om behovet av en utvecklad 
ekonomistyrning inom Försvarsmakten 
och om de slutsatser och rekommenda
tioner, som lämnats av bl a ESV, Riks
revisionsverket (RiR) m. fl är relevanta, 
fordras någon kunskap om försvarsmakts
planeringen. Ur denna planering genere
ras beslutsdokumentet Försvarsmaktens 
utvecklingsplan (FMUP), vilken utgör 
grund för såväl Försvarsmaktens budget
underlag (BU) till regeringen som Över
befalhavarens Uppdrag (ÖB U) för den 
interna och årliga styrningen av Försvars
makten. Ekonomistyrningen har natur
ligtvis betydelse för flera andra processer 
och produkter inom Försvarsmakten. Den 
fortsatta diskussionen har dock avgränsats 
till att beröra den planering som direkt 
berör gränsytan mellan riksdag, regering 
och Försvarsmakten. 
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Försvarsmaktsplaneringens mål och syfte 

Försvarsmaktsplaneringens mål och syfte är att realisera statsmakternas förmågekrav 
och Försvarsmaktens strategiska mål i en verksamhetsmässigt och ekonomiskt ba
lanserad plan 

Försvarsmaktsplaneringen 

[Mat]~~ 
l VAP l l R,B t: 

•---·--------~-L-------~ l 
l 

Principbild överförs varsmaktsplaneringens olika skeden, inflytelserFån riksdag och 
regering samt de beslutsdokument som genereras. 16 (Källa: Försvarsmakten, HK V, 
Ledningsstaben) 

Försvarsmakten har en relativt lång 
tradition av att styra såväl den kortsik
tiga (B 17+ 1-3) som den mer långsiktiga 
(B+4-1 O) utvecklingen i förbandstyper. 
Från och med år 200 l uttryckts denna 
styrning i Försvarsmaktens utvecklings
plan (FMUP), som baseras på en av
vägd utveckling av Försvarsmakten i det 
tioåriga perspektivet beslutad av Överbe
falhavaren. FMUP bör, enligt min upp
fattning, i första hand betecknas som ett 
inriktningsdokument Distinktionen me!-
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lan FMUP som ett inriktningsdokument 
och överbefälhavarens uppdrag (ÖB U) 
som ett styrdokument, är väsentlig och 
grundar sig främst på skilda ekonomiska 
p J a neri ngsföru tsättn i ng ar. 

I budgetproposition framgår regering
ens förslag till riksdagen om fördelning av 
ekonomiska anslag för året B+ J samt en 
inriktning för de därpå följande två åren. 
Efter beslut i riksdagen omsätts budget
propositionen av försvarsdepartementet 
till regleringsbrev för Försvarsmakten. 

Regleringsbrevet utgör slutlig finansiell 
grund för utgivande av styrdokumentet 
ÖB U. Någon annan långsiktig finansiell 
planeringsgrund, än en prolongering av 
ekonomin för året B+ 3 kan därmed inte 
utgöra grund för att förändra FMU P:s 
status från ett inriktningsdokument till ett 
styrdokument Förenklat kan det därför 
sägas att ÖB U uttrycker vad som skall 
åstadkommas medan FMUP uttrycker vad 
Försvarsmakten vill åstadkomma 18 

I sammanhanget är det viktigt att po
ängtera att såväl FMUP, BU som ÖB U är 
föremål för en s. k avvägning och inte har 
baserats på en "fritt vald ekonomi". Ef
ter ett omfattande stabsarbete omsätts de 
politiska kravställningarna, inom ramen 
för anvisade ekonomiska ramar, till ett 
s. k avvägningsbeslut fattat av ÖB. Avväg
ningsbeslutet omfattar det kommande tio
årsperspektivet och dokumenteras i För
svarsmaktens utveck lingsplan (FMUP), 
Försvarsmaktens budgetunderlag (BU) 
samt i Överbefälhavarens uppdrag (ÖB 
U). FMUP och ÖB U inriktar respektive 
styr utvecklingen av Försvarsmakten i 
termer av förbandstyper 19 Oberoende om 
avvägningen har genomförts som en av
vägning inom eller mellan förbandstyper, 
eller me! Jan respektive anslag, omsätts av
vägningsbeslutet ti J J styrningar respektive 
inriktningar per förbandstyp och verk
samhetsgren. Omsättning av avvägnings
beslutet innebär att ekonomiska, perso
neJ Ja och materiella resurser fördelas per 
förbandstyp i syfte att åstadkomma den 
förbandstyps- och insatsorganisationsut
veckling, som svarar mot statsmakternas 
krav på förmåga samt utveckling inom 
respektive verksamhetsgren 20 Samtliga 
beslutsdokument innehåller, med olika 
tidsperspektiv och med lite olika upp
lösning, uppgifter/uppdrag, resurser och 
handlingsregler samt krav på återrappor-

tering. ÖB U omsätts i sin tur till verk
samhetsuppdrag (VU) till förbands- och 
skolchefer samt beställningar till FMV 
och övriga stödmyndigheter. 

Även om benämningen av ovan an
givna beslutsdokument har varierat över 
tiden har dess innehåll och utgångspunk
ter i stort sett varit desamma. Det viktiga i 
sammanhanget är att försvarsmaktsplane
ringen tar utgångspunkt i regleringsbrevet 
till Försvarsmakten samt mer långsiktiga 
politiska beslut, om sådana före! igger, 
och att det är i dessa politiska beslutsdo
kument, som de ekonomiska ramarna och 
krav på bl. a operativ förmåga fastställs. 

Inte minst mot bakgrund av det över
gripande målet och syftet med försvars
maktsplaneringen utgör ekonomin dimen
sionerande planeringsgrund. Ekonomiska 
aspekter och "nedbrytningen" av tillde
lade ekonomiska ramar till resurser per 
förbandstyp och per förband är central för 
såväl ekonomistyrningen i Försvarsmak
ten som återrapporteringen till regeringen 
i årsredovisningen. 

Nuvarande begränsningar 
och dess påverkan på 
ekonomistyrningen 
Av ovanstående framgår att en väl fung
erande ekonomistyrning inom Försvars
makten har stor betydelse. Utan denna 
föreligger helt enkelt inga förutsättningar 
för att skapa en balanserad plan eller att 
återapportera till regeringen. Innanjag be
rör de åtgärder som vidtas för att förbättra 
ekonomistyrningen, villjag peka på några 
aktuella problem, vilka talar för att den 
ekonomiska dimensionen av Försvars
maktsplaneringen blir allt viktigare. 
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Den insatsorganisation och den insats
organisationsutveckl i ng, som Försvars
makten föreslår i budgetunderlaget syftar 
ytterst till att realisera de mål och krav, 
som framgår av regleringsbrev och mer 
långsiktiga inriktningsbeslut för Försvars
makten. r grunden utgår såväl föreslagen 
som beslutad insatsorganisationsutveck
ling från de krav, som fastställs genom 
respektive förbands TOEM (Taktisk, Or
ganisatorisk och Ekonomisk Målsättning). 
Svagheten med dessa målsättningar är att 
de i bög utsträckning saknar eller består 
av bristfalligt ekonomiskt underlag. Detta 
innebär i praktiken att det finn s fastställda 
förbandsmålsättningar, där "prislappen" 
för förbandet/förbanden helt eller delvis 
är okänd. r sin tur innebär detta att för
svarsmaktsplaneringen inte med säkerhet 
innehåller erforderligade ekonomiska 
medel som behövs för att realisera fast
ställda förbandsmålsättningar. För att ha 
en välgrundad uppfattning om planens 
genomförbarhet måste därför avvägnings
förslaget bygga på kostnads- och utgifts
budgetar för respektive förbandstyp och 
förband. 

Problemet, som är under åtgärdande, 
har hittills dessutom inneburit att krigsför
bandschefer i den årliga krigsförbandsvär
deringen, har anmält brister i förhållande 
till fastställda målsättningar. Dessa brister 
har senare lagts till grund för att beskriva 
det totala ekonomiska behovet inom ma
teriel försörjningen. Försvarsmakten har 
bl. a i sin rappmt till regeringen i juni 
2008 redovisat ett merbehov inom ma
terielförsöijningen för att vidmakthålla 
och utveckla fastställd insatsorganisation. 
Detta merbehov bedöms vara i storleks
ordningen ca 3 mdkr per å1~ 21 

storleksordningen på det aktue lla pro
blemet är dessvärre ingen nyhet för oss, 
som arbetar med försvarsmaktsplanering. 
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lcke desto mindre representerar det ett 
problem, som långsiktigt inte är hållbart, 
även om det i viss utsträckning hittills bar 
kunnat hanteras genom s. k omplanering 
och förskjutning inom materielplanen. En 
av orsakerna till de ekonomiska proble
men är, som tidigare nämnts, att brister
na, utgår från målsättningar vars ekono
miska konsekven ser är okända eller inte 
tillräckligt beskrivna. Sannolikt bar det 
aldrig funnits, och kommer aldrig att fin
nas, ekonomiska resurser för att realisera 
nuvarande målsättningar för insatsorgani
sationens samtliga krigsförband. Förutom 
att ovanstående leder t i Il att stabsarbets
kraft ägnas åt att planera anskaffning, 
utbildning m.m, för vilket det aldrig har 
funnits någon ekonomi för, leder det till 
besvikelse hos dem som trott att fastställ
da mål förr eller senare kommer att rea
liseras. r de fall regeringen beslutar eller 
planerar reduceringar av anslaget för ma
teriel och anläggningar (anslaget 6.2) stäl
ler det vidare Försvarsmakten inför stora 
problem att beskriva konsekvenserna för 
insatsorganisationens förband. 

För närvarande pågår ett flertal arbeten 
för att komma tillrätta med detta problem. 
Ett av dessa arbeten handlar om att överse 
målsättningarna för prioriterade förband 
ur ett ekonomiskt perspektiv och att inte 
besluta om några nya målsättningar förr
än de ekonomiska konsekvenserna är 
klarlagda och anses rymmas inom ramen 
för ÖB:s avvägningsbeslut Vidare knyts 
all planerad och beslutad anskaffning av 
materiel i materielplanen till Försvars
maktens produkter (förband). Först när 
ovanstående är genomfört samt redan 
anskaffad materiel är redovisad per pro
dukt, finns förutsättningar att beskriva 
vilka förband, som omfattas av t. ex ma
teriella brister och vilken "pris lappen" är 
för att realisera faststä llda målsättningar. 

Det är ingen vågad gissning, att anta att 
dessa översyner kommer att leda t i Il krav 
på ambitionssänkningar i krigsförbandens 
målsättningar eller förändringar av antalet 
förband. Översynen av målsättningarna 
samt en tydlig koppling mellan materiel
planen och krigsförbanden är enligt min 
uppfattning en förutsättning för att lång
siktigt kunna vidmakthålla och utveckla 
efterfrågad insatsförmåga inom ramen för 
tillgänglig ekonomi. 

Att det ekonomiska perspektivet får 
allt större betydelse för försvarsmakts
planeringen framgår av regeringens styr
ningar till Försvarsmakten. Regeringen 
har i planeringsanvisningarna för För
svarsmaktens komplettering till BU 09 
tydligt visat på en tyngdpunktförskjutning 
i planeringen, där den ekonomiska dimen
sionen faktiskt kan anses vara överordnad 
verksamhetsinnehållet F örsvarsmakten 
anmodades" ... redovisaförslag på åtgär
der som innebär att balans uppnås från 
och med budgetåret 201 O mellan verk
samhet (organisationens utformning och 
beredskap, samt övrig verksamhet) och 
ekonomiska resw-sa Med balans avses 
att verksamheten och ambitionerna är an
passade till tillgängliga medel. " 22 

Att ställa krav på att verksamheten 
och ambitionerna anpassas till tillgängli
ga medel är ett sätt att ramstyra Försvars
makten. En sådan planeringsmetodik är 
fullt genomförbar under förutsättning att 
regeringen accepterar de förändringar av 
t ex operativ förmåga samt reduceringar 
av insats- och/eller grundorganisationen 
som är nödvändiga för att bedriva verk
samheten inom angivna ekonomiska ra
mar. En ramstyrning som inte kombineras 
med denna typ av handlingsfrihet bar dä
remot små förutsättningar att lyckas. 

Regeringens uppgiftsställning till För
svarsmakten innebär, åtminstone här och 

nu, en tyngdpunktsförskjutning av vad 
som ska ll utgöra grund för att planering
en skall anses va ra i balans. Häri ligger 
mycket av grundproblemet och orsaken 
till Försvarsmaktens nuvarande ekonom i s
ka situation. Regeringen har under längre 
tid försökt kombinera en successivt ökad 
ambition, t ex avseende internationella 
insatser, med ett reducerat eller oföränd
rat ekonomiskt utrymme. Denna skillnad 
mellan uppgifter och resurser har till dags 
datum kunnat mötas med en allt mindre 
insatsorgan isation , minskade utbildnings
uppdrag samt minskade vo lymer inom 
materiel försö1j n i n gen. F örsvarsmakten 
har, bl.a i rapport från perspektivstudien 
2007, anmält att denna problemlösnings
metod inte längre är hållbar. Skälet till 
detta är att, vissa delar av insatsorganisa
tionen nu endast består av singulära för
band och att ytter! igare reduktioner därför 
direkt skulle innebära en minskad bredd 
av operativa förmågor. Ovanstående bör 
beaktas då Försvarsmakten besky lls för 
bristande ekonomisk styrning och upp
följning, eftersom det inte kan uteslutas att 
regeringens beslut i sig innehåller en mer 
e ll er mindre olösbar konflikt mellan mål 
och medel. Av den senare tidens diskus
sion om insatsorganisationens (bristande) 
tillgänglighet och beredskap kan det vi
dare verka som om Försvarsmakten åsatte 
insatsorganisationen någon annan bered
skap, e ller något annat förbandsinnehåll , 
än vad som beslutats politiskt - så är inte 
fallet. Ett konstaterande om att insatsor
ganisationen bör ha ett annat innehåll och 
en annan beredskap, faller således tillbaks 
till de operativa krav och de uppgifter som 
regeringen ställer till Försvarsmakten. 

Mot bakgrund av nuvarande brister 
avseende den ekonomiska dimensionen i 
bl. a krigsförbandens målsättningar följer 
att produktionsplaneringen (som utgör 
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grund för de s k verksamhetsuppdragen , 
VU) fokuseras till det relativt begränsade 
anslagsutrymme, i förhållande till För
svarsmaktens totala ans lag, som inte dis
poneras. Utan att gå in på några ytterligare 
detaljer i detta avseende, anser jag att det 
före li gger en obalans mellan vilken kraft, 
som läggs på att beskriva konsekvenser av 
det bristande ekonomiska utrymmet, och 
vad Försvarsmakten de facto kan och vill 
åstadkomma inom ramen för tillgängliga 
medel. 

En annan dimension , som har stor be
tydelse för försvarsmaktsplaneringen och 
möjligheterna att åstadkomma en balan
serad plan, är hanteringen av ekonomiska 
osäkerheter. Mycket av planeringen hand
lar om att utarbeta rationaliserings- och 
effektiviseringsförslag samt att bedöma 
ekonom iska effekter av olika händelser 
och beslut. l detta sammanhang finns en 
tendens att negativa ekonomiska effekter 
av olika händelser/beslut inarbetas till sin 
fulla negativa potential. Omvänt inarbetas 
potentiella, besparingar/kostnads m i n sk
ningar till ett lägsta bedömt utfall d. v.s 
om en åtgärd antas leda till en besparing 
mellan 50-100 miljoner kronor, inarbetas 
50 miljoner kronor i kalkylen. Ovanstå
ende hantering leder till en orimlig och 
rent mekanisk ekonomisk planering med 
mycket små inslag av vad som kallas 
risk managemenl. Rimligtvis borde såväl 
potentiella kostnadsökningar som kost
nadsminskningar utsättas för en lika om
fattande ana lys, syftande till att omsätta 
dessa osäkerheter till noga överlagda an
taganden. I likhet med traditionell militär 
bedömandemetodik, bör alla osäkerheter 
analyseras och omsättas till antaganden 
baserat på tillgänglig information. ställ
ningstagande kan och bör inte skjutas upp 
med hänvisning till att beslutläget vid ett 
senare tillfälle kommer att vara mer tyd-
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ligt, i själva verket tillkommer hela tiden 
nya osäkerheter, som måste analyseras 
och omsättas till antaganden . 

Viktigt i detta sammanhang är natur
ligtvis att dokumentera vi l k a antaganden 
som är gjorda för att iterativt kunna över
väga/värdera behovet av nya beslut mot 
bakgrund av förändrade förutsättningar. 
Sammanfattningsvis finns inget utrymme 
att undvika beslut med hänvisning till 
identifierade osäkerheter; dessa kan dock 
vara av en sådan art och omfattning att 
uppdragsgivaren bör uppmärksammas 
på aktuell beslutsavsikt Ovanstående 
innebär vidare att förslag och beslut om 
planering inte bör komp letteras med en 
särskild redovisning avseende osäker
heter och risker utan dessa bör omsät
tas till antaganden vilka , precis som alla 
andra ställningstaganden, blir föremål 
granskning och eventuellt utkrävande av 
ansvar. En jämförelse med näringslivet 
skulle kunna göras - vilken VD, som inte 
levererar efterfrågat resultat, undslipper 
aktieägarnas granskning och styrelsens 
beslut med hänvisning till tidigare redovi
sade osäkerheter och risker? Inom ramen 
för F örsvarsmaktens värdegrund menar 
jag att detta är en del av att ta och utkräva 
ansvar. 

Den ekonomiska delen av planeringen 
har ibland rubricerats som "fiska l verk
samhet" och tyckts stå i ett motsatsförhål
lande till dem som förordar s. k viljestyrd 
planering. Ett sådant synsätt hade möjli
gen större förutsättning ar att accepteras, 
när Försvarsmakten dimensionerades av 
invasionsförsvarsuppgiften, där ett större 
fiktivt ekonomiskt handlingsutrymme 
skapades genom om- och nedpriorite
ringar inom förbandsverksamheten eller 
materielförsötjningen. Dessa fick inte 
samma omedelbara effekter som idag, 
när förbanden används för såväl övningar 

som nationella och in ternationell a in sat
ser. Hänvisningen till viljestyrd planering 
som grund för att und vika ekonomisk re
dovisning och ansvarstagande är således 
obsolet, i själva verket får den ekonomis
ka dimensionen allt större betydelse bl. a 
på bekostnad av graden av vi ljestyrning. 
Ovanstående skall dock inte uppfattas 
som något hinder för att fatta omedelbara 
beslut, på grundval av t ex s lutsatser från 
pågående insatser, även om de ekonomis
ka effekterna inte fullt ut har kunnat be
dömas. l normalfall bör dock hu vuddelen 
av besluten med långsiktiga ekonomiska 
konsekvenser, underställas traditionell 
prioritering och avvägning bl. a genom att 
dess ekonomiska konsekvenser, ur såväl 
ett utgifts- som kostnadsperspektiv, tyd
liggörs. 

Att såväl kostnader som utgifter kan 
beaktas och dimensionera den långsik
tiga planeringen, förutsätter en planering 
baserad på kostnads- och utgiftsbudgetar/ 
kalkyler per produkt. l det korta perspek
tivet kan det vara natur! igt att fokusera 
till utgiftsdimensionen inte minst för att 
konstatera att föreslagen planeringen kan 
genomföras inom tilldelade eller plane
rade anslagsramar. l det något längre per
spektivet bör dock kostnadsdimensionen 
noga redovisas och analyseras eftersom 
denna, till skillnad från utgifter för den 
initiala anskaffningen, redovisar vilka 
långsiktiga kostnader, för t ex underhåll , 
som följer av ett beslut om anskaffni ng. 
Ett sådant betraktelsesätt har tydligt stöd 
i Försvarsmaktens materiel försötjnings
strategi 23 som betonar att det är kostnader 
och utgifter i ett s. k livscykelperspektiv 
(L ife Cycle Cost, LCC), som måste be
aktas inom ramen för ett beslut om an
skaffn ing. Ett system, vars anskaffning 
innebär en begränsad utgift i närtid, kan 
innebära långsiktiga ekonomiska åtagan-

den (kostnader), omvänt kan större utgif
ter i närtid innebära mindre kostnader på 
s ikt. Oberoende av vi lket, är det viktigt 
att försvarsmaktsplaneringen omfattar 
såväl kostnads- som utgiftsdimensionen. 
En sådan planering förutsätter dock en 
underli ggande planering som bygger på 
kostnads- och utgiftsbudgetar (kalkyler) 
för varje enski ld produkt. 

Försvarsmaktens 
ekonomimodell (FEM) 24 

Försvarsmakten redovisade den 30 april 
2004 ett förs lag25 till en insatsförbandsori
enterad ekonomistyrningsmodell till re
geringen. Förslaget innebär ett successivt 
införande av en ekonomimodell som möj
liggör planering och återrapportering av 
enskilda krigsförband och övriga produk
ters intäkter, kostnader, volym och kvali
tet. Försvarsmakten fick i regleringsbrevet 
för 2005 i uppdrag att i nära samverkan 
med Regeringskansliet fotisätta utveckla 
och success ivt införa en insatsförbands
orienterad ekonomistyrningsmodelL 

Av ekonom istyrningsverkets defini
tion framgår att ekonom istyrningen består 
av resultatstyrning och finansiell styrning 
och omfattar hela kedjan från planering 
till uppföljning. Resultatstyrningen tar 
fasta på myndighetens prestationer (pro
dukter) avseende volym, tillgänglighet, 
kostnad och kvalitet medan den finan
siella styrningen avser verksamhetens 
finansiering. Försvarsmakten har utifrån 
denna definition faststä llt vilka produkter 
Försvarsmakten levererar inom de o lika 
verksam hetsgrenar som regeringen har 
fastställt. 
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FEM målbild 

En avvägning En kalkylmall En plan 

Direkta kostnader 
B-1 8+10 

-Materiel 
-Personal 
-INFRA 
- Vht 

Omkostnader 

-Lokala 
-Centrala Kostnader l utgifter 

- strukturella 

Ett resursregister 

Bild över Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) med principernafor avvägning, produkt

respektive produktionsansvm; denför planeringen gemensamma kalkylmodell en, kostnads

och utgiftsdimensionens betydelse för försvarsmaktsplaneringen samt det för planeringen 

gemensamma resursregistret i P RIO. (Källa: Försvarsmakten, HK V, Elwmistaben) 

Modellen bygger vidare på att vi tar fasta 

på två dimensioner där chefen för insats, 

inom VG 2, fastställer kraven på våra för
band i insatsorganisationen medan chefen 

för produktion producerar, vidmakthåller 

och avvecklar förband. Såväl kostnader 

som utgifter beräknas utifrån en gemen

sam kalkylmall oavsett som det rör sig 

om enskild produkt, en produktgrupp el
ler hela ekonomin för Försvarsmakten. Vi 

skapar också en gemensam plan för alla 
tidsperspektiv från l till 10 år där också 

uppföljningen sker i samma struktur. Hela 

ekonomimodellen försörjs av information 

från ett gemensamt resursregister för per

sonal , materiel och infrastruktur. 

Modellen har successivt bö1jat t i l l

ämpas från 2008 men kommer fullt ut att 

stödjas först från år 2009 genom införan

det av det integrerade resurs- och eko-
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nomiledningssystem PRIO. Med FEM 

och PRIO får vi ett uttalat resultatfokus 

inom ramen för en kalkylmall och en plan 

i ett gemensamt system. Förenklat är FEM 

verktyget för att skapa, följa upp och åter

rapportera en plan i ekonomisk och verk

samhetsmässig balans. 
Den fortsatta imp lementeringen av 

såvä l FEM som PR!O har tydliga kopp

lingar till ESV:s förs lag om attfortsätta 
all förbäf/ra spårbarheten och att använ

da gemensamma metoder och modeller i 

planeringen och upp.foljningen26 

Sammanfattning och 
rekommendation 
De enskilt viktigaste orsakerna till dagens 

ti Il kortakommanden inom ekonomistyr

ningsområdet, vi lka bl a yttrat sig som 

kraftiga obalanser inom den kort- och 

långsiktiga planeringen , är dels avsakna
den av kostnads- och utgiftsbudgetar per 

förband, dels att skilda ekonom iska mo

deller och metoder fortfarande utnyttjas 

inom försvarsmaktsplaneringen , produk

tionsplaneringen och materielplanering

en. Det sistnämnda försv årar den uppfölj

ning som är nödvändig för en rättvisande 

prognosverksamhet och ökar risken för 

ytterligare revisionsanmärkningar. Ä ven 

om Försvarsmakten fortfarande saknar ett 

adekvat resurs- och ekonomiledningssys

tem har erforderliga beslut fattas om att 

implementera den nya ekonomimodel

len FEM. Modellen bygger, som tidigare 

nämnts, bl a på en minsta gemensamma 

nämnare i form av en produktkalkyl obe

roende om den ekonomiska redovisning

en avser ett förband , en insats eller något 
annat. Med FEM blir den ekonomiska 

planeringen i väldigt hög utsträckn ing 

transparent oavsett produkt och oavsett 
tidsperspektiv. En sak är emellertid att 

fatta beslut, en annan sak är att följa och 

tillämpa desamma. Även om FEM och 

PRlO inte har förutsättningar att skapa 

balans mellan uppgifter och resurser, där 
förutsättningarna helt saknas, finns det 

inte längre något utrymme att "stå i spe

let" . 
Den success iva urholkningen av 

anslaget 6.2 (Materiel och an läggningar) 

kan ses som en direkt konsekvens av För

svarsmaktens bristande förmåga att dels 

redovisa kostnader och utgifter per krigs

förband (produkt), dels avsaknaden av en 

tyd li g koppling mellan Försvarsmaktens 

materielplan och föreslagen insatsorga
nisationsutveckling. Dessa brister tycks 

ha skapat utrymme för den s k genomför

andegruppen att tro att materielanslaget 

(6.2) och förbandsanslaget (6.1 ), vilka 

båda utgör huvudsaklig finansier ingskä lla 

för verksamheten inom verksamhetsgren 

2, kan behandlas som icke kommunice
rande kärl. Ett sådant betraktelsesätt är 

från min utgångspunkt helt felaktigt, am

bitionssänkningar inom materielförsörj

ningen leder per automatik till behov av 

ambitionssänkningar inom förbands- eller 

insatsverksamheten. Omvänt torde am

bitionshöjningar inom förbands- e ll er in

satsverksamheten vara svårfören l i g med 

ambitionssänkningar inom materielför

söijningen - anslagen är ömsesid igt be

roende och til lsammans en förutsättning 

för verksamheten inom såväl VG l som 

VG2. 
Det före li gger därför en uppenbar risk 

att regeringen i budgetpropositionen för 

2009 fortsätter att reducera anslagsposten 

6.2 utan någon förändring av kravställ
ningen på insatsorganisationens innehåll , 

förmåga eller beredskap. Med en för

svarsmaktsplanering som bygger på kost

nads- och utgiftsbudgetar för respektive 

produkt samt en materielplan med tydliga 

kopplingar till respektive produkt hade 
konsekvenserna av reduceringar av såvä l 

anslaget 6.1 som 6.2 direkt kunnat beskri

vas för enskilda krigsförband. En sådan 

tydlig konsekvensbeskrivning hade ökat 

förutsättningarna för regeringens ändrade 

kravställning på Försvarsmakten. 
De rapporter, artiklar och uttalanden 

som nämns inledningsvis innehåller onek-

1 igen ett antal träffsäkra konstateranden, 
jag påstår dock att den absoluta huvudde

len av dessa var kända och beslut redan 

fattade för att komma t i Il rätta med dessa 

brister. Det återstår emellertid mycket att 

göra innan försvarsmaktsplaner ingen och 

övrig planering kan stödjas av en fullt ut 

fungerande ekonomistyrning; resurs- och 

ekonomi ledningssystemet PRlO är en så
dan viktig förutsättning. För min del står 

det dock klart att rekommendationerna 
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om omorganisation , inrättande av ytter
ligare och förstärkta staber i högkvarte
ret samt en generell översyn av styrande 
dokument inte är den mest verksamma 
medicinen för aktuellt sjukdomstillstånd. 
Försvarsmakten och högkvarteret bör där
för hålla fast vid nuvarande organisation 
och ägna ytterligare kraft åt att implemen
tera fattade beslut och inte låta förestående 
omstrukturering hindra den nödvändiga 
utvecklingen inom ekonomistyrningsom
rådet Konsekvensema av att inte priori
tera detta område känner vi till alltför väl. 

Avslutn ingsvis - Är en utvecklad och 
tillämpad ekonomistyrning ett intressant 

Noter 
1 ESV, Försvarsmaktens interna styrning och 

kontroll, 2008-05-15, Dnr: 12-85/2008, www. 
esv.se 

Lars Frisk, Peter Strand, rapport till Försvars
utskottet 2007-11-0 l , ISSN 1651 -6885, Riks
dagstryckeriet Stockholm 

statskontoret, 2008-03-13, 2006/194-5 
' Rapport från Försvarsberedningen, 2008-06-13 , 

Ds 2008:48 

ESV, Försvarsmaktens interna styrning och 
kontroll, 2008-05-15 , D nr: 12-85/2008, www. 
esv.se , s.6 

6 lbid, s.5 
7 lbid, s.7 
8 lbid, s.l2 

'' Jb id, s.22 (Ursprungligen från Nordlund , Pe
ter. 111 fl, Strategisk styrning inom det militära 
försvaret- projektrapport 2005 (FOI-R-1804-
SE), 2006, s.42) 

10 statskontoret, Omställning av det militärafi;r
svaret, delrapport - status i mars 2008, 2008-
03-13, 20061194-5, s.l5 

11 Riksrevisionen, Revision-,'beräflelse for För
svarsmakten, 2008-03-19, Dnr: 32-2007-0835, 
s. ! 

12 Replik från Sten Talgfors i SvD, 2008-05-29, 
www.b logg.svd.se 
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inspel eller helt enkelt dimensionerande 
för försvarsmaktsplaneringen? Enligt min 
uppfattning har det i realiteten aldrig fun 
nits och kommer heller aldrig att finnas 
något utrymme att betrakta denna utveck
ling som ett intressant inspel eller något 
som är fristående från övrig planering. Av 
definitionen av ekonomistyrning framgår 
istället att denna i själva verket är hela 
planeringen, det går således inte att säga 
att ekonomistyrningen är dimensioneran
de för försvarsmaktsplaneringen eftersom 
de per definition är olika sidor av samma 
mynt. 

13 Statsrådet Sten Ta lgfors i Svd, 2008-05- 16, 
www.svd.se 

14 Regeringskansliet, Fö rsvarsdepartementet, 
Försvarsberedningen, Försvar i användning, 
2008-06-13 , Ds 2008:48, s. 70 

15 ESV ordbok, ESV 2004: 14 
16 De förkortningar som används i bilden har 

följande betydelse: VÅP - vårpropositionen , 
Plananv - Regeringens planeringsanvisningar 
till Försvarsmakten för utarbetande av bud
getunderlaget, BP- budgetpropositionen, RB
regleringsbrev, FML- försvarsmaktsledningen 
(i detta fall avses de diskussioner och överlägg
ningar som sker i försvarsmaktsledningen inom 
ramen för försvarsmaktsplaneringens o li ka 
skeden), FMUP-Försvarsmaktes utvecklings
plan , BU-Budgetunderlag, ÖB U- Överbefal
havarens uppdrag. 

17 l försvarsmaktsplaneringen utnyttjas uttrycks
sättet B, B+ l osv för all, oberoende av år, ange 
vi lket tidsperspektiv som avses. När Försvars
makten i mars 2008 lämnade budgetunderlaget 
för 2009 till regeringen , vilket innehåller för
slag till genomförande fOr år 2009 samt förslag 
till inriktning för åren 20 10-2011 , omfattar för
slaget följaktligen tidsperspektivet B+ 1-3. 

1
' FMUP utgör vidare direkt grund för det bud

getunderlag Försvarsmakten läm nar till reger-

ingen den första mars vatje år med förs lag på 
verksam hetens omfattning, genomförande och 
finans ier ing i ett treå rigt perspektiv. 

19 Nuvarande benämning är produktgrupper (tidi
gare förbandslyperl respektive produkter (tidi
gare bl a krigsförband och insatser) 

2o Begreppet verksamhetsgrenar utgår från re
geringens styrning av Försvarsmakten i regle
ringsbrevet. Styrformen används också internt 
i Försvarsmakten for att bl a öka transparen 
sen mellan uppdragsgivare och uppdragsmot
tagare. Aktuel l verksamhetsgrensindelning är 
följande: VG l Insatser, VG 2 Uppbyggnad 
av insatsorganisationen och beredskap, VG 3 
Utveckling, VG 4 Övrig verksamhet, VG 5 In
ternationell leedsfrämjande verksamhet, VG 6 
Stöd till samhä ll et. 

21 Försvarsmaktens fördjupade underlag avse
ende ledning, logistik och grundorganisation 
m.m. Försvarsmakten, Högkvarteret, HK V bet: 

23 3 83:63 134, bi l l , s.22 

22 Anvisningar för verksamhetens genomförande 
under 2008 samt planeringsanvisningar för 
komplettering av Försvarsmaktens budgetun
derlag för 2009. Regeringsbeslut 7, Försvars
departementet , 2008-04- 1 O 

n Strategi .för Försvarsmaktens materie/försörj
ning, HKV bet 23 241:6 1994, 2007-02-02 

" Kapitlet baseras bl a på underlag från Rapport 
.fi'ån FEM avseende utformning av ekonomi
modell, Högkvarteret , AG FEM , Slutrapport, 
2006-10-26 

25 HKV bet 23 383:67468,2004-04-30 

"' ESV, Försvarsmaktens interna styrning och 
kontroll, 2008-05-15, Dnr: 12-85/2008, www. 
esv.se, s.28 

27 ES V, Försvarsmaktens interna styrning och 
kontroll, 2008-05-15 , Dn r: 12-85/2008, www. 

esv.se, s.28 

Transport
lösning med 
dubbel 
nytta 
Transatlantic har koncept som 

fullserviceopera tör där tredje 

part kan erbjudaslastkapacitet 

på fasta slingor. Allt utrymme 

utnyttjas och ger ömsesidig nytta 

mellan Transatlantic och fullser

vicekunden. 

~ TRANsATLANTIC 
www.rabt.se 

273 



,Il 
,J, l 

• l 
l 

Ledamoten 
ERIK ANDERSSON 

Kommendör Erik Andersson ljänslgör vid Personaislaben i Hög
kvarleret, där han är en av fyra chefmtvecklare med ansvarför 
urvalii/l och utveckling av högre chefer inom Försvarsmaklen, såväl 
civila som mi/i/ära. 

Införandet av ett nytt personalförsörjningssystem i 
Försvarsmakten- Var befinner vi oss? 
Arsberättelse inom vetenskapsgren il, Personal, utbildning och organisation/oredragen vid 
Kungl. Örlogsmannasällskapet ordinarie sammanträde 24 september 2008 i Stockholm. 

Försvarsmakten har sedan år 2005 arbetat med en omfattande reformering av 
personal{iJrsö1jningen. Arbetet har utgått från ett helhetsperspektiv (kort och lång 
sikt, där insatsförsvaret sätts i ./(Jkus). Arsberättelsen är ett försök att beskriva hur 
Försvarsmakten arbetar med en del av frågorna kopplade till ämnesområdet, var vi 
befinner oss just nu och vilka utmaningar vi står injö1: 

Grunder- Ansvar~ motiv mm 
ÖB har sedan han tillträdde gett ut ett 
"Strategiskt styrdokument" i syfte att för
medla varför Försvarsmakten finns, vad 
som utmärker Försvarsmakten som orga
nisation och vart Försvarsmakten strävar. 
Detta görs framförallt genom den verk
samhetside och den vision som utvecklats 
för Försvarsmakten. Dokumentet redogör 
även för Försvarsmaktens strategiska mål. 
J de strategiska målen belyses verksamhe
ten från följande perspektiv 

• Leveranser 
• Resurser 
• Intern verksamhet 
• Kultur och lärande 

Dokumentet uppdateras årligen och om-
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fattar idag 14 strategiska mål varav fyra är 
prioriterade. Ett av de prioriterade målen 
är hämtat ur det interna verksamhetsper
spektivet, berörande personalförsörjning
en och lyder; 

"Personalförsöljningen skall ske med in
satsforsvaret i fokus. " 

Innebörden kan enkelt beskrivas som att 
synen på personalförsö1jningen i För
svarsmakten skall förändras, från en ut
bildningsorganisation, där stor krigsorga
nisationsvolym med årsvis repetition stod 
i centrum, till en kompetensförsörjning 
med syfte att leverera en högkvalitativ 
insatsberedd insatsorganisation. Detta 
ställer ett antal krav på reformeringen av 
personalförsörjningen där följande utgör 
väsentliga byggstenar: 

• Pliktsystemet skall utifrån insatsorgani
sationens behov bygga på frivillighet. 

• Den militära karriären utgår från ett mer 
fl exibel t system med behovsstyrd rörlig
het, där övergång till civil karriär blir ett 
naturligt steg. 

• Befordringssystemet fokuseras på verk
samhetsnytta och kompetensbehov. 

• Försvarsmakten ska ll aktivt sträva ef
ter en etnisk mångfald och en jämnare 
könsfördelning i personalsammansätt
nmgen . 

Ansvaret för att personalförsörjningen ut
vecklas i enlighet med Försvarsmaktens 
behov ligger under ÖB på personaldirek
tören (PERSDIR). Sedan 2006 innehas 
befattningen av Lars Norrström, som då 
rekryterades till befattningen från Poli
sen. Till sin hjälp har han en personalstab 
(PERSS), som idag består av ett nittiotal 
medarbetare fördelade på avdelningar 
med inriktning på arbetsgivar-, kompe
tensutveckl i ngs- , planering/utvecklings-, 
arbetsmiljö-, och avtalsfrågor. Persona ldi
rektören är direkt underställd myndighets
ledningen, där GD är utsedd att svara för 

planering 

- Arbetsmarknad 
-statsmakterna 

Inre effektivitet 
- Organisation 
-Arbetssätt 
-Resurser 
- Regelverk 

bl. a personalområdet. Persona ldirektören 
är permanent medlem i Försvarsmakts led
nmgen. 

Personaldirektören utövar sitt ansvar ge
nom att: 
• Fastställa och förankra FM personalför

sörjningsstrategi. 
• Fastställa PERSDIR utvecklingsplan, 

PUP, vilken i sin tur är; 
o Grund för personalförsöijningsde

larna ink! ekonomiska avvägningar i 
FMUP. 

o Framställningar till regeringen , främst 
i BU. 

o Grund för att ge verksamhetsupp
drag. 

• Fastställer Försvarsmaktens bestämmel
ser, reglementen, anvisningar och poli
cys inom personalförsö1jningsområdet. 

Process beskrivnio g 
Nedanstående bild sammanfattar hur För
svarsmakten tar fram behov av personal 
och omsätter behoven i planer för direkta 
åtgärder inom personalförsörjningen. 

Oms~ttning i 
planer & ätgärde 

-Avvägda ätgEirdspake! p;) - Konkreta behov 
kort- . medel- och läng sikt - Underlag för 
- Utvecklingsbehov genomförande 
- Forskningsbehov - Personalförsörjn ingsplan 

- Utvecklingsprojekt 
- F & S plan 
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Genom processen genereras också beho
ven av utvecklingsarbete inom personal

försöijningsområdet i form av åtgärds

verktyg, studier, forskning, projekt m.m. 

Försvarsmaktens operativa krav är 

ingångsvärden vid personalbehovsberäk

ningar. När behoven sammanställts, kan 

kraven på persona lförsörjningssystemet 

kvantifieras. De kvantifierade behoven ut

gör grunden för fl e ra av de ana lyser, som 

genomförs inom personalförsörjningen. 

Analysresultaten leder fram till åt

gärdsförs lag inom personalförsörjningens 

delområden i olika tidshori sonter, vilka 

efter avvägning fastställs och dokumen

teras i PUP. Beslutade åtgärder omsätts 

därefter i planer och genomförande. 

Beskrivning av 
personalförsörjningsläget 
Den försvarspolitiska imiktningen ställer 

höga krav på Försvarsmaktens personal

försörjning. Tillgången till motiverad och 

välutbildad personal är betydelsefull för 

insatsorganisationens förmåga att uppnå 

den säkerhetspolitiska handlingsfrihet, 

som statsmakterna eftersträvar. 
Arbetet med att utveckla och reforme

ra Försvarsmaktens personalförsörjning 

fortgår och bedöms göra så under lång 

tid framöver. Genomfört utveck lingsar
bete har genererat en bättre ins ikt samt 

ökad kunskap om och förståelse för såväl 

föreliggande problem som kommande ut

man i ng ar i nom persona l försörj n ingsom

rådet. Åtgärder har redan vidtagits, men 

det kommer att ta tid innan eftersträvade 

effektöknin gar uppnås. 
Genom förbättrade analysverktyg och 

metoder har Försvarsmakten ratt en ökad 

förståelse och kunskap om problemområ

den inom personalförsörjningen. Perso

nalvol ymsberäkningar, som ger behovet 
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för att kunna upprätthålla krav på bered

skap och insatsförmåga, har genomförts 

sedan 2007. 
Den nuvarande personalstruktu-

ren är till stora de lar en konsekvens av 

personalavvecklingsåtgärder kopplade till 

tidigare försvarsbes lut Den säkerhetspo

litiska inriktningen har sedan dess föränd

rats mot en ökad internationell ambition, 

såvä l kvantitativt som kvalitativt. För 

personalförsörjningen är gapet mellan ti

digare beslutade avvecklingsåtgärder och 

den ökande internationella ambitionen 

problemati sk. 
Den obalans och de kompetensbri ster 

inom personalförsö1jningsområdet som 

organisationen har idag kommer att be

stå under flera år framåt och i det korta 

perspektivet kan endast mindre effekter 

åstadkommas. Problemen kommer i det 

längre perspektivet att kunna rättas till 

och åtgärder vidtas mot de mest priorite

rade områdena sett från de behov, som de 

operativa fönnågorna har. 
Utvecklingen av personalförsörjning

en präglas för närvarande av det övergri

pande strategiska målet om "Personalför

sörjning med insatsförsvaret i fokus" med 

tre huvudsakliga utvecklingsområden : 

• Reformerad personalförsö1jning 

• HR-transformering 
• PRIO HR 

Genom den helhetssyn, som myndigheten 

numera an lägger, är strävan att alla perso

nalfrågor skall kunna integreras i ett sam

manhållet persona l försörj n i ngssystem. 

Reformerad 
personalförsörjning 
Försvarsmakten har sedan år 2005 arbe

tat med en omfattande reformering av 

personalförsö1jningen. Arbetet har ge-

nomförts utifrån ett helhetsperspektiv 

(kort och lång sikt) och in satsförsvaret 

har satts i fokus. Helhetsperspektivet 

syftar till att skapa förutsättningar för en 

samlad syn och utveckling av personal

försörjningen och därmed undvika att 

skapa särlösningar som i s ig kan blockera 

andra utvecklingsmöjligheter. Tidigt 2006 

beslutade ÖB om fortsatt inriktning för 

en reformerad personalförsörjning. ÖB:s 

inriktning hade då följ ande fYra huvud

punkter: 

• F01isatt detaljutveckling av ett " befäls
system med flera karriärer" 

• Införande av ett nytt system för styr

ning och utveckling av Försvarsmak
tens personalbehovssättning 

• Införandet av ett karriärväxlingssys
tem baserat på att enskilda växlas ut ur 

Försvarsmakten till annat yrke 

• Utvecklandet av Högkvarterets proces

ser och organisation 

Arbetet med att utveckla och reformera 

personalförsörjningen har genomförts i 

nära samverkan med regeringskansliet 

Förutom löpande information har För

svarsmakten återrappo1ierat t i Il reger
ingen i bugetunderlag, särskilda redovis

ningar och årsredovisningar. 
Arbetet bö1jar nu ge konkreta resultat. 

En av grunderna för reformeringen är att 

de operativa kraven skall utgöra grunden 

för beräkningarna av personalbehoven. 

För detta ändamål har en ny befattnings

struktur tagits fram och börjat tillämpas. 

Utifrån befa ttningsstrukturen har För

svarsmakten genomfört personalvol yms

beräkningar och ratt god insikt och kun

skap om problemområden , analysverktyg 

och metoder inom personalförsöijnings
området. 

Försvarsmakten har inte samma frihet 

som andra statliga myndigheter att själv 

besluta om s in personalförsö1jning. Det 

innebär att flera av de åtgärder och för

s lag, som föreslås, måste få regeringens 

god kännande innan ett genomförande. 

Det skapar emellanåt osäkerhet i utveck
lingsarbetet och gör att tiden för föränd 

ringsarbetet förlängs. Samarbetet med 

regeringskansliet är och har varit bra. 

Bedömningen är att regeringen bejakar 

huvuddelen av de förslag , som förelig

ger och arbetet med reformeringen av 

personalförsö1jningssystemet kan i st01i 

genomföras enligt Försvarsmaktens för
slag. 

Utveckling av ett befälssystem 
med flera karriärer 
Regeringens uttryck "tvåbefä lssystem" 

innebär att ett befälssystem med två ka

tegorier av befäl införs. Systemet och 

kategorierna omfattar då samtlig militär 

personal och samtli ga grader och utgör 

därmed ett internationellt vede1iaget så 

kallat "All rank system". En ligt Försvars

maktens mening bör det svenska tvåbe

fälssystemet söka förebilder i den inter
nationella prax is, som Sveriges vikti gaste 

militära samarbetspartner tillämpar. Till 

grund för befälsordningsreformen har 

Försvarsmakten därför lagt de principer, 

som bl.a. används av Nederländerna, Nor

ge, Danmark och Storbritannien inom ra

men för den standardi sering av befä lsord
ningssystemen som bes lutats av medlem

marna i NATO. 
Tjänstegrad är en militär utmärkning 

av en indi vid, emedan ni vå är en hierarkisk 

och till del kompeten smäss ig inde lning av 

militära befattningar. Internatione ll praxis 

är att indel a den militära personalen i två 

kategorier: 

277 



En kategori benämns Officersgrader 
(Officers) med akronymen OF och den 

andra kategorin benämns Andra grader 
(Other ranks) med akronymen OR. Kopp

lat till detta avser Försvarsmakten även 

att införa en internatione llt anpassad nivå

sättning fö r den civilanställda personalen . 

Detta har till syfte att minska kulturgapet 

mellan olika personalkategorier inom 

organi sation en och att även underlätta det 

internati one lla samarbetet i andra frågor 

än de rent militära. 

Beskrivning av kategorierna 
Kategori l utgörs av officersgraderna fån 

rik - genera l med akronymen OF enligt 

följande nivå indelning: 
NATO- Grad 

kod/Nivå 

OF 10 Anvä nds ej av Sverige 

OF9 General/A mira l 

O F 8 Ge nerall öj tnant/Vice am i ra l 

OF7 Generalmaj or/Konterami ra\ 

OF6 Bri gadgeneral/Flott i \j a m i ra\ 

OF 5 Overstel Kommendör 

OF4 Overstelöjtnant/Kommendörkapten 

OF3 Major/O rl ogskapten 

OF 2 Kapten 

OF l Fänrik och Löjtnant 

Den andra kategorin utgörs av övriga gra

der med akronymen OR och kommer där

med att bestå av såväl so ldater och sjömän 

som specialistofficerare enligt följande ni

våindelning. 
NATO- Grad 

kod/Nivå 

O R 9 Utreds under 2008 

OR 8 Utreds under 2008 

OR 7 Sergeant 

OR 6 Sergea nt 

ORS Utreds under 2008 

OR4 Utreds under 2008 

O R 3 Utreds under 2008 

OR 2 Utreds under 2008 

OR ! Soldat/sjöman 
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De svenska benämningarna, tjänstegra
derna, kommer att ses över i det fortsatta 

arbetet. Utbildning bedrivs redan i enlig

het med beskrivet system och de första 

officerarna med spec ialistinriktning tog 

examen under året och åtetfinns idag som 

sergeanter i organisationen. Inledningsv is 

har behörighetskraven för de olika kate

gorierna varit gemensamma med en all

män högskolebehörighet som grund . Från 

och med 2009 är detta krav borttaget för 

officerare med specia listinriktning. 

Införandet av ett 
karriärväxlingssystem 
Ett karri ärväxlingssystem pågår i pilotpro

jektform och införs som ett arbetsgivar

verktyg från2009. Karriärväxling är främ st 

riktad mot militär personal för att kunna 

balansera skillnaden mellan behovet av 

yngre officerare i insatsverksamheten i för

hållande till det lägre behovet av officers
kompetens i lednings- och förvaltnings

verksamheten. Karriärväx l i ng genomförs 

på frivillig grund genom att individen ges 

förutsättningar och stöd att lämna den mi

litära organisationen för arbete hos annan 

arbetsgivare, när individens kompetens 

och motivation för insatsverksamheten 

förändras . Därtill pågår förhandlingar för 

att utveckla nya av tal för anställning och 

tjänstgöring i Försvarsmakten. Inriktning

en är att dessa skall vara flexibla och verk

samhetsanpassade för Försvarsmaktens 

nya verk samhets inriktning med insatser 

och beredskap som huvudnorm . 

HR-transformering 
Att åstadkomma en flexibe l organisation 

är en av de största utmaningarna. HR
funktionen måste kunna stödja utveck-

lingen av en flexibel organisation, vilket 

stä ller krav på omfattande förändringar i 

Försvarsmaktens HR-arbete. Ä ven stats
makternas krav på effektivisering inom 

den statliga sektorn för att få ut mer av be

gränsade resurser, utgör en viktig de l. 

HR Transformation syftar till att skapa 

struktur och kvalitet för att stödja För

svarsmaktens utvecklingsbehov genom 

metodutveckling och kompetenshöjning 

inom HR. HR Transformation skall verka 

för en enhetli g organisation med samma 

regelverk, svar och bemötande oavsett 

geografisk tillhörighet. Därutöver syftar 

projektet till att föresl å största möjliga be

sparing inom HR-området med bibehållen 

kvalitet. 
Må lsättningen är att skapa en enhet

lig och likriktad HR-organisation för 

hela myndigheten. Organ isationen ska ll 

genom en samlad kompetens präg las av 

likriktade arbetssätt, rutiner och regelverk 

med en personlig, enkel och lättill gänglig 

service för att kunna stödja chefer och de
ras medarbetare i HR-frågor. 

Den slutliga målbilden bedöms kunna 

uppn ås i anslutning till införandet av nytt 

teknikstöd (PRlO). Införandet av nytt 

teknikstöd ses som möjli ggörare för att 

uppn å den slutl iga målbilden. 
Hittills har HR Transformering tagit 

fram ett försla g tillleveransmodell fö r HR 

tjän steutbud samt förs lag till vilket tj äns

teutbud, som bör ingå i H R: s ansvarsom

råde. Därtill har rollbeskrivninga r och 

kompetensbehov inom HR identifi e rats. 

Den framtagna leveransmode llen innebär 

att ett försvarsmaktsgemensamt H R-cen

trum etableras. 
Det är nu beslutat att HR-centrum ska ll 

vara etablerat 2009-0 1-0 l . Geografiskt 
kommer det att förläggas till Sandhamns

gatan i Stockholm i loka ler, som tidigare 

di sponerades av VM-Data. Chef för detta 

centrum är Lena Sköld , som tidigare inne
haft motsvara nde befattni ng i Posten AB, 

där hon har genomfört motsvarande trans
formering. Lena Sköld tillträdde befatt

ningen 2008-09-0 l och är därmed delaktig 

i den slutliga organisationsutformningen. 

För närvarande indikerar gjorda ana lyser 

att HR-centrum kommer att bli ett förband 

som under 2009 successivt kommer att 

finna sina former och vid 2009 års utgång 

omfatta ca 180 befattnin gar. 
Samtidigt som H R-centrum etabl eras 

kommer den nuvarande personalstaben att 

omorgani seras, från idag ca nittio medar

betare till ca fyrtio med inriktning he lt och 

hå ll et på strategiska personalfrågor. 

Samtidi gt med etabl eringen av ett 

H R-centrum och en ny personal stab på

verkas även övrig HR-organisation i För

svarsmakten. Samtliga förband kommer 

att få en H R-chef med uppgift att stödja 

förbandschefen i strategiska H R-frågor. 

Övrig HR-bemanning vid förbanden 

kommer att reduceras även om det rena 

bemanningsarbetet fortfarande kommer 

att vara förbandschefens ansvar. 
Den nya HR-organisationen bedöms 

vara helt införd i försvaret vid utgången 

av 2009. Erfarenheter från liknande ut

vecklingsprojekt, inom såväl den statliga 

so m privata sektorn , visar att full effekt 

uppn ås ca tre år efter införandet. 
Sedan en ny HR-organisation är införd 

vid utgången av 2009, vidtar arbete med 

att vidareutveckla och optimera verksam

heten inom HR-centrum. Organisationen 

som helhet ska ll även genom kontinuerlig 

utveckling av sitt tjän steutbud och översyn 

av ansvarsfördelningar säkerställ a att HR 

ur ett försvarsmaktsgemensamt perspek

tiv stödjer verksamheten på bästa sätt. 
OM HR Transformation avbryts upp

nås inte ett enhetli gt HR-arbete. För

utsättningarna för HR att aktivt delta i 
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F örsvarsmaktens verksamhetsutveckling 

och professionellt stödj a bes lutsfattare 

ri skeras då. 

P RIO-HR 
ÖB bes lutade 2003 att inrätta proj ekt 

PRfO med huvuduppgiften att realisera 

ett så långt som möjli gt integrerat resurs

och ekonomiledningssystem i Försvars

makten. Rea li seringen innebär att utforma 

enhetliga och effektiva arbetsprocesser 

inom HR, ekonomi , logistik samt ledning 

och styrn ing med stöd av ett modemt lT

system . 
PRlO styrs av och skall leda till att föl

jande överordnade mål uppfylls: 

• Ett adekvat besluts- och ledningsstöd 
från myndighetsledning till lägre ni

våer 
• Uppfy llnad av externa krav på uppfölj

ning och redovisning 
• Effektiv isering och framtidsinriktning 

av Försvarsmaktens processer 

Inom HR-området finns två övergripande 

områden som skall utvecklas: 

• Personal- och kompetenshantering som 

skall bl. a ge ökad precision vid rekry

tering och flexiblare resurshantering 

samt bättre kompetens- och resursut

nyttjande. Denna del omfattar utbi ld

ningsplanering, rekrytering, löneför
handling, strategisk personalplanering, 

bemanningsplanering, utveckling och 

placering av personal samt kompe

tensstyrn i ng. 
• Personal administration, som skall leda 

till en enhetlig personaladministration 

i Försvarsmakten och medföra förbätt

ringar inom den admini strativa del en. 

Denna del omfattar administration av 
anställningar och placeringar, löne

och ersättningsad ministrati on, tidrap-
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portering, reseadministration , reseräk

ningshantering, värnpliktshantering, 
kursadministrati on, rapportering av 

persona lstatistik ocb arbetstidsplane

nng. 

PERSS har som uppg ift att stödja ovan

stående arbete. 

Närtida utmaningar 
Som läsaren kan konstatera befinner s ig 

Försvarsmakten just nu mitt i en utveck-

1 ingsfas av personalförsörjningssystemet 

HR-transformering innebär att invanda 

rutiner kommer att behöva förändras , nya 

oprövade system och organisationer skall 

formas och driftsättas . Under hösten kom

mer ett arbete som innebär att Försvars

makten ska ll bemannas enligt en helt ny 

befattningsstruktur att genomföras. Vi kan 

konstatera att nu träffar teorin verklighe

ten för första gången och det kommer att 

uppstå friktioner som kräver omedelbar 

handpåläggning och anpassn ingar av sys

temet. 
Vi vet av erfarenbet från andra myn

digbeter/fö retag att när man genomför en 

HR-transformering av den storleksord

ning som vi är på väg mot, kommer man 

oundvikligen att drabbas av tillfälliga 

nedgångar inom vi ssa väsentliga perso

nalstödsfunktioner. Att i ett sådant läge 

samtidigt genomföra en omfattande om

strukturering med eventue ll a personalned

dragningar i Försvarsmakten , som kan 

bli en konsekvens av den inriktningspro

position, som just nu blivit framskjuten 

men som förväntas under våren, kommer 

att sätta hela organisationen under hård 

press. 
En stor del av Försvarsmaktens nya 

personalförsörjningssystem omfattar för

sötjnmg av våra fra mtida soldater och 

sjömän. Personalförsötjningen i För-

svarsmakten har sedan vi si utiigen av

skaffade Indelningsverket 190 l byggt på 

plikttjänstgöring, där en annan myndig

het har haft ansvaret för att bemann a vår 

organisation . Från och med 20 l O är det 

Försvarsmaktens syn att persona lförsörj

ningen ska ll baseras på frivillighet. Vi är 

alltså på väg mot ett systemskifte som kan 

jämföras med det som skedde 190 l . Ä ven 

om vissa politi ska partier under hösten 

gjort utspe l om behovet av fotisatt värn

pliktssystem har Försvarsmakten idag 

inte uppfattat att det finns något som tyder 

på att denna förändring inte kommer till 

stånd. För Försvarsmakten kommer detta 

att innebära att vi i närtid behöver fokuse

ra på rekryteringsfrågorna i en helt an nan 

omfattning än hittill s. Gör vi inte detta 

kommer det att vara sjä lvmarkerande när 

vi inte kan fy lla våra kompanier e ller far

tyg med soldater och sjömän. 
Personligen tror jag det är viktigt att se 

det nya personalförsötjningssystemet som 

en vis ion och in se att det inte kommer att 

kunna gå att svänga om systemet över en 

natt. Det kommer att ta tid innan vi har 

uppnått a ll a målsättningar och det kom

mer att krävas att vi gör anpassn ingar av 

systemet under resans gång . Det viktigas

te är dock att vi startar resan mot ett bättre 

system än dagens och j ag uppfattar att vi 

nu har rullat igång på a ll var och att vi just 

nu är under en kontinuerlig acceleration. 

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER 
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN 

w~~ 
HERREKIPERING 

Karlskrotia 

RONNEBYGATAN 39, 371 33 KARLSKRONA 

TEL.0455-1 0298 info@nymansherr.nu 
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Ledamoten 
STEN GÖTHBERG 

J wc kand. Sten Göthberg. som är styrelseledamol i Kungl. 
Örlogsmannasällskapel, har under 18 år varit verkställande 
direktörför Sjöassuradörernas förening Han har tidigare varit 
förbundsjurist på Sveriges Redareji)rening och är reservoffteer vid 
Livgardet (kav). 

Fortsatt god vind för svensk rederinäring under 
sjöfartsåret 2007-2008 

l Tidskrift i Sjöväsendet nr 112008 skrev jag en kortare resume över den svenska 
rederinäringens situation under 2007. Nedan följer en fortsättning och uppdatering 
av denna resume; dock begränsad till vissa huvudområden. 

Handelsflottan 
T början av 2008 bestod den svenskkon
trollerade handelsflottan av 576 fartyg på 
totalt 9,4 miljoner ton dödvikt. Av dessa 
var 232 fartyg på tillsammans 2,51 mil
joner ton svenskflaggade. 344 fartyg om 
6,89 miljoner ton dödvikt seglade under 
utländsk flagg. Bruttotonnagegränsen i 
dessa uppgifter är över 300. 

Den svenskflaggade handelsflottans 
storlek har växlat kraftigt under de senaste 
tio åren. T slutet av 1990-talet bestod denna 
flotta av ca 3 miljoner ton dödvikt medan 
den totala svenskkontrollerade delen be
stod av totalt ca 23 miljoner ton dödvikt. 
Olika sjöfartspolitiska åtgärder under åren 
har gjort att den svenskflaggade handels
flottan ökat. Ett problem för denna flotta 
har varit att medelåldern internationellt 
sett har varit relativt hög. Medelåldern för 
det svenskflaggade tonnaget var den l ja
nuari 2008 19,6 år baserat på antal fartyg. 
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Motsvarande siffra för det utiandsflagga
de tonnaget var vid samma tidpunkt 12,9 
år. För att råda bot på detta faktum, har 
det varit nödvändigt att föryngra flottan 
genom nybeställningar. Detta är mycket 
positivt. 

l slutet av 2007 fanns i de svenska or
derböckerna 56 fartyg i beställning med 
beräknad leverans mellan år 2007 och 
2011. Det ärpositi v t att kunna konsta
tera det förhållandet. Av dessa fartyg är 
36 produkt- och/eller kemikalietankers 
på tillsammans l 286 050 ton dödvikt. 
Intressant att notera är att den för gemene 
man i Sverige relativt anonyma offshore
industrin har ett drygt tiotal beställningar 
i orderböckerna. Av dessa beställningar 
är tre bon·fartyg, fyra bostadsriggar och 
fyra s.k. ankarhanteringsfartyg. Till 
dessa beställningar skall läggas fyra ro
paxfartyg och fem biltransportfartyg. De 

största varvsnationerna för de svenska 
beställningarna var i februari 2008 Sydko
rea, Turkiet, Kina, Kroatien och Ryssland. 
Varv som Hyundai, Daewoo och Sams
ung är stora leverantörer av fartyg till den 
svenska handelsflottan. Ser man till den 
totala världshandelsflottan är de största 
varvsnationerna Sydkorea, Kina, Japan, 
Tyskland och Italien. Den totala svenska 
handelsflottans "största flaggor" var i bör
jan av året Sverige, Bahamas, Bermuda, 
Storbritannien, Norge och Panama. l detta 
sammanhang är det intressant att notera att 
de länders flaggor som fått lägsta andelen 
nyttjandeförbud är Storbritannien, Sve
rige, Finland, Kina och Bermuda. Sverige 
kommer således på andra plats bland alla 
världens sjöfartsnationer. Kvalitetssjöfart 
lönar sig uppenbarligen! De i särklass 
sämsta flaggorna, dvs de länder vars flag
gor fått största antalet nyttjandeförbud vid 
hamnstatskontroller är Nordkorea, Alba
nien, Bolivia, Komorerna och Georgien. 

En mycket viktig fråga, som inte får 
glömmas bort i detta sammanhang, är re
krytering och utbildning av sjöbefal och 
ombordanställda i andra befattningar, inte 
minst sjöingenjörer. Det råder stor brist på 
duktigt sjöfolk och stora insatser på detta 
område görs och måste göras för att ut
bilda flera personer för arbete till sjöss. 
Ett alldeles farskt exempel på detta är den 
under sommaren 2008 genomförda s.k. 
Sjöfartskaravanen längs Sveriges kuster. 
Isbrytaren Ymer besökte under sommar
månaderna juli och augusti svenska ham
nar mellan Malmö och Luleå och infor
merade om svensk sjöfart och olika yrken, 
som sjöfartsnäringen kan erbjuda ombord 
och i land. Närmare 8 000 besökare hade 
Ymer under denna resa. Sjömansyrket är 
i dag inte ett " livslångt" yrke och många 
möjligheter finns att erhålla intressanta 
och kvalificerade anställningar iland, när 

sjötiden är slut. Harmoniseringen och 
synkroniseringen av militära och civila 
befattningar och arbetsuppgifter måste 
fortsätta för att ta vara på befintlig kom
petens inom de båda yrkeskårerna. l detta 
avseende har Sveriges Redareförening 
tagit vällovliga initiativ bl. a genom sam
verkan med Sjövärnskåren för att därmed 
attrahera ungdomar till handelsflottan. 

Miljö 
l min presentation i TIS nr l/2008 berörde 
jag frågorna kring klimatförändringarna 
och de allt större miljöhoten i vår närmiljö 
och då speciellt i Östersjön. Dessa frågor 
är ständigt aktuella och mycket väsentliga 
för vår egen och kommande generationers 
framtid. En fråga, som diskuterats myck
et intensivt under de senaste åren och då i 
synnerhet under 2007 samt första halvåret 
2008 är sjöfartens utsläpp av svaveloxid 
(SOx) och kväveoxid (NOx). 

Det kan konstateras att den interna
tionella sjöfarten från miljösynpunkt är 
skonsammare för miljön än övriga trans
portslag. Om detta råder stor enighet. 
Ser vi t i Il mängden transporterat gods är 
sjöfarten det transportslag, som i negativt 
hänseende påverkar miljön minst. När 
detta väl är sagt, har dock sjöfarten ett 
antal problemområden, som direkt påver
kar miljön och som snarast måste lösas. 
Exem pel på dessa områden är olj euts läpp, 
giftiga bottenfarger, förorenat ballast
vatten och de ovan omnämnda utsläppen 
av SOx och NOx. l detta sammanhang 
kommer jag att kortfattat kommentera 
några av dessa problemområden. 

Oljeutsläppen är de mest synbara 
föroreningarna från fartyg men samti
digt, kanske något fö rvånansvärt, svårt att 
rättsligen komma åt. Vid ett oljeutsläpp 
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måste det juridiskt mycket klart gå att 
binda utsläppet till ett visst och identi
fierat fartyg. Kustbevakningen i Sverige 
(KBV) övervakar det svenska territoria l
havet med tillhörande zoner och registre
rar oljeuts läpp i förekommande fall. År 
2006 konstaterades totalt 269 oljeutsläpp 
i svenska farvatten, medan enbart 14 7 
förundersökningar påbörjades. Samma år 
utdömdes tre strafförelägganden och inga 
åtal väcktes. l slutet av 2007 pågick 36 
förundersökningar. Som en jämförelse kan 
nämnas att år 1995 registrerades482 olje
utsläpp i svenska farvatten av KB V. Lagen 
om olagliga o ljeutsläpp t i Il sjöss skärptes 
markant 2002 . Dessutom har KBV utökat 
miljöövervakningen under 2004 och ny 
teknik och nya rutiner införts. Den rådan
de situationen är således bekymmersam, 
dels för att möjligheten attjuridisk lagföra 
befålhavaren eller redaren som förorsakar 
utsläppen är begränsad , dels att Östersjön 
är ett särskilt känsligt hav. 

IMO i London och miljöorganisatio
ner världen över har sedan ett flertal år 
tillbaka nogsamt uppmärksammat proble
met med de skador som uppstår, när främ
mande mikroorganismer förs via fartygs 
ballastvatten från en ekologisk miljö till 
en annan. Detta problem anses vara ett 
av de största och allvarligaste hoten mot 
den ekologiska mångfalden i världsha
ven . lMO har beräknat att kostnaderna 
för de skador, som uppstår på grund av 
barlastproblematiken uppgår t i Il närmare 
140 miljarder USD per år. Problemen är 
gigantiska och lMO har även beräknat att 
världens samlade fartygsflottor va1je år 
förflyttar drygt fem miljarder kubikmeter 
ballastvatten per år. För att råda bot på 
dessa problem har lMO:s medlemsländer 
rekommenderat att ballastvattentömning 
bör göras så långt ut t i Il havs som möjligt 
samt att de fasta mottagningsanläggn ingar 

284 

i hamn skall användas i möjligaste mån. 
Som påpekats ovan är sjöfarten det 

transportslag som räknat på mängden 
transporterat gods påverkar miljön minst. 
Samtidigt är utsläppen av SOx och NOx ett 
stort problem även för sjöfarten. Världs
sjöfarten ökar kontinuerligt och därmed 
även de utsläpp, som ökar försurning av 
skog och mark, skogsdöd och den globala 
uppvärmningen. Enligt de internationella 
beräkningar, som gjorts, kan det konsta
teras att utsläppen inom EU av SOx per 
tonkilometer är högre för sjöfarten i jäm
förelse med andra transportslag. Omvänt 
gäller för utsläppen av NOx. Utsläppen av 
C02 per tonkilometer beräknas vara små i 
jämförelse med andra transportslag. 

H ur kan man då komma t i Il rätta med 
de ur miljösynpunkt skadliga utsläppen? 
Den mycket dyra installationen av kataly
satorer på fartygen beräknas minska NOx
utsläppen med närmare 90 %. Andra tek
niska lösningar att minska dessa utsläpp 
finns också. En viktig förutsättning för att 
nå ett fullgott resultat är att internationella 
överenskommelser träffas. Inom sjöfarten 
finns som bekant inga geografiska grän
ser. SOx-utsläppen kan minskas genom 
användandet av bunkerolja med lägre sva
velhalt. Detta är tekniskt sett en mycket 
enkel lösning, även om denna olja är dy
rare. C02-utsläppen kan minskas genom 
alternativa energikällor som exempelvis 
so lgenererad vätgas. Tekniska lösningar 
finns således. 

l syfte att minska SOx och NOx
utsläppen har ett system av handel med 
utsläppsrättigheter föreslagits. l detta 
förslag samverkar sjöfarts- och landba
serad industri på ett mycket positivt sätt. 
Förslaget går ut på att den landbaserade 
industrin köper utsläppsreduceringar från 
fartyg, då miljöinvesteringar per krona 
ger större effekt än i land. 

Marknadsförutsättningar 

Den internatione ll a sjöfarten är mycket 
kapitalintensiv och konkurrensutsatt. En 
förutsättning för den svenska sjöfartsnä
ringens överlevnad är att likartade kon
kurrens- och skattevillkor gäller för denna 
näring i jämförelse med andra sjöfarts
nationer inom EU. Så gott som a lla EU
Iänder har infört den s.k. tonnageskatten 
med undantag av Sverige. Skatten innebär 
att beskattning av handelsfmtyg räknas 
efter lastförmåga samt att man underlättar 

investering i nytt tonnage, vilket i sin tur 
leder till både föryngring av den svenska 
hande lsflottan och ökad inflaggning av 
fartyg till svensk flagg. Ett önskemål , 
som de allra flesta torde vara överens om . 
Ett förslag ligger sedan ett par år tillbaka 
fårdigt, men oenighet inom regeringsal
liansen föreligger dessvärre trots närings
ministerns löfte att förslaget skall träda 
ikraft under innevarande mandatperiod. 
Det brådskar, ty annars mattas den i öv
rigt mycket positiva vinden för svensk 
sjöfart. 

NB541 levererad till Ulfab 2007 

~DOCKSTA 
~VARVET 

------
SE-870 33 DOCKSTA +46 613 711 600 www.dockstavarvet.se 
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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Kommendörkapten Magnus Haglund, som lämnade den aktiva 
tjänsten inom Försvarsmakten 1997, har bland annat varit 
marinallaclui i Moskva 

Myterna kring försvaret 

Det blir många äpplen som jiimfors med päron i debatten om vårt försvars .fiYuntid. 
M obifiserbara reservenheter-i Sverige eufemistiskt kallat krigsforband -jiin~förs där
för med rustade och tillgängliga insat.~fijrband och enhete1: Den gamla tidens impone
rande numerär fanns ju mest på pappret, medan ett insatsforsvars enheter ska finnas 
tillgängliga redan idag och de ska kunna lösa sina uppgifter på dagens konjliktnivå. 
Dä1jör blir argumentationen också egendomlig. n hade ju egentligen ganska få insats
forband tidigare- det rörde sig ju främst om ganska fålltliga marin- och flygförband 
-och vilka reserver som vi ska kunna mobilisera och hur det ska gå till inom det kom
mande insatsförsvaret, har ännu ingen ens berört. 

Våra insatsförband ska a lltså idag och 
utan särski lda inkallelser kunna sättas in i 
sådana verksamheter och i områden där vi 
bedömer att vår säkerhet behöver tillvara
tas e ll er förstärkas. Häri ligger den stora 
och principiella skillnaden, som inte ens 
Försvarsmakten verkar ha insett till fullo; 
än mindre många förmenta försvarsvän
ner, som mest ser tillbaka på gamla tider 
och fortfarande är fångade av de myter 
som då skapades kring den svenska för
svarspolitiken. 

För visst förhöll det sig så och myterna 
frodade s under Kalla kriget, då mycket 
inom försvarspolitiken aldrig kunde dis
kuteras eller ifrågasättas av mer eller 
mindre uttalade sekretesskäL Om vår sä-
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kerhetspolitik under den perioden vet vi ju 
numera, att neutralitetsoptionen egentli
gen aldrig var riktigt trovärdig. Detta var 
känt på västsidan och i öst utgick all mi
litär planläggning uppenbarligen från att 
Sverige i realiteten var en del av väst. Det 
var bara svenskarna som var ovetande om 
detta fundamentala. 

Förhållandet hade sin bakgrund i den 
tidiga efterkrigstiden, då en fortsatt kom
munistisk expansion i Europa mest sågs 
som en tidsfråga i det krigshärjade Euro
pa. l det avseendet ansågs Sverige inte ut
göra något undantag, vilket mycket tydligt 
går att läsa om i Erlanders nu publicerade 
dagböcker. Han plågades uppenbarligen 
mycket av den svåra uppgiften att förbe-

reda landet för att tillsammans med brit
terna möta en hotande sovjetisk storoffen
siv i närtid samtidigt som han utåt sku ll e 
upprätthålla en trovärdig neutra l itetsfa
sad. Inledningsvis skötte han personligen 
dessa intrikata frågor och mycket föll vä l 
ut, men uppgiften blev med tiden alltför 
betungande för honom och efter kommu
nalvalen 1950 fick han stöd från en inre 
partikrets att skaffa hjälp utanför partiet 
och Dag Hammarskjöld utnämndes sam
ma år till konsultativt statsråd. Hans utta
lade uppgift var att biträda statsministern 
med att hantera den för det svenska fo lket 
och för UD dolda säkerhetspo litiken , som 
innebar en tydlig uppslutning på väst
sidan . Ä ven detta framgår av Erlanders 
dagböcker och Hammarskjöld var mycket 
lämpad för uppgiften, eftersom han var 
väl insatt i den dolda säkerhetspolitikens 
irrgångar, som han hade hanterat som 
svensk chefsförhandlaren redan då Mars
hallhjälpen lanserades 1948 och OEEC 
bildades. Syftet med den amerikanska 
ekonomiska hjälpen till Västeuropa var ju 
i grunden att det befarade kommunistiska 
maktövertagandet skulle förhindras ge
nom att en stabi l ekonomi skapades som 
en första försvarslinje. 

Vi kunde alltså i skuggan av detta och 
med västlig hjälp fortsätta beredskapsti
dens militära upprustning och bland annat 
förse vårt försvar med brittiska jaktflyg
plan , som på sitt sätt kan anses ha varit 
en start för vår egen avancerade flygin
dustri, vars växande förmåga ju ironiskt 
nog dessutom kunde mot i v eras internt i 
Sverige med just neutralitetsmotivet Att 
jaktförsvaret av Sverige också innebar ett 
jaktförsvar av de brittiska öarna och det 
strategiska bombflyg, som var baserat där, 
behövde man ju inte framföra offentligt i 
Sverige, men detta var förstås det brittiska 
motivet för samarbetet. Vårt luftförsvars 

"dubbla funktion" var i fortsättningen en 
grundförutsättning för det strategiska fly
gets basering, även sedan amerikanska 
kärnvapenbestyckade flygförband fram
baserades till engelska baser vid Berlin
krisen 1948. Det svenska luftförsvaret 
blev a ll tså, och utan att vi själva bestämde 
det, ti ll en storstrategisk funktion i ba
lansen mellan öst och väst, eftersom det 
handlade om skyddet av dåtidens strate
g iska kärnvapenstyrkor. T samband med 
Koreakrigets utbrott fick verklighetens 
storstrategi således styra, då den brittiske 
premiärministern Att lee personligen och 
t i Il och med på en söndag bestämde att le
veranserna till det svenska flygvapnet av 
J 28 Vampire, var viktigare för britterna 
än att de tilldelades Royal Air Force, som 
i den uppkomna krissituationen uttalat 
önskade få en förstärkning med dessa 
flygplan. Det svenska luftförsvaret be
dömdes alltså av den brittiska regeringen 
vara vikt igare än det egna och det svenska 
flygvapnet spelade alltså en viktig roll 
under Kalla kriget, trots den officiella 
svenska säkerhetspo litiken. Myten om vår 
neutralitet och alliansfrihet var a lltså just 
mest en myt! 

l bö1jan av 1950-talet, då den svens
ke försvarsministern Allan Vougt över
lämnade en hemlig PM till den brittiske 
flygministern ?? 1-lenderson, gjorde den 
brittiska militärledningen en utvärdering 
av den från Sverige mottagna informa
tionen och deras bedömning var mycket 
klar. Det svenska försvaret, som vi själva 
då tyckte var mycket starkt efter uppbygg
naden under beredskapsåren , var enligt 
den brittiska bedömningen behäftat med 
så många svagheter att det sannolikt skul
le falla samman inom en vecka efter ett 
sovjetiskt konventionellt angrepp. Denna 
utvärdering har en finsk forskare funnit 
i brittiska arkiv. Bland annat var under-

287 



hållet underdimensionerat och ledningen 
alltför komplicerad. Det "starka" svenska 
försvaret var alltså mest att likna vid Po
temkinkulisser och myten om vårt starka 
försvar medförde att vi anammade en 
militärstrategisk grundsyn, där vårt för
svar ansågs fungera som en avskräckande 
faktor mot ett sovjetiskt anfall. Detta var 
även vägledande vid 1958 års försvarsbe
slut, då en svensk kärnvapenanskaffning 
nära nog förutsattes. Då avs lutades också 
en f01isatt tydlig säkerhetspolitisk ledning 
av försvarspolitiken. Det blev i längden 
allt svårare att hå lla samman - e ll er sna
rare att hålla isär - de verk! iga förutsätt
ningarna för vårt försvar. Slagord av o lika 
innebörder kom därför att ersätta strate
giska analyser, som ofelbart måste ha vi
sat att vi i realiteten mest var en förläng
ning av NATO-försvaret. l stället prisades 
försvarsöverenskommelsen av Erlander, 
eftersom den ingåtts av a ll a de demokra
tiska partierna ti Ilsammans och en del 
av beslutet innebar att försvarsanslaget i 
fortsättningen skulle fördelas mellan för
svarsgrenarna efter fas ta procentsatser. 
Detta blev i realiteten den enda formen 
av politisk avvägning som gjordes under 
resten av Kalla kriget; alla försvarsut
redningar till trots! Den i grunden endast 
budgetstyrda hotbilden manipul erades och 
blev en anpassad hotbild enli gt " marginal
doktrinen". Mycket av försvarsdiskussio
nerna kretsade därefter kring just hotbi l
der och den viktigaste delen av ett strate
g iskt koncept g lömdes bort; näm li gen vad 
vi sjä lva ville åstadkomma' På det sättet 
ku nde ju de känsliga kärnfrågorna för vårt 
fö rsvars verkliga betydelse mellan öst och 
väst undvikas och nu inl eddes också den 
ekonom iska styrningen försvare t som ett 
dåligt substitut för en sä kerhetspo liti sk 
ledning baserad på en vald övergripande 
strategi. Visst har förs varet styrts av eko-
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nomin och inte av behov eller önskad för
måga - de senaste femtio åren! 

Myten om det sta rka svenska försva
rets avskräckande förmåga låg alltså t i Il 
grund för 1958 års fö rsva rsbes lut, men nu
mera vet vi att avskräckningen snarare låg 
i att Sverige till sam mans med Danmark 
och Norge redan 1960 uttalat låg under 
det amerikanska kärnvapenparaplyet Den 
"svenska avskräckningen" fanns ju dess
utom bara på konventionell ni vå, vilket 
väl bidrag it till att svenska försvarspolitis
ka analyser i fortsättningen mest handlade 
om konventionell kri gföring och bortsåg 
från kärnvapnen och de strategisk frågor 
detta medförde för landet. De successiva 
förändringar, som senare skedde med det 
svenska försvaret , ändrade nog aldrig den 
brittiska värderingen från 1950; tvärtom 
i vissa fall. Alla har väl dessutom hört 
talas om den amerikanska förvåningen 
över det svenska försvarets ledning, som 
jämförelsev is innebar att vi hade vad som 
motsvarade "six bosses in California" , 
när den nya reg iona la ledningen presen
terades i mitten av 1960-ta let och militär 
underhå llstjänst har vi aldrig lyckats lära 
oss, vilket till viss del fortfarande stör vårt 
deltagande i internationella operationer. 

De säkerhetspo litiska förutsättning
arna för vårt land förändrade sig sedan i 
mitten av 1960-talet på ett radikalt sätt, 
då Sovjetunionen bötjade planera för en 
fullständigt oresonli g kärnvapenstödd 
storoffensiv västerut - tro li gen även inom 
det som nu blivit TYD Nordväst och däri
genom även mot Sverige. Med den kun
skapen borde vi nog redan då ha inriktat 
vår försvarsansträ ngn ing på att möta sä
kerhetshot tidigt i ett konfliktförlopp och 
redan innan ett kri gsutbrott hotade. Att 
komma med en allmän mobilisering som 
svar på ett kärnvapenangrepp var nog inte 
någon särskilt bra strategi. Stud ier och in-

dikationer fanns redan då på att den stor
strategiska maktbalansen borde styra även 
den svenska säkerhetspolitiken, men detta 
negligerades för det stä mde inte in i de 
styrande försvarsekonomi ska modeller, 
som nu tillämpades i Sverige. l stä ll et fort
satte vi att satsa på illusionen om ett mo
biliserande värnpliktsförsvars avskräck
ande förmåga; något som hade kunnat bli 
förödande för landet, om kriget verk li gen 
hade brutit ut! Landets försvar borde såle
des kanske redan under 1960-ta let ha in
riktats på att stärka en fredlig utveck ling, 
vi lket för vår egen del bland annat kunde 
ha inneburit en tydlig militär närvaro i en 
uppkommande konflikts inl edning - eller 
kanske ännu tidi gare - så att akuta kriser 
kunde hanteras och att eska lering undvi
kas. Detta är ju kärnan i ett in satsförsvari 
Och det börjar vi gå över till först nu! 

Andra områden för mytbildning inom 
försvarsområdet har handlat om lokali
seringspolitiken och om forskni ngspo
litiken. Att den svenska kvalificerade 
tekniska forskningen inom vissa tydligt 
fö rsvarsanknutna sektorer i varje fall inte 
direkt haft någon nackde l av det fanns 
- och finns - ett särskilt stat li gt forsk
ningsinstitut inom försvarsområdet och 
en mycket omfattande materieladminis
tration, är väl knappast en överdr ift. Men 
kostnaderna för detta har a lltså hanterats 
inom vårt försvars ekonomiska utrymme 
och inte av den svenska försvarsindus trin , 
som alltså haft betydande förde lar av ar
rangemanget. Myten handl ade mycket om 
att vi bara tog fram den försvarsmater iel , 
som landet behövde av neutra litetsskäL 
Det blev därför någon gång ganska egen
domliga lösningar med "svensk profil " . 
H ur var det med "Stridsvagn S" för att ta 
ett flagrant exempe l? 

Och visst har lokaliseringspolitiken 
varit av största betydelse för försvarets 

utveckling, trots a ll a bedyranden om 
motsatsen. Endast strategiska skäl sku lle 
påverka fö rsvarets loka li sering säger my
ten, trots att placeringen av o lika delar av 
försva ret ju har varit av stor betydelse för 
landets utveckling alltsedan örlogsflottan 
flyttades ti ll Karlskrona på 1600-talet! 
Lokaliseringen av försvarets staber, sko
lor och förba nd har förstås haft en mer 
e ll er mindre stark lokaliseringspoliti sk 
betydelse även i vår tid. Egentli gen vore 
det ju annars en ren skandal. Försvaret ska 
vara en del av sam häll et i stoti och inte 
undandras från hela det civila samhället 
under en s lags kvas istrategisk täckman
tel, som praktiserats under de senaste 50 
åren. Det blev ju lite komplicerat - och 
ofta ganska tunt - att argumentera för ett 
fredsförbands lokalisering i strategiska 
termer. Nu - med en ny inriktning - bor
de dock insatsförbanden vara förem ål för 
strategiska överväganden , för i ett riktigt 
ansatt insatsförsvar spelar förbandens lo
kalisering en betydande roll , vilket är en 
stor förä ndring i förhå llande till den gam
la myten, som ju mest handlade om det 
mobi li sera nde försvarets fredsresurser. 

En annan betydande förändring, som 
ännu inte kommit till utförande, handlar 
om myten om det integrerade försva
ret. Det låg kanske nära t i Il hands att ett 
försvar, som egentligen endast hade en 
enda uppgift - att möta en invasion från 
öster - redan i fredst id sku ll e organiseras 
gemensa mt och integrerat för att vara vä l 
förberett på den stora försvarsoperationen , 
som svar på det konvent ionella storanfa ll 
som Sovjetunionen troligen aldrig skulle 
ha haft förmåga att genomföra ; i vatje 
fa ll inte på det sätt som den svenska för
svarspo li tiken förutsatte. Men den förut
sättningen för försvarets organisation har 
nu förändrats och insatsförsvarets militära 
delar har kanske andra och angelägnare 
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samarbetspartners än de, som finns sam
lade inom myndigheten Försvarsmakten. 
De internationella uppgifterna bör därutö
ver kunna förberedas på ett professionellt 
rimligt sätt med andra staters motsvarande 
representation. slutsatsen är ganska klar. 
Vi bör snarast återskapa våra försvarsgre
nar och förse dem med chefer, som har t i Il 
uppg ift att tillsammans med de stater, som 
vår politiska ledning bestämmer, i bre
daste bemärkelse förbereda uppsättning 
av sina förband. Att en samverkan ska 
kunna ske över statsgränserna även vad 
avser materielfrågor och officersutbild
ning är ju närmast en självklarhet och har 
redan inletts med våra nordiska grannar. 
Regeringens behov av mil itär kunskap i 
regeringskansliet kan kanske i framtiden 
fö rstärkas genom en svensk "Chief of De
fence, CHOD", som "generalinspektör" i 
stället för den myndighetschef, som ÖB 
i praktiken reducerats till. Någon mili
tär överbefa lhavare i ordets betydelse, 
har vi ju faktiskt aldrig haft, vilket också 
faststä lldes med 1973 års regeringsform. 
Ett insatsförsvar behöver därutöver en 
samverkan med andra myndigheter med 
ansvar för landets och medborgarnas sä
kerhet, vilket knappast ens uppfattats i 
den budgetstyrda svenska statsapparaten. 
Hur är det till exempel med samordningen 
mellan Marinen och Kustbevakningen? Vi 
måste ju nu kunna hantera säkerhetshot av 
flera olika slag och på flera nivåer och då 
duger det inte att mynd igheterna isolerar 
s ig från varandra i något som närmast kan 
kallas anslagskamp. 

Myten om försvaret har ju koncentre
rat debatten kring det vi kallar Försvars
makten , men utöver det militära försvaret 
borde det i ett insatsförsvar tillkomma 
ett par andra och delvis nya verksamhe
ter och där medborgarna sjä lva sku lle 
kunna engagera sig. Den första hand lar 
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om ett komplement till van li g militär ut
bildning och tjänstgöring i insatsförband 
och skulle kunna karaktäriseras som en 
hemvärnsberedskap. En sådan tjänst, som 
inledningsvis borde vara frivillig, kunde 
kanske omfatta en entermins utbildnings
och beredskapstid för insatser vid s.k. ex
traordinära händelser av många olika slag, 
för till detta kan aldrig våra kommuner 
bygga upp tillräckliga insatsmöjligheter 
och resurser. Den andra verksamheten är 
ett slags fri villi g insats i konfliktdrabbade 
utvecklingsländer innan motsättningarna 
bryter ut i krigshandlingar och med behov 
av internationella insatser. Det är kanske 
bättre att finnas på plats och verka för 
en fredligare utveckling dessförinnan. 
En fredskår skulle kunna vara ett annat 
alternativ för medborgarna att engagera 
sig i och med det tyd li ga syftet att verka 
för vårt samhä ll es säkerhet och fredliga 
utveckling. En nordisk fredskår skulle 
dessutom ha fördelen att vi skulle samar
beta med våra grannar kring dessa mycket 
grundläggande säkerhetsfrågor innan kon
flikterna blir akuta. 

Avslutningsvis var det tidigare så att 
den s.k. krigsorganisationens storlek i 
huvudsak bestämdes av nativiteten. Nu 
måste regering och riksdag själva och 
redan idag bestämma vilka förband och 
vilka verksa mheter, som bedöms vara av 
betydelse för landets säkerhet och fred. 
En nog så maktpåliggande uppgift! Och 
för att komma till klarhet om denna upp
gifts verkliga förutsättningar måste vi 
först kunna överblicka och passera säker
hetspolitikens gamla myter och dimridåer 
och först då kan vi bygga upp ett modernt 
insatsförs var. 
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Kommendör 
DAVID PENTREATH 

Kommendör David Pentreath, som lämnade den aktiva tjänsten inom 
Royal Navy 1987 deltog i Falklandskriget 1982 somfartygschej'på 
fi"egallen HMS Plymou/h 

British Destroyer Development 1945 - 2008 
/t is a great honourfor me to be as ked to write this artide for Tidskrift i Sjöväsendet to 
be seen as a summary of my speeclt at the symposium JAGARDAGEN in Stockholm 
on 23rd May this yew: I retiredfi·om the Navy so me years ago (1987) and here T should 
also tellyou that I specialised as a .fixed-wing Fleet Air Arm pilot for a numher o.f'years 
hut T then served in des/royers andfrigales hot/t as an Executive Officer and Command
ing Officer, and l will t1y and give you an idea of how we operaled these s/tips world
wide in the post-war years and we will also lake a look at the new Type 45 destroyer, 
now heing huilt. 

My time in destroyers was in 1967 to 
1968 when l became First Lieutenant of 
HMS Daring for her last commission, but 
before Jooking at that, l want to give you 
a brief look at some of her predecessors. 
The third Daring was an 1893 Torpeda 
Boat Destroyer (TBD) built on the River 
Thames. She carried a 12-pounder gun 
plus three torpeda tubes and had a crew 
of 40. Her steam reciprocating engines 
could on ly make 28 knots and she was not 
as successfu l as the turbine-driven TBDs, 
which were 36 knatters. The next Dar
ing Class were handsame ships built in 
1932 with a speed of 36 knots. HMS Dar
ing was unfortunately sunk by torpeda in 
1940 with considerable loss of Iife. 

l would like to look at the evolution 
of our destroyers after World War Il. We 
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end ed the war with a total of 250 destroy
ers and frigates but many were worn out 
and soon our numbers declined dramati
cally. 

45 destroyers were converted into 
ASW frigates and eight Batt1e Class de
stroyers were given a short new lease of 
Iife as aircraft direction ships before pay
ing off We also went ahead with new 
construction - the Weapon Class and in 
1953-57, the eight Daring Clas s sh i ps 
w h ich were original ly designed for the Pa
cific War. These were powerful ships dis
placing 3 500 tons fully loaded and with 
54 000 Shaft Horse Power, bad a maxi
mum speed of 30,5 knots. Annament was 
6 x 4,5 in ch guns, 6 40 mm Bofors and l O 
21 inch torpeda tubes - later removed -
plus the Squid ASW mortar which could 

HMS Barrosa-a Battle Class Deslroyer converted to airera/i direction ship ajier 
World War l! 

fire, with a good crew, 6 projectil es within 
2Y, minutes. The Darings were fine ships 
if a little we t in the Atlantic and performed 
weil but they were expensive in manpow
er (305 Ship's Company) and to maintain 
and hardly suited to NBC conditions with 
an open bridge. 

My HMS Daring was designed at the 
end of World War Il for service in the Pa
cific and was launched in 1949 and served 
in the Home and Mediterranean Fleets, 
including the Suez Operation. In beavy 
weather, with an open bridge, the eight 
sh i ps of the Daring C lass were pretty wet 
bu tour commission was bound for the Far 
East. After Gibraltar and Simonstown we 
undertook the Beira Patrol off Mozam
bique to intercept oil tankers attempting 

to discharge at Beira in order to sustain 
the illegal regime of Prime Minister Ian 
Smith who bad declared independence 
from British colonial rul e. This blockade 
was maintained by two destroyers or frig
ates for a number of years but Rhodesia 
was importing all the oil it needed by road 
through South Africa; but the weather was 
warm and calm and sunny and every now 
and again we would have leave in Mom
basa. We also received mail dropped by 
the RAF so morale was good. 

In due course the sbip joined the Far 
East Fleet, based in Singapore, but we 
never really operated as a Fleet and before 
visiting Australia we spent some time in 
Hong Kong as the Guard Ship, ready to 
repe! a Chinese invasion! Our main role 
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H MS Da ring entering Sydney harbour in Australia ear ly 1968 

was to suppoti the Royal Hong Kong 
Marine Police in controlling illegal im
migration. We made a number of good 
visits to AnstraJian pmis including Syd
ney. The Australians has also built three 
Daring Class Destroyers and you may 
remember that the aircraft carrier HMAS 
Melbourne collided with and sank the de
stroyer HMAS Voyager at sea. The Royal 
Navy promptly gave the Royal Austral ian 
Navy HMS Duchessto replace the lost de
stroyer. Eventually, HMS Daring returned 
home, once again via Beira Patrol and 
Simonstown in South Africa. The com
mission ended with a memorable visit to 
Stockholm in October 1968. HMS Daring 
then paid off and was sold for scrapping 
in 1969. 

The role our destroyers played in 
the Fleet was also changing as we faced 
multi-threat maritime warfare. We needed 
sh ips with air warning radar and electro
nic warfare receivers and ja mm ers and, of 
course, surface-to-air-missiles and so the 
eight destroyers of the County C lass we re 
built around our first generation surface-
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to-air missile Sea Slug. 
More like cruisers these ships had 

good command facilities and carried a 
Wessex ASW helicopter and were pow
ered by combined steam and gas turbines 
but, once again, these ships were very 
expensive to operate and the Sea Slug was 
a cumbersame weapon and took much 
space with in the ship. Some ofthese sh i ps 
were fitted with Exocet surface-to-surface 
missiles, but by the mid 1980s, all were 
paid off HMS Antrim and HMS Glamor
gan took part in the Falklands and both 
sh i ps were damaged, HMS Antrim by a l 
000 lb bomb and HMS Glamorgan by a 
land-based Exocet. However both ships 
were repaired and sold to Chile, together 
with the i r sisters HMS Fife and HMS Nor
folk. 

HMS Bristol, the on ly Type 82 destroy
er, was originall y intended as the first of 
c lass of a new !arge destroyer to escort the 
future aircraft carrier (CVA O l), projected 
to en ter service in the '70s'; however, 
CVA 01 fel! victim to the 1966 Strategic 
Defence Review and HMS Bristol became 

Sea Slug launcher on a County Class Destroyer 

a one-off. However, she saw a number of 
new weapon systems into service ~ the 
seeond generation surface-to-air missile, 
Sea Dart, and the Tkara ASW missile sys
tem and she was also the first sh i p to carry 
the 4 .5 inch Mk 8 gun, plus Action Data 
Automation Weapon Systems Mk 2, a true 
leap forward from the rudimentary Action 
Information System of the County C lass. 

Next ca me the eleven Type 42 destroy
ers, now only eight, which have been the 
mainstay of our air defence with the Sea 
Dart missiles ~ these all -gas turbine ships 
also carry Lynx belicopters, the Mk 8 4.5 
inch gun ( 114 mm) plus (post-Falklands) 
the Phalanx anti-missile gun system and 
these ships w iii remain in service for some 
years to come. 

HMS Manchester ~ a siretched Type 42 destroyer ~ launching a Sea Dart missile 
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vid Maritiman -Göteborgs maritima upp
levelsecentrum. l detta sammanhang kan 
nämnas att inom en snar framtid kommer 
ubåten Neptun (1979) att tillföras Marin
museets samlingar i Karlskrona. Den sam
grupperas då med Hajen i en tillbyggnad 
till museet. 

Utöver de institutionella museerna är 
de övriga - stiftelser, föreningar och pri
vata - som visar upp ubåtar, inte särskilt 
nogräknade kring ubåtens bakgrund och 
nationstillhörighet Bara det är en ubåt. Ju 
mer mystik, som kan finnas kring ubåten , 
desto bättre. De, som önskar visa ubåtar 
med den inriktningen , är naturligtvis styr
da av tillgång på ubåtar och efterfrågan på 
att bese ubåtar. 

Tillgång 
Mycket enkelt kan konstateras att efter 
Andra världskriget var tillgången stor på 
ubåtar, som utrangerades, men efterfi·ågan 
var noll. Ingen frågade efter att bevara de 
fiendeubåtar, som vållat så mycket skada 
och lidande . Inte heller var det någon, 
som såg något värde att bevara de egna 
ubåtarna, som representerade en verksam
het med stora förluster och tjänstgöring 
under svåra förhållanden. Således finns 
det mycket få bevarade ubåtar från Andra 
världskriget. 

Inalles finns det tre tyska ubåtar, som 
kan sägas representera sådana ubåtar, som 
Tyskland opererade under Andra världs
kriget; U995 i Laboe utanför Kiel i Tysk
land, U505 i Chicago, USA och U534 i 
Birkenhead i Storbritannien. Alla andra 
tyska ubåtar (i hundratal) skrotades eller 
sänktes så snart som möjligt efter kriget. 

För att återstarta det tyska ubåtsvapnet 
tilläts Västtyskland bärga några små ubå
tar typ XX!ll och en ubåt typ XXI. När de 
bärgade ubåtarna sattes i stånd, ändrades 
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de och fick modern utrustning. J de fall att 
de senare blivit museiubåtar kan det inte 
sägas att de representerar tyska ubåtar 
från Andra världskriget utan ubåtar från 
efterkrigstiden. 

Utöver att det besegrade Tysklands 
ubåtar sänktes och förstördes, skrotades 
även de andra krigförande nationernas 
ubåtar i stort antal efter Andra världskri
get. Vad jag kan läsa ut finns ingen eng
elsk eller fransk ubåt från Andra världs
kriget bevarad. Däremot finns ett knappt 
tjugotal amerikanska ubåtar liksom några 
få sovjetiska ubåtar bevarade. 

l England finns (minst) tre miniubåtar, 
s.k X-crafts bevarade. Att detta kunnat 
inträffa förklaras av att de var så små att 
någon kanske glömdes bot1 i någon lada 
och återfanns senare, att de insatser som 
de gjorde var så hjältemodiga att det av 
den anledningen befanns vara angeläget 
att spara någon eller att ubåtstypen, och 
de uppdrag, som de kunde genomföra, be
dömdes ha en framtida användning, var
för enstaka exemplar sparades. 

l USA finns ett antal museiubåtar, som 
byggdes och blev operativa sent under 
kriget. En del av dessa bibehölls operativa 
ett antal år efter krigsslutet utan större för
ändringar. Andra däremot moderniserades 
i sådan omfattning att de inte kan sägas re
presentera amerikanska ubåtar från Andra 
världskriget utan snarare det tidiga Kalla 
kriget.. 

Efterfrågan 
Intuitivt dristar jag mig till att påstå att 
under 1950- och 1960-talen hade världen 
andra behov och värderingar än att fråga 
efter museiubåtar. Med ökat välstånd och 
större distans till Andra världskriget synes 
det som att intresset ökade för kriget och 
dess artefakter- detta fall ubåtar. 

U995 i Tyskland 

Som nämndes har Tyskland endast en mu
seiubåt från Andra världskriget uppställd 
i Laboe. U995, som vid krigsslutet be
fann sig i Bergen, internerades och över
fördes 1952 till norska marinen, där hon 
tjänstgjorde som ubåten Kaura till 1965. 
Ubåten övertogs därefter av tyska intres
sen och kunde 1971 presenteras, relativt 
väl återställd i sitt ursprungliga skick, vid 
minnesmonumentet för tyska ubåtar i La
boe utanför Kiel. 

U995 i Laboe 

Das Marine-Ehrendenkmal i Laboe bör
jade byggas 1927 och var färdigt 1936. 
Monumentet var tänkt som ett minnes
märke över sjöman i kejserliga marinen, 
som hade stupat i Första världskriget. T 

och med Andra världskriget inkludera
des också de tyska sjömän, som omkom 
i detta krig. Sedan 1954 är det ett min
nesmärke över alla världens sjömän, 
som har omkommit i de två världskrigen. 
Tyska ubåtsmän är dock namngivna på 
bronsplattor arrangerade i byggnadens 
gallerier. Ett motsvarande monument - Il 
Monumento al Marinaio d ' ltalia - över 
italienska sjömän/ubåtsmän återfinns i 
Brindisi utanför La Spezia. 

Museiubåtar i England 

Utöver de nämnda miniubåtarna fanns på 
de brittiska öarna ingen stor brittisk mu-

seiubåt förrän 1992, då ubåten HMS Oce
lot kunde förläggas i en docka på varvet 
i Chatham, där hon också byggdes , som 
en av många Oberonubåtar, och sjösattes 
1962. HMS Ocelot är alltså en ubåt från 
Kalla kriget. En ubåt från Andra världs
kriget, på brittisk mark, kunde realiseras 
först 1994 då tyska ubåten U534 placera
des i Birkenhead som en del av "Historie 
Warships Trust" . Historien kring U534 
och hur hon hamnade i Birkenhead kan 
vara värd att berätta om ... 

Ubåten U534- ubåten, som sades 
vara fylld med värdefull konst och 
guld 

U534 lämnade Kiel i början av maj 1945 
för att via Norge söka bryta sig ut på 
Atlanten. Medan ubåten var på väg ka
pitulerade Tyskland. Storamiral Dönitz 
beordrade de ubåtar, som befann sig syd 
om 56:e breddgraden att inta ytläge och 
hissa svart flagg, vilket efter överenskom
melse med de allierade innebar att ubåten 
avbrutit krigshandlingar och var på väg 
mot närmaste allierad hamn. U534 befann 
sig i Helsingör och därmed norr om 56:e 
breddgraden, varför färden tillsammans 
med två andra ubåtar fortsattes mot Nor
ge. En av de andra ubåtarna var U3503 , 
som senare sökte sig in på svenskt vatten 
och där sänktes av egen besättning. 

Den 4 maj, utanför Anhalt, anfölls 
ubåtarna av engelskt ubåtsjaktflyg. U534 
lyckades skjuta ned ett av flygplanen, men 
ubåtens sänktes av det andra planet nord
ost om Anhalt. Ett rykte påstod att U534 
hade varit lastad med värdefull konst och 
guld som nazister försökte föra ut ur det 
kollapsande tyska riket. Med anledning av 
detta rykte sökte och fann 1986 den dans
ke dykaren Age Jensen U534. Lockad av 
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ubåtens möjliga last av konstskatter in
tresserade sig en dansk publicist - Karsten 
Ree - fö r ubåten och fina nsierade en bärg
ning. 1993 lyftes ubåten av ett holländskt 
bärgningsföretag. 

Några värdefull a konstskatter fanns 
inte i ubåten. Däremot var ubåten full 
med amm unition , som det blev mycket 
besvärligt att och dyrt att om hände t1a. 
Den komp licerade bärgn ingen av ubåten 
blev så ledes en brakförlust Den danske 
ägaren gjorde s ig av med ubåten och på 
outgrundli ga vägar hamnade ubåten hos 
Historie Wa rships Museum i Birkenhead 
utanför Liverpool. 

Ubåten visades för a llmän heten efter 
att nödigt ha spolats ren och nödtorftigt 
satts i stånd. Utöver ubåten visade man 
också delar av de olika uppbörder som 
ubåten haft ombord. Av bilder att döma, 
fa nn s det ett virrvarr av klädespersedlar, 
kikare, livbojar bestick, porslin , böcker 
och allt vad man funnit ombord. Tydligen 
vandrade de besökande genom ubåten 
och besåg insida och uts ida - a llt i långt 
fra msk ridet förfall efter knappt 50 år på 
havsbotten. 

U534 i Birkenhead 

300 

Som framgår av bi Iden ti Il vänster var ar
rangemangen mycket enk la. Ubåten låg i 
princip direkt på kajen. Museet gick i kon
kurs eller avveck lades under 2006-2007. 
Det blev en akut fråga huru vida ubåten 
skulle övertas av en intilli ggande farje
terminal e ll er skrotas . l mitten av febru
ari 2008 uppgav presskällor i England att 
man fått EU-b id rag för att sätta ubåten i 
stånd och bygga ett lämpli gt arrangemang 
för att visa ubåten . Bilden nedan v isar ett 
avancerat arrangemang och ett nytt sätt att 
visa en museiubåt. 

Planerad visning av U534 

Att förlägga tyska ubåten U534 i Birken
head kan synas långsökt, men motiverades 
av att Birkenhead var en viktig hamn och 
stödjepunkt för konvoj erna över Atlanten . 
Ubåten kunde därför vara en lämplig arte
fakt från Slaget om Atlanten. 

På norra Irland och i Skottland finns 
det många hamnar som var väsentliga 
och betydelsefulla stödjepunkter för de 
allierades krig på Atlanten mot de tyska 
ubåtarna. Det synes därför finnas en sär
ski ld fascination i dessa hamnstäder, att 
göra som Birkenhead och visa upp en tysk 
ubåt. l området finns en god tillgång på 
sänkta tyska ubåtar, varför det kan vara 
värt att också berätta om ... 

Ubåten U778 och Operation 
Deadlight 

Bakgrund 
Ubåten U778 var en av de 158 ubåtar som 
- i och med att Tyskland kapitulerade i 
juni 1945 - internerades i någon neutral 
hamn eller uppsökte någon av de hamnar 
som de allierade angivit. De flesta ubåtar, 
som överlämnade sig till de a lli erade, es
korterades till britti ska hamnar, där de la
des upp och besättningarna internerades. 
Andra dirigerades utan eskort till allierade 
hamnar, där de samlades och överlämna
des till de allierade. Andra " icke-operat i
va" (skadade, under reparation, färdiga/ 
ofärdiga) tyska ubåtar, som de allierade 
hittade i Tyskland, Frankrike, Polen, 
Danmark och Norge förstördes på plats 
e ll er togs som krigsbyte hem till ockupa
tionsmakten/"befriaren". 

I slutet av 1945 hade britterna sa mlat 
120 ubåtar till Lisahall y, en hamn på nord
spetsen av Nordirland och Loch Ryan , en 
Qord och krigsbas i Skottland, på motsatta 
s idan av the North Channel mellan Irland 
och Skottland. 

Tyska ubåtar samlade i Lisahal/y på Irland, 
1945. 

Brittiska regeringen beslöt att ubåtarna 
skull e oskad li ggöras genom att sänkas 
på djupt vatten. Under hösten 1945 på
bötjades planeringen för denna operat ion 
- Operation Deadlight. Planerna var att 
sänka ubåtarna l 00 distansminuter ut i ha
vet i ett område som låg nordväst om och 
till gäng ligt från båda hamnarna. Under 
vintern 1945/46 bogserades ubåtarna ut i 
grupper om sex till tio ubåtar och sä nk
tes med hjäl p av i ubåtarna utplacerade 
sprängladd-n ingar. Ib land användes också 
ubåtarna som mål för att prova olika va
pen. Genom att opera-ti onen genomför
des under den stormiga vintern så sjönk 
en del ubåtar på vägen ut och därmed på 
grundare vatten. U788 var en av dessa. 

1995 -Begäran om att få bärga 
ubåtar 

De i Operation Dead li ght sänkta ubåtar
na lämnades utan intresse ända fram till 
1995 då ett industrikonglomerat ansökte 
om tillstånd att få bärga ett antal ubåtar 
för att utvinna värdefullt stå l. Inom skrot
brancschen fann man detta konstigt! H ur 
kunde det vara lönsamt att bärga ubåtar 
från havets botten för att ta vara på stå let? 
Ä ven om det var ubåtsstå l, var inte det 
tyska ubåtsstå let från Andra världskriget 
så märkvärdigt att det motiverade kost
naderna . Högvärdigt stål har aldrig varit 
någon stor sak inom skrothanteringen. 

Det intressanta med det aktuella stå let 
- från Andra världskri gets ubåtar- var att 
det var fritt från rad ioaktiva föroren ingar. 
Sedan den första atombomben utlöstes 
har radioaktivitet spritts i atmosfären, 
varför a llt stå l som har framställts sedan 
dess är mer e ll er mindre radioaktivt. Vid 
fra mstä llning av stål sker en reduktion av 
innehåll et av kol genom att smältan ge-

30 1 



nomblåses med stora mängder luft eller 
syrgas som framställts ur atmosfären, som 
innehåller radioaktivitet. Härvid sker en 
anrikning av radioaktiva isotoper i stålet; 
tillräckligt många för att stålet skall ha en 
egen bakgrundsstrålning som inte gör stå
let radioaktivt men dock oanvändbart för 
vissa tekniska tillämpningar som förutsät
ter obefintlig bakgrundsstrålning; såsom 
mätinstrument och utrustning för att mäta 
radioaktivitet. 

Av någon anledning har industrikong
lomeratet inte återkommit. Därför har inte 
några ubåtar ur operation Deadlight bär
gats. Vissa uttalanden tyder på att någon 
av de tidigare allierade staterna motsatte 
sig bärgningen av dessa kvarlämningar 
efter Andra världskriget. 

Idag 2007-2008 

En av de ubåtar, som hamnade på grun
dare vatten, var U778, som därmed under 
2007 kom att intressera några dykande 
ubåtsentusiaster. Dessa föreslog att ubå
ten skulle bärgas och förläggas till staden 
Derry som en museiubåt och början till 
ett maritimt museum. Derry med ham
nen Lisabally var en viktig stödjepunkt 
för Royal Navy's eskortverksamhet under 
kriget, vilket skulle motivera ett sådant 
projekt. 

Under dykningar (försommaren 2007) 
på ubåten, som ligger på ca 70 meters 
djup, förolyckades en av dykarna. Olyck
an fick entusiasterna och stadens politiker 
att hejda sig och reflektera över möj li g
heterna och rimligheten i att mitt i the 
North Channel, som förbinder Atlanten 
med Irländska sjön, bärga en gammal, väl 
genomrostad, tysk ubåt från 70 meters 
djup. Projektet synes för tillfället vara av
vecklat. 
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Museiubåtar i USA 
På 1970-talet tycker jag mig kunna upp
fatta ett ökat intresse hos en bredare all 
mänhet i USA för ubåtar som företeelse 
och som objekt att intressera sig för och 
visa upp i musei- eller andra former. Kan
ske det Kalla kriget och de historier, som 
trots allt läckte ut, om hur amerikanska 
och sovjetiska ubåtar förföljde varandra i 
katt-och-råttaliknande jakter i havet väck
te ett medvetande hos en bredare allmän
het om att ubåtarna var och varit en viktig 
del i det amerikanska försvaret. De "redan 
frälsta" - ubåtsveteranerna - organiserade 
sig och bö1jade på olika sätt ta hand om de 
ubåtar från Kalla krigets första decennier, 
som utrangerades. Ett stort antal ubåtar, 
t.ex av Gatoklass, togs om hand, hela eller 
i delar, och fick en roll som museiubåtar 
vårdade av veteranklubbar. 

Dessa många amerikanska musei
ubåtar, byggda under Andra världskrigets 
slutskede och arbetshästar under Kalla kri
gets första decennier, visade sig ha en stor 
krets av intresserade som villigt hjälpte 
till eller i stora skaror besökte de ubåtar, 
som de hade seglat i. USA genomförde, 
med begränsade egna förluster ubåtskri
get i Stilla Havet och bedrev omfattande 
och framgångsrika ubåtsoperationer un
der Kalla kriget. I USA finns därför inte 
samma bild av "ond bråd död och lömsk
het" som vidlåder ubåtar och ubåtsopera
tioner i Europa. 

Min iakttagelse är således att det i USA 
finns, i förhållande till andra nationer, 
många ubåtsveteraner och en stor allmän
het med uttalad stolthet och kärlek till sina 
ubåtar men också ett stort intresse i all
mänhet för ubåtar. Det är samma fenomen 
som vi kan notera i att USA:s befolkning 
har en bejakande och positiv inställning 
till nationens försvar och dess uppgifter 

medan innevånarna i Västeuropa har en 
mera avståndstagande inställning till mot
svarande ting. 

I Europa kan vi konstatera att det finns 
enstaka exemplar av museiubåtar från 
perioden Kalla kriget i England, Frank
rike, Spanien, Holland, Danmark, Norge, 
Sverige och några flera. Ofta vårdas dessa 
ubåtar av en veteranklubb, men dessa är 
inte så stora och har inte det stöd, som de 
får i USA av flottan , liksom att publiken 
inte är så stor som i USA. Den publik, 
som besöker de europeiska ubåtarna, ser 
dem inte som "sina ubåtar" eller nationel
la symboler utan som spännande tekniska 
tingestar med den aura av ubåtskrig, som 
kan ses i filmen Das Boat. 

Sovjetiska ubåtar- ubåtar 
från Kalla kriget 
De flesta ubåtsmuseer visar sina egna na
tionella ubåtar och deras bakgrund , men 
det finns också en fascination att ta hand 
om och visa sovjetiska ubåtar. Efter Sov
jetunionens sönderfall svämmade mark
naden över av utrangerade ubåtar från 
Kalla kriget. I världen (utanför Ryssland) 
finns således ett stort antal f. d sovjetiska 
ubåtar, som drar stora skaror av nyfikna. 

l och med att Sovjetunionens kollapsa
de ( 1991) och drog sig t i Il baks från de bal
tiska länderna blev ett tjugotal sovjetiska 
ubåtar liggande i den litauiska hamnsta
den Klaipeda . Under de kaotiska förhål
landen som rådde sjönk några av ubåtarna 
och andra såldes till en finsk affärsman 
vid namn Jari Komulainen. Troligtvis 
ligger Komulainen bakom alla tidigare 
sovjetiska ubåtar som idag återfinns som, 
mer eller mindre, respektabla museiubåtar 
utanför Ryssland. Flera av dem har, var 
och en, ofta en nog så spektakulär historia 
såväl under sin tjänst i sovjetiska marinen 

som under sin väg från Klaipeda till den 
nuvarande rollen som museiubåt. I det 
följande benämns ubåtarna med de typbe
teckningar som tillämpats inom NATO. 

En FOXTROT-ubåt, som släpades till 
He lsingfors och visade upp som ett mons
ter från Kalla kriget. När ubåten senare 
sku ll e bogseras till London sjönk den i 
Nordsjön. Den WHISKEY-ubåt, som i 
slutet av 1990-talet låg utanför Wasamu
seet i Stockholm och senare turnerade 
runt Östersjön , såldes senare till en thai
ländsk miljardär - Mr Jesada -som skulle 
ha den i sin teknikpark. Under bogsering 
till Thailand 2005(?) sjönk ubåten utanför 
Danmark. Den JULIETT-ubåt, som nu 
ligger i Peenemlinde, har på vägen från 
Klaipeda fungerat som restaurang i Hel
singfors och som bordell i Köpenhamn. 
Idag lär ubåten vara, i mesta möjliga mån, 
återställd till det skick och utseende, som 
den hade i slutet av Kalla kriget. Den ubåt 
som har den färgstarkaste historien är en 
JULIETT som också har beteckningarna 
K77 eller K848. Kring denna ubåt kan be
rättas ... 

K77 i Providence 

På ubåten K77 hade Komulainen flera 
spekulanter; araber från mellanöstern och 
colombianer, som troligen skulle smuggla 
kokain i ubåten och slutligen en man från 
Kanada, som trodde att ubåten kunde ut
göra turistattraktion i Karibien. Sub-Expo 
Ltd avtalade med ett kanadensiskt företag, 
Russian Submarine BC, att hyra ut ubåten 
för 200 000 $ USD per år. Avsikten var 
att båten skull e visas som en attraktion 
i St Petersburg i Florida. Eftersom man 
hade förbisett att ubåten behövde 9 me
ters djup där den skulle förtöjas fanns det 
ingen kaj som räckte till utan ubåten fick 
ligga på svaj och publiken köras med båt 
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ut till monstret. 50 000 nyfikna betalade 
8 $ USD per person för att se ubåten. I 
februari 1999 gick dock företaget i kon
kurs. 

Plötsligt var Komulainen återigen 
ansvarig för ubåten, som hamnmyndig
heterna i St Petersburg, F lorida, snarast 
ville bli av med. Tänk om den sjönk i 
hamnen under någon av de årliga orka
nerna? Komulainen lejde ut problemet att 
hitta en köpare av ubåten till en ryss , som 
strax fann filmbolaget Intermedia Films, 
som skulle spela in filmen Kl9 - Widow
maker med Hat-rison Ford i huvudrollen. 
Filmbolaget behövde en ubåt och hyrde 
ubåten för 200 000 $ USD, denna gång, i 
månaden . 

Ubåten bogserades till Halifax i Ka
nada, där den byggdes om och anpassa
des för filmens olika behov. sakkunniga 
i denna sak var de "experter" som gjorde 
kulisserna till Das Boot. Eftersom ubåten 
såg så ruggig ut inombords, gjordes inga 
filmscener ombord utan ubåtens inre an
vändes som förlaga. En hel del av inred
ningen togs också iland för att användas 
i studios. 

Efter ett års medverkan i filmnings 
arbetet återlämnades ubåten till Komu
lainen, som nu hade att bestämma sig för 
om ubåten skulle bogseras tillbaka till Eu
ropa . Dessutom var inte ubåten återställd 
efter det ändringar som gjorts, men film
bolaget var helt införstådd att det skulle 
göras. Frågan var bara när och bur? 

Under tiden visades ubåten för in
tresserade i Halifax hamn. Nu kunde en 
besöksbiljett kosta 50 $ USD. Hamn
myndigheterna var inte glada över den 
tilltufsade ubåten, där den låg och tog upp 
plats, där flotta kryssningsfartyg normalt 
förtöjd e. Till slut- 2002 - var ubåten åter
ställd till ursprungligt skick och Komulai
nen fann en köpare av ubåten i The Sa-
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ratoga Foundation, ett maritimt museum, 
som tagit sig an hangarfartyget USS Sara
toga och tyckte att en rysk ubåt från sam
ma tidsskede kunde passa i samlingarna. 
Ubåten bogserades från Halifax i Kanada 
till Collier Point Park i Providence, Rhode 
Island, New England i USA. 

Vid invigningen av ubåten som vis
ningsobjekt i augusti 2002 hade man in
bjudit Sergei Chrustjev, son till den gamle 
sovjetledaren under Kalla Kriget. Ubåts
veteranerna i The Saratoga Founda
tion jobbade vidare med att ställa ubåten i 
ordning med hjälp av ryska ubåtsmän som 
bjöds över för "råd och dåd" . Ubåten K77 
eller K484, sjönk i en vinterstorm 2007. 
De idoga ubåtsentusiasterna i Providence 
säger sig ha avsikten att restaurera ubåten 
trots att den legat 15 månader på botten 
fylld av lerigt flodvatten . 

Före stormen 2007 

Efier stormen 2007 

l världen finns närmare l 00 museiubåtar. 
Merparten av dessa är nationella ubåtar. 
Det finns dock ett förvånande stort antal 

museer, som i stället visar tidigare sovje
tiska ubåtar. Nio sovjetiska ubåtar från 
Kalla kriget visas ute i världen : 

Land Antal l typ lndividbeteck- Stad alternativt ort eller kommentar 
n mg 

USA l st FOXTROT B39 San Diego, Kalifornien 
l st FOXTROT B427 Long Beach, Florida 
l st JULIETT K77 Providence, Rhode Island 

Kanada l st FOXTROT Bl5 New Westminster, BC 
Danmark l st WHlSKEY S359 Nakskov 
Tyskland l st JULI ETT U461 Peenemunde 
Thailand l st WHISKEY Avsedd för Jesada Technik Museum. 

Sjönk under bogsering. 
Nederländerna 1st ZULU 880 Amsterdam 
Belgien l st FOXTROT B143 Zeebrugge 
Ukraina l st QUEBEC M302 Odessa 

Kommentar: l Ryssland finns två FOXTROT bevarade; en (8413) i Kaliningrad och 
en (8430) i Yytegra samt en QEUBEC (M261) i Krasnodar. 

Individbeteckningarna i form av bokstäverna B, K, S eller U följt av ett 
nummer är mycket osäkra. U n der sovjettiden var och senare i Ryssland är 
sådana beteckningar mycket slumpartade. l de fall , där de används på fö
rekommande "showboats" kan de vara påhittade- en och samma ubåt kan 
byta individbeteckning, när den säljs eller flyttas. 

Gamla sovjetiska ubåtar har således en 
större spridning som museiubåtar utanför 
den egna nationen än någon annan nations 
ubåtar. Dessa ubåtar från Kalla kriget här
stammar ofta från de ubåtar, som Sovjet 
lämnade efter sig i Klaipeda. Sovjetiska 
ubåtar från Kalla krigets dagar utövar 
uppenbarligen stor dragningskraft på 
den breda publiken. Trots ubåtarnas ofta 
sjabbiga tillstånd och för en västerländsk 
ubåtsman avskräckande interiörer ström
mar publiken villigt till. 

M ed anledning av ubåtarnas tvivelak
tiga bakgrund och att de ofta är plundrade 
på delar av inredningen hamnar de sällan 
eller aldrig under något institutionellt mu
seums ansvar och vård utan i vanligtvis 
i händerna på privata intressen, som mot 
mesta möjliga betalning och på enklaste 

sätt söker visa dessa tingestar. Det blir 
ofta lite av "skäggiga-damenvisning", 
som kittlar besökarna med att visa mur
riga och slitna miljöer, vilka väl bekräftar 
den traditionella bilden av livet ombord 
på en ubåt från Andra världskriget. Kan 
man dessutom ytterligare kittla besöka
rens nerver med att dessa farkoster varit 
beväpnade med kärnvapen, så blir na
turligtvis intrycket starkt. 

För en ubåtstekniker är intrycket bara 
beklämmande inför hur det sovjetiska sys
temet kunde sända ubåtsmän till sjöss un
der, i jämförel se med västerländska ubåtar 
från samma tid, så primitiva och veder
värdiga förhållanden. Samtidigt blir man 
förvånad över bur stort hot västvärlden 
trodde att dessa ubåtar utgjorde . 
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Nowhere to Hide ... 

From the blue waters of the ocean to extreme Iittora I combat environments, the surveil

lance radar Sea Giraffe has been developed to perce1ve every conceivable a1r and surface 

t h reat. 

Reliable and easy to operate, the Sea Giraffe is designed to build total situat ional 

aware ness, provide decision superi ority and gai n the initiative in countering any hostile 

approach. 

If Giraffe can 't find it, it isn 't there. 

SAAB MICROWAVE SYSTEMS 

www.saabgroup.com 

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ronging from milltory de(ence to civil security. Saab has 

operations and em plo yees on all continents and constont/y devefops, adopts and imp roves new technology to m·eet costomers' clwning 

needs. 

Bokanmälan 

Neutralitetens uppgång och fall- eller den 
gemensamma säkerhetens historia 

När jag en vacker julidag öppnar Ove B rings bok med ovan nämnda titel , sitter jag på en 

terrass i hjärtat av Frankrike med utsikt över ett underskönt landskap. Men trakten ruvar 

på ett ohyggligt minne. Några kilometer bort ligger byn Oradour-sur-Giane. 

Intrycken från gårdagens besök i "u n village martyr" återkommer. Den l O juni 1944 

omringades byn av en kontingent ur Waffen SS "Das Reich". Vid dagens slut hade tys

karna mördat över 600 civi la - män, kvinnor och barn - och bränt ner hela byn. Ett 

museum och byns ruiner minner nu om illdådet. Men syftet med museet är också att 

sätta in händelsen i sitt historiska sammanhang och inbjuda besökaren till allmänna 

reflektioner. 
Bildema från Oradour blandas med mina intryck från tiden i FN: före detta Jugo

slavien, Rwanda, Sierra Leone, Kambodja. Hur kan människor förvandlas till sådana 

bestialiska varelser? Tankar om rätt och moral infinner sig. 

Frågan om rätt och moral är också en genomgående underton i Ove Brings bok. 

Insiktsfullt och pedagogiskt leder han läsaren genom neutralitetens historia med fokus 

på våra förfåder och kriget, den Westfaliska fredens betydelse, folkrättens och multilate

ralismens framväxt, Wienkongressen och den schweiziska neutraliteten, neutralitetsrät

tens konsolidering vid 1907 års Haagkonferens, andra världskriget och det kalla kriget 

samt EU och neutralitetspolitikens utfasning. l en andra del , närmast som en efterskrift, 

redogör han för den kollektiva säkerhetens historia. 

Boken erbjuder en intressant läsning främst naturligtvis för politiker, militärer, jour

nalister, historiker, statsvetare och jurister. Men genom det sätt på vilket B ring gripit sig 

an ämnet kan boken varmt rekommenderas för en betydligt bredare läsekrets . 

När det gä ll er neutraliteten konstaterar Bring att den vuxit fram under en lång period 

och att den gesta ltat sig och tillämpats på olika sätt, inte sällan med anpassning till aktö

rernas intressen i den enskilda situationen. 
Av naturliga skäl ägnar författaren särsk ild uppmärksamhet åt den svenska neutrali

teten sådan den vuxit fram och utvecklats från 1800-talets början till vår tid. skillnaden 

mellan neutralitet (som folkrättsligt begrepp aktualiseras neutralitet först när kr ig brutit 

ut mellan andra stater) och neutralitetspolitik förklaras. Övergången till den nuvarande 

alliansfriheten illustreras med den säkerhetspolitiska doktrin, som lades fast i Riksdagen 

i februari 2002: "Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje med möj

li gheter till neutralitet vid konflikter i vårt närområde har tjänat oss väl." 

Författaren hänvisar också till dåvarande statsministern Carl Bildts anförande på 

Utrikespolitiska institutet i november 1993. Bildt uttryckte där uppfattningen att det 

inte var " lätt att se den möjliga konflikt i vårt närområde, där det svenska folket skulle 

vilja se Sverige dra sig tillbaka till en neutralitet enligt folkrättens regler" . Den, som var 

307 



med i den lilla kretsen kring statsministern i bergrummet vid beredskapsövningen i maj 
samma år, då denna problematik i diskuterades , kan notera att övningar av detta slag kan 
vara nyttiga i många avseenden. 

När Bring redogör för de senaste årens utveckling nämner han bland annat (s. 266) 
att debatten om den svenska neutraliteten under andra världskriget visat på ett moraliskt 
underskott. 

Nog är det så. Men det är naturligtvis lätt att med fac it i hand kritisera Sveriges håll
ning i ett läge, då regeringens strävan var att till varje pris hålla vårt land utanför kriget. 
Om detta hade misslyckats, kanske vi haft ett svenskt Oradour-sur-Glane. 

Men neutraliteten har naturligtvis sitt pris och Bring ger flera exempel på detta. För 
egen del minns jag de årliga mötena mellan rättscheferna i utrikesdepartementen i de 
neutrala staterna Finland, Schweiz, Sverige och Österrike under 1980-talet. Ä ven om vi 
var väl medvetna om att våra länders neutralitet vi lade på olika rättslig grund, hade vi 
åtskilliga frågor att diskutera gemensamt. Att neutralitet inte uppfattas positivt på alla 
håll var vi helt klara över. En liten illustration: "We all know that the neutrals will roast 
in hell" utbrast en av våra kolleger i generalförsamlingens juridiska utskott en gång. Min 
österrikiske kollega vände sig om och gav mig en menande blick. 

Bring konstaterar (s. 267) att den retrospektiva debatten om vad som hände från 
och med 1940 och 1948 till slut innebar dödsstöten för neutralitetens självbild som den 
tidlöst goda politiken. Det som tidigare hade varit bra för Sverige hade nu spelat ut sin 
roll. 

Men redan med Sveriges inträde i FN kom frågan om neutraliteten egentligen i ett 
annat läge. FN-stadgans system för kollektiv säkerhet gör att det inte finns utrymme för 
neutralitet i de lägen , där säkerhetsrådet med stöd av kapitel Vll beslutar att medlems
staterna skall agera till skydd för internationell fred och säkerhet. 

Bring påpekar att försvarsberedningen år 2007 går ett steg längre, när den uttalar 
att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba en annan medlemsstat i EU eller ett annat nordiskt land. Samtidigt förväntar vi 
oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige angrips. Bring refererar också 
(s. 268) till utrikesminister Bildts uttalande om att det idag råder politisk enighet om att 
det bara finns en hållbar linje i dessa sammanhang- strävan efter gemensam säkerhet. 

Själv konstaterar Bring (s. 240) - och det är lätt att hålla med honom: "Neutraliteten 
förefaller nu definitivtutfasad ur den politiska retoriken. Det multilaterala har tagit över 
det unilaterala, och detta har skett på ett behändigt smygande sätt utan några politiska 
konvulsioner. ---Att i dagens läge ställa sig utanför kollektiva ansträngningar syftande 
till gemensam säkerhet blir en moralisk omöjlighet." 

Mot den bakgrunden är avsnittet om den kollektiva säkerhetens historia av särskilt 
intresse för den som vill blicka framåt. Med utgångspunkt i Westfaliska freden leder 
oss författaren via olika konferenser och kongresser till Nationernas förbund och så 
småningom till FN. 

T ett avsnitt (s. 338) pekar han på att det är lätt att ironisera över den amerikanske pre
sidenten Woodrow Wilson. Samtidigt noterar han att de flesta av dennes teser visat sig 
ha livskraft; att fred bäst kan säkras genom demokratins spridning, att stater bör agera 
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enligt samma etiska nonner som gäller för individer, samt att det ligger i samtliga staters 
nationella intresse att vara del av en internationell rättsordning. 

Det är just detta som är kärnan! Och på detta område hade man väntat sig att väst
världens stater skulle föregå med gott exempel. T stor utsträckning kan väl sägas att 
de gjort detta. Men i ett läge där mänskligheten genom den ekonomiska utvecklingen , 
klimatförändringarna och befolkningsexplosionen förmodligen står inför sin största ut
maning någonsin får det inte råda några tveksamheter. 

Generalförsamlingens högnivåresolution från september 2005 med dess stolta åter
försäkringar om att staterna aktivt skall skydda och utveckla mänskliga rättigheter, rätts
staten och demokratin får inte vara tomma ord. Västvärldens demokratier måste helt 
enkelt föregå med gott exempel här och stå vid sina internationella förplikte lser. De 
måste också definiera sina intressen i ett mera långsiktigt och övergripande perspektiv 
än vad som för närvarande verkar vara fallet. 

Mot den bakgrunden är Brings resonemang om regionala arrangemang, exemplifie
rade med EU och Afrikanska unionen, intressanta. Personligen är jag nog av uppfatt
ningen att det till slut ändå är FN som kan lösa konflikterna och att FN därför behöver 
stärkas. Under alla omständigheter får det inte förekomma att regionala organisationer 
brukar våld utan klar sanktion från säkerhetsrådet. 

Det hade därför varit intressant om Bring något ytterligare utvecklat sitt tänkande 
kring NATO:s angrepp på Serbien år 1999. Det finns säkert de som anser att en sådan 
aktion är tillåten även om säkerhetsrådet inte gett sitt tillstånd. För egen del vill jag 
snarare se det så att det här rörde sig om ett agerande i en nödsituation och att det är sä
kerhetsrådet som bör dra slutsatsen att rådet helt enkelt inte får vara overksamt i sådana 
lägen i framtiden. Rådets hantering av situationerna i Darfur, Zimbabwe och Burma 
bådar emellertid inte gott. 

Det är därför av yttersta vikt att staterna och det civila samhället håller pressen på 
säkerhetsrådet. En utveckling mot att regionala organisationer tar saken i egna händer 
skulle vara djupt olycklig. Man måste därför bestämt varna för utvecklingen av en infor
mell praxis av postfacto-godkännande t!·ån säkerhetsrådets sida (s. 40 l) . l själva verket 
är det ett recept för en återgång till den primitiva linje, anpassad till en anarkisk interna
tionell ordning (s. 240), som för gott borde vara förpassad till historien. 

Man måste också ha klart för sig att den geopolitiska situationen förändras snabbt. 
Regioner som idag kan synas starka kan snabbt försvagas , inte minst av ekonomiska 
skäl. Man kan naturligtvis instämma i Brings påstående (s. 402) att EU nu har kapacite
ten att bli vår tids fredsbevarare. Men frågan är hur länge . 

Avslutningsvis - Redogörelsen för den kollektiva säkerhetens historia inleds med ett 
"Redan de gamla grekerna - - -". Bring nämner Aristofanes och citerar Euripides. Mot 
den bakgrunden kan det vara på sin plats att här avsluta med att citera Sofokles. 

För någon tid sedan hade jag anledning att i ett anförande om suveränitet och hu
manitet ställa frågan varför det är så svårt att överföra visdom från en generation till en 
annan. Slutkören i Antigone, om än uttalad i annat sammanhang, äger sin giltighet också 
i dag . Här följer den i Hjalmar Gullbergs översättning- grekiskans fronein ( ~povEt v) 
kan översättas inte bara med besinning utan också med visdom: 
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Besinning- så heter vår yppersta väg 
till lyckan. Och kränk ej de evigas lag! 
På herrar med mäktiga ord i sin mun 
skall straffet slå ner med mäktiga slag 
och lära dem sist 
på ålderns dagar besinning. 

Är det inte i själva verket här det största dilemmat li gger på området kollektiv säker
het? Erfarenheterna från två världskrig som ledde till att FN grundades verkar vara helt 
bortglömda på sina håll. Agerande! under senare år från världens mäktigaste stat är ett 
tragiskt exempel. 

Det är viktigt att lära av historien. Det är också mot den bakgrunden man villuttrycka 
förhoppningen att Brings bok når en så bred läsekrets som möjligt. 

På väggen i den utbrända kyrkoruinen i Oradour-sur-Glane finns ett föremål, som 
ger ett närmast surrealistiskt intryck på en plats, som minner om andra världskrigets 
förbrytelser; den nästan oskadade marmortavlan med de 96 namnen på byns söner som 
stupade ijorsta världskriget. Intrycken vävs samman och tankarna leds till offren i da
gens konflikter. Kommer vi någonsin att lära oss? 

Hans Corell 

Neutralitetens uppgång och fall- eller den gemensamma säkerhetens historia 
Författare: Ove Bring 
Förlag: Atlantis AB, 2008 
TSBN 978-91-7353-187-0 

En partner att lita på! 

MTU's motorer är konstruerade för maximal driftsäkerhet och 
totalekonomi. Detta har gjort MTU till en av världens ledande 
leverantörer av motorer för kommersiellt bruk. Med ett komplett 
sortiment från 125 kW till 9.000 kW och ett rikstäckande servicenät 
erbjuder vi såväl prestanda som trygghet. 

SWEDMOTOR= 
Tel: os~soo 121 40 

www.swedmotor.se, info@swedmotor.se 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en kunglig akadem i, som stiftades 1771 , vars syfte 
är att följa och arbeta för utveckling av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjövä
sendet i allmänhet. I en lighet med det angivna syftet delar akademien ut belöningar 
för tävlingsskrifter, artiklar införda i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten 
utförda under studier vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift kan avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskap eller sjövä
sende. Vägledande vid ämnesva l bör i möjligaste mån vara den indelning i veten
skapsgrenar inom vilka Kungl. Örlogsmannasällskapet bedriver sin verksamhet: 

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

Tävlingsskrift för år 2009 ska senast 15 maj 2009 vara akademien tillhanda under 
adress: 

sekreteraren i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Teatergatan 3, 5 tr 
III 48 STOCKHOLM 

Tävlingsskrift ska sändas in anonymt och åtföljas av ett förseglat kuvert med upp
gifter om författarens namn och postadress. För tävlingsskrift, som av akademiens 
styrelse bedöms vara förtjänstfi.lll, kan författaren efter beslut vid ordinarie samman
träde tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedaU, hedersomnänmande 
och/eller penningbelöning. Tilldelad belöning utdelas normalt vid Kungl. Orlogs
mannasällskapets högtidssammanträde. Akademien förbehåller sig rätten att i Tid
skrift i Sjöväsendet publicera inlämnad tävlingsskrift vare sig den belönats eller ej. 

Ändrad adress? 

Det är av största betydelse att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i 
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress. Vänl igen anmäl detta snarast till 
antingen secretary@koms.se eller editor@koms.se. Sådan anmälan kan också göras 
brevledes till Redaktionen för TiS , c/o Wigert, Pilgatan 5 A, 325 36 VÄXJÖ 

311 



STIFTELSEN 
DROTTNING VICTORIAS ÖRLOGSHEM 

l 00 år under 2008 

Upplev Marin miljö i stad och boende! 

Sjö- och Citynära läge på Biasieholmen mitt i Stockholm. 

Pliktiga övernattar för priset av cirka en dagpenning med fri frukost. 
Extra förmånligt för försvarsanställda på Stockholmsbesök. 
Som Kronhotell det billigaste alternativet i Stockholm sedan flera år. 

Konferens för försvarsanknutna till förmånspriser i vindsetaget. 

Pliktiga har erbjudits en hemtrevlig tillflykt i Örlogshemmet från 1908. 
Införandet av värnplikt 1901 var grunden för stiftelsens tillkomst. 

Drottning Vietarias Örlogshem 
Teatergatan 3 
111 48 STOCKHOLM 
info@orlogshemmet.com 

Position: N 59° 19",8 O 18° 03· 
Tel: 08-6110113 
Fax: 08- 611 31 50 
www.orlogshemmet.com 
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