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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 6/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm ons
dagen 30 oktober 2002 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro 42 leda
möter 

§ 2 

§4 

§ 5 

§ 6 

§7 

§8 

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har hedersledamöterna Thure 
Andersson och HansEdstrand samt ledamöterna Erik Lyth, Per Löfqvist, Har
ry Engström, Henrik Bohm, Gunnar Kemmer och Claes Edgren samt korre
sponderande ledamoten Wilhelm Odelberg avlidit. 

Höllledamoten Håkan Andersson inträdesanförande rubriken" Havsövervak
ning med flyg, en verksamhet i skymundan"? 

Beslutades att tilldela Mikael Friseli Kungl. Örlogsmannasällskapets silverme
dalj och penningbelöning för sitt arbete om militärteorins betydelse för kom
petensutvecklingen inom Försvarsmakten samt Ulf Sjöwall Kungl. Örlogsman
nasällskapets silvermedalj och penningbelöning för sin tiopoängsuppsats om 
sjöminkrigföring i ett historiskt perspektiv. 

Förklarades sammanträdet för beslutsmässigt. 

Fastställdes det vilande förslaget om ändring av stadgarnas tillämpningsföre
skrifter. 

Fastställdes oförändrad årsavgift och prenumerationsavgift för Tidskrift i Sjö
väsendet samt sammanträdesplan för 2003. 
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§ 9 Till styrelseledamöter omvaldes ledamöterna Sölve Lars by, Bo Rask och Mats 
Westin. Ledamoten Marie Jacobson omvaldes till suppleant i styrelsen för peri
oden 2002 - 2004. 

§ 1 O Omvaldes ledamöterna Sune Birke och Nils Eklund som revisorer samt leda
möterna Håkan Rugeland och Hans Wieklander som revisorssuppleanter för 
perioden 2002-2003 . 

§ 11 Omvaldes ledamöterna Tommy Åsman (sammankallande) , Magnus Bergman 
och Göran Gunnarsson som valberedning för perioden 2002-2003. 

§ 12 Begärde hedersledamoten Bengt Sebuback att styrelsen skall pröva om under
laget för inval skall kompletteras med förslagsställarnas namn. Beslutades att 
styrelsen skall bereda förslaget och redovisa detta senast vid sammanträdet i 
april 2003. 

§ 13 Förrättades inval av nya ledamöter enligt följande : 

Hedersledamöter 

Tekn. dr. Bengt Ha/se 

Professor Anders Karlqvist 

Ordinarie ledamöter 

Kommendörkapten Magnus Hjort 

Kommendörkapten Jan Ericsson 

Direktör Carl-Johan Hagman 

Direktör Per-Anders Emilsson 

Överstelöjtnant Mikael Åkerström 

Örlogskapten Johan Hägg 

Kommendörkapten Dan Broström 

Räddningschef Thomas Fag ö 

Kommendörkapten Karl-Edvard Henriksson 

Major Fredrik Hesselman 

Korresponderande ledamöter 

Prof Dr. !ng. Jurgen Ritterhof( 

Redaktör .lo ris .lansen Lok 

Fil. Kand. Niklas Granholm 

Redaktör Inga-Lena Fischer 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Nr 7/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets 231:a högtidssammanträde fredagen 15 no
vember 2002 i Stockhohn 

(Utdrag ur protokollet) 

Sammanträde ägde rum på Vasamuseet i närvaro av H M Konungen, Riksdagens tal
man samt 53 ledamöter och 57 inbjudna gäster 

§ 2 

§3 

§4 

§5 

§7 

§8 

§9 

§10 

§12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

Föredrogs föregående sammanträdes protokoll. Protokollet Jades till handling
arna. 

Omvaldes ledamoten Göran Larsbrink till ordförande för verksamhetsåret 
2003. 

Omvaldes ledamoten Bengt Andersson till vice ordförande för verksamhetsår
et 2003. 

Infördes invalda ledamöter som hälsades av ordföranden . 

Ajournerades högtidssammanträdet 

Högtidssammanträdet återupptogs. 

Redogjorde sekreteraren för verksamheten under 2002. 

Ledamoten Jan Bring föredrog utdrag ur minnesanteckningar över under året 
avlidna ledamöter. 

Tillkännagavs Kungl. Örlogsmannasällskapets belöningar för år 2002, vilka 
överlämnades av H M Konungen 

Höll korresponderande ledamoten Åke Holmquist inträdesanförande under 
rubriken "Havets musik". 

Föredrog ledamoten Magnus Bergman utdrag ur årsberättelse inom veten
skapsgrenen IV. 

Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, ledamoten Göran Larsbrink 
ordföranden vid nedläggandet av sitt ämbete anförande under rubriken "Inter
nationellt samarbete och svenska marina nischkompetenser". 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2003 

Onsdagen 71 december 2002 kl7730-2100 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona i Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiraljtetstorget 
Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamoten Herman Håkansson och 
korrespo nderande ledamoten Inga-Lena Fischer 

Onsdagen 29 januari 2003 kl 1730-2100 
Ordinarie sammanträde i Göteborg i Sjöofficerssä llskapets lokal er, Nya varvet 
Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna Mikae l Å kerström , Jan 
Ericsson och Carl -Johan Hagman 

Onsdagen 26februari 2003 kll730-2100 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona i Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiralitetstorget 
Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av ledamöterna Thomas Fagö och Karl
Edvard Henriksson 

Onsdagen26mars 2003 kl/730-2100 
Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 
Mötesförhandlingar samt inträdesanföranden av korresponderande ledamoten Niklas 
Granholm och ledamoten Magnus Hjort 

Onsdagen 23 april2003 kl/300-1500 
Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöoffice rssällskapets lokaler, Skeppsbolmen 
Mötesförhandlingar (revisionsberättelse för 2002 samt fråga n om ansvarsfribet för sty
relsen) samt inträdesanföranden av ledamöterna Per-Anders E milsson och Johan Hägg 

Onsdagen 27 augusti 2003 kl 7730-2100 
Nomineringssammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsbolmen 
Mötesförhandlingar (faststä llande av högsta anta let ledamöter att vä lj as in 2003 och 
fastställande av vallistor) samt inträdesanförande av korresponderande ledamoten 
Jurgen Ritterhoff 

Onsdagen 24 seplember 2003 kl 1730-2200 
Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokale r, Skeppsholmen 
Mötesförhandlingar (val av styrelse och valberedning, fastställande av årsavgift, fast
ställande av sammanträdesp lan för 2004 samt inval av nya ledamöter och beslut om 
belöninga r för 2003) samt inträdesanfö rande av ledamoten Dan Broström 

Onsdagen 29 olaaber 2003 k/1300-1500 
Ordinarie sammanträde i Stockholm i Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen 
Mötesförhandlingar (fastställande av årsavgift och sammanträdesdagar för 2004) samt 
inträdesanförande av ledamoten Fredrik Hesselman 
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Måndagen 77 november 2003 kl 7600-2330 
232:a högtidssammanträdet i Stockholm på Vasamuseet 
Sammanträdets slutna de l omfattar val av ordförande och vice ordförande för verk
samhetsåre t 2004, införande av nya ledamöter och föredragning av verksamhetsberät
te lse medan den öppna delen omfattar redogörelse för verksamh eten under det gång
na året , minnesteckningar över avlidna ledamöter, några anföranden samt musikpro
gram. Därefter högtidsmiddag på Sjöofficersmässen, Långa Raden 8, Skeppsholmen 

329 



Ledamoten 
MATSNORDIN 

Kommendörkapten Mats Nordin är chefsingenjör för 
ubåwr och undervauenssyslem vid Försvarels materielverk 

Undervattensstridskrafter- behövs de - efterfrågas 
de? 
Jnträdesanf'örande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammantriide i 
Stockholm 27 m.ars 2002 

Efter ett århundrade som började med att störst var starkast och där marinkalender
effekten och marina rustningar var det dominerande marinpolitiska spörsmålet, 
chockerades de marina ledarna av den lilla uppstickaren ubåten. Genom sitt dolda 
uppträdande under ytan kunde den smyga sig på och nedkämpa en mångfalt större 
antagonist. Under två världskrig var de tyska undervattensstridskrafterna nära att 
svälta ut England och under andra världskriget lyckades Amerikas förenta stater 
göra det mot det japanska imperiet. Under det kalla kriget erövrade atomdrivna 
ubåtar herraväldet till sjöss och kvalificerade undervattenssystem verkade mer eller 
mindrefritt i detfördolda under ytan. Genom införandet av luftoberoende maskineri 
tillfördes även konventionella ubåtar på ett kostnadseffektivt sätt en dold uthållig
het. Tillsammans med mångfalden av insats- och vapensystem har undervattens
stridskrafterna stor flexibilitet och avsevärd anpassning~färmåga till att läsa uppgif
ter under skilda förutsättningar. Jag frågar mig därför hur det kan komma sig att 
undervattensstridskrafterna blivit så styvmoderligt behandlade i framtidsstudier och 
i ekonomiska resursallokeringar. Jag vill här ta möjligheten att belysa behov och ef
terfrågan av kvalificerade undervattensstridskrafter i den framtida Försvarsmakten 
och varför det är naturligt att utveckla dessa även inom ramenför EU:s krishante
ringsförmåga12. Men låt mig härja med en kort historisk återblick. 

Historik 
Det finns en utbredd tro att undervat
tensstridskrafter är något nytt som kom
mit till under 1900-talet. Den första av
bildningen av undervattensstridssystem 
visar assyriska attackdykare på en fris i 
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Assus-Nasir-Pals palats i Ninive i Assy
rien3 Frisen är från 900-talet f. Kr. Dykar
na var utrustade med en säck med luft4 så 
att de kunde vara under vattnet något 
längre. De var dessutom utrustade med 
vassrör som fungerade som snorklar. 

Den grekiske historikern Herodotu har 
skrivit om några av antikens mest kända 
dykare, greken Skyllis och hans dotter 
Kyane, då dessa på uppdrag av Xerxes 
bärgade sjunkna skatter 500-talet f.Kr. 
De två dykarna skall senare, då de låg i 
fejd med Xerxes, ha förstört flera av Xer
xes krigsfartyg genom att kapa ankar
linorna under en natt med dåligt väder. 

Det är Thukylides1 som ger det första 
dokumenterade exemplet på utnyttjande 
av dolt och överraskande uppträdande 
under vattnet, där undervattensstridssys
temet har möjlighet att välja tid och plats 
för sitt uppträdande. År 414 f.Kr6 använ
des attackdykare av grekerna för att 
kapa och röja väg för flottan inför anfal
let på Syrakusa på Sicilien. Genom att 
dyka kunde de dolt ta sig fram till kablar
na som kapades. 

Dykeriet utvecklades successivt un
der de kommande tusen åren, främst ge
nom teknisk utveckling av olika dykar
apparater. På 1600-talet började mer se
riösa försök med undervattensfarkoster 
- både ubåtar och s.k. självgående tor
pedminor. 

Den första operativa insatsen med en 
undervattensfarkost - ubåt, genomfördes 
i augusti 1776 i Hudson floden vid New 
York, då den amerikanska äggformade 
farkosten Turtie anföll den engelska 
blockadflottan. Målet, 64-kanoners Lin
jeskeppet Eagle, flaggskepp för den eng
elska blockadflottan , låg till ankars. An
fallet misslyckade då operatören inte 
lyckade fästa minan vid skrovet som var 
kopparförhydrat. Däremot blev resulta
tet att blockadflottan tillfälligt drog sig ut 
till öppen sjö. Ett första exempel på be
stridande ledande till indirekt kontroll av 
vattenvolymen. 

Det är för de flesta ett relativt okänt 
faktum att det redan under amerikanska 

inbördeskriget, 1861- J 865 utvecklades 
ett 20-tal olika ubåtar och farkoster för 
både offensiva och defensiva operatio
ner. Ett stort spektrum av undervattens
hinder, minsystem och sjä lvgående mi
nor (torpedminor) prövades i större om
fattning. Det är här under inbördeskriget 
som helhetsbilden av undervattensstrids
krafterna7 för första gången börjar fram
skymta. Under natten den 17 februari 
1864 genomförs den första "lyckade" un
dervattensattacken då ess Hunley , en 
handdriven ubåt med stångtorped, träf
far och sänker fregatten USS 1-lousatonic. 
Tyvärr skadas ess 1-lunley så allvarligt 
att hon sjunker med man och allt i sam
band med attacken8 

Ideerna och teknologierna utveckla
des nu i rasande fart i Europa och Ameri
ka. Strax efter 1900-talets början hade de 
flesta mariner av dignitet skapat ett 
ubåtsvapen med hela arsenalen av ubå
tar, minor och torpeder. När första 
världskriget bröt ut 4 augusti 1914 hade 
Pax Britannica rått i över 100 år. Teknik
utvecklingen hade passerat Nelsons lin
jeskepp av trä. Överlägsenhet i tonnage, 
ångmaskiner, pansarplåt samt antalet 
och storleken på de räfflade kanonerna 
ansågs nu vara helt avgörande. Denna 
form av stereotypa initiativ undertryckta 
krigföring front mot front ansågs fortfa 
rande fälla avgörandet. 

Tidigt i kriget utnyttjades ubåten för 
framskjutna dolda spaningsframstötar. 
Det var under en sådan framstöt mot 
Engelska kanal en som ubå ten U9 under 
sitt återtåg mot basen, på morgonen den 
22 september, siktade tre pansarkryssa
re9 i perfekt rättvänd kolonn. Efter en 
timme var samtliga tre sänkta med en 
förlust av 1459 sjömän och officerare, fler 
än Nelson förlorad e under sina samtliga 
bataljer 10

• Resulta tet spädde på den 
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ubåtsneuros som tidigt hade drabbat den 
engelska flottan 11 . Hela "The Grand 
Fleet" omgrupperade 12 flera gånger un
der hösten 1914 från östra till västra si
dan av England och detta gjordes oftast 
endast baserat på lösa rykten om siktade 
periskop i basområdet. 

Om U9:s insats var en stridsteknisk
taktisk framgång så blev U20:s sänkning 
av Lusitania13 inte bara en mänsklig tra
gedi. Strategiskt 14 och propagandamäs
sigt var det början till två händelser. 
Amerika förenta stater anslöt på Eng
lands sida i kriget. Därtill förstärktes bil
den ytterligare av att ubåtsmän var bar
bariska och att ubåtskrig till sin natur 
kunde ses som rent sjöröveri15 Det fak
tum att ubåten framförs dolt under vatt
net, vilket ju är ubåtens mest känneteck
nande särdrag, verkar skrämma alla som 
inte arbetar med undervattensstridssys
tem. Här finns en av de stora pedagogis
ka knutarna. 

Facit av två världskrig, där Tyskland 
var nära att svälta ut England genom 
handelskrig med ubåtar, innebar att ubå
ten inte enbart var ett taktiskt redskap 
utan i allra högsta grad även ett strate
giskt vapen. I själva verket lyckades den 
amerikanska ubåtsflottan med det som 
Tyskland ej klarade av, att svälta sin mot
ståndare till underkastelse. Den japanska 
handelsflottan och den strategiska trans
portkapaciteten raderades mer eller min
dre ut av det amerikanska ubåtshandels
kriget Ubåtarna bestred (hävdade) rät
ten till sjöterritoriet så effektivt att de ja
panska ubåtarna i slutskedet av kriget 
fick rena transportuppgifter för att för
sörja avstängda garnisoner med förnö
denheter. Ubåtssystem utvecklades från 
början som en metod att bestrida en star
kare makts kontroll till sjöss, bl.a. vid 
blockad, genom utnyttjande av ubåtens 
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dolda uppträdande, där ubåten kunde 
välja tid och rum för sitt uppträdande 
inom vissa gränser. 

Under de två världskrigen utnyttja
des dessutom ubåtssystemen som ett 
strategiskt medel i kampen om sjöförbin
delserna -nationernas livsnerver. Resul
tatet blev att Japan under andra världs
kriget förlorade sina möjligheter att er
hålla strategiska förnödenheter både för 
sitt folk och till krigsindustrin. Ä ven 
England var under båda världskrigen 
snubblande nära att svältas ut och utan 
understödet via den transatlantiska län
ken (USA och Kanada) hade så sanno
likt skett. Det dolda uppträdandet ut
nyttjandes också i allt högre grad för 
operationer som krävde ett mer diskret 
uppträdande såsom underrättelse- och 
specialföretag men även mer direkt vid 
raidföre tag. 

Under det kalla kriget blev ubåten 
först och främst en plattform för olika ty
per av kvalificerade underrättelse- 16 och 
specialoperationer17 JR och genom infö
randet av atomdrift , tunga långräckviddi
ga vapen och avancerade sensorer över
tog ubåten som system både indirekt och 
direkt herraväldet till sjöss. I skuggan av 
det kalla kriget utvecklades i Sverige ett 
koncept för luftoberoende maskineri 
(LOM) vilket i princip erhöll atomma
skineriets fördelar men till en bråkdel av 
kostnaden. Atomubåten med sitt mer el
ler mindre outtömliga energiförråd kan 
naturligtvis hålla mycket höga farter 1" 
under lång tid medan LOM är avsett att 
utnyttjas vid patrullfart under lång tid. 

I och med detta har den konventio
nella ubåten med enbart sitt snorkelma
skineri, blivit pensionerad och ersatt av 
LOM20-ubåten. Ytterligare en kompo
nent föll till LOM-ubåtens fördel - stor
leken. LOM-ubåtarna är mindre, ca 

1200-1500 ton, jämfört med atomubåtar 
på ca 3000-9000 ton. Det är bl.a. detta 
som ger god kostnadseffektivitet och 
möjligheten att operera i kustnära områ
den21 med begränsat djup nära intressan
ta befolkningscentra. 

Under det kalla krigets slutskede, då 
vi i Sverige var djupt involverade med att 
jaga främmande ubåtar i våra vatten, 
ökade vårt kunskapsbehov dramatiskt 
och vi började med större allvar och en 
nytänd professionalism återigen lära oss 
hantverket att verka under ytan. Taktisk 
utveckling och anpassning genomfördes 
med stor kraft och vi började återigen 
använda operationsanalytiker som ett 
verktyg för att lösa problem, optimera 
och i möjligaste mån maximera utnytt
jandet av våra förband. Vår övertygelse 
minskade inte heller, då vi genom bl. a. de 
rysk-svenska expertsamtalen i ubåtsfrå
gan fick svart på vitt att det hade före
kommit främmande undervattensverk
samhet på svenskt sjöterritorium. Det 
var från alla aspekter en fascinerande tid 
att vara ubåtsingenjör med möjligheten 
att arbeta med både ubåts- och ubåts
jaktfrågor. 

Var står vi nu? 
Den stora satsningen på kunskaps- , tek
nologi- och systemuppbyggnad som För
svarsmakten tillsammans med FMV, 
FOA och industrin med högskolor och 
forskningsinstitutioner startade i slutet 
av 1980-talet genom bl.a. Ubåtsskydds
projektet (UBS) på FOA har nu, efter 
snart 15 år, fått sitt definitiva genom
brott. FOI:s undervattensgrupper är idag 
internationellt ledande inom flera under
vattenstekniska områden. Speciellt inom 
dold volymsspaning mot undervattens
måL 

I slutet av 1988 startades ett projekt 

vid FMV som avsåg att ge ubåtssystemet 
ett teknologiskt språng. Ubåtsprojektet 
benämndes Ubåt 2000. Delar av resulta
tet har överförts till Viking. Avsikten 
med Ubåt 2000 var att lämna det peri
skopata beteendet. Genom att utnyttja 
hela vattenvolymen i kombination med 
obemannade farkoster (Unmanned Un
derwater Vehicles- UUV) samt utlägg
bara sensor- och kommunikationssystem 
kunde indirekt kontroll till sjöss, lokalt 
och regionalt uppnås. Ideerna kan nume
ra också ses i den amerikanska visionen 
för framtida ubåtssystem benämnd "Sub
marine vision 2010". Genom satsningar 
på bl.a. materielutvecklingsprojekten 
Ubåt 2000, Torped 45 och Torped 62, 
TMS22 samt sensor- och minkrigsmateriel 
frams tår Sverige som ett av de mer kom
petenta länderna inom undervattens
krigföringen. Frågan är hur vi vill hantera 
detta kompetensarv? 

Sverige har i dag fem stridsubåtar, en 
målubåt och en ubåtsräddningsubåt Tre 
enheter ur Gotland-klassen, alla med 
Stirlingmaskineri utnyttjas tillsammans 
med två enheter ur Västergötland-klas
sen för utbildning av nya ubåtsbesätt
ningar, skarp verksamhet och övnings
verksamhet nationellt såväl som interna
tionellt. 

Två enheter av Södermanland-klass 
genomför HTM23 och utrustas med nästa 
generations Stirlingmaskineri. Samtliga 
operativa svenska stridsubåtar kommer 
2007 att vara LOM-ubåtar. Två enheter 
av Västergötland-klass från förstärk
ningsorganisationen utnyttjas under ubå
ten Södermanlands HTM-varvsperiod 
för att fylla upp numerären fem operati
va ubåtar. Därefter föreslås de utnyttjas 
för bl.a. prov o försök samt demonstra
torutveckling. 

Sverige har nyligen avvecklat tre ubå-
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tar typ Näcken , av dessa bar individen 
Näcken sålts till Danmark under namnet 
Kron borg, som därmed blev NATO:s för
sta LOM-ubåt. De två kvarvarande 
ubåtarna Najad och Neptun föreslås ut
nyttjas för förtroendeskapande åtgärder 
inom ramen för Viking-projektet alterna
tivt till demonstratorer. 

Första generationen flerfunktions
ubåtar, Typ Viking , utvecklas gemensamt 
i N orden. Anskaffning är planerad till 
tidsperioden 2009- 2017 för Danmark 
och Sverige. Möjligheten finns för Nor
ge24 att ansluta senare. Flera nationer bar 
anmält sitt intresse för att delta som ob
servatör i Viking-projektet syftande till 
framtida anskaffning. Trots fortsatt in
tensiv utveckling av sensortyper och sig
nalbebandlingsformer, finns idag inga 
tekniska prognoser som visar någon or
sak till att nya fysikaliska principer eller 
teknologier skulle kunna göra haven 
transparenta och därmed omöjliggöra ett 
fortsatt dolt uppträdande under ytan21 . 

Behövs de? 
I en värld där övervakningen av luftrum
met blir allt mer beltäckande och där 
både tartyg och luftfarkoster samt kan
ske även fordon på marken , utrustas med 
olika typer av transponder och !K-sys
tem, finns egentligen bara en volym kvar 
där en aktör har handlingsfrihet. Det är 
undervattensvolymen. Vi måste tänka på 
attjorden till huvuddelen är täckt av vat
ten och under vattenytan utbreder sig 
oändliga vattenvolymer som fungerar 
som veritabla motorvägar för den som 
vill agera. Då det idag inte finns några 
presenterade system, som inom över
skådlig tid gör haven och oceanerna 
transparenta så borde detta innebära att 
det vore självklart att utnyttja undervat
tensvolymen för våra intressen. 
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Av detta skulle vi naturligtvis kunna 
dra slutsatsen att undervattensstridskraf
ter har en självklar plats i den vår natio
nella hemförsäkring, som vi kallar vårt 
totalförsvar. Detta totalförsvar som dess
utom skall vara en naturlig verktygslåda 
för vår säkerhetspolitik på den europeis
ka och internationella arenan. Men så är 
inte fallet. En känd marin profi[26 har 
gjort fö ljande observation " ... det är ju 
fascinerande vad användbara och farliga 
en motståndares ubåtar kan vara och 
samtidigt hur oanvändbara svenska ubå
tar är. .. ". 

Undervattensstridssystemet kan med 
sin anpassade infrastruktur användas så
väl nationellt som internationellt med 
kort förvarning. l det framtida försvaret , 
NBF27

, skall de ingående enheternas för
måga och egenskaper vara en integrerad 
del av funktionsuppdelningen på: 
• Ledning 
• Information 
• Rörlighet 
• Insats 
• Skydd 
• Logistik 

U ndervattensstridssystemen består 
huvudsakl igen av: 
• Bemannade ubåtar 
• Obemannade farkoster , UUV och 

ROV2s 

• Utläggbara sensorsystem 
• Utläggbara kommunikationssystem 
• Utläggbara insatssystem 

En av de viktigare komponenterna i 
undervattensstridssystemen är ubåten. 
Ubåtssystemet är en del av det nätverks
baserade försvaret där varje ubåt är en 
nod i det flerdimensionella nätverket. 
Genom sin balanserade utformn ing kan 
ubåten om nätet tillfälligtvis skull nedgå , 
fortsätta autonomt eller hjälpa till och 
återupprätta nya alternativa nätverk . I 

ubåtens naturliga miljö under vattnet ges 
den en unik egenskap, då den kan upp
träda dolt i en värld, där övervakningen 
över ytan blir allt mer heltäckande. Den
na egenskap ger chefer handlingsfrihet 
för insats. 

Ett fortsatt utvecklat ubåtssystem av 
svensk typ medger att ubåtsförbanden 
dolt kan insättas 
• tidigt 
• framskjutet 
• uthålligt 
• överraskande 

Det dolda uppträdandet ger dessut
om följand e effekter: 
• Osäkerhet skapas bos motståndaren 
• Stora resurser binds hos motstånda

ren 
Försvarsmakten har därför ställt föl

jande krav på framtidens ubåtssystem: 
• Dold störningsokänslig ständig real

tidskommunikation 
• Ledningsnod 
• Flexibel insatslast för graderad preci

sionsinsats 
• Möjligheten att bära, underhålla och 

utnyttja obemannade farkoster 
• Bredare sensorteckning, flera fysika

liska områden 
• Förmåga att lägga ut, övervaka, un

derhålla, flytta och ta hemlokala sen
sornätverk 

• Förmåga att lägga ut, övervaka, un
derhålla , flytta och ta hem kommuni 
kationssystem 

• Förmåga att lägga ut , övervaka, un
derhålla, flytta och ta hem lokala in
satssystem (T.ex. TMS) 

• Förmåga att bära , transportera, un
derstödja och leda specialförband 

• Förmåga att kunna genomföra kvali
ficerade underrättelseinhämtning 

• Förmåga att kunna genomföra under
vattensarbeten 

Undervattensstridsystem med ovan 
angivna färdigheter och egenskaper kan i 
klassiska termer naturligtvis göra stor nyt
ta vid ett väpnat angrepp mot vårt land 
och vid hävdandet av vår territoriella inte
gritet. Detta är en onödig begränsning på 
våra undervattensstridskrafter. De bar 
även en mycket klar och tydlig roll inom 
internationella operationer. Erfarenheter
na från våra större internationella missio
ner t. ex. Bosnie n och Kosovo) uppvisar 
långa tider av förberedelser även efter 
förfrågan och positivt beslut om deltagan
de. U ndervattensstridssystemen baserade 
på ubåt kan inom 24 till 72 timmar med 
ordinarie besättning avgå mot ett nytt 
operationsområde utanför Östersjön. I 
samband med att ubåten når en främre 
stödjepunkt, byts besättningen mot en 
kontrakterad utlandsmissionsbesättning 
som flugits till platsen . 

Reservdelar och tilläggsutrustning 
har under ubåtens förflyttning från hem
mahanm eller övningsområde till stödje
punkten , flugits fram tillsammans med en 
underhållsgrupp. Detta snabba förfaran
de medger ett snabbt och billigt alterna
tiv för svenska stridskrafters deltagande i 
utlandsmissioner. Uppgifter, som passar 
särskilt väl för undervattensstridskrafter
na, är förberedelser inför och etablering i 
nya operationsområden. Inför en FN
sanktionerad mission kan ubåtarna till
sammans med UUV:er dolt lägga ut sen
sornätverk och kommunikationsnätverk 
som kontinuerligt övervakar och lokala 
eller speciella områden av stor vikt inför 
en kommande etablering i operations
området. Möjligheterna till dold under
rättelseinhämtning med en kombination 
av ubåtar, UUV:er och specialförband är 
uppenbara. 

I samband med förberedelserna av 
operationsområdet kan även dold min-
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sökning och förberedelser till minröjning 
genomföras i viktiga passager och avsnitt 

i samband med miljöinmätning och kar
tering av operationsområdet. Vid etable

rin gen kan graderade precisionsinsatser 

bli aktuell a t.ex . inför en fl ygräd mot pri

oriterade mål som skydd as av luftför
svarssystem. U båten kan då dolt närma 

sig och med kort förvarn ing slå ut luftför

svarssystem på marken strax innan flyg

företaget passerar in mot mål. 
Låt mig helt kort uppehålla mig vid 

händelserna ovan vattenytan i USA. När 

världen vaknade upp morgonen den 11 

september 200J , var det ingen som kunde 
förutsäga hur dagen skulle utveckla sig i 

New York, möjligen med undantag för 

någon underrättelse- och säkerhetstjänst. 

D en nygamle motståndaren, terroris

men, fick ett nytt ansikte genom händel

sern a med World Trade Center, då Twin 
Towers raserades. Med ens blev strids

handlingar på klassiskt västerländskt tid

tabellmässigt maner satta ur spel. Att gå 

under garden och asymmetriskt angripa 

symbolmässiga och känslomässiga mål 

fick ett förödande genomslag på attity

der och livssyn. 
Händelserna inträffade trots flyg

branschens relativt höga säkerhetsstan

dard och trots alla övervaknings- och sä

kerh etssystem som ständigt håller reda 

på objekt i lyftvolymen. 
Om vi då, baserat på historiken och 

var tekniken står idag, gör motsvarande 
reflexion om vattenvolymen skulle an

vändas i terrorismens namn. 
Enkla laddningar och minor kan i 

princip läggas ut öppet var som helst 
utan besvär så länge som någon har till

gång till någon fo rm av flytetyg. Den som 

vill öka svårighetsgraden kan hyra in el

ler befrakta fiskebåtar och handel sfartyg 
av tvivelaktig e ll er normal kvalitet. Sä-
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kerhetskontrollen idag kommer inte att 
hindra denna form av verksamhet. När

hete n och likheten med smuggling visar 

vilka möjligheter som finns till hands. 

Möjligheterna att skapa stora miljökata

strofer kanske i kombination med sänkta 

börskurser, ter sig enkla vid en betraktel 

se av oljetrafiken genom Hormuzsundet. 

Om dessutom smutsiga atomvapen an

vänds alternativt kemiska och biologiska 

stridsmedel innebär detta ett mycket 

stort hot med allvarliga konsekvenser för 

människa och miljö som det idag finns yt

terst få medel för att stoppa. 
Att övervaka alla oceaner och kust

avsnitt är vare sig praktiskt möjligt eller 

rimligt. D e intressanta områdena ligger 

vanligtvis inom kustzonen, där människa 

och vatten möts. 
De svenska marina förband en, som 

bl.a . genom erfa renheterna från ubåts

jakten m. m, har inriktats mot verksam

het inom kontinentalsockelzonen, kust

nära samt i skärgårdsmiljö (Littoral Are

as & Extreme Littoral Areas) , har på se

nare tid uppmärksammats av det inter
nationella samfundet. Sverige har här 

möjligheten att ge avsevärda bidrag 

inom ramen för Maritime Security, inte 

bara operativa-taktiska erfarenheter och 

metoder utan kanske genom så som vi 

hanterat helhetslösningen. Speciellt ma

terielsystemutvecklingen genom den 
svenska modellen med ett nära okompli

cerat samarbete mellan Försvarsmakten , 
Försvarets materielverk, Totalförsvarets 

Forskningsinstitut, forskningsinsti tu tio

ner och industri , borde vara intressant. 

Efterfrågas de? 
Om det nu är så att undervattensstrids

krafterna har något substantiellt att bi

dra med varför utnyttj as då inte det? Här 

kommer vi till en stor pedagogisk knut 

för oss som verkar under vattnet, vilket 

som bekant är få förunnat. 
Generellt sätt blir därför stödet kopp

lat och begränsat till dem som redan för

står problemen och möjligheterna. Detta 

är en ofrivilli g och onöd ig begränsn ing, 

när vi nu står inför möjligheterna att yt

terligare utveckla och förfina våra under

vattensstridskrafte r. Här måste vi an

strän ga oss ytterligare för att visa på vår 

svenska förmåga. 
Om vi för ett ögonblick går tillbaka 

intern ationella övn ingar, så vet vi idag att 

ubåten Hallands öden och äventyr i 

Medelhavet gett mer än krusningar på 

vattenytan. Medelhavsexpeditionen har 

tillsammans med övningar som FOST 
och JMC inneburit ett informationsge

nombrott mellan Sverige och utlandet. 

Intresset är mycket stort och ökande. 
Sverige torde inom kort i olika fora få 

förfrågn ingar om deltaga nde i både sam

övningar såväl som i säkerhetsskapande 

insatser. Kommande samövningar och 

insatser kommer att ställa våra undervat

tensstridskrafter på hårda men in tressan
ta prov och vi kommer att lösa även dem 

på ett bra sätt. 

Sintsats 
Det är för mig uppenbart att vi trots att vi 

är ett litet land med begränsade resurser 

både ekonomiskt och personellt och 

trots liten numerär på svenska undervat

tenstridsförband, ubåtar och system, är 
ledande inom teknologiutvecklingen av 

undervattensstridssystem inom ramen 

för Littoral och Extreme Littora l wa rfa

re. Detta har gett oss ett gott betyg inter

nationellt, vilket gör att jag kan konstate

ra att undervattensstridssystem av 
svensk modell både behövs och efterfrå

gas i ett framtida såväl nationellt som in

ternationellt säkerhetsarbete. 
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28 ROV: Remotly Operated Vehicles 

Ledamoten 
HANS-GÖRAN OLSSON 

Överstelöjmanr Hans-Göran Olsson är programchef vid 
Försvarshögskolan med ansvarfor militär nivåhöjande 
utbildning 

Behövs människan i det nätverksbaserade försvaret 
(NBF)? 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Stock
holm onsdagen 25 september 2002 

Jag anser att fördelarna med det nätverksbaserade försvaret (NBF) är så pass stora, 
att det inte råder någon tvekan om vaiför NBF-konceptet skall införas. Däremot bör 
vi vara uppmärksamma på konsekvenserna och tidigt förbereda de människor som 
skallleda och verka i den nya NBF-miljön. Tills idag har tekniken totalt styrt ut
vecklingen av NBF-konceptet i Sverige. Under flera år har det talats om teknikens 
fördelar, men få har kommit att tala om officerare, ledarskapet, utvecklingen, be
manningen och utbildningen. Vad ställer vi soldater/sjömän och förbandscheferna 
för krav på NBF- konceptet? Människan är den absolut viktigaste förutsättningen 
för att NBF skall fungera. Människan behävs i NBR 

En förutsättning för att förstå innebör
den av konsekvenserna för officerare, le
darskapet, utvecklingen, bemanningen 
och utbildningen vid införandet av NBF 
konceptet är att vi har en samsyn på vad 
NBF är för något och varför vi inför det. 
Det har visat sig att svaren på ovanståen
de frågor är lika många som de tillfråga
de. Jag har därför valt att utgå från de of
ficiella skrivningar som återfinns i Reger
ingens proposition, Försvarsmaktside 
och målbild samt Sveriges nya Militär
strategiska doktrin. Därefter beskriver 
jag de problem som kan uppstå vid infö
randet av N BP-konceptet. Avslutningsvis 
försöker jag finna lösningar till konse-

kvenserna för ledarskapet, officerarna, 
utvecklingen , bemanningen och utbild
ningen. Det vill säga de frågor som enligt 
min uppfattning delvis kommit bort i dis
kussionerna nu när NBF-konceptet skall 
införas. 

Vad är NBF? 
I Regeringens proposition 2001 beskrivs 
innebörden av NBF på följande sätt: 

"Ett nätverksbaserat försvar innebär 
bland annat att informationen kopplas 
samman till nätverk så all en samlad läges
bild i nära reallid kan spridas till staber, 
förband och verkanssystem som behöver 
dem. Genom att bygga samman lednings-
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funktioner i ett icke hierarkiskt nätverk 
mellan ledningsnivåer förbättras förutsäll
ningarna för au utöva ledning från för situ
ationen mest lämpliga nivån".' 

E nli gt Försvarsmaktside och målbi ld2 

skall den nätverksbaserade tekniska 
strukturen bestå av: 
- Informationssystem (ink! sensorer) 
- Datafusion ( datorstödd sammanställ-

ning) 
- Tekniskt beslutstöd (modell e ring och 

simulering) 
Därmed övergår vi från att inhämta 

information från en plattform och dess 
sensorer till att koppla ihop olika platt
formar till ett nätverk och utnyttja infor
mationen som samlats in från flera platt
formar. 3 

Varför NBF? 
Militärstrategisk doktrin 20024 anger att: 

... Den grundläggande iden bakom det 
nätverksbaserade försvaret ger en ökad 
förmåga till samordning. Fokus flyttas 
från enskilda delsystems förmågor till 
hela systemets förmåga. Detta kräver e/l 
nätverks-tänkande där mänsklig handling 
och olika resurser samordnas flexibelt. 
Beslutsfattare, informations- och verkans
system skall därför vara inordnande i en 
nätverksorganisation - ett nätverk av nät
verk på olika organisationsnivåer -för att 
vid behov kunna sammanlänkas och an
vändas för kraftsamling. Därigenom kan 
synergieff'ekter uppnås och tillgängliga re
surser utnyttjas mer effektivt så att rätt 
verkan sätts in, på rätr plats och i räl/ tid. 

Vidare står det i Regeringens propo
sition' att nätverksbaserat försvar ska ll 
skapa grunden för: 

Överlägsen stridsrumuppfattning 
Ledningsöverläge 
Nationell och internationell interope

rabilitet 
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Enligt målbild 20106 

... både kräver och möjliggör dagens 
säkerhetspolitiska situation i kombina
tion med den tekniska utveck lingen en 
förändrad FM. Med en breddad och dif
fus hotbild och ökat internationellt enga
gemang krävs en. övergång från invasi
onsförsvar till ett insat.sförsvar. Kärnan i 
insatsförsvaret är behovssammansatta 
mindre styrkor med förmåga att agera i ett 
högt tempo, hög operativ rörlighet samt 
krav på stor informationsmängd. 

Konsekvenserna av ovanstående bör 
bli att samverkansförmågan inom insats
organisationen måste vara mycket god. 
Hög förmåga måste upprät th åll as avse
ende underrättelse-, informations- och 
ledningssystem för att möjliggöra led
ningsöverläge vid o lika konfliktnivåer. 
Förmågan till omvärldsuppfattning, för
varning, ledning, och led ningskrigsföring 
kommer att bli en förutsättning för för
bandens möjlighet att agera. Det framti
da informationssystemet bör medge in
formationsöverföring mellan olika led
ningsnivåer och förband samt med övri
ga totalförsvaret i rea ltid e ller nära real
tid. Förmågan måste finnas att genomfö
ra samordnad led ning av förband och 
system. 

Ur propositionen går det vidare att 
utläsa att med NBF skapas: 

... en bättre lägesbild genom att koppla 
ihop sensorer i ett nätverk och därigenom 
få bättre möjlighet att sprida lägesbi!den, 
få snabbare beslut och få en ledning som 
utövas från den mest lämpliga nivå, där
med snabbare ledningsprocesset: 

Min bedömning blir därmed , att med 
snabbare ledningsprocesser skapar vi 
möjlighet till snabbare beslut samtidigt 
som fler är informerade om vad som hän
der. Vidare minskas osäkerheten om vad 
jag, mina förband samt motståndaren be-

finner sig. (Det sägs att de vanligaste frå
gorn a vid militär verksamhet är- Var är 
ni och Vad gör ni?). 

Inhämtad information kommer a tt 
bestå av bilder, röster, fakta , ana lyser, er
fa renheter, förbandslägen och statistik. 
Att vara bättre informerad än motstån
elaren ses som krigsavgörande. Informa
tionsherravälde är lika eftersträvansvärt 
i nätverksdoktrinen som luftherravälde i 
blixtkrigscloktrinen. 7 

Målsättningen med det integrerade 
lednings- och informationssystemet, har 
av ÖB beskrivits i Försvarets Forum 
1 999~ som: 

"A lla fö rband komme1; alltefiersom 
all vara interoperabla för personella och 
materiella insatser bland annat internatio
nellt. Intentionen är att vara på rält plat5; 
med rält styrka vid rätt tidpunkt. NBF 
skall också ges förmågan att utnyllja egna 
och andras sensorer". 

Mitt svar på elen inledande frågan om 
varför NBF ska införas skulle då kunna 
bli: 

NBF kommer att möjliggöra gemen
sam information med högre kva lite för 
fler och därmed lägga grunden fö r en ge
mensam lägesuppfattning. Övriga förde
lar ä r möjlighet till informationsöverläg
senhe t, gemensam lägesbild samt dator
stödd sammanställning och tekniskt be
sl utsstöd. 

Vilka problem finns vid 
införandet av NBF? 
Människan behövs i NBF. Människan ä r 
den abso lut viktigaste förutsättningen 
för att N BF skall fungera. All viktig infor
mationsf~tsion kommer under överskåd
lig tid att göras av människor. Vilket inne
bär att läge5förståelsen måste konstrueras 
av människor9 

H ur mycket informa tio n behöver vi 

och hur mycket information kan en 
mänsklig hjärna bearbeta? Vem avgör 
kvaliten på in formationen och hur vet vi 
överhuvudtaget om det är rätt informa
tion som presenteras för oss? När skall 
chefen fatta beslut, när denne hela ticlen 
kommer matas med ny information. När 
finns det tillräckligt med information för 
att fatta beslut? Eller skall vi fe>tta beslut 
tidigt på osäkert underlag och därmed 
skapa överraskning? När vågar chefen 
fatta beslut då många sitter på samma in
formation och kan fö lja hur besluten tas? 
E ller skall inte all a ha a ll information, 
och vem bestämmer i så fall vem som 
skall ha vilken information? Skall någon 
ha till uppgift att besluta om vem som 
skall ha vi lken information? Skall det 
finnas möjlighet att prenumerera på in
formation även om man inte har befo
genheter att fatta beslut? 

Nätverket ger möjligheter till delege
ring, men vem kommer att delegera? 
Kommer behovet att delegera att kvarstå 
när all information finns tillgänglig? Är 
vi på väg mot en större centralisering där 
beslut fattas på högsta ni vå gällande för 
enskilda förband? Kommer HKV:s gene
raler fatta beslut gällande plutoner? 
Kommer dagens a lla beslutsnivåer att 
behövas i framtiden? Var i NBF kommer 
beslutsförmågan att ligga? Vem kommer 
att fatta besluten i fra mtiden då alla har 
tillgång till sam ma information och då 
kunskapen inte längre sitter i graderna? 
Kommer högre chefer att ta sitt moralis
ka ansvar för felaktiga beslut som fatt ats 
av unelerl ydande personal i nätet? Hur 
vet underlydande förba nd att de fått ett 
uppdrag och att de skall agera? Hur 
skyeldas all denna information från en 
motståndare e ller skall vi räkna med att 
motståndaren har samma tillgång till in
formation och sammansällning, och i så 
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fall hur skapar vi då informationsöver
lägsenhet? 

Vem ska llleda NBF, det vill säga vem 
kommer att styra och fatta beslut? Ä ven 
om vi utser lämplig beslutbefallare så 
kan fler påverka. (Jämför med dagens In
ternet, där finns ingen chef och de dukti
gaste hackers kan slå sig in och påverka 
kommande beslut). Kommer morgo nd a
gens beslutfattare i NBF kunna hantera 
information med osäkert ursprung och 
begränsat sanningsvärde? Bara för att vi 
i framtiden vet var fienden finns så kom
mer vi inte att veta vad de vill och vad de 
har för avsikter. Ska/L den bäure tillgång
en till information utnyttjas för all stärka 
den. centrala nivån. eller för all öka den 
lokale chefens frihet? 10 

NBF bygger på rationellt tänkande. 
Vad händer om motståndaren agerar ir
rationellt och hur möter vi det? Skall vi i 
framtiden kraftsamla våra resurser till att 
förhindra motståndaren att få en rätt lä
gesbild , och därmed skapar vi själva in
formationsöverlägsenhet? 

Vem kommer att sitta på makten i 
NBF och vem fattar besluten? 
I dagens försvar avgör befattningen 1 
det hierarkiska systemet "maktpositio
nen" det vill säga ju högre upp i syste
met desto mer går det att påverka beslu
ten. l framtiden kan det vara möjlighe
ten att kontrollera information som 
kommer att avgöra maktpositionen. 
Makt kommer också att kunna skapas 
genom att hålla inne viktig information . 
Att göra karriär kan bli att sitta rätt i 
nätet. Med tillgång till gemensam läges
bild, datorstödd sammanställning, tek
niskt beslutsstöd är det risk att vi ham
nar i förutsägbar "bästa lösning", ge
nom en enkel knapptryckning på da
torn. G l öm inte bort den tänkande män-
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niskan! Det finns redan idag en tendens 
till likriktning av våra blivande chefer. 
Vi är uppväxta i samma system, lärt oss 
att tänka i samma banor, fatta beslut ef
ter standardiserade beslutsmallar. Vi får 
inte hamna i en situation där vi utbildar 
officerare som fattar förutsägbara be
slut. Låt den fria tanken och de överras
kande besluten visa vägen till framgång. 
Det kommer inte att bli bättre med tek
niskt beslutsstöd i NBF. Jag har som 
programchef vid FHS förvånats över, att 
vid redovisningar av större arbetsupp
gifter (applikatoriska exempel), hur lös
ningarna har liknat varandra och hur få , 
som vågar tänka annorlunda. Vi får inte 
tappa förmågan att fatta egna beslut 
som ligger utanför standardiserade mal
lar. Ä ven för en motståndare bör det 
vara enkelt att hitta knappen "bästa lös
ningen" och då förutse vårt nästa drag. 

Inget land har idag ett utbyggt nät
verksbaserat försvar och därmed finns 
inga erfarenheter som kan ligga till 
grund för införandet av NBF i Sverige. 
För många beslutsfattare sopar undan 
dagens problem med att hänvisa till att 
det kommer att lösa sig när vi väl har in
fört "nätet", nya tekniska lösningar kom
mer att hjälpa till. Har vi då inte glömt 
bort människan? Vid utvecklingen av 
NBF får vi inte bortse från att det kom
mer att finnas en fiende/motståndare 
som kommer att påverka oss. Ibland ver
kar det som fienden är frånvarande när 
vi skapar NBF. Är det möjligt att införa 
revolutionerande ny teknik och bygga 
det på en grund som består av en gammal 
organisation och människor som är utbil
dade för andra uppgifter? 

Vilka erfarenheter finns av NBF? 
Varför har de nationer som idag delvis 
har NBF (t ex USA), ännu inte lyckats 

bättre? Svaret går kanske att finna i den 
mänskliga faktorn i form av 
- feltolkning av information eller av 

presenterat läge, 
felaktiga bedömningar, 
för sent tagna beslut, 
avsaknad av motivation vid förban
den som skall genomföra uppgiften, 
chefer som inte har förtroende i sitt för
band, avsaknad av ledaregenskaper, 

- underskattning av motståndaren samt 
- överskattning av motståndaren 

Överskattning av teknisk förmåga 
blir inte bättre av att människan glöms 
bort i utvecklingen av det NBF. Låt den 
tekniska utvecklingspotentialen och ut
vecklingen av den som skall leda tekni
ken gå hand i hand. Det finns idag ett an
tal beslutstödsmodeller som arbetar med 
olika handlingsalternativ och sannolik
hetsberäkningar vilka kan hjälpa besluts
fattaren, men denne måste själv kunna 
beslutsmetodiken för att kunna göra rim
lighetsanalyser av vad beslutsstödet 
kommer fram till. 

I amerikanska flottans nu gällande in
struktionsbok för ledning och befälsrätt 
"Command at Sea" står det att fartygschef
ens tidigare självständighet har minskat på 
senare år, trots att amerikanska flottan har 
varit ledande på införandet av Network 
Centric Warfare (NCW)- jämförbart med 
NBF. Anledningen skulle ha varit:- att de 
utrikes- och säkerhetspolitiska konsekven
serna av ett givet agerande har blivit svåra
re att bedöma, - att media har ökat sin be
dömning, fler vet vilka beslut som fattas,
att den tekniska utvecklingen möjliggör 
helt nya fo1mer av centralisering. 11 

Om tekniken i NBF slutar att 
fungera? 
Vad händer om nätverket slutar att fung
erar? Nya system föder nya motmedeL 

Inom IT området finns det redan idag 
flera olika vapen som kan slå ut avance
rade datanät. Exempel på IT vapen kan 
vara 
- inplanterat virus, (jfr "Melissa" och " I 

love yo u-vi ruset" som slog ut datanät 
över hela världen), 
hackers, personer som lyckas knäcka 
koder, 
logiska bomber som kan ligga i vila på 
nätet och aktiveras via kodord, 
!T-maskar som äter upp lagrad infor
mation samt 

- bakdörrar som sätts in vid konstruk
tionen och möjliggör åtkomst för till
verkaren.1 2 
(Jfr med dagens operativsystem Win

dows som vi inte äger källkoden till och 
vet därmed inte vilken information som 
vi tappas på) . 

Skall vi parallellt bygga upp reserv
metoder eller skall vi förlita oss på att det 
alltid finns något nät som går att utnytt
ja? Vem ansvarar för att tiden ensas mel
lan inkopplade system? Hur undviker vi 
att enskilda personer lämnar och går 
över till andra nät utan överordnas kun
skap? 

Det kommer att ställas krav på att 
nätverksbaserad strid övas ihop med 
andra länder. Kravet på interoperabilitet 
och gemensam teknik innebär behov av 
gemensam internationell utveckling. Vik
tigt är att vi inte skapar en svensk särlös
ning, som senare visar sig inte vara inter
operabeL Sverige är en del av den euro
peiska försvarsfamiljen och vårt interna
tionella engagemang ökar allt mer. Tek
niken i NBF måste kunna byggas ihop 
med andra internationella försvarsnät
verk. Framtidens hotbild kommer att bli 
allt mer komplex , gränsen mellan krig, 
kris och fred blir allt mer diffus. Var kom
mer uppdragen att genomföras, natio-
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nellt eller internationellt? Vilka kommer 
vi att samarbeta med militärt/civilt? Vem 
är motståndaren och vad är uppgiften? 
Frågor som förut haft självklara svar blir 
idag endast frågetecken. Tanken är att 
NBF bör kunna utnyttjas inom hela kon
fliktområdet , nationellt som internatio
nellt , ensamt eller ihopkopplat med and
ra nät oavsett uppgift eller förbands sam
mansättning. 

I detta sammanhang får vi inte glöm
ma det mänskliga nätverket som också 
sträcker sig över försvarsgrenar och 
landgränser. Sociala nätverk kommer att 
öka i betydelse. Chefer som lärt känna 
varandra och litar på varandra kommer 
lättare att fungera i ett nätverk. Med 
ovanstående som grund blir min uppfatt
ning att människans förmåga skall styra 
utvecklingen av NBF inte tekniken. Det 
krävs att framtidens chefer utbildas i att 
leda i NBF redan idag. Låt framtidens 
chefer redan idag öva i att leda i NBF 
samt öva med att bearbeta information 
och fatta beslut på osäkert underlag. 

NBF får inte leda till centralisering 
utan utvecklingen bör gå mot fortsatt de-
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centralisering genom "uppdragstaktik". 
Handhavandet av NBF bör vara så utfor
mat så att det inte krävs tekniska profes
sorer för att behandla och utvärdera in
formation. NBF kommer också att inne
bära ett minskat antal ledningsnivåer. 
Att äga mycket information skapar inget 
ledningsöverläge Det krävs även att till
gänglig information bedöms på ett kor
rekt sätt och att beslut fattas i rätt tid. Att 
fatta beslut i rätt tid kommer även fram
deles vara av avgörande betydelse. 

För att utveckla ett nätverksbaserat 
försvar krävs mer än teknik. Del behövs 
en helhetssyn mellan ledningsdoktriner, 
förbands- och organisationsstrukturer, 
personalens kompetens och systemens 
prestanda 13

• Beslutsfattarens vilja, kun 
skap, kreativitet och beslutsförmåga är 
nyckeln till framgång. Som stöd för detta 
finns tekniken. Tillgång till en gemensam 
lägesbild och lägesuppfattning kommer 
att göra det möjligt att avgöra behoven 
av insatser och hur de skall genomföras. 
Men det är inte tillräckligt, det krävs 
även ett beslut och förband som skall ge
nomföra beslutet. (Se bild nedan) 

Ledarskap .. 
Tids-

vinst 

-Rätt intu? 
-Förslå? 
-Bedöma 
- Fatta bt.'SI ut 

Förbanden l 
A v görande = - Eld 

-Rörelse 
- Sk_vdd 

Det är samspelet mellan teknik, be
slut och förband som kommer att fälla 
avgörandet. 

Vad blir konsekvensen för 
ledarskapet? 
Vid utvecklingen av NBF har tekniken 
varit fullständigt styrande och domine
rande. Den som skall leda i NBF har i
bland glömts bort. NBF kommer att 
innebära ledarskap under bevakning, 
många kan se på vilken information som 
besluten tas och resultatet av handling
en , (Jfr med CNN bevakning, där analy
ser av en situation kan vara klara innan 
informationen om händelsen nått den 
lokale beslutsfattaren via tjänstevägen) . 
Det kommer speciellt gälla under lågin
tensitetskonflikter eller då mycket tid 
står till förfogande. Fler kommer ha 
möjligheten att analysera och ha syn
punkter på chefens beslut speciellt då 
fler på lägre nivåer har tillgång till både 
information och analyser. Det är därför 
viktigt att chefen finns på plats där hän
delserna sker. 

Ledaren i NBF måste också kunna 
behärska media och dess arbetsmetoder. 
Konsekvensen blir att mediautbildning 
bör vara en del av utbildningen till fram
tida chefer. Det kommer att krävas i 
ännu högre grad än idag att rätt person 
sitter på rätt plats vid rätt tillfälle och fat
ta rätt beslut. l NBF kommer en mindre 
lämplig person kunna komma göra ännu 
större skada än vad som är möjligt idag. 
Det kommer att ställas allt högre krav på 
den som leder och hans kompetens och 
ledarskap. Det är inte försvarbart att ta 
in personer till chefsutbildning vid FHS 
som inte fyller framtidens krav bara för 
att det råder brist på personer från viss 
försvarsgren eller kompetens. 

Olika sätt att leda samt vikten av 
rätt ledarskap 
Ledarskapet i nätverket kan komma att 
variera från individuellt till kollektivt. 
stabsarbetet som föregår chefens beslut 
kommer också att variera mellan kon
sensus till maktfullkomlighet. Konse
kvens för ledarskapet blir att det pendlar 
mellan direkt- , indirekt till exekutivt le
darskap inom hela konfliktområdet. 
Framtidens ledare måste mer titta på hel
heten och komplexiteten och mindre på 
var ens rötter finns. Ovanstående kräver 
att alla förstår varandra. Ställer krav på 
gemensamt språk och entydiga begrepp 
och orderuttryck. 

Den centrale chefen måste se sin roll 
på ett nytt sätt genom att; 
• lära känna sina chefer 
• utveckla gemensam syn på taktiken 
• underlätta kommunikationen 
därmed kan rätt ledarskap även utnyttjas 
på centralnivå.14 

Ledarskapet bygger inte bara på att 
våga/kunna fatta beslut. En viktig del i 
ledarskapet är närvaron hos dem som 
skall genomföra beslutet. Här skulle tek
niken kunna utnyttjas på ett felaktigt 
sätt. NBF ger redan idag möjligheten att 
sitta var som helst och fatta beslut gällan
de förband i en annan del av Sverige/ 
världen . Mycket i ledarskapet bygger på 
närvaron vid förbandet/truppen. Se med 
egna ögon, känna samma rädsla , känna 
samma lukt och dela erfarenheter med 
dem som utför beslutet. Fortfarande är 
det förbandet som fäller avgörandet, inte 
NBF. Hur skall vi agera i framtiden där 
tekniken möjliggör att vi inspekterar 
våra soldater/sjömän genom att dyka 
upp artificiellt på deras visir. Ledarskap 
bygger på närvaro, kunna kommunicera, 
lyssna och fatta beslut. Ledare som inte 
lever upp till ovanstående kommer snart 
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att förlora sin roll. Resultatet av en upp
gift är beroende på förbandets motiva
tion. Ett av grundproblemen. vid skapan
det av el/ nyll ledningssystem är att hitta 
balansen mellan. styrning och lokal fri
het. 15 

Nätet ger oss möjligheter att utnyttja 
sammansatta förband från olika försvars
grenar och nationer, och även från den 
civila sektorn. Det ställer högre krav på 
officeren att kunna fungera, leda och ac
ceptera människor med annan bakgrund. 
Att vara flexibel, kan vara att anpassa sig 
till nya förhållanden och villkor som 
krävs för att lösa uppgiften på bästa sä tt. 

Konsekvensen för ledarskapet bör 
därmed bli att chefer måste kunna bättre 
anpassa sitt ledarskap beroende på situa
tionen, vara beredd att leda med ett an
passat ledarskap som varierar mellan di
rekt- , indirekt- och exekutivt ledarskap. 
Den sämsta chefen i nätet måste vara 
duktig, vi kommer inte att ha råd med 
halvduktiga chefer. NBF kommer att 
innebära ledarskap under bevakning, 
alla ser på vilken information som beslu
ten tas. Vi bör öva mer på att delegera 
och öva uppdragstaktik. Även i framti
den krävs att våra chefer finns vid för
banden som de skall leda. Kunskapen, 
vilj an och entusiasmen kommer även 
fortsättningsvis vara ledande nyckelord 
för framtidens ledare/chefer i NBF och 
resultatet beroende på förbandets moti
vation. 

Vilka blir konsekvenserna för 
officerare/beslutsfattare? 
"Den väpnade striden " och de krav detta 
stä ll er på officerare och civilanställda i 
det framtida försvaret skall vara dimensi
onerande för Försvarsmaktens verksam
het och dess kompetensförsörjning. Offi-
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cerens kärnkompetens utgörs av förmå
gan att leda väpnad strid. Att kunna leda 
väpnat strid är det yttersta syftet med of
ficersutbildning.1 6 Som officer kan man 
komma att behöva fatta beslut som leder 
till såväl materiell förstöre lse som att 
människor dödas e ll er skadas, även ens 
eget liv kan krävas. Få yrken innefattar 
en så tung ansvarsbörda. Denna kompe
tens kan endast erhållas genom kombi
nationer av utbildning och träning, såväl i 
nationell som i internationell tjänstgö
ring och deltagande i försvarsmaktsöv
ningar17 

Jämfört med några år sedan skall FM 
utbilda ett mindre antal förband men 
med högre kompetensvärde, med hög
teknologisk materiel och med mer flexi
bel handlingsförmåga än tidigare. I sin 
tur innebär det att svenska officerares 
identitet och kompetenskrav förändras 
markant, speciellt vid införandet av 
NBF. 1s Kravet på chefer inom FM är stör
re än inom det civila samhället beroende 
på makten över liv och död , det vill säga 
rätten att bruka vapen. En större indivi
duell anpassning måste ske, det gäller 
speciellt då vi inte alltid vet om vi kom
mer att utnyttjas i krig, kris eller i en 
fredssituation. 19 Officerare har en mora
lisk skyldighet att vara kompetenta i sitt 
beslutsfattande, ha större förståelse för 
helheter, delvis annan/bredare kompe
tens, föregångsmannaskap, engagemang, 
civilkurage och mänsklighet. Utbildning
en kommer inte alltid att ske mot för
band utan snarare mot funktioner. Funk
tioner som sedan i NBF kan sättas ihop 
för att nå den bästa lösningen. 

Framtida beslutsfattare måste öva 
mer på att fatta beslut utan hörande av 
högre chef. Det finns en tendens att bli
vande chefer idag endast vågar fatta be
slut i grupp. De är utbildade att finna kon-

sensuslösningar och är beredda på "ge 
med sig lite" bara för att alla i gruppen 
skall stå bakom beslutet 2 0 En chef som 
har för mycket information kan komma 
att fördröja beslutsfattandet. Utbi lda och 
öva på att fatta beslut i nätet. Att fatta ett 
til lräckligt bra beslut i rätt tid kan ibland 
vara bättre än att fatta ett sent beslut eller 
att inte fatta något beslut alls. 

Det är nödvändigtvis inte den som 
har högst grad som fattar beslutet utan 
den som är lämpligast utifrån varje unik 
situation. Finns denna acceptans idag? 
Informationen måste begränsas så att 
a lla inte har tillgång till allt. stabsmed
lemmar med olika roller i nätet kommer 
ha mandat att ta del av viss information 
eller viss sammanställning. Riktad infor
mation kan vara ett sätt att begränsa in
formationsflödet. En av chefens viktigas
te uppgifter blir därmed att fördela infor
mation rätt till dem som skall ha den. 
Framtidens stabschef kan komma att bli 
informationsfördelare eller nätverksle
dare med uppgift att samverka med and
ra nätverksledare både nationellt och in
ternationellt. 

NBF kommer att ge utökade möjlig
heter att kontrollera. Vi får inte avsäga 
oss denna möjlighet bara för att ordet 
kontroll idag är negativt laddat. Kontroll 
och övervakning är en skyldighet för var
je chef för att säkerställa att den slutgilti
ga målsättningen nås. Kontroll kan också 
vara positivt och visa på intresse och an
svarskänsla. (Jämför de oroliga tonårs
föräldrarna som inte vågar kontrollera 
vad deras barn gör för att inte stöta sig 
med tonåringen, tvärtom i detta fall är 
kontrolllika med att bry sig om). Allt be
höver dock inte kontrolleras i detalj utan 
kontroll bör göras övergripande i fråga 
om vad, men inte i fråga om hur. Det blir 
då naturligt att beslutsfattarens vilja, 

kunskap, kreativitet och beslutsförmåga 
är nyckeln till framgång. Som stöd för 
framgången finns tekniken. Tillgång till 
en gemensam lägesbild och lägesuppfatt
ning kommer att göra det möjligt att av
göra behoven av insatser och hur de skall 
genomföras men det är inte tillräckligt, 
det krävs även ett beslut. 

Vilket behov finns av fortsatt 
utveckling? 
Enligt amerikanen Michael Hammer har 
nytänkandet begränsats till de tekniska 
systemen. Vidare säger Hammer: .. .för 
alt få avkastning av de tekniska investe
ringarna krävs drastiska förändringar i de 
'mänskliga systemen. '; ledarskap, organi
sationslösningar hierarkiska strukturer 
bemanningens såväl kvantitativa som 
kvalitativa sidor. 2 1 

Framtidens uppgifter kommer att bli 
mer diffusa vilket innebär att kompe
tenskraven ökar. Kraven ökar på varje 
individ att kunna hantera uppgifter över 
hela konfliktområdet och att anpassa sig 
till olika insatsuppgifter. Anpassad indi
viduell utbildning kan bli nyckeln till 
framgång. För att öka kompetensen, tän
ka i nya banor, få förståelse för militära 
uppgifter med civil prägel borde officera
re som slutat i förtid och övergått till civil 
verksamhet kunna utnyttjas. Låt dem 
som reservofficerare inkallas för att delta 
i stabs- och förbandsövningar. 

Utnyttja det civila samhällets och nä
ringslivets resurser och anpassa det till 
de militära behoven. Ta till vara förmå
gan att utnyttja informationssamhällets 
möjligheter och resurser både vad det 
gäller redan utbyggda nät och vad som 
gäller människor som är utbildade att 
verka i dem . Skillnaden mellan militära 
och civila system kommer att minska. 
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Behovet av civil kompetens kommer att 
öka , vilket gör att reservofficeren kan 
komma få en viktigare roll med sin civil a 
kompetens. lnom Försvarsmakten kan vi 
utnyttja det genom att tilläggsutbilda de 
som redan idag är verksamma inom in
formationssamhället. Anpassad officers
utbildning kan vara ett sätt att tillgodose 
organ isationens behov av nya kompeten
ser inom officersområdet där en sådan 
rekrytering av olika skäl är fördelaktig 
för Försvarsmakten. Sådana skäl kan 
vara ekonomiska , tidskritiska el ler rikta
de rekryteringsåtgärder. Den anpassade 
officersutbildningen skall utifrån indi vi
dens förkunskaper och erfarenheter ges 
ett sådant innehåll och omfattning att in
dividen, med alla de kvalifikationer han 
rekryterats för , efter utbildningen har 
samma förutsättningar att verka i organi
sationen som en individ med traditionell 
officersutbildning med en jämförbar be
fattning. 22 

Vilken ledningsmetod skall vi 
välja? 
Kärnan i militär ledning utgörs av sam
ordning av mänskligt agerande och re
surser av olika slag i komplexa , dynamis
ka situationer, ofta under stor osäkerhet 
och tidspress. Ledningsöverläge är lika 
med ett läge där vi sammantaget bättre 
än motståndaren, bedömer, fattar beslut 
och agerar. 23 I Sverige har vi många års 
erfaren het att leda genom uppdragstak
tik. Vi har e rfarenhet av att underlydan
de chefer löser uppdrag inom ramen för 
stäl lda uppgifter. Kommer konsekvensen 
av införandet av NBF bli att vi inrättar 
nya befattningar. Kommer stabschefens 
uppgifter att övertas av en informations
fördelare? Med uppgift samla in , sovra , 
sammanställa och fördela information. 
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Försvarsmaktens ledningsmetod bör 
även framdeles vara uppdragstaktik 
inom ramen fö r manövertänkande. Led
ningen skall präglas av: 

Självständighet 
Ansvarskänsla 
Initiativkraft 
Förtroende 
Definitionen av uppdragstaktik bru

kar beskrivas som - när chefer ställer 
uppdrag, tilldelar resurser, ger handlings
regler men undviker att styra underställ
da chefer i detalj. Uppdragstaktik anses 
normalt medge högre tempo än kom
mandostyrning då färre hierarkiska nivå
er behöver passeras. 

Det kommer att bli allt vanligare att 
uppgiften är styrande för hur förbandet 
skall se ut. Behovet att utnyttja redan 
"färdigorganiserade förband" kommer 
att minska, speciellt nu då vi saknar en 
definierad fiende. Hur militära enheter 
sätts ihop utifrån uppgiften , och hur de 
sedan samverkar i ett växlande nätverks
struktur, bör vara föremål för utbildning, 
inte i morgon utan redan idag. För att bli 
efterfrågade, en förutsättning för att få 
delta internationellt, (v il ket är en huvud
uppgift) , krävs kunskap om hur olika 
nätverk och militära enheter skall orga
mseras. 

Målsättningen bör, enligt min upp
fattning, vara att skapa en flexibel och 
sammansatt ledningsorgan isation, anpas
sad till att leda behovssammansatt för
band både nationellt och internation ellt. 
Vidare anser jag att det på framtidens le
dare kommer att ställas större krav på 
helhetsperspektiv i en a lltmer komplex 
mi lj ö. Olika funktioner och verksamhets
områden kommer att bli mer integrera
de. Genom uppdragstaktiken får vi che
fer på olika nivå att ta ansvar och tänka 
självständigt. Alla de fördelar, som NBF 

kan erbjuda, kan komma att för loras om 
vi inte går mot en decentralisering i nä
tet. 

Hur bemanna? 
Framtida kompetensutbildning i För
svarsmakten bör åstadkommas genom 
en större individuell anpassning. Tiden 
då a ll a utbildades till samma befattning 
för att lösa en fastställd uppgift dog i 
samband med Berlinmurens fall. Beho
vet av både generalister och specia lister 
med en gedigen yrkessk icklighet är stor. 
Därmed bör tvåbefälssystemet åter infö
ras. För att skapa ett system som tillåter 
att officerare kraftsamlas till uppgifter 
som kräver officerskompetens, måste 
kompetensförsörjningssystemet utveck
las så att civila medarbetare ges möjlig
het att bemanna de befattningar som inte 
uttalat kräver en officerskompetens. 

Utbytet med utländska försvarshög
skolor ökar. Idag studerar drygt 10 % av 
alla som går chefsprogrammet utom
lands, men hur utnyttjar vi deras kunskap 
vid hemkomsten till Sverige? Här bittar 
vi människor som under några år byggt 
upp mänskliga nätverk mellan nationer 
och som dessutom har kunskap om and
ra nationers införande av nätverks base
rat försvar. Det logiska sk ulle vara att 
innan de kommenderas till internationell 
utbildning skulle nästkommande befatt
ning vara klar. Lämpliga befattningar di
rekt efter internatione ll utbildning kan 
vara lärare vid FHS. Därmed finns möj
ligheten att öka kunskapen och utveckla 
det svenska NBF. Låt lärare som arbetar 
vid FHS genomföra sitt " tredje" år utom
lands i ett planerat utbytesschema, vilket 
innebär att antalet utländska lärare vid 
FHS ökar markant samtidigt som svens
ka lärare får internationell erfarenhet. 

För att få dugliga människor som be-

mannar NBF krävs rätt utbildning, erfa
renhet samt motivation. Erfarenhet ska
pas genom längre tid i samma befattning. 
Befattningar omfattande endast tolv må
nader skapar ingen erfarenhet. Om den 
enskilde officeren i framtiden gavs större 
möjlighet att själv söka befattningar 
skulle vi få ännu mer motiverade office
rare.24 

Hur skall vi utbilda? 
Endast genom en väl avvägd kombina
tion av skolutbildning, förbandstjänst , 
stabstjänst och rea li stiska övningar ska
pas dugliga officerare. Vi borde redan 
idag ha påbörjat utbildningen av framti
dens chefer som ska ll verka i NBF på 
stabs- och chefsprogrammen vid För
svarshögskolan. 

Att vara chef i det nätverksbaserade 
försvaret innebär att vi bör utbilda i att 
kunna sovra, begränsa och tilldela infor
mation. Öva i att hantera information 
från olika sensorer då kvaliten , ursprung 
och sanningsvärdet är osäkert. Våga ta 
snabba beslut på osäkert underlag. Att 
vinna tid kommer i framtidens konflik
ter/strider vara avgörande. A tt snabbt 
kunna fatta beslut på osäkert underlag är 
en förutsättning för att kunna vara en bra 
chef. Det bör ske genom enkla lättbe
gripliga order. Om NBF innebär att den 
som är lämpligast att fatta beslut också 
gör det, krävs att vi övar våra blivande 
chefer mer på att byta roller och befatt
ningar. Vi bör lära oss improvisera mera , 
vi kan inte luta oss tillbaka och säga att 
stridsplanen gäller. Att våga improvisera 
och överraska kommer att bli viktiga 
faktorer i att utbilda och leda i NBF. 

Mycken information bar endast ett 
högt värde om det kan sammanställas till 
slutsatser och omformas till beslut och 
order bestående av enkla bilder motsva-
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rande. Presentation av information bör 
ske så att människan snabbt och korrekt 
kan uppfatta underlaget.25 Chefen måste 
vara utbildad så att han kan omsätta un
derlaget till relevanta beslut och åtgär
der. Ett begrepp som används i dessa 
sammanhang är "mönsterigenkänning". 
Det innebär att chefen/besluts-fattaren 
känner igen scenariot därför att han övat 
i motsvarande situationer många gånger 
förut . Därmed får han en intuitiv känsla 
(magkänsla) , för vilka parametrar som är 
avgörande för den uppkomna situatio
nen.26 Mönsterigenkänning kan dock ald
rig ersätta erfarenhet skapad genom 
verkliga övningar på havet eller i ter
rängen . 

Vid Försvarshögskolan bör följande 
åtgärdas, så att NBF utbildningen kan 
starta: 
- Utarbeta mål för utbildningen 
- Utbilda lärare så att en långsiktig 

kompetens byggs upp vid skolan 
- Samordna utbildning och forskning 

inom NBF 
- Utarbeta en lärobok i NBF 
- Delta i HKV:s arbetsgrupper 
- Låt militärhistorien, militärteorin och 

krigskonsten vara grunden för utbild
mngen 

- Inför utbildningen 
Det kommer inte längre finnas tid 

och utrymme att utbilda högre chefer 
inom egen försvarsgren, all utbildning 
vid Försvarshögskolan bör utgå från för
svarsgrensintegrerat synsätt, det vill säga 
sammansatta förband ledda av dem som 
är lämpligast och har bäst information. 
Redan vid stabsprogrammet bör en inte
grering mellan försvarsgrenarna åstad
kommas i syfte att uppnå bästa förutsätt
ningar inför framtiden i NBF. Framta
gandet och utvecklingen vid Försvars
högskolan av ROLF (Rörlig Operativ 
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Lednings Funktion) visar på framtida 
förståelse. Här finns möjlighet att öva be
slutsfattning och att utveckla olika meto
der och hjälpmedel. Det måste också 
skapas en professionalism i förståelsen 
för hur striden skall föras i den egna di
mensionen. Det bör göras genom utbild
ning i militärhistoria, militärteori samt 
krigskonst , varmed det skapas en filoso
fisk förståelse för hur striden skall föras 
och ledas. 

För att undvika att i utbildningen 
hamnar i standardiserade "bästa lösning
en" , genom att det tekniska beslutsstödet 
i NBF utnyttjas felaktigt, bör reflektion 
införas/utvecklas i den militära utbild
ningen. Reflektion är en metod för att ef
fektivisera och fördjupa inlärning och ut
veckling. Reflektion är en metod för 
återkoppling där vi i utbildningen stan
nar upp tänker efter och begrundar. Där
igenom får vi en förståelse för vår roll i 
det större sammanhanget och samspelet 
mellan människa och maskin. Reflektion 
syftar till att 
- medvetandegöra kunskap, upplevel

ser och problemställningar 
- strukturera och konkretisera upple

velser och känslor 
- koppla upplevelser/kunskap till egna 

erfarenheter 
Reflektion bör användas i utbildning

en för att tydliggöra helheten i utbild
ningen, göra kunskaper och upplevelser 
användbara genom att koppla dem till 
den egna situationen och rollen som offi
cer i ett framtida nät. Reflektion genom
förs genom att avdela tid och kontinuer
ligt ge feedback både uppåt, nedåt och åt 
sidan . 

Det krävs utbildning, kompetens och 
övning för att de som skall betjäna NBF 
skall fungera. Vi kommer inte ha råd med 
att byta ut befattningshavare varje år 

bara för de är generellt duktiga och skall 
göra karriär. De som skall vara verksam
ma i NBF skall bygga upp en kunskap 
och kompetens som kan utnyttjas under 
en längre tid. Återinför fackmannakom
petens genom återinrättande av underof
ficerskåL 

Börja omedelbart med årligt semina
rium om NBF vid chefsprogram men. Låt 
de främsta företrädarna för NBF inom 
Försvarsmakten föreläsa om vart vi är på 
väg och varför inom de olika områdena. 
Låt stor del av seminariet bestå av dis
kussioner, där takhöjden inte är någon 
begränsning. Avsluta med grupparbeten, 
vars resultat skulle kunna utnyttjas i elen 
fortsatta utvecklingen . Därmed skulle 
framtidens chefer redan idag vara delak
tiga i det försvar som de själva skallleda 
om 5-10 år. 

Vid framtida lågintensitetskriser 
kommer det skapas behov av nya kom
petenser som vi idag finner inom det civi
la området. Då tanken med NBF är att 
även kunna utnyttja andra/civila nät, 
kommer nya befattningar skapas i För
svarsmakten. Det handlar då om befatt
ningar, som kräver andra kompetenser 
än vad vi är vana vid idag. Dessa nya 
kompetenser skulle kunna vara miljö, 
etik, språk, juridik etc. Vi kommer inte 
att ha råd eller resurser att utbilda högre 
chefer även i dessa kompetenser. Vi bör 
istället ge civila med rätt kompetens en 
militär förståelse att verka i NBF. Det 
kan nås genom en fortsatt utveckling av 
Försvarshögskolans chefsprogram för 
specialister. Där bör med rätt kompetens 
ges en skräddarsydd utbildning genom 
att välja kurser från befintligt chefspro
gram så att det passar befattningen i 
NBF. Dänned behöver vi inte sätta högt 
utbildade officerare i befattningar som 
de inte är utbildade för eller är intresse-

rade av. Det bör skapas utrymme så att 
fler civila beslutsfattare deltar vid stabs
och förbandsövningar. 

Den civila utvecklingen inom IT-om
rådet kan komma att styra utvecklingen 
och uppbyggnaden av NBF. Om det är 
möjligt, bör vi tidigt vara med och påver
ka den civila utvecklingen så att vi slip
per anpassa oss efter redan klara civila 
lösningar som inte motsvarar våra krav. 
Att utnyttja dagens Internet ger möjlig
heter att samverka med olika internatio
nella nätverk vilket lättare gör oss inter
operabla. Därmed kan grunden för inter
nationella operationer läggas. 

Meningen med NBF är att det skall 
gå att koppla ihop med andra nät både 
inom och utom Sverige samt mellan mili
tära och civila enheter. Vid utbildning i 
Sverige bör internationell standard ut
nyttjas vilket exempelvis innebär att 
mindre vikt läggs på den svenska bedö
mandemallen och att vi övar mer med 
NATO:s motsvarighet "GOP"27

• Det ska
par nya behov av breddad utbildning. Ny 
utbildning skulle kunna vara utökad 
språkutbildning och utbildning syftande 
till kunskap om andra kulturer. Vidare 
bör det ske ett utökat utbyte med andra 
militära högskolor. Dagens stabsövning
ar vid Försvarshögskolan bör knytas 
ihop med andra internationella skolors 
övningar. 

Den påbörjade "akademiseringen " av 
FHS är ett steg i rätt riktning. Det bör 
dock påpekas att pendeln i utbildningen 
inte får slå över för mycket mot akademi
sering utan att det råder balans mellan 
militär och akademisk utbildning. För 
mig innebär balans att man tar det bästa 
från två världar och gör en syntes anpas
sad till framtidens försvarsmakt. Pendeln 
på ett golvur är inte i balans när pendeln 
hänger stilla lodrätt. Balansen uppnås 
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först när pendelns svängningar utnyttj as 
och klockan drivs framåt i rätt takt. Vikti
gast och grunden för all militär utbild
ning är och skall vara "den väpnade stri
den ". Då fler har tillgång till beslutsun
derlaget stä lls det högre krav på god mo
ral , specie ll t då fler kommer att analysera 
riktigheten och eventuella altern ativ till 
fa ttade beslut. Därmed bör en utökning 
av utbildningen inom etik och moral ske 
inom ramen för chefsutveckling. 

Lärare och avdelningschefer, som ut
bildar Försvarsmaktens blivande högre 
chefer, bör vara de lämpligaste och mest 
kvalificerade. För att utveckl a tjänsten 
bör forskning ingå som en del i befatt
ningen. Huvudlärare bör vara akade
miskt meriterad och lärartjänstern a bör 
även vara befordringsgrundande. Det är 
viktigt att höja lärarens status. Det är 
möjligt genom att låta lärare arbetet bli 
löne ledande (naturligt om vi får det 
lämpligaste/kvalificerade) , samt att det 
krävs att man varit lärare innan befor
dran till nivå l (överste/kommendör) 
sker. 

Vidare bör FHS ges möjligheten att 
anställ a de lämpligaste förtidsavgångna/ 
pensionerade officerare för att ta till vara 
livserfarenhet och få dem att fungera 
som mentorer för yngre kollegor. Men
torskap syftar till att ge de yngre chefer
na ökat kontaktnät, ökad vidsynthet och 
möjlighet till person lig utveckling, men
torn kan bidra till att bland annat öka 
adeptens självinsikt och dänned sj~i l vför

troendet, genom att vara rådgivare, vän , 
tränare och förebild. Avslutningsvis an
ser jag att enda sättet att lyckas med infö
randet av NBF är att låta människan vara 
i centrum vid utvecklingen av NBF. Ta 
hänsyn till integrationen mellan männi
skan och tekniken. 

Att införa NFB utan att ha utbildat 
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e ller övat är otänkbart. Vid Försvarshög
skolan bör framtidens staber byggas upp 
så att elen blivande chefen kan öva i rol
ler och med sådan utrustning, som han 
sedan möter ute på framtidens förband. 
Därmed kan mönsterigenkä nning ska
pas. Simuleringsövningar kommer att bli 
allt viktigare. Det är viktigt att rätt perso
ner tas ut till chefsutbildningen. Vi kom
mer inte ha råd med misstag. Det kom
mer att ställas högre krav på lägre office
rare som är chefer. Sverige bör därmed 
avbryta sitt 20-å riga fö rsök med ett be
fä lssystem. Rätt uttagna officerare skall 
redan idag ges möjlighet att utbildas, 
övas och påverka utvecklingen av NBF. 
Samverkan med andra nationer ställer 
högre krav på språk, förståelse för olik
tänkande, etik etc. Policy för internatio
nellt samarbete måste skapas. Den tek
niska utvecklingen kommer att leelas av 
den civila marknadens intresse och vi får 
vara beredda på att betala för militära 
s ä r lösningar. 

Sammanfattning 
För att utveckla ett nätverksbaserat för
svar krävs mer än teknik . Det behövs hel
hetssyn mellan ledningscloktriner, för
bands- och organisationsstrukturer, per
sonalens kompetens och systemens pre
standa. Det krävs att framtidens chefer ut
bildas i att leda iNBFredan idag. Besluts
fattarens vilj a, kunskap, kreativitet och 
beslutsförmåga är nyckeln till framgång. 
Som stöd för detta finns tekniken. Till
gång till en gemensam lägesbild och läges
uppfattning kommer att göra det möjligt 
att avgöra behoven av insatser och hur de 
skall genomföras. Men det är inte tillräck
ligt, det krävs även ett beslu t. Öva mer på 
att fatta beslut utan hörande av högre 
chef. Att vara chef i det nätverksbaserade 
försvaret innebär att vi bör utbilda i att 

kunna sovra, begränsa och tilldela infor
mation. G löm inte bort motståndaren när 
vi skapar NBF. Viktigast och grunden för 
all militär utbildning är och ska ll vara 
"den väpnade striden". 

NBF får inte leda ti ll centra lisering 
utan utvecklingen bör gå mol fortsatt de
centrali sering genom "uppdragstaktik ". 
Om vi in te går mot en decentralisering i 
nätet, kommer vi att förlora alla de för
delar som NBF kan ge oss. Genom upp
dragstaktiken får vi chefer på o li ka nivå
er ta ansvar och tänka självständigt. 

Leelarskap bygger på att vara närva
rande vid förbandet/truppen, att kunna 
kommunicera, lyssna och fatta beslut. 
Konsekvens för ledarskapet blir att det 
kommer att pendla mellan direkt-, indi
rekt till exekutivt leelarskap inom hela 
konfliktområdet. Behovet av både gene
ralister och specialister med en gedigen 
yrkesskicklighet inom NBF kommer att 
bli stort. Därmed bör tvåbefälssystemet 
återinföras. Vidare bör civila medarbeta
re ges möjlighet att bemanna de befatt
ningar som inte uttalat kräver officers
kompetens. Att bygga upp mänskliga 
nätverk inom och mellan nationer blir 
kanske elen viktigaste uppgiften. 

Avslutningsvis anserjag att det enda 
sättet att lyckas med att införa NBF är 
att låta människan vara i centmm vid 
utvecklingen. Ta hänsyn till integratio
nen mellan människan och tekniken. 
Människan är den absolut viktigaste 
förutsättningenför att NBF skal/funge
ra. Människan behövs i NBF. 
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Ledamoten 
LARS RYDEN 

Kommendörkapten Lars R y den är chef för 
kvalitetsseklionen inom Högkvarterets grundorganisation 

Förändringsmanagement- nödvändig marin förmåga 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 
Stockholm 25 september 2002 

" .. . And these children t hat you spi t on 
As they try to change their worlds 
Are immune to your consultations 
They're quite a w are of what they're going through 

Ch-ch-ch-ch-Changes ........ " 

(D Bowie, "Changes" from the album "H unky Dory" 

©1971 EMI Records) 

Ovanstående citat kan tjäna som en startpunkt för detta anförande. Måhända är det 
ovanligt att utgå från ett poetiskt verk i dessa sammanhang, men jag anser att 
förändringen som företeelse är så allmän och vanligt förekommande, så krafffull i 
sina effekter och ändå så förvånansvärt oexploaterad metodmässigt att spår och 
konsekvenser av förändringar och dess följder kan ses överallt. Förändringar 
förtjänar därför att uppmärksammas även från okonventionella sammanhang. 
Förändringar finns förvisso inom musik och poesi, men främst inom det praktiska 
ledarskapets domäner och därmed inom vår marina verksamhet. Var och en må läsa 
in sin egen tolkning i ovan citerade rader, mig säger de bland annat att det är viktigt 
att nalkas de personer som berörs av förändringen med respekt och att förtjäna deras 
uppmärksamhet med sitt agerande. Mer om detta senare. 

Vad handlar egentligen fö rändringsarbe
te om och hur centralt är det för vår verk
samhet? Jag hävdar att förändring är 
mycket centralt både i arbetslivet och i 
våra och medarbetarnas personliga do-

mäner. Få saker berör människor djupa
re än hotet/löftet om att de står inför för
ändringar. Omedelbart sätter den stora 
tankemaskinen igång och ställer frågan 
"Vad betyder detta för mig?". Stora 
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mängder nyttig energi kan ödas inom en 
organisation om dessa processer tillåts 
grassera otyglade. Att hantera männi
skorna är alltså centralt, men även att få 
full avsedd effekt i de delar som själva 
sakförändringen avser. Detta är i högsta 
grad en chefsuppgift att så sker. Nå, var
för skall chefen agera i förändringssam
manhang överhuvudtaget? Min uppfatt
ning i denna fråga är att det är här chefen 
har en möjlighet att agera förutseende 
och proaktivt Den vanligaste praktiska 
situationen är för en chef att tvingas rea
gera på och parera störningar utifrån, s. k. 
stridsledning. Genom att agera klokt vid 
planerade förändringar kan chefen skapa 
en stabil plattform utifrån vilken han/ 
hon själv kan bygga enhetens framtida 
verksamhet. 

Genom att studera förändringens 
anatomi och tillämpa lite sunt förnuft 
kan chefen undvika mycket bekymmer 
och även väsentligt öka effekten av pla
nerade förändringar och således även ef
fekten i sin organisation över tiden. Det 

är i förändringarna chefen visar sin för
måga och vilja till kommunikation och 
sitt ansvarstagande. 

Förändringsarbetets natur 
För att förstå förändringsarbetets natur 
är det till god hjälp att ta del av den gan
ska omfattande forskning som finns 
inom området. Förändringsområdet är, 
som tidigare sagts, centralt och har därför 
attraherat omfattande forskning. Detta 
anförandes format är inte alls tillräckligt 
för att ens översiktligt kunna sammanfat
ta forskningen, men vissa metodmässiga 
"strandhugg" i litteraturen kan vara på 
sin plats. Ett välkänt "faktum" är att pla
nerad förändringseffekt ofta kommer se
nare (ibland aldrig) än planerat. Detta 
kan bero på flera anledningar, men vi 
kan konstatera att nedanstående bild av 
ett förändringsarbete som inte uppfyller 
planerade effekter är vanlig. Den "förlo
rade effekten" kan sägas utgöra arean 
mellan den planerade och den reella be
skrivningen av förändringen . 

Effekt Förändring -
ursprunglig plan 

Genomförande 

Bild 1: Förändringsarbete Teori och praktik 
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Inledningsvis inser inte organisatio
nen att "det är allvar". Man tar inte till 
sig de förändringar som ledningen vill 
implementera , man "duckar" och hoppas 
att förändringen är en temporär sak som 
snart kommer att blåsa över. Således är 
det rationellt att inte investera för myck
et engagemang och energi i förändring
en , utan man "går på som vanligt" i för
vissningen att allt snart är som innan för
ändringen. Efter en tid inser man att för
ändringen är allvarligt menad och då in
träder motståndsfasen. Mycket energi 
går här förlorad i medarbetarnas engage
mang mot förändringen och stor del av 
ledningens tid går åt till att parera detta i 
stället för att övervaka och styra föränd
ringens fortskridande i organisationen. 
slutligen kan i de flesta fall motståndet 
"nedkämpas" och förändringens effekter 
uppnås till sist. Effekterna kan också 
vara enbart temporära, d v s bestående 
förändringseffekter uppstår inte. Det 
planerade slutresultatet blir inte beståen
de utan när förändringsarbetet är slut
fört, återgår situationen till, i värsta fall, 
den som gällde innan arbetet igångsattes. 

Den förändrande chefen gör klokt i 
att studera några olika modeller för för
ändringsarbete som finns. Jag anser att 
ett systematiskt angreppssätt inför star
ten av ett förändringsarbete kommer att 
löna sig. Litteraturen innehåller ett stort 
antal modeller och jag tror att det är vik
tigare att bestämma sig för en modell och 
följa den, än att till varje pris hitta "den 
bästa modellen". En analogi skulle kun
na vara att vi i taktiska/operativa sam
manhang väljer att följa den militära 
"bedömandemallen" , inte för att den i 
alla lägen är bäst utan för att den är känd 
(vi har alltså ett gemensamt språk) och 
att den leder till resultat relativt snabbt. 
Modellen är alltså vald utifrån viktiga 

applikationsspecifika utgångspunkter. 
Jag har valt att beskriva förändringar uti
från en modell som lärs ut och tillämpas 
på Handelshögskolan i Stockholms exe
kutivprogram . Det har visat sig att denna 
modell fungerar bra i näringslivet, där 
kraven är stora på att förändringar verk
ligen genererar avsedda effekter snabbt. 
.lag tror att detta även gäller Försvars
makten och därmed är det relevant att 
beskriva denna modell här. Modellen 
bygger på två delar, X- resp. Y-modeller
na, som betraktar förändringen utifrån 
två olika perspektiv. Man inser efter en 
tids studium av modellerna att dessa 
kompletterar varandra. X-modellen tar 
utifrån ett effektperspektiv fasta på för
ändringsprocessens olika skeden: Förstu
die/Förutsättningar - Leveranser - Ef
fekter i organisationen. Y-modellen fo
kuserar mera på kartläggning av nuläge 
och önskat framtida läge samt de logiska 
följderna av ett sådant betraktelsesätt. 

KRITE
RIER 

Bild 2. Y-modellen 

FÖRÄND-
RINGS-
BEHOV 

ALTER
NATIV 

HAND
LINGs
PLAN 

ÖNSKAT 
LÄGE 

j( 

357 



Det är väsentligt att beslutsfattaren 
gör klart för sig vilken av de tillgängliga 
handlingsvägarna som bäst leder till må
let. Utifrån detta val formulerar han där
efter sin handlingsplan . Y-modellen illu
strerar detta i en mycket grundläggande 
beslutsprocess som vi känner igen från 
bia bedömandemallen. Det kraftfulla 
med denna modell är att beslutsfattaren 
tvingas formulera sig väldigt konkret i 
sitt arbete med att till slut generera en 
handlingsplan. Hans dokumenterade be
slutsgång är möjlig att revidera, ifrågasät
ta och diskutera. Man kan tycka att detta 

Förutsättningar 

Person 

Sak 

Bild 3: X-modellen 

Den grundläggande tanken bakom 
X-modellen är att varje förändringspro
cess berör person och sak i en oupplöslig 
helhet. En process bygger på person- och 
sakförutsättningar och leder till person
och sakresultat, eller med andra ord: 
sakresultatet är en funktion av person
förutsättningar, sakförutsättningar och 
process. Detta är det bakomliggande skä
let till att många förändringsarbeten , som 
inte tar tillräcklig hänsyn till människor
na (personförutsättningarna), ofta missar 
sina uppsatta mål. Ä ven om vi ofta har 
skäl att primärt söka uppnå sakeffekter 
så gör vi klokt i att ta stor hänsyn till de 
personrelaterade delarna i förändrings-
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verkligen inte är någon "racket science", 
men jag hävdar att denna mycket funda
mentala kartläggning av grunderna för 
en beslutad förändring ofta aldrig görs. 
Beslutsfattare går ofta direkt till "val av 
alternativ" , eller ännu värre, ibland di
rekt på att sjösätta en handlingsplan . Mo
dellens styrka framträder i ytterliggare 
en dimension när beslutsfattaren "åker 
hiss" i modellen och omprövar vad som 
är de grundläggande målen och vad som 
visar sig vara medel och/eller orsaker av 
underliggande problem. 

Leverans Effekt 

arbetet. Detta kanske framstår som litet 
abstrakt och förvisso ligger det i en mo
dells natur att kunna vara allmängiltig 
och därmed vara ospecifik. Jag hoppas 
dock att de praktiska exemplen som re
dovisas nedan ur min marina verksamhet 
skall tjäna som förklaring. 

Varför är detta en 
chefsuppgift'! 
Jag anser att det är i lösandet av föränd
ringsuppgifter som chefen och hans le
darskap visar sig tydligast. Måhända kan 
man vara så kategorisk att man hävdar 
att ledarskap är förändringsmanage-

ment? Att framföra ett fartyg på rak kurs 
långt från skär och kuster och med hela 
besättningen som övervakar sina olika 
ansvarsområden ställer måhända inte så 
stora krav på chefens ledarskap, men att 
med vilja och kompetens förändra inrikt
ningen på verksamheten mot nya uppsat
ta mål ställer ledarskapet på prov. Che
fen har kravet på sig att hushålla med till
delade resurser och att entusiasmera sina 
medarbetare. Ett effektivt sätt för detta 
är att förändra med den delaktighet som 
är möjlig. En framsynt ledning kräver 
dessutom att chefen kan förutse och ana
lysera olika framtida händelseutveck
lingar och att leda förändringar så att rätt 
åtgärder i tid leder till rätt resultat anser 
jag vara chefens viktigaste roll. Den öka
de takt som förändringar förväntas ske 
med idag understryker ytterliggare att 
förmågan att kunna hantera detta är en 
viktig chefsegenskap i framtiden. 

Det är således stora k ra v som ställs på 
chefen och slutsatsen är att dessa krav 
konstituerar både personliga egenskaper 
såsom människointresse, fantasi och 
självkännedom och kunskaper både i sak 
och i förändringsmetodik . 

Framgångsfaktorer och 
fallgropar 
Historien är full med både misslyckan
den och "solskenshistorier" vad avser 
chefers hantering av förändringssituatio 
ner. Jag tror att den uppmärksamme läsa
ren nu kan komplettera med ett stort an
tal exempel från den egna verksamheten, 
men utifrån forskningen och främst 
kopplat till den ovan beskrivna metoden 
kan vissa systematiska erfarenheter dras. 
Här nedan några smakprov: 

Utgå från en korrekt nulägesbeskriv
ning. Som navigatör är det inte svårt att 

ta till sig att det är mycket svårt att för
flytta sig med framgång om man inte vet 
sitt utgångsläge. Detta gäller även den 
mera sublima resa som ett förändringsar
bete innebär. Erfarenheten visar att det 
inte är ovanligt att man får revidera sin 
beskrivning av utgångsläget när proces
sen löpt en bit. 

Formulera el! tydligt önskat framtida 
läge. Lika svårt som det är att utgå från 
ett okänt utgångsläge, lika svårt är det att 
sätta rätt kurs om man inte vet varthän 
man ska resa. Det är viktigt att uttrycka 
målet så konkret att det är möjligt att av
göra när man är framme. 

Överväg flera tänkbara alternativ till 
lösning. Det finns mycket få problem 
som bara har en tänkbar lösning. Be
gränsningarna finns främst i analytikerns 
sinne och utgörs av de, ofta outtalade, 
uppfattningar han har om vad som är 
"lämpligt". Vägen till bra lösningar är att 
inledningsvis söka frigöra sig från sådana 
begränsningar och tänka fritt . Tids nog 
kan de lösningar som inte löser uppgiften 
elimineras. 

"Åk hiss" i modellen. I syfte att verkli
gen förändra grundorsaken till skillna
den mellan önskat läge och nuläget, att 
verkligen hitta de grundläggande föränd 
ringsbehoven, kan man värdera om de al
ternativ som tagits fram verkligen löser 
problemet. Finner man att man beskrivit 
åtgärdandel av ett symptom, bör man gå 
djupare i analysen. 

Välj urvalskriterier framsynt. Här kan 
framgången i förändringsarbetet avgöras. 
Inga generella rekommendationer bör 
ges men en ide kan ju vara att låta kriteri
erna anknyta till gjord analys i X-model
len, t ex att åtgärda vissa olyckliga per
sonförutsättningar 

Kartlägg sak- och personförutsätt
ningarna. Denna punkt ansluter till be-
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hovet att beskriva nuläget korrekt. Jag 
vill understryka att personförutsättning
arna inte låter sig beskrivas utan omfat
tande arbete, t ex omfattande intervju
verksamhet. Det är viktigt att kartlägga 
attityder mm hos alla relevanta katego
rier av människor som berörs. 

Klargör hur förändringsprocesserna 
ser ut. Vald handlingsplan och valda för
ändringsprocesser bygger på analyti
kerns förmåga och "fingertoppskänsla" 
av vad som krävs mot bakgrund av de 
förutsättningar som uppdagats. En klar 
"battle plan" (= stridsplan) måste tas 
fram. 

Goda marina exempel 
Jag vill gärna avsluta detta anförande 
med att exemplifiera hur dessa metoder 
kan appliceras i den marina verksamhe
ten . Jag väljer exemplen från min egen 
erfarenhet och vill gärna understryka att 
dessa exempel vilar på mina egna värde
ringar och bedömningar. Jag är också vil
lig att understryka att jag då inte insåg 
den metodmässiga klarsyn som visades. 
Att dessa exempel visar prov på mycket 
gott ledarskap tyckte jag dock redan då. 

Stridsbåt 90H 
1988 tillträdde jag som skeppsteknisk 
chef vid SK/KAl. Jag var tillsatt att med 
tre medarbetare hantera en KA:s båt
och fartygsflotta som var både omfattan
de och relativt nedgången. Med några 
undantag försökte vi hålla igång en båt
park som egentligen mest kunde sägas 
vara skrotfärdig. Detta var natur ligtvis 
ingen hemlighet för någon inblandad, då 
det fanns planer att förse de uppväxande 
amfibieförbanden med nya och vassare 
båtar. Problemet var att de planerade le
veranserna blev försenade och att de 
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prototyper till båtar som skulle anskaffas 
visade sig vara behäftade med diverse fel. 
För att göra en lång och bitvis bister his
toria kort, kan vi konstatera att förhål
landet mellan FMV:s medarbetare och 
KA-företrädarna var allt annat än bra. 
FMV producerade i sak båtar som kunde 
fel saker och dessutom gick sönder, 
sprack, delaminerade mm. Dessutom 
fungerade inte personkemin mellan be
rörda inom FMV och KA, varför förtro
endet för FMV:s förmåga att upphandla 
önskad båtflotta var snart förbrukad. 

FMV visade sig dock ha ett "ess i 
rockärmen" . Trots att det som "gällde" 
just då, var att båtindustrin skulle göra 
designarbetet, hade FMV påbörjat ett 
eget projektprogram som skulle visa sig 
mycket framgångsrikt. Man hade utveck
lat Stridsbåt 90H som ett eget projekt 
och när de flesta alternativen visade sig 
inte fungera, lanserades den egna design
en. Ett tydligt ingångsvärde var de per
sonförutsättningar som förelåg. FMV:s 
sätt att hantera dessa förutsättningar var 
att skapa en plattform för samarbete 
med användarna på KAl under ledning 
av en medarbetare som var (och är) er
känt bra på att skapa och behålla goda 
relationer. Plattformen i skepnad av en 
s.k. anskaffningsgntpp (ANSGAR =AN
SkaffningsGrupp AmfibieRacer) hade 
representation från alla inblandade 
(FMV, KAl , SK/Skepp) och fungerade 
utmärkt. Processen gav goda och kon
struktiva personleveranser och -effekter. 
saksidan tog en förstklassig teknisk pro
dukt hand om. 

Smyg e 
I slutet av 1980-talet påbörjades ett ban
brytande idearbete inom marinen -
FMV. Den konceptuella grunden lades 
till det Visby-system som idag genomför 

ett omfattande provtursprogram. Det 
tekniska innehåll , som skissades innebar 
så genomgripande förändringar att ovan
liga metoder bedömdes behöva tillgripas. 
Några (av flera) tekniska förändringar 
som man ville implementera var över
gå ng till s.k. sidokölsvävarteknik och ut
formning för extremt låg radarmålarea. 
Dessa förändringar utmanade bl a den 
(hälsosamma) konservatism som omfat
tar många sjömän. Man i n såg tidigt att 
det fanns behov av att testa många tek
niska innovationer och nya koncept ur 
rent tekniska synvinklar och den s.k. 
" testriggen" SMYGE togs fram som en 
teknisk demonstrator. Samma demon
stra tor förmådde även hantera de kon
servativt färgade personförutsättningar
na i flottan , nämligen t ex att man bör ha 
ett plant väderdäck att stå på när man 
förtöjer ett fartyg. Detta däck planerades 
inte på YS2000 men kunde konstateras 
inte behövas då det inte heller fanns på 
SMYGE som fungerade utmärkt i detta 
avseende. Att bygga demonsiratorn 
SMYGE visade sig vara så effektivt att 
FMV fick problem att förklara sig när 
sidokölsvävarkonceptet fick överges på 

rent tekniska grunder. Avsedda person
effekter hade alltså uppn åtts med råge! 

Avslutning 
Min uppfattning är att klokt förändrings
management är en viktig framgångsfaktor 
i praktiskt ledarskap. Jag tror dock inte att 
detta är något som kan läras in genom att 
läsa en bok eller lyssna på ett anförande. 
Jag tror att man kan bli duktigare i detta , 
precis som inom andra områden, genom 
en kombination av teoretiska kunskaper, 
reflektion över bra och dåliga exempel ur 
sin egen karriär och slutligen genom att 
tillämpa en medveten teori , i detta fall om 
förändringsmanagement 

Slutligen anser jag att det är effekti
vast att låta människor få bevisa för sig 
själva och andra att planerade föränd
ringar fungerar praktiskt genom "hands
on"-demonstratorer av olika slag. Vill 
man få nödvändiga personeffekter tror 
jag att man måste låta förändringen visa 
sig realiserbar praktiskt så långt möjligt. 
Jag tror därför att fysiska demonstrato
rer tjänar delta syfte mycket bättre än 
den mest välgjorda datormodell eller si
mulering. 
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Ledamoten 
HÅKAN ANDERSSON 

) Kommendörkapten Hålwn Andersson studerar f n. ryska 
vid Försvarets tolkskola som förberedelse inför två års 
swdier vid de Väpnade Styrkomas Generalstabsakademi i 
Moskva, vilka påbö1jas i augusti 2003. 

Havsövervakning med flyg, en verksamhet i 
skymundan . 
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapels ordinarie sammanträde t 

Stockholm 30 oktober 2002 

Somframgår av rubriken handlar mitt anförande om ett område som varken _är nytt 
eller särkilt uppseendeväckande utan snarare beskriver vardagen. En vardagfylld av 
rutinuppgifter och upprepade, ändlösa spaningssvep. Ämnet presenteras utifrån de 
berörda myndigheterna och dess utrustning och belyser även möjligheten till bättre 
samverkan mellan myndigheter i allmänhet och samordning av havsövervakning 
medflyg i synnerhet. I nästa års budgetpropositionföreslår regeringen Riksdagen.i 
avsnittet om inriktning av Försvarsmakten nämligen bl. a. att" ... samverkan med CI

vila delar av Totalförsvaret skall ökas" 1• Jag tar detta för intäkt till att dels fördju
pa de samarbeten som redan idag finns mellan olika myndighete~ t. ex. mel~an Fö:_
svarsmakten och Kustbevakningen, dels till att inleda samarbete mom omraden dar 
respektive myndigheter genomför verksamheter enskilt; sådana som idag till del sker 
parallellt. Ett sådant område är havsövervakning med flygplan. Idag genomförs det
ta både av Försvarsmakten och av Kustbevakningen. Visserligen har myndigheterna 
i sina respektive instruktioner för verksamheten skilda uppgifter, men med ett utökat 
samarbete borde en gemensam och delad resurs, kunna ge underlag till lösandet av 
båda myndigheternas uppgifter. 

Ma rin ens flygväsende bildades år 1915 
och redan från början var uppgifterna~ 
spanin g, bevakning och eldledning. Idag, 
när vi skriver år 2002, och det moderna 
marinflyget ingår i Försvarsmaktens he
likopterflottilj är de ursprungliga upp
gifterna i högsta grad fortfarande aktu
ella. 
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Havsövervakning 
Tota lförsvaret stä lls idag inför en föränd
rad hotbild, där vi förutom ett militärt 
väpnat angrepp även skall kunna möta 
angrepp från andra aktörer. Medlemska
pet i Europeiska unionen har medfört att 
vi idag, i samverkan med övriga medlems
stater, har ett större övervakningsområde 

än tidigare. Tillsammans kräver detta ett 
vidgat synsätt när det gäller lösandet av 
Försvarsmaktens uppgifter och detta gäl
ler även havsövervakning. Vår nomenk la
tur och taktikreglementen beskriver idag 
havsövervakning som Spaningsflygverk
samhet för att övervaka större havsområ
den, främst med avsikt att klarlägga före
komst av fartyg och fartygsrörelser inom 
den avspanade ytan2

• Vidare har vi även 
lärt oss att i de flesta typer av sjökrigsföre
tag ingår något moment av spaning och 
övervakning. Den havsövervakning vi i 
morgon skall lösa är förändrad avseende 
hur och under hur lång tid , vi skall lösa 
uppgiften. Det finns ett ökat behov av när
varo i området i fredstid och målen kom
mer vara av annan art. Tidigare, när vi i 
huvudsak spanade efter en invasionsstyr
ka kunde detta lösas med intermittent 
närvaro i området, då denna måltyp tyd
ligt avvek från normalbilden. För att ska
pa en normalbild, där vi kan upptäcka av
vikelser i små, enstaka mål, kanske inte 
ens militära sådana, krävs en större närva
ro. Denna närvaro behöver nödvändigtvis 
inte vara en uppgift för enbart Försvars
maktens enheter utan kan med fördel de
las med andra myndigheter. På motsva
rande sätt bör Försvarsmakten i högre 
grad kunna stödja övriga myndigheter i 
lösandet av deras uppgifter. Detta för att 
bidra till den informationsöverlägsenhet 
vi inom den nätverksbaserade strukturen 
så ofta återkommer till. En utveckling av 
begreppet havsövervakn ing borde då 
komma att inrymma 
~ gränsövervakning (på och under 

ytan ) 
~ miljöövervakning 
~ fiskeriövervakning 
~ övervakning av sjösäkerhet 
~ rädd ningstjänst (liv- och miljörädd

ning) 

~ meteorologi- och hydrografiövervak
ning och 

~ taktisk ledningsfunktion (inklusive 
Aircraft Coordinator, ACO). 
Gemensamt för uppgifterna är att 

den insamlade spaningsformationen do
kumenteras och kan distribueras vidare i 
nära realtid till såvä l staber och samver
kande enheter inom flera olika myndig
heter. 

Flygburen övervakning 
Flygövervakning av sjöterritoriet har för
del av att stora ytor snabbt kan överva
kas samtidigt som punktinsatser kan ge
nomföras. F lygburen övervakning ersät
ter inte utan kompletterar övriga land
och fartygsbaserade spaningssystem. De 
flygande systemen kan utgöras av satelli
ter och andra typer av obemannade far
koster (unmanned aerial vehicle, UAV), 
flygplan och helikoptrar. De olika syste
men har a ll a både för- och nackdelar. Ex
empelvis övervakar satell iter stora områ
den och är en bra grund till att skapa en 
övergripande lägesbild utifrån men till 
en hög investeringskostnad. satellitinfor
mation delas därför idag mellan fl era 
länder bl.a. för väder uppföljning. 
UAV:er prövas i dag av Försvarsmakten , 
men det är främst s.k. tak tiska UAV:er 
avsedda att utnyttjas inom begränsade 
land- och kustområden, som prövas. För 
övervakning av havsområden torde 
UA V: er med bättre uthåll ighet och räck
vidd vara mer ändamålsenliga. För när
varande pågår det inte sådan provverk
samhet idag i Sverige. Detta utesluter 
dock inte att vi på si kt kommer att ha 
dessa typer av UAV-system tillgängliga i 
lande t. Helikoptern har en stor förd el i 
att den fö rutom att övervaka och upp
täcka även direkt på plats kan överföra 
personal till fartygen för olika ändamål. 
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Helikopterns nackdelar är den låga far
ten och den begränsade uth ålligheten . 
Till del kan nackdelen med uthållighet 
reduceras genom frambaseringav under
hållsresurser till kust eller ombord på 
fa rtyg men detta kräver då att särsk ilda 
resurser avdelas för detta. 

Är då flygplan den bästa 
kompromissen? 
Många länder har valt att idag satsa på 
flygplan , men långsiktigt är det kanske 
inte det bästa altern ativet. När fas ta spa
ningsstationer, fartyg och UAV:er har ut
vecklats med sådan räckvidd och uthål
lighet att närvaro i området ändå kan lö
sas på e tt spanings- och kostnadseffekti vt 
bra sätt minskar betydelsen av de förde
lar flygpl anen idag har. Fram tills dess 
har flygplan en ett försprång gentemot de 
andra systemen. Flygplan har goda möj
ligheter att både övervaka, följ a och do
kumentera verksamhet till sjöss. De kan 
snabbt skifta operationsområden och 
kan dynamiskt förses med olika utrust
ningsalternativ. Vidare kan flygplan 
snabbt skifta mellan olika roll er, exem
pelvis från spaning och målrapportering 
av ytmål till undervattensspaning. Detta 
rollbyte kan ske under ett och samma 
flygpass. F lygplansystemen kan utgöras 
av förhållandevis enkla flygplanstyper 
vilket har en positiv effekt på ekonomin . 
Flygplan har dock även de begränsningar 
avseende maximal uthållighe t och räck
vidd men då våra farvatten kan anses 
vara relativt begränsade så kan den be
gränsningen hanteras med e tt anpassat 
taktiskt uppträdande. 

Utrustning 
Flygplan kan i stort sett utrustas med alla 
typer av sensorer men de skallnaturligt
vis vara anpassade för aktue ll uppgift. 
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Sensorer idag tenderar till at t bli a llt mer 
komplexa och därmed stiger kostnader
na så det är viktigt att utröna det ver kliga 
behovet fö re ett flygplan utrustas med 
sensorer. Grundstommen utgörs av led
ningssystem och kommunikationssys
tem. Ledningssystemet skall inte bara 
kunn a hantera egen sensorinformation 
utan även kunna ta emot och bearbeta 
extern information , bearbeta den och om 
efterfrågan finns, delge den . 

Radarutrustningar kan vara av varie
rande typer och både kort- och långräck
vield iga utrustnin gar används. Efte rhand 
som radarutvecklingen går framåt , ökar 
användningen av bildalstrande radar. 
För miljöövervakning används idag ofta 
en sidtittande radar (SLAR) som har för
måga att upptäcka föroreningar på vat
tenytan t.ex . olj a. 

Optroniska sensorer är viktiga för 
identifiering och dokumentation . Inom 
det visuella området används operatör
ens eget öga kompletterat med kikare, 
bildförstärkare och olika typer av kame
ror. De infraröda sensorerna (IR) har en 
bra förmåga a tt upptäcka även små fö re
mål genom de temperaturskillnader som 
föremå len ås tadkommer i och på vattnet. 
Någon typ av !R-sensorer används idag i 
de flesta länders flygplan . D e är olika ty
per av sökande och bildalstrande värme
kamerasystem såsom l RLS (In fraRed 
Line Scanner), FUR (Forward Looki ng 
InfraRed) och även målfö lj ande som 
IRST (InfraRed Search and Track) . 
Aven det ultravioletta ljuset utnyttjas i 
sensorer. UV-sensorn mäter vattenytans 
reflektionsegenskaper och t.ex. olja re
flekterar UV-ljus bättre än en ren vatten
yta och kan därigenom detek te ras. 

signalspaningsutrustningar (SIS) ger 
tillsammans med övriga sensorer en bra 
möjlighet att inte bara upptäcka och följa 

mål utan även klassificera och identifie ra 
mål på långa avstånd . Genom att kombi
nera t. ex . radar och SIS information kan 
mål identifieras och särskilt kan mål utan 
intresse på ett tidigt stadium sållas bort. 
Därmed behöver inte långa anflygningar 
för identifiering göras, utan flygtiden kan 
istä ll et koncentreras på de intressanta 
målen. Bojar för hyd raakustisk spaning 
används i stor utsträckning för ubåtsspa
ning men även för spaning efter ytfartyg. 
Det finns både aktivt sändande bojar och 
passivt lyssnande bojar. Idag utveck las 
även bojar för andra ändamål till exem
pel för vatten- och oljeprovtagning. 

Magnetsökande utrustning, s.k. Mag
netic Anomaly D etector (MAD) an
vänds främst till att spana efter ubåtar 
och olika tek niker prövas för att förbä tt
ra effektiviteten hos dessa sensorer. 

E tt antal olika system för laserspa
ning i vatten utvecklas även. Genom att 
utnyttj a laserljusets egenskaper kan oli
ka skiktningar och föremål i vattnet upp
täckas. Systemen har dessutom god för
måga att kartera sjöbotten ner till ett 
djup av ca 30 m som kan användas som 
underl ag vid sjökortsframställning. Detta 
ligger utan för övervakningsuppgiften, 
men jag anser att det är värt att nämnas 
här, då det är ett bra hjälpmedel vid in
satser i nya operationsområden där sjö
kortsunderlaget är dåligt och nya sjökort 
snabbt måste fram. Detta kan komm a att 
bli en viktig funktion för en svensk marin 
insatsstyrka i internatione ll tjänst. Sve
rige tillhör idag ett av de ledande länder
na inom laserspaning i vatten. Flygpla
nen bör fö r egenskydd förses med var
nar- och motmedelsystem (VMS). Ett så
dant system kan innehå ll a radar- , IR-, la
ser- och rabattskottsvarnare samt mot
mede l såsom aktiva störare, remsor och 
facklor. 

Försvarsmaktens ubåtsjaktflygp/am 

Svenska övervakningsflygplan 
Försvarsmakten har idag ett ubåtsjakt
flygplan SH 89, sex luftbevakningsflyg
plan SlOOB Argus med FSR 890 och två 
signalspaningsflygplan S102B Korpen. 
Härutöver löser Försvarsmaktens 
stridsflygpl an vissa uppgifte r inom ra
men för havsövervakningen. Parallellt 
med Försvarsmaktens flygverksamhet 
opererar Kustbevakningen tre övervak
ningsflygplan av typ CASA C-212 (sam
ma typ som SH 89). En liten men väl ut
nyttjad res urs är Frivilliga flygkåren 
(FFK), som genomför ett stort antal 
fl yguppdrag med lätta enmotoriga pri
vatfl ygplan. 

Flygplanet som är infä llt i bild nr l är 
SH 89 (CASA C-212) , ett tvåmotorigt 
propellerflygplan med fem mans besätt
ning- en taktisk officer, två sensoropera
törer och två piloter. Flygplanets ur
sprungliga uppgifter är inom ubåtsskydd 
med främst hydraakustisk spaning. På se
nare år har flygplanet alltmer utnyttjats i 
underrättelseföretag för havsövervak
ning och målrapportering av fartyg både 
på och under ytan . J dessa fa ll utnyttjas 
flygplanets alla sensorer - radar, hydro
fonboj ar och FLIR i informationsin
hämtningen. 
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Samverkande myndigheter 
Övervakning, uppföljning och kontroll är 
en uppgift både för Försvarsmakten och 
för andra myndigheter. Ansvarsfördel
ningen mellan myndigheterna framgår av 
respektive myndighets instruktion för 
verksamheten och i årliga regleringsbrev3. 

Det har under åren genomförts ett antal 
utredningar som behandlar övervakning 
av maritim verksamhet. 1996 lämnade 
Sjöverksamhetskommitten sitt betänkan
de "Sta tens maritima verksamhet"4 och 
1998 lämnade Statens räddningsverk sin 
rapport "Samordnad sjöinformation"5. 

Dessa utredningar har bl.a. bidragit till att 
det 1999 i proposition Del nya Försvaret 
aviserades behov av en bättre samordning 
av informations- och underrättelsetj äns
ten inom sjöövervakningfunktionen. Re
sultatet av detta kan vi idag se i den sam
verkan mellan myndigheter som idag 
finns avseende utbyte av sjöinformation 
och gemensam lägesbild av verksamheten 
till sjöss. Samverkan innebär bl. a. att Kust
bevakningen ansvarar för att sammanstäl
la de civila myndigheternas behov av sjö
övervakning och sjöinformation7

• Vidare 
skall Försvarsmakten i fredstid saml a in , 
bearbeta och lämna Kustbevakningen sjö
lägesinformation sammanställd för civila 
behovs. Utöver detta finns även samar
betsavtal mellan Sverige och andra kust
stater runt Östersjön att byta sjölägesin
formation mellan nationerna. Dessa sam
arbetsavtal omfattar så väl gränsskydd 
som miljöövervakning och miljöskydd . 

Betydande aktörer inom sjöövervak
ning är förutom Försvarsmakten och 
Kustbevakningen - Tullverket, Fiskeri
verket, Sjöfartsverket och Statens rädd
ningsverk. Polisväsendet har också en ut
veck lad verksamhet i sjöpolisen, som 
främst utnyttjas i skärgårdsområden. 

Andra aktörer, som kanske inte är 
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lika självklara, är Naturvårdsverket, Sta
tens meteorologi ska och hydrologiska in 
stitut samt Statens geologiska undersök
nmg. 

En gemensam statlig resurs 
statsmakterna måste fortsatt stödja myn
digheterna i att ytterliggare öka informa
tionsutbytet sinsemellan samtidigt som 
myndigheterna måste våga ge tåg avse
ende sin egen integrite t och till åta sig att 
i vissa delar bli beroende av en annan 
myndighets information. Ambitionen att 
vara självförsörjande kommer fortsätt
ningsvis att bli kostsamt samtidigt som 
de to tala statliga resurserna inte utnytt
jas till fullo. Pågående samarbete mellan 
myndigheterna visar att de t är fullt möj
ligt att dela på resultatet av havsövervak
ning och jag anser att myndigheterna i 
större utsträckning gemensamt även kan 
disponera själva spaningsresurserna, i 
detta avseende, flygplan och personal. 

statsmakterna bör överväga att skapa 
en för myndigheterna gemensam flygen
het som opererar de flygande resurserna . 
Vilken myndighet som skall vara huvud
ansvarig är naturligtvis av stort intresse 
och kräver en särskild diskussion. Klart 
är väl dock att det förmodligen minst 
kommer att finn as lika många uppfatt
ningar om huvudmannaskapet som det 
finns myndighetschefer. Skulle inte en 
organisatorisk sammansl agning vara 
möjlig, bör åtminstone krav ställas på 
samverkan mellan myndigheter avseen
de materielanskaffnin g för att minimera 
underhålls- och driftkostnader, personal 
och utbildningskostnader. 

Kustbevakningen arbe tar för närva
rande med att ta fram underlag till att 
omsätta sina tre flygplan. Nuvarande 
flygplan är slitna , begränsade i fartregis
ter och har dålig räck vidd . Samtidigt har 

Kustbevakningens operationsområde ut
ökats. Schengen-konventionen och ökad 
övervakning av fi skfartyg i No rdostat lan
ten (Nordostatlantiska fiskerikommissi
onen NEAFC) ligger bl. a. bakom utök
ningen av operationsområdena. För
sva rsmaktens ubåtsjaktflygplan behöver 
även det någon typ av livsuppehåll ande 
åtgärd e ller omsättning. Sensorer och 
kommunikation i SH 89 är anskaffade 
under 1980- och 90-talen och är idag ål
derstigna och slitna. Här borde det finnas 
effektvinnande besparingar att gö ra om 
myndigheterna kan genomföra en ge
mensam omsättning av [l ygp lansparken. 
Försvarsmakten och Polisen har nyss ge
nomfört anskaffning av ny lätt helikop
ter. Initi alt försökte myndigheterna att 
genomföra anskaffningen gemensamt 
men av olika skäl, bl.a. skillnader i krav 
och tid för leverans, gick detta inte att ge
nomföra gemensamt. Frågan är om stats
makterna har råd att upprepa detta en 
gång till eller om man inte bör ingripa 
och först unelersöka möjlighete rn a till en 
gemensam omsättning. 

Utveckling 
På motsvarande vis som våra övriga svens
ka marinstridskrafters förmåga att uppträ
da i grunda och kustnära vatten är unik och 
internationellt efterfrågad så har Sverige 
även elen förmågan avseende havsöver
vakning med tlyg. Våra enheter har kun
skap och erfarenhet av sensorutnyttj ande i 
grunda vatten och har goda kunskaper i att 
tolka insamlad information. 

Kan vi merutnyttja befintliga 
flygplan'? 
Av de sex S lOOB Argus med FSR 890 
som Försvarsmakten har, är två stycken 
utl ånade till Grekland. l svenskt utföran
de, opererar Argus utan systemoperatör 

ombord och länkar radarinformationen 
vidare till flygvapnets stridsledningscen
tral StriC. De två flygplan som är utlåna
de till Grekland bar däremot modifierats 
med operatörsplatser om bord. Argus är 
en bra plattform fö r Sverige att utveckl a 
vidare. Vi skull e kunna komplettera flyg
planen med andra sensorer och i likhet 
med grekerna, förse flygplanen med sen
soroperatör ombord , för att öka förmå
gan till havsövervakning. 

Oavsett vilken lösn ing vi väljer, nyan
skaffning e ller modernisering, enskilt e l
ler mynd ighetsgemensamt så bör fl ygp la
nen ha som inriktning att utrustas med 
motsvarande typ av lednings-, kommuni
kations- och senso rsystem som Försvars
maktens nya helikoptrar HKP 14 och 
HKP 15, korvett Visby, ubåt Viking eller 
JAS 39 Gripen. Detta fö r att öka redun
elansen av tillgänglighet, unelerhåll och 
personal och inte minst viktigt, möjlighe
ten till gemensam utbildning. 

Reflexion 
Den förändrade hotbild vi idag konfron
teras med, kräver större närvaro till sjöss 
med lång uthållighet. l dag övervakar 
Försvarsmakten sjöterritoriet med land
stationer, fartyg och flygplan. Av de civil a 
myndigheterna är Kustbevakningen den 
enda myndigheten som i dag bar resurser 
för att göra likaledes. Gemensamt är 
dock att dessa myndigheters resurser 
inte är dimensione rande för att uppträda 
i det allt större operationsområden och 
för de mer varierande uppgifter som idag 
krävs. Hur detta i fra mtiden skall lösas 
finns det flera tankar runt men en del
komponent som bör ingå är havsöverva
kande flygplan. 

Den förnyelse som Försvarsmakten 
för närvarande genomgår är nödvändig 
och ur ett marint perspektiv bör medel 
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till omsättning av havsövervakningsflyg
plan avdelas. Försvarsmaktens enda flyg
plan , SH 89, närmar sig snabbt den tid
punkt då antingen en modernisering el
ler pensionering är aktuell. Utvecklings
kostnaderna för nya system tenderar att 
växa i takt med att komplexiteten i syste
men ökar. En mer må linriktad samver
kan mellan beställande myndigheter bör 
eftersträvas för att inte utvecklings- och 
anskaffningskostnaderna skall utgöra 
hinder för uppgifternas lösande. I de fall 
olika myndigheter inte kan anskaffa lika 
materielsystem bör strävan vara att så 
långt som möjligt utnyttja gemensamma 
delsystem och komponenter för att mini
mera de totala underhållskostnaderna. 
Vägvalen bör inte enbart ses från ett för
svarsmaktsperspektiv utan också från ett 
vidare helhetsperspektiv. Samverkan får 
dock inte bli ett självändamål utan res
pektive myndighet måste ställa sig frågan 
- Vad tjänar vi på detta? -innan en ge
mensam lösning beslutas. 

Havsövervakning med flygplan torde 
vara ett bra exempel på när myndighe
terna borde slå sig samman och gemen
samt utveckla materiel och personal 
samt genomföra en gemensam materiel
anskaffning. Dagens system är delade på 
olika myndigheter och det finns e tt antal 
svårigheter som måste övervinnas innan 
systemen till fullo kan utnyttjas gemen
samt. Visst krävs det politiskt mod och 
vilja för att genomföra detta, men jag an
ser att det idag finns tillräckligt många 
signaler- både politiska och inom myn
digheterna - som stödjer en utveckling 
som jag här beskriver och att det bör 
vara genomförbart. De uppgifter, som 
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skall lösas, är beroende av omvärldsut
vecklingen men havsövervakning består 
till stor del av ständigt pågående verk
samhet som skall utföras såväl vid nor
mal hotbild som vid ett ökat hot. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets val
språk lyder "Med förstånd och styrka". 
Jag hävdar, att om myndigheterna ge
mensamt bättre skulle kunna utnyttja 
statsmakternas samlade resurser, kan en 
effektivare och mer kostnadseffektiv 
övervakning och kontroll av sjöterrito
riet etableras. 

Noter 
l Budgetpropositionen för 2003, Utgiftsområ
de 6, kap 3.8.4 Inriktning s 48, Regeringens 
proposition 2002/03:5, Stockholm 2002. 

2 Nomen FM, Försvarsmakten l999. 

3 Regeringens instruktioner till myndigbeterna 
beslutas i förordning och regleringsbrev. 
Dessa kan bl.a. läsas via Internet på regering
ens (www.regeringen .se) och ekonomistyr
ningsverkets (www.esv.se) webbsidor, okt-
2002. 

4 Statens maritima verksamhet, SOU 1996:41; 
Betänkande av Sjöverksamhetskommitten, 
Stockholm1996. 

5 Samordnad .\jöinformation, ?30-225198, Ut
redningsrapport av Statens riiddningsverk, 
Karlstad 1998. 

6 Det nya Försvaret, proposition 199912000:30, 
kap 9 Övriga frågor , s 148-150, Stockholm 
1999. 

7 statsliggaren för år 2002, Utgiftsområde 6 
Totalförsvar, regleringsbrev för Kustbevak
ningen, s 146, Slackholm 2002. 

8 Förordning (2000/555) med instruktioner till 
Försvarsmakten, 4§, Försvarsdepartementet 
2000- 06-05. 

Korresponderande ledamoten 
ÅKE HOLMQUIST 

Fil doktor Åke Holmquist är ständig sekreterare i Kungl. 
Musikaliska Akademien 

Havets musik 
Inträdesanförande håller vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i 
Stockholm 15 november 2002 

Över ändlösa oceaner framgungar havsvinden
breder ut sina vingar natten och dagen, 
höjer och sänker sig 
över de eviga havens gungande golv, 
Det nalkas morgonen 
eller det nalkas aftonen 
och havsvinden känner i sitt ansikte -landvinden. 

klockbojarna tona morgon och aftonsånger, 
en kolångares rök 
eller en fenicisk beckelds rök dunstar vid horisonterna , 
ensam manet gungar med blålysande rötter tidlös omkring. 
D et nalkas afton e ller morgon. 
Harry Martinsson 

En dikt om havet av Harry Martinsson. En av många där havet, oceanen har inspire
rat diktaren att med orden fånga och uttrycka alla dess innebörder: havet som natur, 
havet som själens spegel, havet som metafysisk föreställning. Det oändliga, tidlösa, 
ogripbara, men också färger, ljus, rörelser. Havet som källaför det konstnärliga ska
pandet har funnits lika länge som medvetandet om dess existens. Diktaren kan ut
trycka sina känslor inför och av havet med orden och målarenfånga dessfärger och 
rörelser med sin pensel och sina färger. M en hur är det för den skapande musikern? I 
Martinssons diktfinns en musikalitet som inte bara gäller "klockbojarna tona mor
gon och aftonsånger" utan en rytmisk pulsfångad i orden ''framgungar", "höjer och 
sänker sig" "de eviga havens gungande golv", en puls som utan vidare skulle kunna 
genomströmma en musikalisk komposition. I Martinssons hav finns en starkt närva
rande musikalitet, en sång, en rytm skapad av havet själv, av dess ljud och rörelser. 
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För tonsättaren blir därför havet som så
dant musik. Havet som ljudalstrare med 
fräsande bränningar, dånet från storm
drivna vågor eller den odefinierbara ton 
eller klang som alltid är närvarande. Ha
vet är rytm i dyningarnas jämna puls eller 
vågornas polyrytmiska mönster. Havet 
har också sitt eget partitur: den synliga 
ytan som likt en melodi häver sig uppåt 
och nedåt och under den underström
marnas komplexa kontrapunkt. Om man 
frågar tonsättare vad havet betyder för 
dem, så är det just denna musikalitet hos 
havet som uppmärksammas och att den
na havets egen musik möjliggör ett ska
pande som inrymmer såväl naturfeno
men med stormar och stillhet som meta
fysiska uttolkningar och mänsklig käns
lovärld. 

Hur har då havet och havets musik 
återgetts i den västerländska tonkon
sten? För att kunna besvara den frågan 
fullt ut skulle jag behöva långt mer ut
rymme än vad som nu står mig till buds 
och jag skall därför begränsa mig till någ
ra aspekter på frågeställningen och också 
exemplifiera med några korta ljudande 
citat. Den 22 december 1808 uruppfördes 
i en utkyld teaterlokal i Wien ett antal 
verk av Beethoven. Det var en i ordets 
verkliga bemärkelse nutida musik kon
sert som varade i över fyra timmar. Ett av 
verken var en symfoni, som inte bara 
skilde ut sig från Beethovens övriga sym
fonier utan från den symfoniska genren 
överhuvudtaget. I stället för de vanliga 
fyra satserna var det fem och varje sats 
hade fått en rubrik. Det var den s. k. Pas
toralsymfonin och i den kunde åhöraren 
klart och tydligt höra fåglars kvitter, åsk
väder och en bäcks porlande. Men Beet
hoven ville inte att musiken skulle upp
fattas som en konkret, programmatisk 
skildring av livet på landet och därför 
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skrev han ned i skisserna till symfonin ett 
slags lyssnaranvisningar: 

"D et överlämnas åt lyssnaren att upp
täcka situationen . .. Varje slags tonmåleri 
i instrumentalmusiken går förlorad om 
den förs för långt. .. Till och med utan en 
beskrivning kan man känna igen alltsam
mans, ty det är uttryck mer för känslor än 
för måleri". Samma tankegångar var den 
franske tonsättaren Hector Berlioz inne 
på då han vid uruppförandet 1830 av sin 
Fantastiska Symfoni angav ett program 
som utgick från de enskilda satserna som 
liksom hos Beethovens Pastoralsymfoni 
hade rubriker: "Avsikten med program
met är inte ... att ge en detaljerad berät
telse om vad tonsättaren har försökt att 
göra med orkesterns hjälp. Det är precis 
tvärtom: Programmet har gjorts för att 
fylla ut de hål, som måste uppstå i den 
dramatiska utvecklingen på grund av den 
musikaliska formuleringens begräns
ning". Berlioz ansåg att det var fullt legi
timt att musiken imiterade naturens ljud 
och hänvisade bl a till Beethoven, men 
utfärdade samtidigt en varning. Ett miss
bruk vore farligt och även en lyckad imi
tation kunde komma "väldigt nära paro
din" . 

Claude Debussy, som komponerade 
den stora havssymfonin La Mer, var inte 
heller främmande för att musiken kunde 
beskriva naturen eller återge intryck av 
denna: "Varje ljud du hör runt dig, kan 
reproduceras. Allt det ett skarpt öra kan 
uppfatta av rytmerna i den natur, som 
omger oss, kan återges musikaliskt". Men 
precis som Berlioz menade Debussy att 
imitationen inte fick drivas för långt utan 
måste vara inriktad på att uttrycka "den 
mysteriösa samklangen som finns mellan 
natur och fantasi". Musik kunde enligt 
Debussy aldrig förklaras med intellektet 
och han avvisade teoretikers och kritik-

ers försök att genom analys och disseke
ring nå fram till en förståelse av konst
verket. Han menade att "musiken är en 
mysteriös form av matematik, vars ele
ment avletts av det oändliga. Musik är ut
tryck för vattnets rörelse och vindarnas 
lek . Det finns inte något mer musikaliskt 
än en solnedgång". 

Beethoven, Berlioz och Debussy be
rör ett av de mest kontroversiella be
greppen inom konstmusiken, nämligen 
den s.k. programmusiken. Musik med ett 
uttalat program har under historiens 
gång ställts mot icke-program musik, ab
strakt eller "ren" musik och har därvid 
ofta värderats nedlå tande. Programmu
sikens kritiker menar att god musik inte 
behöver några vägledande beskrivning
ar. Vad den handlar om beror på lyssnar
ens upplevelser och fantasi. Vad som för 
en lyssnare kan uppfattas som ett upp
rört hav kan för en annan ha en helt an
norlunda betydelse. Eller som Robert 
Schumann fastslog i ett berömt yttrande: 
"Låt mig framför allt höra, att du har ska
pat en bra musik, så skall jag nog efteråt 
ha glädje av ditt program." 

Men programmusik är inte ett enhet
ligt begrepp. Förutom en beskrivande 
programmusik som har ett beledsagande 
program eller en text som t ex Berlioz' 
Fantastiska Symfoni och Smetanas bio
grafiska stråkkvartett U r mitt liv, finns en 
programmusik som i första hand vill 
väcka stämningar och känslomässiga 
upplevelser av företeelser, händelser el
ler naturen. Många av de havsmusikalis
ka verk som komponerats kan hänföras 
till denna kategori. Jag tänker på Debus
sy La Mer, Benjamin Brittens Havsmel
lanspel, Hugo Alfvens En skärgårdssä
gen och Gösta Nystroems Sinfonia del 
mare. slutligen finns just den program
musik som direkt imiterar naturen , som 

t ex fågelkvittret i Beethovens Pastoral
symfoni, åskvädret i Berlioz' Fantastiska 
symfoni och ovädret i Richard Strauss' 
beskrivning av Alperna i den väldiga 
Alpsymfonin. Många tonsättare som har 
haft en programmatisk ide vid skapandet 
och som gett verket eller enskilda satser 
titlar har ofta våndats över att upplevel
sen av musiken skulle bli lidande av ett 
lyssnande som inriktades på att upptäcka 
och följa med i programmet. De har där
för försökt tona ned den programmati
ska iden , som t ex Berlioz, eller har låtit 
meddela att programmet gjordes upp 
först när musiken var färdigkom ponerad. 
I sina pianopreludier, t ex de berömda 
Flickan med linhåret och Den sjunkna 
katedralen, lät Debussy trycka titlarna 
efter verkens sluttakt för att framföran
det inte skulle distraheras av ett pro
graminnehålL 

Musik som anknyter till eller inspire
rats av havet hör främst hemma i 1900-
talet. Inte oväntat är det hos tonsättare 
som bott och verkat med havet som gran
ne som vi möter havets musik. I det 
havsomflutna Storbritannien gäller det 
tonsättare som Edward Elgar, Ralph 
Vanghan Williams, Benjamin Britten och 
många fler och i Frankrike med både At
lantkust och Medelhavskust framförallt 
Claude Debussy. Men även i länder med 
en inte lika påtagligt fysisk närvaro av 
havet finner vi havstonsättare, som t ex 
den ryske Alexander Glazunov och den 
finländske tonsättaren Uno Klami. I 
Sverige är det främst tre kompositörer 
som uttryckligen har hänvisat till havet 
som en viktig inspirationskälla: Hugo 
Alfven, Gösta Nystroem och Ture Rang
ström. 

1900-talets stora havsmusik är utan 
tvekan Claude Debussys La Mer, ett 
symfoniskt verk i tre satser med titlarna 
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Från gryning till middag vid havet, Vå
gornas lek och Vindens och havets sam
tal, som uruppfördes 1905. Debussy var 
son till en sjöman och livet igenom var 
han så passionerat förälskad i havet att 
åsynen av det paralyserade hans kreativi
tet. Så större delen av kompositionsarbe
tet med La Mer förlade han till Paris. Det 
hav vi hör och ser i verkets inledning är 
en havsyta i stillhet och lugn. Oändlighet 
och skönhet var Debussys egna ord om 
sin gamle vän havet: 

Musikillustration nr l 

Samtidigt som Debussy arbetade på La 
Mer var på andra sidan Engelska Kana
len Ralph Vaughan Williams i full färd 
med att komponera sin första symfoni , 
en Havets Symfoni för sopran, baryton, 
kör och orkester till dikter av Walt Whit
man. Men inledningen är någonting helt 
annat än Debussys stilla hav. Första sat
sen bär titeln "A Song for all Seas, all 
Ships" och börjar med en mäktig fanfar 
till orden "Behold, the sea itself". En kri
tiker skrev efter uruppförandet 1910 att 
de två inledande ackorden nästan åstad
kom en visuell verkan, som om en ridå 
hade öppnats och uppenbarat den väldi
ga, oändliga oceanen: 

Musikillustration nr 2 

Denna mäktiga åkallan av havet möter vi 
en sång av Gustaf Nordqvist, som konst
närligt inte på något sätt kan mäta sig 
med Vaughan Williams mästerverk men 
som tack vare Jussi Björlings kongeniala 
tolkning har motstått tidens tand. När 
Jussi, med all den emotionella kraft och 
inlevelse som bara han var i besittning av, 
sjunger orden Till havs, till havs, till 
storms, du djärva jakt, är det lätt att bort-
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se från musikens patetiska karaktär: 

Musikillustration nr 3 
Havet och den svenska skärgården var 
viktiga inspirationskällor för Hugo Alf
ven som ofta vistades i det yttersta havs
bandet. 1901 komponerade han en svit av 
pianostycken som han kallade Skär
gårdsbilder. Hans stora havsverk är den 
symfoniska dikten En skärgårdssägen 
och den Fjärde symfonin "Från havsban
det". Om tillkomsten av En skärgårdssä
gen berättar A lfven i memoardelen Tem
po furioso. Efter att ha fullbordat rapso
din Midsommarvaka hösten 1903 ville 
han komponera en helt annan slags mu
sik: 

"Åter dök Stockholms skärgård fram 
för min syn, men denna gång i höstlig, 
dyster skrud. Jag längtade att skriva 
ett epos, som skulle skildra dess natt
liga tragik i storm och i månglitter 
över sund och vida fjärdar; jag ville 
skildra något av det jag själv upplevat 
där ute i havsbandet." 
Alfven reste ut till "min ungdoms 

käraste dröm- och arbetsplats" Ettsten 
och på några veckor fullbordade han En 
skärgårdssägen. Till det tryckta partitu
ret bifogade han en programbeskriv
ning: 

"Den symfoniska tondikten En skär
gårdssägen är trots den episka titeln 
en lyrisk tonmålning, skildrande havs
bandet i nattlig höststämning med 
glittrande månljus, med vräkande 
oväder, i drömmande stillhet och i 
kamp för livet- en skildring som sam
tidigt låter naturbilderna genomgåen
de erbjuda en motsvarighet till den 
mänskliga lidelsens mörka lycka" . 
Visst är En Skärgårdssägen" en ton-

målning där vi kan lyssna av havets alla 
stämningslägen. Men Alfven ville inte att 

musiken skulle uppfattas som imiterande 
programmusik utan att "ljudsättningen " 
av havet och havets musik handlade om 
mänskliga känslor. En Skärgårdssägen är 
liksom La Mer en stämningsskapande 
programmusik, där havet är själens spe
gel. I musikens inledning råder verkligen 
den nattliga höststämning och drömman
de stillhet, som Alfven beskrev: 

Musikillustration nr 4 
Liksom Hugo Alfven var Gösta Ny
stroem (1890-1966) också målare. Båda 
tog därför intryck inte bara av havets ljud 
utan också av dess bilder, färger och lin 
jer. I likhet med Alfven var han osäker på 
om han skulle välja målarbanan ell er bli 
tonsätta re. Han reste t i Il Paris 1914 och 
studerade där måleri tillsammans med 
Isaac Gri.inewald och Einar John. När 
han för andra gången reste till den frans
ka huvudstaden påverkades han i sitt 
måleri av kubisterna Georges Braque 
och Fernand Leger. Han stannade i Paris 
ända fram till 1932 och musiken tog nu 
överhanden. Claude Debussy, Maurice 
Ravel, Arthur Honegger och Igor Stra
vinsky blev hans främsta musikaliska 
källor och föredömen. 

Att leva och komponera vid havet var 
en nödvändighet för människan och 
konstnären Nystroem. I sin memoarbok 
"Allt jag minns är lust och ljus" skrev 
han: "Jag kan inte leva och företa mig nå
gonting om jag inte får bo vid havet, det 
enda ... Där, där borta och ännu längre än 
där borta mellan tusenden av horisonter 
slingrar sig farvägar kors och tvärs mot 
främmande länder och världsdelar. Jag 
lyssnar. .. " Det är därför inte förvånande 
att Nystroem kanske är vår främste havs
tonsättare. Den första havsmusiken var 
den symfoniska dikten Ishavet, kompo
nerad i Paris 1924/25 , inspirerad av en ti-

digare resa på ett valfångstfartyg till 
Spetsbergen, Grönlands östkust och Jan 
Mayen. 1934 kom nästa havsmusik: musi
ken till Shakespeares Stormen som Gö
teborgs stadsteater hade beställt för sin 
invigning. Den fysiska närvaron till havet 
-Nystroem, som vid den här tiden bodde 
på ön Hyppeln i den bohuslänska skär
gården - var en förutsättning för att in
spirationen skulle infinna sig: "Jag gick 
upp på nätterna ibland och tog mig ut till 
klippavsatserna på nordsidan av ön och 
stod e ller satt där i timmar för att få just 
den första, rätta impulsen. Det blev 
många nätters väntan. Men till slut fick 
jag impulsen, där utifrån hörde jag sire
ner sjunga i kapp med havets dånande, 
stigande och fallande rytm. Och en gång 
fäst på papperet som ide flöt det hela se
dan fram i violiners vinande, basuners 
och horns tritontutande, åskors dån och 
sireners sång": 

Musikillustration nr 5 

1948 fullbordade Nystroem sin tredj e 
symfoni Sinfonia del mare, den svenska 
havsmusikens väldigaste verk. Havet 
men också dikten Det enda av Ebba 
Lindqvist inspirerade honom till detta 
symfoniska mästerverk. Nystroem hade 
svårigheter att komma igång med kom
positionsarbetet men diktens slutord om 
att avstå från soliga dagar i skogen och 
fågelsången för "ett stråkdrag av vinden 
från havet" blev den tändande gnistan. 
Det är också en dikt av Ebba Lindqvist 
som är den första sången i sångcykeln 
Sånger vid Havet, komponerade vid Ska
gerack och Nordsjön mitt under brinnan
de krig 1942-43. Nystroems längtan efter 
ett "där borta", mot den yttersta hori
sontlinjen är också diktens ord 

"En dag skall komma, 
då vinden står stilla, 
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då darrgräset sjunger 
och solen somnat. 

Då skall vi fara dit ut 
till de yttersta öarna, 
ljuskringflutna , hägringslysande, 
burna på bränningars skum " 
l denna sång om havet, som får bli 

mitt sista exempel, kond enseras Ny
stroems och andra tonsättares intryck, 
inspiration och uppfattning om havet: 
dess ljud , rörelser, färger, dramatik, ho
risontlinjen och oändlighet där bortom. 
Påtagligt är att ingen tonsättare vill kän
nas vid att man har komponerat en ren
odlad programmusik men däremot för
sökt fånga havets "känslor." I nästan 
alla havsmusikaliska verk återkommer 
därvidlag två stämningslägen: det upp
rörda, stormande havet och den stilla, 
lugna havsytan. Dessa stämningar 
ås tadkoms genom att ta i anspråk den 
stora symfoniorkesterns instrumentala 
arsenal med dess fantastiska möjlighe
ter till dynamiska skiftningar från det 
svagaste svaga till det starkaste starka 
och med en rik differentierad klangfärs
palett. Men vi kan också lyssna till och 
uppleva denna havets musik utan be
skrivningar och kommentarer, ty, för att 
citera Beethoven ännu en gång, den är 
"ett uttryck mer för känslor än för måle
ri." 

Musikillustration nr 6 

Musikillustrationer 1-6 

l. Claude Debussy: La Mer (1903-05) 
De l'Aube a Midi sur la Mer 
Philharmania Orchestra 
Dirigent: Michael Tilson Thomas 
CBS Records MK 37832 

374 

2. Ralph Vaughan Williams: A Sea 
Symphony (1903-09, rev. 1910, 1918, 
1923) 
Yvonne Kenny, sopran 
Brian Rayner Cook, baryton 
London Symphony Chorus 
London Symphony Orchestra 
Dirigent: Bryden Thomas 
Chandos 9087 

3. Gustaf Nordqvist: Till Havs ur Tre 
Sånger (1922) 
Text: Jonathan Reuter 
Jussi Björling 
Radiotjänsts Symfoniorkester 
Dirigent: Nils Grevillius 
Inspelad 1953 
EMI Classics CMCD 6252 

4. Hugo Alfven: En Skärgårdssägen op 
20 (1903-05) 
Kungliga Filharmoniska Orkestern i 
Stockholm 
Dirigent: Neeme Järvi 
BIS 505 

5. Gösta Nystroem: Förspel till Stor
men (1934) 
Damkör ur Radiokören 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Dirigent: Evgenij Svetlanov 
Musica Sveciae : Modern Classics 
PSCD 709 

6. Gösta Nystroem: Sånger om Havet 
(1942-43) 
Ute i skären. Text av Ebba Lindqvist 
ur Landskap, 1939 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Dirigent: Evgenij Svetlanov 
Solist: Charlotte Hellekant 
Musica Sveciae: Modern Classics 
PSCD 709 

Ledamoten 
GÖRAN LARSBRlNK 

Konleramiral Göran Larsbrink är chefför 
Produktionsledningen vid Försvarets materielverk. Han är 
även ordförande i Kungl. Örlogsmannasi:illskapet. 

Internationellt samarbete och svenska marina 
nischkompetenser 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 

den 15 november 2002 

I den föränderliga värld vi nu lever i är frågan om inte utvecklingen inom det inter
nationella samarbetsområdet utgör en av de största förändringarna för svensk del, 
inte minst säkerhetspolitiskt. Händelserna i samband med terrordådet den 11 sep
tember förra året och tiden därejier, visar på hurhoten mot det demokratiska sam
hället kommit att bli allt mer diffusa. Detta har i sin tur inneburit en smärtsam in
sikt om att nationsgränser inte längre utgörhinder för internationell terrorism. Det
ta har i sin tur ytterligare visat på betydelsen av ett väl fungerande internationellt 
samarbete- och det inom alla områden - inte bara militära. I mitt anförande berör 
jag helt kort vad som händer inom det marina internationella samarbetsområdet 
och då inte minst inom materielsamarbetsområdet, något som är mer omfattande än 
vad som kanske är känt. Likaså kommenteras vissa svenska nischkompetenser lik
som den Ji·amtida utvecklingen. 

Utvecklingen i Sverige 
l vår nya säkerhetspolitiska doktrin står 
det att Hotet mot vår fred och säkerhet 
kan häst avvärjas i gemenskap och sam
verkan med andra länder. Hur tar sig då 
detta uttryck i prakti sk handling? Delta
gande i internationell verksamhet med 
marina förband är ingen ny företeelse. 
Besök i utländska hamnar har alltid varit 
ett normalt inslag för flottans förband. 
Vad som är nytt är, att marina förband i 
framtiden kan komm a att insättas i in ter-

nationell a missioner sanktionerade av 
FN. Sedan år 2001 står ett marint minröj
ningsförband i 30 dygns beredskap för 
att kunna insättas i en internationell ope
ration. Samma förh ållande kommer att 
gälla för såväl korvett- som ubåtsförband 
från år 2003. Arbete pågår för att på sikt 
även kunna delta med amfibieförband. 
Sedan 1995 genomförs multilaterala 
samövningar inom ramen för PfP (Part
nership for Peace), något som successivt 
utvecklats från en relativt enkel nivå, till 
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en allt mer komplex övningsverksamhet 
med ett fle rtal övningar varje år och med 
svenskt deltagande av samtliga marina 
förbandstyper. 

En annan verksamhet som startade 
under mitten på 1990-talet var skarpa 
minröjningsoperationer i Baltikum för 
att hjälpa de baltiska länderna med att 
säkra sjöleder och hamnar från kvarlig
gande minor och annan farlig materiel 
från de båda världskrigen och den sovje
tiska epoken. Denna verksamhet har se
dan kommit att utvecklas till stora inter
nationell a minröjningsoperationer med 
Sverige i en ledande roll. En utbildnings
och övningsverksamhet, som pågåt t un
der de senaste fem åren och som kommit 
att få en allt större betydelse, är deltagan
det med fartyg vid FOST (Flag Officxers 
Sea Training) i Storbritannien. Här testas 
korvetter, minröjningsfartyg och ubåtar 
gentemot de krav som ställs på fartyg till
hörande NATO innan dessa till åts delta i 
skarp verksamhet. Sedan några år tillba
ka deltar vi även med fartyg i samband 
med NATO-övningen JMC (Joint Mari
time Course) norr om Skottland. 

Härutöver genomförs årligen ett stort 
antal bilaterala övningar med olika län
der. Det sammanfattande intrycket och 
utfallet från denna verksamhet, är att 
svenska förband och enheter idag står sig 
väl i en internationell jämförelse. Vi har 
välutbildad personal och tekn iskt högt
stående system. Exempelvis anses det 
svenska ubåtsvapnet idag vara i absolut 
världsklass. Fortfarande återstår dock 
vissa områden alt förbättra, till exempel 
tillgång till internationell datalänk 
(NATO-krypton) och ytter ligare ökning 
av förbandens uthållighet. Internationell 
kravharmonisering och interoperabilitet 
är det som eftersträvas, såväl utbildnings
mässigt som tekniskt. Den tekniska in ter-
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operabiliteten bygger på ett vä l funge
rande internationellt materielsamarbete. 

Internationellt 
materielsamarbete 
De ständigt ökande kostnaderna för ut
veckling av modern försvarsm ateriel gör 
att även stora länder idag söker interna
tionellt samarbete för att därigenom dela 
på såväl utveck lingskostnad som seriean
skaffning innebärande lägre styckekost
nader. Av allt större vikt är även att dela 
på infrastrukturena kostnader över ett 
systems livstid såsom kostnader för ut
bildning, underhåll och logistik. Lägg 
härtill den större redundans som erhålls 
genom att vara en del i ett större sam
manhang. 

Det internationella materi elsamarbe
tet kan delas upp i multi- respektive bila
teralt samarbete. Arbetet leds dels direkt 
av regeringen, dels av myndigheterna på 
uppdrag av regeringen och då i första 
hand genom Försvarets materielverk. 
Multilateralt sker samarbete inom bland 
annat 
• WEAG (Western European Arma

ments Group) (EU, Turkiet, Norge, 
Ungern, Polen, Tjeckien) 

• det så kallade "Framework Agree
ment" (tidigare kallat LOJ-avtalet) 
mellan Storbritannien , Frankrike, 
Tyskland, Spanien, Italien och 
Sverige, d v s de sex länderna i Euro
pa med en utveck lande försva rsindu
stri 

• Nordie Armaments Cooperation 
(NORDAC), där såväl det bi - som 
multilaterala arbetet mellan de nord
iska länderna bedrivs 

• Aktivt deltagande i många av 
NATO:s arbetsgrupper 

• Undersökning av svensk möjlighet till 

medlemskap i det europeiska samar
betsorganet OCCAR, som är en ge
mensam upphandlingsorganisation 
(Tyskland, UK, Frankrike, Italien). 
Förutsättningen är dock ett gemen
samt OCCAR-projekt. 
Det bilaterala samarbetet med andra 

länder är mycket omfattande och leds di
rekt av regeringen, med deltagande från 
Försvarsmakten , FMV, FOI och JSP 
inom ramen för det så kallade MoU-ar
betet (Memorandum of Understanding) 
och med ett stort antal fackmässiga un
dergrupper. Idag äger samarbete rum 
med mer än ett tjugotal länder. Förutom 
det nordiska och europeiska samarbetet 
prioriteras den transatlantiska länken. 
För att Sverige skal l vara en intressant 
samarbetspartner måste dock Sverige ha 
något av intresse att erbjuda. Det är där
för endast genom en medveten satsning 
inom våra spetskompetensområden eller 
"kunskapstorn" som Sverige kan fortsät
ta att ligga på teknikens framkant och 
därigenom även i framtiden vara en at
traktiv samarbetspartner. Ett annat sam
arbetsområde av stor omfattning, som 
ökar snabbt är exportstöd till försvarsin
dustrin i Sverige. Ett exportkontrakt 
innebär i regel att ett långsiktigt samar
bete etableras mellan svenska myndighe
ter och motsvarande instanser i det and
ra landet. 

Svenska nischkompetenser 
inom det marina området 
Har då Sverige några unika resurser eller 
teknikkunnande att erbjuda i det inter
nationella materielsamarbetet och däri
genom det internationella samfundet? J 

allra högsta grad! Genom Sveriges geo
strategiska läge vid ett randhav som Öst
ersjön , med korta avstånd ti ll presumtiva 

motståndare, en hög hotnivå i luften , på 
och under vattenytan, en besvärlig ope
rati v miljö med såväl skärgård som grun
da vatten med svåra vatten- och botten
förh ållanden, har en unik nischkompe
tens byggts upp inom vad som internatio
nellt brukar benämnas "Littoral Warfa-
re" . 

Innan jag kommer in på dessa nisch
kompetenser och därtill kopplade sys
temlösningar finns anledning att kom
mentera varför detta område idag är av 
internationellt intresse. Under det kalla 
kriget var skyddet av "Sea Lanes Of 
Communications" (SLOC) vitalt och ett 
uppträdande på världshaven prioritera
des. Idag finns inte längre samma hotbild , 
utan istället prioriteras förmågan att pro
jicera makt frå n havet mot land , natio
nellt eller internationellt, i form av en all
sidigt sammansatt expeditionsstyrka 
(sjö- , mark- och flyg) som sätts in någon
stans i världen. Det innebär att förmågan 
till att kunna verka i anslutning till kust 
under längre tid nu prioriteras. Vad me
nas då med begreppet "Littorals"? Här 
finns olika definitioner. En definition i 
översatt form lyder De landområden som 
kan påverkas av enheter som opererar 
från havet, och. de sjöområden som kan 
påverkas av enheter som opererar från 
land. Om man betänker utvecklingen 
inom vapenområdet mot allt mer lång
räckviddiga vapen , innebär detta att i en 
nära framtid torde i stort sett hela jord
klotet kunna betecknas som varanek 
"Littoral" ... Slutsatsen är att begreppet 
som sådant behöver omdefinieras. 

Ett försök till en mer relevant defini
tion sk ulle kunna vara - Ett kustområde, 
alternativt ett randhav som mer liknar ett 
innanhav än en ocean. Havsområdet ka
raktäriseras av grunda vatten med besvär
lig undervattensmiljö. Området karaktäri-
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seras även av en hög hotnivå i alla dimen
sioner, en hotnivå som ökar med närheten 
till kust. Helt klart är att den operativa 
miljö som svenska marina stridskrafter 
är anpassade för, hör till " littora l areas". 
Det kan även kallas för "Extreme Littor
als" . Miljön i sig innebär ofta korta spa
ningsräckvidder och därmed korta reak
tionstider. Den karaktäriseras även av en 
hög hotnivå mot ett tredimensionellt hot 
som ökar med närheten till kusten. Upp
trädande inom området skal l vara möj
ligt under lång tid. 

Detta innebär att kravet på hög flexi
bilitet och förmåga till snabb anpassning 
gentemot en förändrad operativ eller 
taktisk situation har satts i högsätet och 
därmed utveck ling av särskilda taktiska 
och tekniska systemlösningar. De erfa
renheter, som drogs i samband med ubåt
skränkningarna under 1980- och början 
av 1990-talen utgör här exempel på en 
sådan modern krishantering. Exempel på 
systemlösningar som är anpassade för 
(extreme) Iittora l warfare är: 
• Mångfunktionella fartyg för att möta 

kravet på flexibilitet i en breddad 
krisskal a och för att möta en snabbt 
förändrad tredimensionell hotbild. 
Detta innebär en grundkonfiguration 
som medger lösandet av flera uppgif
ter och ett egenskydd som klarar det 
tredimensionella hotet. Sedan kan 
viss förmåga ökas ytterligare genom 
att tillföra särskilda uppgifts- ell er 
förmågemoduler. Ett exempel på sys
temlösning som emellanåt vållar för
undran är att ett kvalificerat ytstrids
fartyg som Visby även skall kunna be
driva minröjning. Det finns goda skäl 
till detta. Dels är det ingen stor skill
nad mellan ubåtsjakt och minröjning i 
grunda vatten med hänsyn till det to
tala undervattenshotet, dels kan man 

378 

inte avdela de få minröjningsfartyg 
som finns för att skydda andra örlogs
fartyg, minskyddet måste dessa klara 
ut själva. 

• "Multi-purpose"-system för att möta 
kravet på nexibilitet, till exempel in
telligent artilleriammunition och det 
framtida TMS-systemet som skall 
kunna verka som såväl torped, som 
mina och som sensor i ett nätverk 

• Automatiska system för att klara tids
kraven, till exempel datafusionssyste
met ADC till korvetterna (Ai r De
fence Coordination) 

• Snabba och flexibla system som robot 
15 som medger snabb insats och kom
plexa skjutfall mot bakgrund av ope
rativ miljö, liksom granatkastarsyste
met AMOS anpassat för att verka 
från stridsbåt 

• En hög egenskyddsnivå för att uthål
ligt kunna verka inom operationsom
rådet, här exemplifierat genom den 
världsunika A l P-tekniken som är ett 
luftoberoende maskineri till våra 
ubåtar och som innebär att tiden i un
dervattensläge och därmed maximalt 
utnyttjande av ubåtens viktigaste 
egenskap, förmågan till dolt uppträ
dande, har kunnat utökas från dygn 
till veckor. Ett annat exempel på hög 
egenskyddsn ivå är det balanserade 
koncept för smyganpassning, 
"stealth", som utvecklats för Visby
korvetterna med en helt ny och även 
det världsunik materialteknik , kolfi
berkomposit, och design. Tre mening
ar som sammanfattar vikten av ste
alth är 

- att kunna spana utan att upp
täckas, liksom at/ kunna be
kämpa utan att uppiiiekas 

- från motståndarens perspektiv 
- om jag inte kan upptäcka nå-

got, kan jag inte heller bekäm
pa det 

- även om jag uppliicks, ör över
levnadsmöjligheten hög (en 
praktisk konsekvens av detta 
är att jag med rimlig riskhante
ring vågar skjuta som nummer 
två, nog så viktigt eftersom 
"Rules of Engagement" i sam
band med krishantering ytterst 
sällan tillåter något annat) 

• Konceptuella lösningar för att uthå l
li gt kunna verka inom operationsom
rådet och mediaskiftet land- hav, ex
emplifierat av amfibiesystemet som 
till ski llnad från andra "marines" är 
uppbyggt för detta, inte enbart för ge
nom passage och vidare upp på land 

• Säkerhet och kontroll för egna enhe
ter och för tredje man i alla konflikt
nivåer, till exempel genom trådstyrda 
torpeder anpassade för grunda vatten 

Den framtida utvecklingen 
Avslutningsvis gör jag en bedömning av 
den framtida utvecklingen inom några 
områden: 

Hotbilden inför framtiden är fortsatt 
diffus. Internationell terrorism kommer 
under överskåd lig framt id att finnas kvar 
som ett väsentligt hot. Ett hot att ta på 
allvar är sjöminhotet Även enstaka 
okvalificerade sjöminor - eller endast 
hotet om att utnyttja sådana - i sjöleder, i 
hamnar eller i strategiska förträngningar 
som t ex Hormuzsundet , är en mardröm. 
Med den globala handelns totala bero
ende av kölbundna transporter (cirka 
98% ), kommer påverkanseffekten på 
världsekonomin att bli omfattande. Så
väl sjöminor som ubåtar är exempel på 
system med en starkt strategiskt och 
asymmetriskt påverkande effekt. En li
ten nation kan därigenom påverka även 

en stormakt. Mot bakgrund av detta an
skaffar därför allt fler länder ubåtar eller 
står i begrepp att anskaffa sådana. En 
slutsats från svensk horisont är därför att 
såvälsjömin-som ubåtshotet måste både 
kunna mötas och utövas i en kris- eller 
krigssituation. 

Alla nationer med marina stridskraf
ter anser sig ha förmåga att bedriva Litto
ral Warfare. Verkligbeten torde snarare 
vara att ingen utåt sett vill skylta med 
operativa brister. Här är min bedömning 
att de ree lla behoven kommer att utkris
tallisera sig efterhand som förmågan sätts 
på prov i samband med övningar eller i 
skarp verksamhet - och detta vare sig 
man gillar det eller inte. Det innebär ock
så önskemål om att ta del av Sveriges 
kompetens inom området och krav på att 
vår förmåga kommer till internationellt 
utnyttjande. 

Med ett ökat internationellt engage
mang och deltagande i skarpa missioner, 
kommer även kravet på maximal kost
nadseffektivitet att göra sig gällande i en 
krympande försvarsekonomi. Marina 
stridskrafter karaktäriseras av att vara 
personalsnåla och därmed kostnadsef
fektiva samt därutöver av att ha en hög 
grad av flexibilitet och därmed förmåga 
till snabb anpassning gentemot förändra
de förutsättningar. De kan snabbt både 
sättas in och dras ur ett missionsområde 
och det utan att nationsgränser behöver 
passeras e ll er av att vara beroende av sta
tionära landbaserade underhålls- och 
stödresurser med allt vad detta innebär 
av risker och politiska restriktioner. 

Jag vill också kort beröra samarbets
möjligheterna inom den så kallade trans
atlantiska länken. Fram till idag har det 
amerikanska försvaret inriktats för of
fensiv, "strike", utanför USA:s gränser. 
Genom "nine-eleven händelserna" force-
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ras nu uppbyggnaden av ett "Homeland 
Defence", en ny och ovan uppgift. 
Sverige kan här erbjuda såväl taktiska 
som tekniska lösningar utformade för 
försvar och med i vissa fall unika system
lösningar på hög teknisk nivå. 

Parallellt med detta forceras även ut
vecklingen av det offensiva försvaret in
riktat mot att snabbt, uthålligt och på 
högsta tekniska nivå kunna insättas var 
som helst i världen där amerikanska in
tressen står på spel. Båda dessa huvud
uppgifter har behov av det nu tidigare
lagda så kallade LCS-konceptet (Littoral 
Combat Ship) som innebär utveckling av 
ett efter amerikanska förhållanden 
mindre fartyg, utformat för att kunna 
operera i littoral zone. Redan år 2005 
skall två demonstratorer finnas, följt av 
serieproduktion omfattande upp till sex
tio fartyg. Härutöver avser US Coast 
Guard att förnya hela sitt fartygsbestånd 
genom det så kallade "Deepwater-pro
jektet" med kopplingar till LCS-koncep
tet. 

Här tilldrar sig den särskilda teknolo
gi . som tillämpats för Yisbykorvetterna, 
ett stort amerikanskt intresse. Ett inten
sivt arbete pågår nu inom såväl industrin 
som myndighetsnivån. Ett exempel på 
detta är det nyligen undertecknade sam
arbetsavtalet mellan Kockums AB och 

det amerikanska företaget Northrop 
Grumman Ship Systems (NGSS), utgö
rande en av sex industrigrupper (huvud
leverantörer) som offererat till LCS-pro
jektet. Arbetet fortsä tter nu med utarbe
tande av ett licensavtal på industrisidan. 
Val av de två huvudleverantörer som 
slutligen får utveckla de amerikanska de
monstratorerna , kommer att tas under 
mitten av nästa år. Parallellt pågår dis
kussioner om ett eventuellt projektavtal 
på myndighetssidan inom ramen för ut
vecklingen av nästa generations fartyg, 
"ytstridsfartyg ny"(YS NY) , och det nät
verksbaserade förvarets behov. Samman
taget är de kompetensområden som 
främst tilldrar sig det amerikanska in
tresset följande: 
• Visby-teknologin vad avser material

val, koncept- och systemlösningar 
• Ubåtsjakt (ASW) i grunda vatten 

(djup mindre än 200 meter) 
• Minröjning (MCM) i grunda vatten 
• Ubåtsteknologi 
• Amfibiekonceptet 

Min sammanfattande slutsats är att 
Sverige har mycket att erbjuda det inter
nationella samfundet av kompetens och 
förmåga inom området Liftoral Warfa
re. Detta börjar nu även uppmärksam
mas internationellt. 

Ledamöterna 
MAGNUS BERGMAN 

TORBJÖRN LARSSON 

Kommendör Magnus Bergman är chefför Marinverkstad 
Muskö och kommendör !. gr Torbjörn Larsson, som har 
lämnat den aktiva tjänsten, är teknisk direktör vid 
Dockstavarvet AB tillika verkställande direktör för Rindö 
Marine AB 

stridsbåtsystemet - från transportbåt till kvalificerad 
vapenbärare 
Årsberä/le/se inom vetenskapsgren IV - Vapenbärares konstruktion presenterad i ut
drag av ledamoten Magnus Bergman vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssam
manträde i Stockholm 15 november 2002. 

I år högtidlighålls inom Marinen att det är l 00 år sedan Kustartilleriets organisera
des. Vad är då lämpligare än att i årsberättelsen inom vetenskapsgren IV- Vapenbä
rares konstruktion rapportera om den utveckling som skett vad gäller amfibiebatal
jonernas viktigaste transportmedel- stridsbåtsystemet? Inom loppet av mindre än 
20 år, i takt med förbandsutvecklingen, har de tekniska framstegen förvandlat den 
gamla transportbåten till en kvalificerad vapenbärare och därmed radikalt föränd
rat förutsättningarna för amfibieförbandens taktiska och stridstekniska nyttjande. 
Detta har möjliggjorts tack vare den svenska modellen att i intim samverkan mellan 
alla aktörer skapa internationellt slagkraftiga produkter. 

Historik form i slutet av 1970-talet. 200-båten var 
Dagens amfibiebataljoner började ta fortfarande det bästa transportmedlet 
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även om farten , knappt 20 knop, innebar 
en stor begränsning. En snabbare och 
mer grundgående farkost önskades. De 
första projekten, transportbåt 370 och 85 
togs fram enligt den "gamla metoden " 
vilket innebar att en TIEM utarbetades 
av Marinstaben och överlämnades till 
Försvarets materielverk (FMV), som 
projekterade och lät bygga båtarna utan 
några kontinuerliga kontakter med bru
karna. Domen mot de bägge båtarna 
blev därför också hård. Omdömet om 
transportbåt 85 som ersättare för 200-bå
ten var framför allt att båten var för stor 
avseende manövrering, den hade för låg 
fart (20 knop) och konceptet innebar 
transporter av för många soldater i sam
ma båt. Vattenjettekniken var inte i nå
gon av applikationerna lyckad eftersom 
skroven inte var anpassade för vattenjet 
För flat botten och fel tyngdpunktsläge 
innebar att tvålkoppsegenskaper upp
stod vid låga farter. För små vattenjetag
gregat och skrovformer som var deplace
mentskänsliga innebar dessutom att far
ten reducerades avsevärt vid tung last. 
Som en följd av brukarnas ytterst små 
möjligheter till påverkan under projekte
ring och byggnation underkändes också 
FMV:s sätt att arbeta. Detta resulterade i 
en allt mer eskalerande friktion mellan 
Marinen och FMV. Friktionen övergick 
vid några tillfällen till öppen konflikt , en 
konflikt som stundtals lamslog utveck
lingsarbetet, men som ändå väsentligen 
starkt bidrog till ett uppvaknande. 

Erfarenheterna från Transportbåt 85 
innebar en ny inriktning, en stridsbåt 
Mindre med kapacitet för 12 soldater 
och en Större, som skulle lasta 40 (en plu
ton) låg nu i planerna. FMV beställde 
projektering av Stridsbåt Mindre av en 
konsult. Prototypen konkurrensupp
handlades och beställningen lades på 
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Djupviks Varv. Vintern 1986-87 utprova
des Stridsbåt Mindre, Transportbåt 370, 
en Smuggler 38 finansierad med privata 
intressen efter påtryckningar från några 
pådrivande KA-officerare samt en av 
Stockholms kustartilleriförsvar inköpt 
Flipperbåt Utprovningen visade på 
Smugglerns förd el med goda sjöegenska
per och vattenjetdrift samt att aluminium 
som skrovmaterial var att föredra. Tyvärr 
visade sig lastkapaciteten vara för liten 
på samtliga prototyper. 

Stridsbåt 90 Större beställde FMV vid 
Karlskronavarvet Båten var ritad och 
konstruerad av leverantören, allt enligt 
statsmakternas nya ideer att industrin 
skall göra mer av FMV:s arbete. Kon
struktionen fyllde inte förbandens krav 
och förväntningar och dömdes därför ut 
vid förbandsintroduktionen. FMV hade 
nu provat att först projektera båtarna 
själv, att beställa projektering av friståen
de projektör i "småbåtsbranschen", att 
köpa en färdig konstruktion samt att be
ställa både projektering och byggnation 
vid ett varv. Ingen av de hittills leverera
de båtarna uppfyllde vare sig behov eller 
förväntningar. Orsaken till detta kan tro
ligen stå att finna hos samtliga engagera
de parter. Ett skäl till att båtarna dömdes 
ut, är sannolikt att användarna och deras 
företrädare i marinstaben inte hade klar t 
för sig vad man egentligen ville ha. Man 
hade dessutom svårt att formulera sina 
önskemål i en TIEM, som FMV kunde 
läsa utan risk för misstolkningar. Många, 
för att inte säga alla parter levde efter 
devisen "själv är bäste dräng", vilket inte 
bidrog till samarbete och resursoptime
ring. Vidare kan konstateras att indu
strins förmåga att självständigt utan en 
aktiv och krävande kund bedriva kvalifi
cerad utveckling är begränsad. Betydel
sefullt är också att det vid elen här ticlen 

inte fanns delsystem och utrustning, i för
sta hand motorer och propulsarer med 
tillräcklig eller snarare rätt effekt, vilket 
medgav båtkonstruktioner som fyllde 
ställda krav. 

90 H-projektet 
Baserat på erhållna erfarenheter besluta
de CM 1988 att en enhetsstridsbåt ut
vecklas. Projektet Stridsbåt 90 H (H som 
i halv pluton) föddes och projektering 
beställdes av FMV. Marinledningens 
krav innebar bl.a. fart över 30 knop, 4 
tons lastförmåga, goda sjöegenskaper 
och god manöverförmåga samt litet 
djupgående. Som följd av tidigare redovi
sade motsättningar pågick nu vid FMV 
ett förändringsarbete i syfte att bättre 
tillvarata kompetens från alla berörda 
parter. Kompetens, resurser och system 
för integrerat projektarbete byggdes upp 
och en mer kundtillvänd syn infördes. 
Samtidigt medförde de allt tätare kon
takterna mellan marinledningen, FMV 
och förbanden att brukaren fick en allt 
mer positiv syn på FMV:s kompetens och 
förmåga. 

Under projekteringsarbetet bildades 
en projektgrupp med FMV:s projektör 
och två representanter för slutkunclen. 
Den ene var en användare från amfibie
bataljonen i Vaxholm och den andre re
presentant för underhållsorganisationen 
vid MKO. Dessa tre personer utgjorde 
kärntruppen i en projektgrupp, där även 
representanter från uppdragsgivaren 
marinledningen, och FMV:s sakorgan 
fanns med. En nära och givande kontakt 
etablerades mellan projektör och an
vändarrepresentant. Användarrepresen
tanten hade i sin tur en referensgrupp, 
varifrån han inhämtade synpunkter och 
informerade om projektets utveckling. 
FMV:s projekteringsarbete innebar att 

utveckla och beskriva TIEM i en bygg
nadsspecifikation. Specifikationen inne
höll inga fartkrav. I stället ställdes krav 
på att innehålla specificerad vikt och 
tyngdpunkt. Den nya specificeringsme
toelen passade de mindre nordiska var
ven mycket bra , eftersom de är bra på att 
bygga båtar och, förutom med något un
dantag, inte har egen projektörskompe
tens. 

stridsbåten erhöll i specifikationen 
fö lj ande data: 
Längd överallt 
Bredel 
Djupgående 
Deplacement 

Besättning 
Passagerare (max) 
Vapen 

15.9 m 
3.8 m 

0.8 m 
18,2 ton (19 ,2 ton 
vid minlast) 

3 man 
21 man 
30 mm kanon + 
12.7 ksp 

Fart 30 knop medlast 
Två prototyper med olika botten

vinklar, 20 respektive 26 grader, konkur
rensupphandlades, varvid Dockstavarvet 
valeles som leverantör. Båten med 26 gra
ders bottenvinkel byggdes etter påtryck
ningar från brukarna, som förordade 
Smuggleralternativet, med stor botten
vinkel. Båda prototyperna skulle byggas 
i alumini um med två Scania DSl på 550 
hk som senare skulle ställas upp till 625 
hk . FMV fick via försvarssamarbetet 
med Finland kontakt med ett finskt före
tag, Alnminavarvet i Kokkola. Alnmina
varvet byggde vattenjetaggregat typ Ha
milton, fast med större diameter på in
tagstunnel och pumphjul, vilket löste 
problemen med låg backeffekt och fart
förlus t vid last. 

Hösten 1989 levererades stridsbåtar
na 801 Helge och 802 Helga . Ett prov
turskommando tillsattes med fyra frivil
liganställda sergeanter, som fick uppgif-
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ten att under ett år köra båtarna så 
mycket som möjligt. Förutom denna 
långtidstest genomfördes ett antal veri
fieringsprov av FMV och taktiska prov 
av KA l. Proven avslutades hösten 1990 
och timräknarna stod då på ca 1000 tim
mar per båt. En enig projektgrupp re
kommenderade marinledningen att 
Stridsbåt 801 med 20 graders bottenvin
kel skulle vara modell för serien. Grup
pen föreslog också motoralternativet 
med den högre effekten 625 hk. 

En option om 12 båtar löstes ut och 
stridsbåtarna 803 - 815 beställdes vid 
Dockstavarvet Projektet var mycket 
lyckat och togs emot med öppna armar 
hos uppdragsgivare och brukare. FMV:s 
förtroende hos kunden var nu återställt 
huvudsakligen beroende på den nya 
kundintegrerade arbetsmetod som fram
tvingats till följd av tidigare tillkorta
kommanden. FMV erhöll kort därefter 
uppdrag att upphandla ytterligare 63 bå
tar. En ny upphandling genomfördes i 
hård konkurrens mellan ett antal inhem
ska och utländska varv. Återigen fick 
Dockstavarvet beställningen nu med 
Gotlanels Varv som meclleverantör. Le
veranskravet var en båt var femte vecka 
från respektive varv. Beställningen inne
höll nu också ett stort antal båtar i op
tion. 

Navigations- och 
ledningssystem 
I samband med anskaffningen av strids
båtsystemet utvecklades också ett navi
gationsstöclsystem. Systemet består av en 
PC-baseracl applikation med grafisk åter
givning av sjökortsinformation, integre
rat med egen position som fås från en 
kommersiell GPS-mottagare. Applika
tionen har en brygga via en PC-DART 
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applikation till en Ra 180, med vilken bå
ten står i förbindelse med resten av batal
jonens båtar samt bataljonens ordinarie 
ledningssystem. 

Navigationsstödsystemet används, 
förutom till rent navigatoriskt stöd, också 
till ruttplanering, marschledning, naviga
tionsvarningar, målutpekning samt kom
binerat med en Dart 380, som textmecl
delanclesystem. Tack vare denna kommu
nikationskanal skapas ett nätverk mellan 
båtar och bataljonsledning som i sin tur 
står i förbindelse med brigadledning, 
andra sjöstridskrafter och ledn ingscent
raler i land. 

l likhet med navigationsstödet är led
ningssystemet PC-baserat. Det har ett an
tal externa gränsytor bl.a. 8000, DART 
samt GPS. För ledning över stora avstånd 
finns dessutom en satellitkanaL I slutet av 
1990-talet levererades två prototyper av 
storasyster till stridsbåten, den s.k. 2000-
båten. En 24meter lång båt med fartpre
standa på över 30 knop. Avsikten var att 
efter utprovning beställa en serie om ett 
30-tal båtar för ledning och allmänna 
transporter med andra ord den egentliga 
ersättaren för den gamla 200-båten. stut
satserna efter utprovningen var att båten 
tekniskt sett väl fyllde ställda krav men att 
båtstorleken inte passade in i amfibieför
bandskonceptet De bägge 2000-båtarna 
byggs i stället om till Ledningsbåt 2000, en 
båt avseeld som ledningsplattform för bri
gaclleclningen. Det ledningskompani som 
ska ingå i den framtida amfibiebrigaden 
förfogar över ett ledningssystem, inrymt i 
båtar, mobila hytter och pansarterrängbi
lar, som skulle få gamla tiders jagarbase
rade flottiljchefer att häpna. Samma sys
tem planeras nu att införas i ett antal 
stridsbåtar med avsikt att verka som ba
taljonsledningsplatser. 

Ä ven om mycket åters tår att göra 

med ledningssystem, så kan konstateras 
att många av de principer som hyllas i 
dagens NBF-resonemang, har tillämpats 
i den marina ledningsmiljön under lång 
tid och där har amfibi esystemet väl för
svarat sin heder. 

Dagsläge 
Idag är 13 av 27 i sista serien stridsbåt 90 
H levererade. slutleverans beräknas till 
juli 2003 och då har 147 båtar levererats 
från Dockstavarvet och Gotlands Varv. 
Uneler leveransperioden från 1990 och 
fram till idag har beställare och leveran
tör fortsatt med kontinuerligt utveck
lingsarbete i form av förbättringar och 
smärre modifieringar. Exempel på såda
na är uppgraderingar inom navigations
och ledningssystem samt modifieringspa
ket för internationella insatser. Vatten
jetaggregaten har utvecklats framförallt 
för att båtarna skall bli tystare inom
bords. Genom dessa åtgärder och ett an
tal bullerisoleringsåtgärder har ljudnivån 
sänkts ca 4 dB i transportrum och styr
hytt. Som en liten bieffekt har också far
ten ökats från 35 till 40 knop med last ge
nom ett mer optimerat vattenjetaggre
gat 

Amfibieflottan omfattar, förutom 
stridsbåt 90 H även 100 gruppbåtar, 52 
stridsbåt 90 enkel och 16 lätta trossbåtar 
samt ett stort antal prototyper, lednings
båtar m m. Samtliga utvecklade efter 
stridsbåten och med sin grund i den tek
nikutveckling, som gjordes i samband 
med stridsbåtens framtagning. Tekniskt 
sett finns många likheter även om stor
lek , skrovmaterial, lastkapacitet och ut
rustning varierar. Ett anta l delsystem och 
komponenter som t ex enhetsmaskineri
et i Striclsbåt 90 E (en motor) , Stridsbåt 
90 H (två motorer) och LättTrossbåt (tre 
motorer) är i stort sett identiska för att 

åstadkomma enhetlighet inom amfibie
förband en. Detta ger stora fördelar fram
för allt i fråga om logistik och utbildning. 

Anpassning för internationell 
tjänst 
Försvarsmakten har sedan 2001-01-01 ett 
antal förband i beredskap för insatser 
inom ramen för EU, FN eller NATO. 
Amfibiekårens framtida bidrag till dessa 
styrkor är amfibiestridsgruppen eller 
ATU (Amphibious Task Unit). ATU är 
ett skräddarsytt förband som utgörs av 
kompani- och plutonsenheter från amfi
biebrigaden avsedda att ingå som en del i 
ett högre multinationellt förband. Amfi
biestridsgruppen är visserligen ännu inte 
anmäld som beredskapsförband och in
går således inte i listan över internatio
nella insatsförband. Det innebär att re
krytering inte genomförs för tillfället, 
men planering och förberedelser av för
bandet pågår för fu llt. Förbandets hu
vuduppgifter är allt från internationella 
krishanteringsoperationer till humanitä
ra insatser. Uppgiftsställningen ställer 
mycket speciella krav på förbandets sam
mansättning i fråga om personal och ma
teriel. stridsbåten är ursprungligen inte 
konstruerad för fredsbevarande uppdrag 
i främmande miljöer med varmt och salt 
klimat samtidigt som verksamheten ge
nomförs i kris- ti ll krigsliknande hotmil
jö. Samtliga 27 båtar i sista serien strids
båtar levereras därför modifierade för 
internationell tjänst. Uppgraderingen 
innebär luftkonditionering, ballistiskt 
skydd mot finkalibrig eld (7.62 NATO 
Ball) , kollektivt skydd mot kemiska 
stridsmedel samt en rad smärre modifie
ringar såsom kylning av huvudmotorer
nas returbränsle, nya stolar mm. 
Brygglayouten modifieras och anpassas 
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Amfibietransportfartyg av LSD 41 klas~; USS Tortuga, m ed stridsbåt i avvaktan på 
lastning. 

till framfart i mörker med ljusförstärka
re. Samtliga båtar får dessutom ett extra 
elverk och för att innehålla fartkraven 
genomförs en effekthöjning av framdrift
motorerna från 625 till 675 hk. Ä ven fyra 
lätta trossbåtar modifieras med samma 
system. 

Våren 2002 deltog marinen med såväl 
sjö- som amfibiestridskrafter i den inter
nationella övningen STRONG RESOL
VE. Från amfibiekåren deltog en amfi
biestridsgrupp. Övningen som i huvudsak 
genomfördes i Polen innebar bl.a. om
bord lastning i ett amerikanskt amfibie
transportfartyg av LSD-41 klass, lossning 
och landstigningsövningar längs polska 
kusten. Tekniskt sett var detta en stor ut
maning för det svenska konceptet med v
bottnade båtar eftersom det tidigare en
dast har varit flatbottnade landstignings
båtar och amfibiefordon som lastats på 
amfibietransportfartygen. Lastning ge-
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nomförs genom att transportfartygen 
barlastas så att ett inre lastdäck sätts un
der vatten. Farkosterna körs eller förha
las sedan in i lastutrymmet via en akter
port. Enklast beskrivs funktionen genom 
att likna fartyget vid en korsning mellan 
en flytdocka och ett lastfartyg. Den ame
rikanska förbands- och fartygsledningen 
var inledningsvis mycket skeptisk till 
möjligheten att över huvud taget genom
föra denna manöver med den svenska 
stridsbåten. Tack vare en klurig lösning 
med ett fällbart transportstöd i akterspe
geln , kunde stridsbåtarna lastas på det 
vågräta lastdäcket för att sedan surras i 
transportläge. De svenska båtförarna och 
deras båtar imponerade stort på de tidi
gare tvivlande amerikanska officerarna, 
framför allt för dess manöve rförmåga 
och sjöegenskaper i förhållande till båt
storlek. Under övningen lastades och ur
lastades stridsbåtar i förhållanden upp till 

So·idsbåt exporterad till Norge under leveransprovtur. 

2 m (observerad) signifikant våghöjd. 
Övningen blev således en stor framgång 
för denna helsvenska båtdesign . 

Stridsbåt 90 H i utländsk 
tjänst, från exportproduktion 
till licensproduktion 
Norska marinens behov av snabba trans
portbåtar för de lätta robotförbanden 
(Hellfire/Rb 17) innebar att export av 
Stridsbåt 90 H startade 1996. De norska 
kraven innebar vissa mindre modifie
ringar såsom högre höjd i transportrum, 
större hränsletank, ett extra vattentätt 
skott i förskeppet , dieseldriven genera
tor, hydrauliskt ankarspel samt e tt antal 
mindre ändringar. Totalt levererades 20 
båtar till det norska försvaret. För det 
norska försvaret var det en snabb lösning 
att välja en väl utprovad och grundligt 
designad båt som tagits fram i intimt 
samarbete mellan Marinen, FMV och 
Dockstavarvet. 

Kort därefter köpte privata intressen
ter en stridsbåt för att visa malaysiska 
flottan att båten var lämplig för bevak
ning av gränsen mot Filippinerna, där det 
finns stora problem med gerillaverksam
het, smuggling och människorov. Malay
siska flottan har idag sammanlagt 17 
Combat Boat 90, som är den internatio
nella beteckningen. Klimatiska förhål
landen innebar krav på vissa förändring
ar såsom rostfria sjövattenrör och något 
högre effekt för att bibehålla fartprestan
da vid högre luft- och vattentemperatur. 
Samtliga opererar utanför Bomeos nord
östra och nordvästra kuster. 

Hellenie Coast Guard i Grekland 
köpte 1998 tre båtar med Volvomotorer. 
Båtarna utrustades med inredning för 
fyra man . Styrhytten kompletterades 
med skydd mot verkan av handeldvapen. 
Båtarna, som har en fartprestanda på 
över 45 knop, går alltjämt som kustbe
vakningsfartyg vid Korfu för att bevaka 
gränsen mot Albanien. 
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Siridsbåt 923 avfyrar robot 17 under gång (Foto: Försvarets bildbyrå/Håkan Nyström) 

Problem med knarksmuggling mellan 
Mexiko och USA fick till följd att Mexi
kos marin intresserade sig för stridsbåts
konceptet Det goda samarbetet mellan 
svensk industri och svenska myndigheter 
bidrog till att Mexiko beställde åtta båtar 
utrustade med Caterpillarmotorer på 800 
hk, inreelda för bevakningsuppgifter med 
bl.a. luftkonditionering. Farten blev nu 
på "värmen" ca 45 knop. Det innebar i 
sin tur att båtarna gjorde en fart av 47.5 
knop vid leveransprovturerna i Docksta, 
där Juften och vattnet ofta är kallt. Där
efter beställdes i snabb takt ytterligare 32 
båtar. Alla 40 båtarna opererar idag från 
20 olika platser längs Mexikos kust. Ett 
stort antal tillslag mot knarksmugglare 
har utförts och Dockstavarvet har startat 
licensproduktion av ytterligare båtar i 
Mexico. Vintern 2002 utbildades tio mex
ikaner i Docksta att bygga CB 90 H . Var
vet har även en svensk projektledare i 
Mexiko för att leda verksamheten på 
plats. Dockstavarvet levererar all materi-
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el tilllicensbyggena. 
All erfarenhet från sammanlagt 229 

stridsbåtar lägger nu grunden till utveck
ling av nya koncept för morgondagens 
behov. Dockstavarvet har tagit fram en 
prototyp till bevakningsbåt, Enforcer II 
avsedd för exportmarknaden . Båten är 
mycket snabb, över 50 knop och har syn
nerligen goda sjöegenskaper, en utmärkt 
plattform för bekämpning av några av 
vår världs nya problem - terrorister, 
knark- och människasmugglare samt sjö
rövare vilka alltjämt utgör stora problem 
världen över. 

studier och utveckling 
Ett stort antal av de svenska stridsbåtar
na har nu många år av hård tjänst bakom 
sig. Gångtidsuttaget är stort och uncler
hållskostnaderna har börjat stiga. För att 
möta detta tilltagande problem införs 
årsöversyner och en ny, mer anpassad ull
derhållsberedning genomförs. Organisa
tion och bemanning av teknisk tjänst vid 

förbanelen utreds. Samtidigt pågår uncler
lagsinsamling och utvecklingsarbete in
för en planerad halvtidsmodifiering. Ut
vecklingsarbetet som till del också är för
beredelser inför studiestart av stridsbåt 
Ny, omfattar olika inredningslösningar 
och därutöver kontinuerlig utveckling av 
alla skeppstekniska system med bl.a. 
starkare motorer. Prov pågår i syfte att 
förbättra nyttjandet av RBS 17 innebä
rande skjutning från gruppering ombord. 

Sommaren 2002 genomfördes en för
sta försöksserie robotskott från en modi
fierad stridsbåt under gång. Studier av en 
stabiliserad vapenplattform genomförs 
också i avsikt att förbättra förmågan till 
eldunderstöd och luftförsvar. Inom ra
men för NBF studeras möjligheter till 
ombordgrupperade sensorer för spaning 
och målinmätning. Ny splitterskyddad 
granatkastare SSG 120, i huvudsak ut
vecklad för armen, har monterats på en 
stridsbåt och provskjutningar har ge
nomförts. Ytterligare en provomgång 
med denna marina version av AMOS, 
som granatkastaren också kallas, är pla
nerad till kommande sommar. Konceptet 
är avsett för framticlen och då i första 
hand stridsbåt Ny. 

Studier av stridsbåt Ny påbörjas i 
nära framtid. Angelägna önskemål är 
bl. a. högre fart ( 40-50 knop) , utökade 
fartområden , signaturanpassning, ballis
tiskt skyeld och skydd mot BC-stridsme
clel. Vidare bör de nya båtarna kunna 
bära ett varierat utbud av vapen och sen
sorer samt lätta fordon och lastmoduler 
för sjukvård , ledning eller underhåll. För
hållandet att besättningen utgörs av 
värnpliktiga är fortfarande ett krav och 
en förutsättning för att båten ska passa in 
i amfibieförbandskonceptet. 

Amfibieförbandens arbetshästar 
stridsbåt 90 H har redan idag förvandlats 

från en relativt enkel men tillförlitlig 
transportbåt till en kvalificerad vapenbä
rare med såväl transport som lednings
och vapenkapacitet Konstruktionen har 
potens att med starkare motorer, med bi
behållen eller högre fart tåla deplace
mentsökningar som medger uppgradering 
i några av ovanstående önskemål, dock 
inte alla. Vi står återigen vid i ett ställ
ningstagande. Ska vi på traditionellt ma
ner ta fram en TTEM som beskriver för
bandets önskemål, krav och upplevda be
hov och därefter med försök och miss
lyckanden låta bygga ett stort antal proto
typer. Eller ska vi ta lärdom av ett lyckat 
projekt där alla engagerade kontinuerligt 
samverkar för att åstadkomma kostnads
effektiva och framgångsrika lösningar. 

Summering och reflexion 
Vad har egentligen hänt under Striclsbåt 
90 H -projektets gång och vad kan man 
dra för slutsatser? Vilka var framgångs
faktorerna? Att projektet ur teknisk syn
vinkel är lyckat råder det ingen tvekan 
om. Internationella försäljningsframgång
ar och lovord från utländsk expertis talar 
ett entydigt språk. En uppenbar lärdom är 
att utvecklingsprojekt tar tid och det finns 
ingen eller få genvägar. Det som från bör
jan skulle bli några prototyper med kort 
utvärdering före serieproduktion visade 
sig i realiteten bli något helt annat. 

En annan reflexion är att konflikter 
inte alltid är av ondo. Motsättningar och 
konflikter är visserligen en ypperlig källa 
till kompetens- och motivationsdränage. 
Konflikter leeler i vårt system allt som of
tast till destruktiva maktkamper där en
skilda människor kommer i kläm. Vi 
måste dock , så här i efterhand inse, att 
utan konflikter hade inte projektet ut
vecklats i elen lyckosamma riktning som 
nu blev till en verklighet. Sintkundernas 
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krav på medverkan innebar att ursprung
liga planer grusades och ur den friktion 
som uppstod , skapades en framgångsrik 
arbetsmodelL En modell som definitivt 
drev utvecklingen längre och därmed 
skapade förutsättningar till den tekniska 
produkt som idag lovordas över he la 
världen. Vi måste lära oss hantera frik
tion och konflikter så att kaos kan vän
das till framåtskridande och utveckling. 
Vi måste våga släppa fram oliktänkandet 
utan att spänningarna eskalerar till per
sonliga gräl. stridsbåtsprojektet har i 
praktisk handling visat, att rätt hanterat 
leder konflikter till kreativitet och läran
de och därmed utvecklingen framåt. 

Att kompetens är en framgångsfaktor 
torde vara en väletablerad sanning. Ty
värr är det inte en självklarhet i dagens 
marina sfär. Resurser för utveckling och 
anskaffning av kvalificerade system är en 
bristvara. Inom ett stort antal teknikom
råden är tillgången på kompetenta med
arbetare ytterst begränsad, i några fall på 
gränsen till kritisk. stridsbåtsprojektet 
har vidare visat att det inte bara är te k
nisk kompetens som är nödvändig för ett 
lyckat projekt. För framgång krävs också 
personal som både kan och förstår indu
strins villkor och drivkrafter och dessut
om samtidigt förstår förbandens situa
tion och språk. Denna kompetens kan 
endast erhållas genom egna erfarenheter 
i bägge dessa världar, genom medarbeta
re som har fostrats i förbanden och som 
har tjänstgjort vid våra varv eller leve
rantörer. Att utveckla medarbetare med 
denna kompetensprofil är ett långsiktigt 
arbete som måste få ett ökat fokus. Det 
är endast genom förståelse för den andra 
aktörens villkor som en vinna/vinna situ
ation kan etableras. Tillgången på rätt 
kompetens är för alla parter en strategisk 
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fråga inför framtida projekt. 
stridsbåtsprojektet har dessutom vi

sat att industrins förm åga att självstän
digt utan en aktiv och krävande kund dri
va utveckling är begränsad. Denna re
flexion kan även konstateras i en rad 
andra projekt inom det marina området. 
Att maximera vinst och minimera risk är 
naturliga drivkrafter som bidrar till en 
relativt passiv inställning även i en up
penbar konkurrenssituation . Därtill är 
det i en dylik modell mycket svårt att 
med rådande tidsförhållanden som kund 
i tidiga skeden i ett utvecklingsprojekt 
kunna ställa relevanta krav. Krav som av 
kommersiella skäl inte får ändras, men 
som samtidigt ska föra utvecklingen 
framåt utan att vara obalanserat kost
nadsdrivande. 

En arbetsmodell, där kompetens från 
alla berörda parter samverkar under hela 
projekttiden och där kravställningar på 
ett kontrollerat sätt kan justeras i takt 
med att nya erfarenheter framkommer, 
förefaller vara effektivare. Ett lyckat 
projekt måste kännetecknas av att den 
slutliga specifikationen har krav som är i 
kostnadsbalans och som när produkten 
levereras uppfyller slutkundens krav, be
hov och förväntningar. Detta kan åstad
kommas med en modell med väldoku
menterade spelregler där alla, såväl bru
kare som beställare och industri, inom 
ramen för konkurrens med strikta affärs
mässiga och kommersiella villkor sam
verkar. Det kan anses bevisat i det pro
jekt som resulterade i stridsbåt 90 - ett 
båtkoncept som idag röner internationell 
framgång, som har en betydande utveck
lingspotential såväl civilt som i nya mili
tära applikationer- en transportbåt med 
förmåga och egenskaper långt utöver ur
sprunglig målsättning och därmed i ba
lans med dagens behov. 

Ledamoten 
STEFAN AXBERG 

Fil. Dr Stefan Axberg är professor i militärteknik vid 
Försvarshögskolan 

Officeren som akademiker eller akademikern som 
officer- något om högre officersutbildning i Sverige 
Årsberätlelse för 2002 i Vetenskapsgren Il presenterad i utdrag vid Kungl. Örlogsman
nasäll.~kapets ordinarie sammanträde i Stockholm 25 september 2002 

Föreliggande årsberättelse behandlar den högre officersutbildningen såsom den be
drivs idag, särskilt ventileras det akademiska synsättet och kopplingen till officers
professionen. Vidare ges några axplock ur den pågående skolreformutredningen (F ö 
dir 2002141). För att underlätta för läsaren har jag initialt infogat en kortfattad his
torisk bakgrundjämte några definitioner. Då den nyaförsvarsmakten under vardan
de synes bli än mer teknikberoende än tidigare läggs en viss tonvikt vid att redovisa 
utbildningsinsatserna inom kunskapsområdet militärteknik, vilket f ö. synes öka i 
betydelse just genom införandet av ett nätverksbaserat försvar. 

Bakgrund 
Officersutbildning som samlat begrepp 
och i systematisk form infördes i Sverige 
genom etableringen av Kungl. Krigsaka
demien vid Karlberg år 1792 - dvs. för 
drygt 200 år sedan. Dessförinnan kom
pletterades den blivande officerens tradi
tionella uppfostran med framförallt ut
bildning inom speciella tekniska ämnes
områden såsom skeppsbyggnad, fortifi
kation och artillerilära. Det senare områ
dets betydenhet illustreras väl av det 
1818 inrättade Högre Arti ll eriläroverket 
på Marieberg där grunden lades för en 
artil leri- och ingenjörsofficersskola . Från 
och med år 1842 genomfördes här även 

utbildning av icke-militära ingenjörer, -
civilingenjörer - en titel som .sedermera 
övertogs av de utexaminerade ingenjö
rerna från den 1878 inrättade Kungl. Tek
niska Högskolan, KTH (ursprungligen 
Teknologiska Institutet från 1827). 

Alltsedan dess har högre officersut
bildning bedrivits i organiserade former, 
vilka dock såvä l till innehåll som till or
ganisation varierat över tiden. Ytterliga
re en variabel i sammanhanget har varit 
den akademiska anknytningen , vilken 
kan sägas ha blivit allmänt accepterad 
först i och med att dåvarande Militärhög
skolan slogs ihop med Försvarshögsko
lan 1996 och bildade nuvarande För-
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svarshögskolan. Av historiebeskrivning
en kan det tyckas att det främst är ut
vecklingen av ny teknik som accentuerat 
behovet av systematiska och djupa kun
skaper bos officeren. Detta är givetvis 
endast till delar sant ; det är nämligen så 
att även den generella utvecklingen av 
en krigsmakt/försvarsmakt kräver kri
tiskt tänkande och välutbildade officera
re. Officerarna skall således självständigt 
kunna hantera komplexa problem med 
stöd bl.a . av empiriskt grundade kunska
per och också kunna värdera sina egna 
och andras erfarenheter. Officerarna 
måste härvid kunna skapa och teorian
knyta nya doktriner, kunna skilja mellan 
vedertagna fakta och tyckande samt kun
na pröva ett antal hypoteser mot kända 
grundvärden. Sålunda måste de bibring
as ett vetenskapligt förhållningssätt till 
vad de gör. Detta kan endast ske genom 
en kvalificerad skolning inom ramen för 
en genuint akademisk miljö. 

Begrepp och definitioner 
De grundläggande akademiska nivåerna 
kan beskrivas på flera sätt. Vid FHS defi
nieras de olika nivåerna inom den högre 
officersutbildningen enligt följande: 

Studier på A-nivån (vetenskapligt ba
serad kunskap) innebär att söka definie
ra grundläggande begrepp och på denna 
grund beskriva för ämnet centrala aspek
ter, ofta med en empirisk fokusering. 

På B-nivån (förklaringar/orsakssam
band) eftersträvas förmåga att förstå och 
själv söka hitta förklaringar till orsaks
samband. Exempelvis: Vad kan få ett 
samhälle med en väl fungerande infra
struktur att kollapsa? Hur påverkar infö
randet av kvalificerad signaturanpass
ningsteknik det taktiska uppträdandet? 
Vad förklarar framgång i krig? Vidare in
går insikt i vetenskaplig metodik. Inom 

392 

denna ram skriver de studerande vid 
FHS en mindre uppsats för att öva analy
tiskt tänkande och den skriftliga fram
ställningskonsten. 

[nom C-nivån (ökad komplexitet i 
förklaringsansatserna/holistiskt perspek
tiv) fördjupas analysen av för vetenska
pen väsentliga fenomen. Eleverna tränas 
i kritiskt, självständigt tänkande. Under
visningen har en högre abstraktionsnivå 
och eleverna skall få en insikt om var 
forskningsfronten ligger inom aktuellt 
ämne. Särskilt betonas samspelet mellan 
teori och empiri. Bland annat med hjälp 
av kunskaper förvärvade genom utbild
ningen i metodik skriver varje studeran
de en 10 p (poäng)-uppsats (l poäng 
motsvarar i stort en veckas studier på 
heltid) som behandlar någon del av de 
aktuella forskningsfrågorna inom berört 
huvudämne eller utgör en fördjupning 
inom något smalare del område. Ä ven på 
denna nivå utgör detta en ofta välbehöv
lig övning i den skriftliga framställnings
konsten . C-uppsatserna seminariebe
handlas för att ytterligare vinna i kvalitet. 

Vad är då ett akademiskt förhållnings 
sätt? Kortfattat kan det uttryckas som ett 
kritiskt tänkande på en grundval av kun
skap. För att möjliggöra detta erfordras 
ett nära samband mellan forskning och ut
bildning. Hög kvalitet i undervisningen 
uppnås huvudsakligen genom upprätthål
lande av akademisk frihet. Här kan dock 
uppstå konflikter med det traditionella, 
hierarkiska, militära systemet - löjtnan
ten som är tekn.dr. riskerar att respekte
ras av sina elever (majorerna/örlogskap
tenerna) mer som löjtnant än som dispu
terad expert och löjtnanten kan i sin tur 
ställa krav på eleverna som om de vore 
teknologer och inte officerare. 

Tankemässig pluralism är ett väsent
ligt bidrag till det akademiska förhåll-

ningssättet, liksom att mångfald upp
muntras - även här kan risk för konflikt 
föreligga då den traditionelle officeren 
måhända ofta känner sig mer trygg omgi
ven av förutsägbara medarbetare. Av det 
som ovan sagts framgår att det vid en 
högskola som FHS måste finnas stor to
lerans och vidsynthet i kombination med 
en ömsesidig respekt så att det bästa ur 
två skilda kulturer förenas och blir till en 
unik tillgång som formar eleverna till 
morgondagens ledare. 

Av tradition konstitueras ett akade
miskt ämne först då det har fått en unik 
vetenskaplig profil med en gemensam 
teoretisk och empirisk referensram. Ve
tenskapligt arbete utgör ett komplicerat 
samspel mellan insamling, klassificering 
och dokumentering av data, experiment, 
generaliseringar, uppställande av hypo
teser, slutledningar, utformning och 
prövning av modeller, metoder och teo
rier samt omprövning av etablerade dito. 
Forskningsämnet etableras när forskare 
inom ett kunskapsområde formulerar 
egna problem och tillämpar egna veten
skapliga metoder. Av betydelse vid fram
växt av nya ämnen är inställningen hos 
såväl det nationella som det internatio
nella forskarsamhället. Forskarutbild
ning i ämnet görs möjlig i och med att en 
professur med den aktuella ämnesbe
nämningen inrättas och tillsätts vid en 
högskola med fast forskningsorganisa 
tion. Ett huvudämne är ett ordinarie 
ämne i vilket undervisning meddelas på 
såväl A- , B- och C-nivåerna och i en sam
manlagd omfattning av minst 60 p. 

Ämnet Krigsvetenskap avhandlar 
krig, krigföring, krigets mål , medel och 
metoder samt krigets natur i vid bemär
kelse. Till krigsvetenskap räknas militär
teori, militärhistoria, ledningsvetenskap 
och logistik. Krigsvetenskap är ett hu-

vudämne vid FHS från och med läsåret 
2001/2002. 

Krigskonst är konsten om hur man ut
nyttjar militära maktmedel för att nå av 
den politiska ledningen fastlagda mål. 
Krigskonst utövas med Krigsvetenskap 
som grund på strategisk, operativ, taktisk 
och stridsteknisk nivå. 

Med Militärteknik menas det tvärve
tenskapliga kunskapsområde som be
handlar tekniken och dess inverkan på 
officerens förmåga och sätt att utöva sin 
profession inom krigsvetenskapen . Mili
tärteknik är planerat att utgöra ett hu
vudämne vid FHS från och med läsåret 
2003/2004. 

Examina från högskola/universitet är 
av två olika slag, nämligen examina inom 
grundläggande högskoleutbildning och 
examina inom forskarutbildning. För 
FHS vidkommande torde endast exami
na av förstnämnda slag vara aktuella 
inom överskådlig tid . Sådana examina ut
görs antingen av en yrkesakademisk exa
men, t.ex. civilingenjör, läkare eller jurist, 
eller också av en generell akademisk ex
amen såsom kandidat (120 p) och magis
ter (140 p). Till generell examen räknas 
även högskoleexamen omfattande 80 p. 

FHS saknar f.n. examensrätt, dvs. rätt 
att utfärda formella akademiska exami
na , utbytbara, ekvivalenta med traditio
nella examina utfärdade av universitet 
och högskolor. Sådan rätt kan tilldelas 
högskola efter ansökan. För att komma 
ifråga skall sökande högskola bl.a. upp
fylla i Högskolelag och Högskoleförord
ning ställda krav. Tillsynsmyndighet är 
Högskoleverket (HSV). HSV har ge
nomfört en första granskning av FHS, 
varvid konstaterades att FHS undervis
ning håller god akademisk standard , men 
att ett antal övriga åtgärder behöver vid
tas innan formell examensrätt kan till-
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styrkas. Dessa åtgärder har nu vidtagits 
av FHS och följaktligen har även en for
mell examensrättsansökan inlämnats vå
ren 2001. Denna har ännu inte behand
lats av berörda departement, varför frå
gan om när FHS erhåller examensrätt 
beklagligtvis ännu inte kan besvaras. An
sökan innefattar bl.a. för den militära ut
bildningen rätt att utfärda kandidatexa
men i Krigsvetenskap och senare (från 
och med 2003) kandidatexamina i Mili
tärteknik och i Management. 

Nuvarande utbildning 
Vid FHS genomförs utbildning för offi
cerare utefter två huvudspår. Det ena ut
görs av den nivåhöjande utbildningen , 
Stabs- och Chefsprogrammen, och det 
andra innefattar specialistutbildning ge
nom Fackprogrammet och en mångfald 
enstaka kurser. Största antalet studeran
de finns på Stabsprogrammet, normalt ca 
230 studerande, vilka under 40 veckor bi
bringas erforderliga kunskaper för att se
nare kunna nivåhöjas från nivå 5 till nivå 
4, dvs. befordras från kapten till major/ 
örlogskapten Utbildningen domineras av 
ämnet Krigsvetenskap med en omfatt
ning av knappt 63 % av den totala utbild
ningstiden. Inom Krigsvetenskap stude
ras grunder i strategi (5 p) , grunder i tak
tik (10 p) , grunder i krigskonst (5 p) samt 
tillämpad krigsvetenskap (5 p) huvud
sakligen bestående av stabs- och fältöv
ningm . Utöver Krigsvetenskap studeras 
Militärteknik (5 p), Management (5 p), 
Ledarskap (3 p) och Statskunskap (2 p). I 
utbildningen ingår även moment så att 
de studerande utvecklas till chefer. 

Chefsprogrammet har tre inriktning
ar och genomgången godkänd utbildning 
inom någon av inriktningarna är en för
utsättning för att kunna höjas från nivå 4 
till nivå 3, dvs. befordras till överstelöjt-
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nant/kommendörkapten. De tre inrikt
ningarna är: 
• Chefsprogram med krigsvetenskaplig 

inriktning 80 p (ChP) 
• Chefsprogram med teknisk inriktning 

100 p (ChPT) 
• Chefsprogram för specialister 55 p 

(ChP S) , dvs. för de officerare som re
dan har en relevant akademisk utbild
ning (t.ex . läkare, meteorologer, civil
ingenjörer). 
Gemensamt för alla inriktningarna är 

att en väsentlig del av utbildningen syftar 
till att utveckla de studerande som che
fer. Ch P S genomförs gemensamt med de 
studerande på ChP under deras första 
läsår. Efter det första årets tekniska stu
dier ansluter även de studerande från 
ChP T till sina yngrekursares första år. 
Efter detta deras andra studieår avslutar 
teknikerna sin utbildning ett halvår sena
re genom att lägga fram sin C-uppsats. 

Utbildningen inom ChP består under 
första läsåret av 26 p Krigsvetenskap med 
fortsättningskurser i taktik (5 p) och stra
tegi (5 p), grundkurs och fortsättningskurs 
operationer (totalt 10 p) samt tillämpad 
krigsvetenskap (6 p). Vidare ges kurser i 
Ledarskap (5 p), Militärteknik (5 p) samt 
statskunskap (3 p). Under andra läsåret 
ges möjlighet att välja profilering om 15 p 
inom något av områdena säkerhetspolitik 
och Strategi, Operationer och Taktik, Lo
gistik eller Management. Resterande ut
bildning består av metodkurs (5 p), opera
tiv fördjupning (5 p), tillämpad krigsve
tenskap ( 4 p), syntes ledarskap (2 p) samt 
en avslutande C-uppsats (10 p). 

För de officerare som väljer Chefs
program med teknisk inriktning (Ch P T), 
dvs. ca 25 % av de studerande på denna 
nivå, är studieomfattningen 100 p. Inled
ningsvis får de teknikinriktade stude
randena inom militärteknikens ram en 

solid teknisk/naturvetenskaplig grund 
som medger fördjupade studier inom 
militärtekniken , varefter undervisningen 
fokuserar på tekniken och dess inverkan 
på taktik och operationer, dvs. det vi me
nar med militärteknik. Undervisningen 
kopplas till pågående forskning och 
meddelas i form av föreläsningar, labo
rationer och demonstrationer samt i hög 
omfattning självstudier. 

Utbi ldningen börjar med kurser bl.a. 
i Matematik, El lära, Elektronik, Statik , 
Dynamik, Materialteknik, Vapen- och 
verkansteknik , Skyddsteknik, Robottek
nik, lnformationssystemteknik, Optro
nik, Radarteknik , Sambandsteknik,Tele
krig, Farkostteknik samt Modellering 
och Simulering. F.n. finns två fördjup
ningsspår, nämligen Vapen/Skydd och 
Ledning/Tele. Mot slutet av det första 
året genomförs en avancerad militärtek
nisk utbildning vid Naval Postgraduate 
School (NPS) i USA. 

Efter att ha genomfört det första årets 
avslutande tekniska workshop tillsam
mans med representanter från FM, FMV, 
FOI och industri ansluter de studerande 
till ChP första år där de läser krigsveten
skap, statskunskap, ledarskap, logistik 
mm. Därefter avslutar de sin utbildning 
med att skriva en C-uppsats (10 p) med 
en (ofta aktuell) teknisk eller militärtek
nisk frågeställning såsom "Försvar mot 
Cyberfare", "Ubåtars miljöbelastning" , 
"Hydroakustisk kommunikation ", "Ba
taljonstridsgrupp i NBF", "JAS 39 jäm
fört med UCAV", "SEPS - motmedel 
mot radarzonrör" samt "FM behov av 
CNA-förm åga" (exemplen hämtade från 
FHS Ch P T 00-02). 

Ny utbildning under 
utredning 
I den i februari 2001 avslutade Personal-

försörjningsutredningen (SOU 2001:23) 
redovisades bl.a. behovet av en fortsatt 
förändring av det militära utbildningssys
temet mot bakgrund av FM breddade 
uppgifter. I regeringens proposition 
"Fortsatt förnyelse av totalförsvaret" 
(2001/02:10) omsattes utredarens förslag 
och i april 2002, efter gängse behandling i 
utskott och Riksdag, gav regeringen FM 
ett uppdrag att utarbeta ett förslag röran
de ett reformerat personalförsörjningssys
tem inom FM (F ö 2002/920/MIL). En ana
lys ger här vid handen att ett nytt perso
nalförsörjningssystem behöver vara mer 
flexibelt än dagens, då framtida snabba sä
kerhetspolitiska förändringar i kombina
tion med en accelererande teknisk ut
veckling ställer nya krav för att kunna 
möta ett över tiden varierande kompe
tensbehov. Civila specialister måste san
nolikt nyttjas och kompetensutvecklas i 
högre omfattning än idag. Ett sådant sys
tem måste dessutom tillse att officerarna 
har sådana djupa krigsvetenskapliga och 
militärtekniska kunskaper att de kan ägna 
sig åt det de är bäst ägnade för , nämligen 
den väpnade striden. 

Försvarsmaktens utbildningsbehov, 
liksom dess utbildningsorganisation, har 
genom åren utretts vid flera tillfällen. 
Mot bakgrund av de snabba förändring
arna av försvarsmaktens ramvillkor finns 
det givetvis flera frågor som behöver yt
terligare belysas innan en genomgripan
de reformering och anpassning av skol
systemet kan genomföras. Regeringen 
gav i direktiv Fö 2002:41 en särskild utre
dare, professor Janne Carlsson, uppgiften 
att redovisa hur det militära försvarets 
utbildningssystem fortsatt bör utvecklas. 
Till huvudsekreterare utsågs kommen
dör Sven Rudberg (då vid FHS). Utred
ningen skall redovisa resultatet av sitt ar
bete senast den l maj 2003. Utredningen 
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Fig. l Försvarsmaktens skolor år 2002 och hur de styrs. FHS är en civil uppdragsmyn
dighet och har ett särskilt kvalitetssäkringsansvar gentemot de tre militärhögskolorna. 

har antagit namnet Skolreformutred
ningen. 

skolreformutredningen har enligt di
rektiven tre huvudområden att belysa, 
nämligen 
• J<ompetensbehovet inom det militära 

försvaret 
o Analysera det långsiktiga kompe

tensbehovet med hänsyn till FM 
uppgifter, dock begränsat till de 
krav som ställs på inom FM an
ställd personal 

• Det militära försvarets utbildningsbe
hov 
o Vilken utbildning krävs för att 

täcka kompetensbehovet? 
o Hur lång bör utbildningstiden 

vara? 
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o Redovisa möjligheterna att mins
ka den skolbundna tiden 

o Vilka utbildningsvägar krävs för 
att tillgodose rekryteringen till of
ficersyrket och för att skapa nya 
karriär- och utvecklingsmöjlighe
ter? 

o Överväg ett införande av aspirant
skolor 

o Föreslå områden inom vilka per
soner med särsk ild kompetens 
skulle kunna anstä ll as efter ge
nomgången anpassad officersut
bildning 

• Utbildningens utformning 
o Vilka examina bör utbildningen 

leda till? 
o H ur bör ansvaret för att genomfö-

ra olika delar av utbildninge n för
delas? 

o Vilka kompetenser inom det mili
tära försvaret kan på ett lämpligt 
sätt tillgodoses genom utbildning 
utanför det militära utbildnings
systemet? 

o Föreslå vilka ekonomiska vi llkor 
som bör gälla för yrk es- och re
servofficersaspiranter. Beakta 
möjligheterna att införa studieme
delsfinansiering. 

Utredningen har i en nyligen utgiven 
skrivelse (oktober 2002) redovisat ge
nomförd analys av det militära försvare ts 
långsiktiga kompetensbehov och de 
grundläggande och generell a krav som 
bör ställas på samtliga officerare. Officers
kompetenserna har härvid uppdelats i ge
nerell a och befattningsre laterade. Ju hög
re grad en officer har, desto mer förståelse 
för och kunskap om Försvarsmaktens oli
ka roller i samhället erfordras av denne 
för att kunna verka i sin roll. Detta gäller 
såväl vid ledning av högre förband och 
komplexa verksamheter, som vid tjänst
göring i staber eller som lärare vid högre 
utbildningar. De befattningsrelaterade 
kompetenserna innefattar de kunskaper 
och färdigheter som officeren måste besit
ta för att kunna tjänstgöra i en specifik be
fattning. Utredningen skriver att det torde 
främst vara inom de befattningsrelaterade 
kompetenserna som behovet av experter 
föreligger. I personalförsörjningsutred
ningen (SOU 2001:23) påta las också a tt 
rollerna som generalist och expert bör 
konkretiseras och man konstaterar härvid 
att a lla officerare inte behöver, e ller kan, 
utvecklas inom alla områden till samma 
kunskapsnivå. 

skolreform utredni ngen nämner 1 o 
generella officerskom petenser: 
l. Förståelse och kun skap om Försvars-

maktens roll och uppgifter i e tt demo
kratiskt samh ä lle 

2. Förmåga att de lta i och leda väpnad 
strid 

3. Ledarskap och utbildarförm åga 
4. Förmåga och kunskap inom interna

tion ell verksamhet och internationel
la förh åll anden 

5. Kunskap om sa mhälle t, säkerhetspo
litik och folkrätt 

6. Insikt om mora l, et ik , värderingar, 
jämställdhet, et isk och re ligiös mång
fald och könsrelaterade förhållanden 
mm 

7. Kunskap avseende militärteknik och 
informationste knologi 

8. Förståelse för betydelsen av veten
skaplig grund 

9. Förtrogenhet med specifika verksam
hetsmiljöe r; mark, sjö respektive luft 

10. Övriga baskunskaper, nödvändiga 
främst i övnings- och utbildningsverk
samheten. 
Härutöver nämns den för officeren 

nödvändiga chefskompetensen som er
hålles genom specie ll utbildning i chefs
rollen bl. a. vid FHS - till chef genom 
stabsprogrammet och utveckling som 
chef genom Chefs programmet. 

I skolreformutredningen behandlas 
även förändrade och framtida kompe
tensbehov. De förändrade kompetensbe
hoven vilka uppstår med införandet av 
ett nätverksbaserat försvar, NBF, har hi t
intills identifi eras till tre huvudområden: 
• Informationskompetens 
• Ledningskompetens 
• Verkan, kompetens för strid i infor

mationsdomänen 
Kompetensbehov inom informations

området rör främst sensorsystem, infolo
gi, systemarkitektur, telekommunika
tionssystem , informationssäkerhet och 
TS/IT-system, medan det inom området 
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ledning i första band avser ledningsmeto
der, ledningsstöd , beslutsstöd , ledarskap 
etc. Vad gäller förändrat kompetensbe
bov för verkansområdet, särskilt strid 
inom informationsdomäner, behövs sär
skilda kompetenser för telekrig, IT-krig, 
lnfoOps och psykologi. 

Sammantaget kan konstateras att för 
att leda i et t nätverksbaserat försvar 
krävs det att officeren bar kunskap och 
kompetens för att tillsammans med 
mark-, sjö- och luftförmågor behärska 
även den fjärde domänen - informa
tionsområdet Att förstå hur resurser i 
form av sensorer, nätverk , vapen mm 
skall nyttjas, d.v.s. att ha goda militärtek
niska kunskaper, för att bl.a. åstadkom
ma ledningsöverläge är en ny kompetens 
som all personal måste besitta. Detta är 
fundam entalt för att lyckas med NBF 
och kan jämföras med dagens grundläg
gande taktiska kunskaper. 

Avslutning 
Högre utbildning är kontinuerligt utsatt 
för förändringskrav, egengenererade el
ler, mer sällan, framförda av avnämaren, 
kunden. Detta är en normal process ba
serad på ökad kunskap, nya strömningar 
inom ämnet, nya samhällsbehov etc. och 
har även i sig ett egenvärde. Processen 
förutsätter dock att förändringen sker i 
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lagom takt och med bibehållande av hög 
kvalitet i unelervisning och forskning. 
Det är dock oundvikligt att då och då ut
sättas för större språng i detta föränd
ringsarbete. Inför införandet av NBF kan 
konstateras att ett sådant stort språng är 
nära förestående, i synnerhet vad gäller 
den högre officersutbildningen som ju 
syftar till att ge officeren de intellektuella 
verktyg som erfordras för att lösa pro
blem ännu ej definierade eller ens kända. 
Detta löses genom att tillämpa ett forsk
ningsbaserat lärande. 

Svaret på årsberättelsens rubriksatta 
fråga blir således, föga förvånande, att så
väl officerare med akademisk utbildning 
som akademiker med officersutbildning 
behövs inom den nya försvarsmakten. En 
relativt säker förmodan är också att an
talet specialister och experter kommer 
att öka i förhållande till generalisterna; 
de senare kommer även i framtiden att 
ha som sin främsta uppgift att leda väp
nad strid. Införandet av det nätverksba
serade försvaret kommer att ställa nya 
och högre krav på teknisk och taktisk/ 
operativ förståelse, i.e. militärteknisk och 
krigsvetenskaplig kompetens, hos alla 
högre officerare. Det är min övertygelse 
att den framtida officeren kommer att 
kännetecknas av en förutsättningslös in
tellektuell kreativitet kombinerad med 
en förmåga att genomföra väpnad strid. 

Redovisning av 2002 års verksamhet 

Symposiet Baltic Future 2001 kan ses som slutet av början på Kungl. Örlogsmanna
sällskapets arbete med studie och beskrivning av Sveriges nationella säkerhet. Mina 
slutsatser kan sammanfattas så här: 

"Det ligger inte i Sveriges intresse att se vår säkerhet i ett snävt perspektiv. Vi bör 
i stället utveckla våraförmågor så att de passar in i den EV-profil som har sin bas i 
Petersberg uppgifterna. Samtidigtfår vi inte glömma bort att såväl konfliktförebyg
gande som krishanterande förmågor i detta sammanhang har sin grundläggande bas 
i förmågan till väpnad strid." 

D en säkerhetspolitiska utvecklingen på
verkas i hög grad av Östersjöns maritima 
karaktär. Den part, som förmår att han
tera de tekniska och organisatoriska pro
blemen med kontroll över sjövägar och 
kustområden är den, som så många gång
er förr, också vinner framgång. D et mari
tima perspektivet på Östersjön måste så
ledes även framgent bygga på ett starkt 
medvetande om detta förhållande. 
Sverige, som har den längsta kuststräck
an centralt i detta område, kan inte ensi
digt avstå från det ansvar som detta med
för. Landets politiska ledning kommer, 
på ett eller annat sätt, att tvingas till att 
axla detta ansvar - att säkerställa frihet 
och säkerhet till havs. Sverige är inte en 
kuststat utan en maritim nation . 

Det mest intressanta är emellertid att 
Östersjön i dag håller på att återfå sin 
gamla betydelse som handelsstråk, inte 
bara regionalt utan även globalt. Här 
finns stor potential för samarbete och 
ekonomisk utveckling, men också för 
konflikter. En avgörande förmåga i den 
framtida maritima miljön är att förstå 
och kunna beskriva en bred och alltmer 
mångskiftande bild av den värld vi lever 
i. Det krävs stor förmåga att uppfatta , fö
rebygga och reagera mot hot och risker, 
vilka är svåra att upptäcka. Dolda former 
av hot kräver särskilda motåtgärder. Be
tydelsen av att vilseleda såväl strategiskt 

som operativt ökar med framtiden. Mari
nen i den framtida försvarsmiljön har ett 
speciellt ansvar för Sveriges maritima 
möjligheter i detta avseende såväl förna
tionella som för internationella behov. 

Marina operationer i randhav 
l anslutning till festligheterna vid kustar
tilleriets l 00-årsjubileum arrangerade 
akademien tillsammans med Kungl. 
Krigsvetenskapsakademien ett symposi
um som berörde de uppgifter och där
med de egenskaper som krävs för att 
Sverige som maritim nation skall kunna 
lämna sitt bidrag till europeisk krishan te
ring. Krishanteringsförmågan utgör ett 
nödvändigt komplement till de förband 
som USA disponerar då dessa utgår i 
mycket hög grad, kanske till och med 
helt och fullt , från en högt utvecklad mili
tär förmåga att projicera makt. 

Under symposiet konstaterades det att 
Sverige aktivt bör bidra med resurser för 
att i regionen utveckla samordning av sjö
och luftövervakning, sjöräddning samt 
motverka och begränsa olyckor, katastro
fer, kriminalitet och terrorism. Genom ett 
enhetligt nätverk för utbyte av underrät
telse r kan dessa resurser samtidigt vara 
konfliktförebyggande och till stöd vid 
krishantering inom Östersjöområdet samt 
utgöra ett stöd för den mera övergripande 
europeiska krishanteringen. 
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Jag blir minst sagt förvånad och 
mycket upprörd, när det sprids rykten att 
Kungl. Örlogsmannasällskapet strävar 
efter militär dominans inom den mariti
ma verksamheten. Till akademiens främ 
sta uppgifter hör att utveckla sjökrigs
konst och sjöfart i allmänhet. Som en 
oberoende akademisk organisation för
behåller vi oss rätten att studera hela 
konfliktskalan från fred till krig. I grun
den handlar det om en strävan att skapa 
de resurser som ger oss frihet, som säker
ställer samfärdsel och handel för att 
åstadkomma utveckling, demokrati och 
fred . 

Kunskapens Krona 
HM Konungen uppdrog åt de kungliga 
akademierna att anordna ett endagssym
posium i samband med Stockholms 750 
årsfirande. Under ledning av Kungl. Vit
terhets- Historie- och Antikvitetsakade
mien, ansvarade Kungl. Örlogsmanna
sällskapet tillsammans med Kungl. Musi
kaliska Akademien och Kungl. Akade
mien för de fria konsterna för det första 
temat som handlade om Stockholms för
sta 750 år. Koncentrationen till storsta
den av den intellektuella utvecklingen 
från upplysningstiden till modernitetens 
urbana koncentration med Stockholm 
som centrum för politik, ekonomi, veten
skap, konst och kultur utgjorde förmid
dagens tema. De goda sidorna belystes, 
men även konflikter och konfrontationer 
på olika plan. Med utgångspunkt i "sjö
krigskonst och sjöfart" framhölls Stock
holms betydelse som mötesplats för 
människor. Ett centrum där människor 
under sjuhundrafemtio år tillsammans 
strävade efter frihet , samfärdsel och han
del för att åstadkomma utveckling och 
förverkliga demokrati och fred. 

Det andra temat under symposiet, 
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framtida möjligheter och risker, belystes 
under ledning av Kungl. Krigsveten 
skapsakademien av Kungl. Vetenskaps
akademien, Kungl. Skogs och Lantbruks
akademien och Kungl. Ingenjörsveten
skapsakademien. Kunskapens Krona ge
nomfördes den 5 juni 2002 i Bernadotte
biblioteket på Kungl. Slottet i närvaro av 
Deras Majestäter Konungen och Drott
ningen och Hennes Kungl. Höghet Kron
prinsessan. Symposiet direktsändes i 
Sveriges Television. 

Sammanfattning 
En enig riksdag har uttryckt en bestämd 
inriktning. Samhällets totala förmåga 
skall samordnas och utnyttjas enhetligt 
för att ge bra valuta för satsade resurser. 
På Gotland genomförs det s.k . Gotsam
projektet. Projektet syftar till att studera 
hur ett enhetligt nätverk kan byggas upp 
och utnyttjas. Samtidigt kan jag konstate
ra att den andra handen inte har uppfat
tat denna viljeinriktning. statsmakterna 
har genom en serie beslut ökat avståndet 
mellan de myndigheter som verkar över, 
på, under och från havet. Ett exempel på 
detta är att isbrytarnas och sjömätarnas 
verksamhet personellt överförts till Sjö
fartsverket. Detta har skett trots att Ma
rinen har ett stort behov av fartyg för ut
bildning av duktiga sjömän och att den 
moderna minröjningstekniken bygger på 
att man har god kännedom om de områ
den som skall röjas. Sjömätning utgör 
nämligen ett nödvändigt kompetensom
råde för sjöminröjningen. 

Ett annat exempel är att regeringen i 
årets budgetproposition delar upp för
svarets utgiftsområde i två politikområ
den, Totalförsvar respektive Skydd och 
beredskap mot sårbarhet. Denna uppdel
ning kan på ett felaktigt sätt ge de myn
dighetschefer som aktivt verkar för revir-

förvaltning råg i ryggen att fortsätta på 
sin inslagna väg. Det borde vara tvärtom. 
Lagföreträdande funktioner, militära re
surser, diplomatiska medel, ekonomiska 
element m.m. måste kunna agera som en 
koordinerad helhet om vi skall kunna 
klara de asymmetriska hoten mot våra 
utvecklade demokratier. Militärt ställer 
detta höga krav på att de olika funktio
nerna snabbt och flexibelt kan hantera 
olika krav över hela konfliktspektrat, och 
därmed ge stöd till de lagföreträdande 
funktionerna. Som ett exempel på detta 
kan jag nämna en diskussion som jag i 
början av 1980-talet hade med dåvaran
de chefen för försvarsdepartementets 
planerings och budgetsekretariat. Dis
kussionen utmynnade i att jag konstate
rade: 

Kvaliteten på lujivärnet på ett fartyg 
måste vara mycket större i fredstid än i 
krig. l krig skjuter man när det bär. l fred 
måste man kunna identifiera och vara sä
ker på all man själv är hotad. Det får inte 
vara en fartygschef som startar kriget. 
Därför måste luftvärnsystemet säkert 
kunna identifiera aktuellt hot och vara 
mycket reaktionssnabbt. 

För att kunna leva upp till de krav 
som ställs på en maritim nation, måste 
Sverige ha en helhetssyn på och formule
ra en konsistent strategi. Det gäller att 
tillvarata svenska intressen och förebyg
ga en utveckling som kan innebära att sä
kerheten i vårt närområde hotas. 

Det handlar om att kunna tillgripa 
tvångsmedel , då säkerheten eller svenska 
intressen ifrågasätts. Det handlar om 
våra aktiviteter och intressen på, över, 
under och från havet. Det omfattar sä
kerhet och försvar av transportvägar till 
sjöss, utformning och bevarande av mari
tima resurser samt reglering och försvar 
av de ekonomiska zonerna. Det rör kust-

försvar samt skydd av öar och skärgård. 
Vår maritima strategi måste utgöra en 
del av en regional och världsomfattande 
omsorg om havens värde och gemensam
ma användning. 

Den framtida framgången finns i del
aktighet. För att bibehålla och utveckla 
våra värderingar förutsätts att vi aktivt 
deltar i byggandet av det nya , gränslösa 
Europa. Detta förutsätter dock att natio
nen är beredd att engagera sig i lösandet 
av de problem som kan uppstå under vä
gen. Vissa kan ligga nära och andra läng
re bort. Havet har i alla tider utgjort den 
naturliga vägen för samfärdsel. Vår fram
tida utmaning är tidlös; säkerställa att ha
vet kan brukas och förhindra att det 
missbrukas. 

Övrigt 
Kungl. Örlogsmannasällskapets biblio
tek har under året haft 1034 besökare. 
Biblioteket har ett gott och rikt samarbe
te med biblioteken i Karlskrona , med 
Marinmuseum och Sjöhistoriska museet 
samt universitetsbiblioteket i Lund. An
talet vetenskapligt kvalificerade förfråg
ningar och besök har ökat väsentligt. 
Biblioteket har blivit känt. Den fortsatta 
katalogiseringen har visat att handskrift
samlingarna innehåller en hel del skatter. 

Två ordinarie sammanträden har hål
lits i Karlskrona, ett i Göteborg och fyra i 
Stockholm samt det 231:a högtidssam
manträdet på Vasamuseet i Stockholm. 
Vid sammankomsterna har hållits sexton 
inträdesanföranden och tre årsberättel
ser. Huvuddelen, för att inte säga alla, av 
dessa har berört nu högst aktuella fråge
ställningar - marinen som en aktiv del i 
ett nationellt och internationellt nätverk 
för frih et, handel och samfärdsel. Under 
året har 363 ledamöter och gäster bevis
tat akademiens sammanträden. l genom-
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snitt har de ordinarie sammanträdena 
samlat ca 35 ledamöter. 

Under året har tretton ledamöter för 
alltid lämnat vår krets. Kungl. Örlogs
mannasällskapet har valt in två hedersle-
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damöter, 10 ordinarie ledamöter och fyra 
korresponderande ledamöter. Den sist 
invalde har erhållit invalsnummer 1365 
räknat från 1771 då amiralen och riksrå
det Falkengreen erhöll invalsnummer l. 

Herman Fältström 
Akademiens sekreterare 

2002 års belöningar 

Statens Fastighetsverk tilldelas Kungl. 
Örlogsmannasällskapets hedersomnäm
nande för stort kulturhistoriskt intresse 
och ledande medverkan i en beundrans
värd insats för framtida generationer. 
Med god inlevelseförmåga i det marina 
kulturarvet genomförs en värdefull och 
pietetsfull renovering av byggnader och 
kajer i den unika miljön på Skeppshol
men och Kastellholmen. Renoveringen 
bevarar även själen i den svenska mari
nen och dess örlogsflotta. Det var här 
som den svenska marinen föddes. Med 
fartygen från LUbeck 1522, örlogsflottans 
ursprung, besegrade Gustaf Vasa dans
karna. Allt sedan dess har Blasieholmen, 
Skeppsholmen och Kastellholmen ut
gjort det svenska marina samhällets 
verkliga centrum. 

Major Mikael Friseli tilldelas Kungl. Ör
logsmannasällskapets silvermedalj och 
penningbelöning för sitt arbete om mili
tärteorins betydelse för kompetensut
vecklingen inom Försvarsmakten . Med 
ett vetenskapligt förhållningssätt och i en 
god språklig klädedräkt lyckas Friseli 
trovärdigt förklara doktrinutvecklingens 
komplexitet och betydelsen av dess för
ankring i militärteorin. Utöver detta för
klaras militärteorins betydelse och dess 
koppling till doktrin. Friseli konfirmerar 
uppfattningen om att operativ doktrin 
bör fokusera på genomförande av opera
tioner samtidigt som vikten av en röd 
tråd och återkoppling till underordnade 
doktriner betonas. 

Örlogskapten UlfSjöwall tilldelas Kungl. 
Örlogsmannasällskapets silvermedalj 
och penningbelöning för sin tiopoängs
uppsats om sjöminkrigföring i ett histo
riskt perspektiv. Sjöwall har lyckats väl 
att lyfta fram minkrigföringens strategis
ka roll. Han gör det med hjälp av ett his
toriskt perspektiv och på ett vetenskap
ligt korrekt sätt. Sjöwall visar övertygan
de, med hjälp av den militära debatten 
under 1900-talet i Tidskrift i Sjöväsendet 
och U.S. Naval Institute Proceedings, att 
såväl minerings- som minröjningsförmå
ga är fundamentala byggstenar för såväl 
en större som en mindre sjömakt, inte 
minst i framtiden . Läsaren lär sig också 
förstå betydelsen av att Sverige bevarar 
och fortsatt utvecklar sin unikt höga min
röjningskompetens. Detta inte enbart för 
att skydda Sverige mot väpnat angrepp 
och säkerställa vår territoriella integritet 
utan också i högsta grad för att på ett res
pekterat sätt kunna bidraga i internatio
nella insatser. 
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Nya ledamöter invalda 2002 

Hedersledamöter 

Nr 1350 Bengt Halse 

Tekn. dr. Bengt Halse är verkställande 
direktör och koncernchef i Saab AB 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1352 Magnus Hjort 

Kommendörkapten Magnus Hjort är 
fartygschef på den nya korvetten 

HMS Visby 
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Nr 1351 Anders Karlqvist 

Professor Anders Karlqvist är chef för 
Pol arforskningsinsti tu t et 

Nr 1353 Jan Ericsson 

Kommendörkapten Jan Ericsson, som 
är mariningenjör, är ställföreträdande 
projektledare för Visbyprojektet inom 

Försvarets materielverk 

Nr 1354 Carl-Johan Hagman 
Kaptenen i Flottans reserv Carl-Johan 
Hagman är verkställande direktör och 
koncernchef i Walleniusredierna AB 

Nr 1356 Mikael Åkerström 

Överstelöjtnant Mikael Åkerström är 
chef för första grundutbildningsbataljo

nen vid Vaxholms amfibieregemente 

Nr 1355 Per-Anders Emilson 
Kaptenen i Flottans reserv Per-Anders 

Emilson är verkställande direktör i 
Reynolds lndustries AB samt ordföran
de i Svenska Flottans Reservofficersför

bund 

Nr 1357 Johan Hägg 

Örlogskapten Johan Hägg, som under 
två år varit fartygschef på kustkorvetten 
HMS Kalmar tillträder i början av 2003 
en tjänst vid sjöstridsavdelningen inom 

Högkvarterets krigsförbandsledning 
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Nr 1358 Dan Broström 
Kommendörkapten Dan Broström är 

chef för l. helikopterbataljonen 

Nr 1360 Karl Henriksson 
Kommendörkapten Karl Henriksson 
tillträder i början av 2003 en tj änst vid 

sjötridsavdelningen inom Högkvarterets 
krigsförbandsledning 
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Nr 1359 Thomas Fagö 
Kommendörkaptenen i Flottans reserv 

ThomasFagö är chef vid Kustbevak
ningens räddningstjänst 

Nr 1361 Fredrik Hesselman 
Major Fredrik Hesselman är elev vid 

Försvarshögskolans chefsprogram, men 
är för närvarande tjänstledig 

Korresponderande ledamöter 

Nr 1362 J tirgen RitterhotT 
Professor J tirgen Ritterhoff är 

forsknings- och utveck lingschef vid 
Howaldtswerke-Deutsche Werft AG i 

Kiel 

Nr 1364 Niklas Granholm 
Fil. Kand Niklas Granholm är verksam 
vid Totalförsvarets forskningsinstitut 

Nr 1363 Joris Janssen Lok 
Redaktör Joris Janssen Lok är verksam 

vid tidskriften International Defence 
Review 

Nr 1365 Inga-Lena Fischer 
Redaktör Inga-Lena Fischer är ledar
skribent vid Blekinge Läns Tidning 
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Nyförvärv 2002 till Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

A Bok- och biblioteksväsen 

B Allmänt och blandat 

I Konst 
Lindahl, Sture: 

K Historia 
Bergström, Lars & 

Åmark , Klas: 

Clapp,M.& 

Southby-Tailyour, E. : 

Fredholm, Christer: 

Gordon, Andrew: 

Halpern , Paul G. : 

Inskip, lan: 

Lambert, A. (ed.): 

Miller, David: 

Milton , G iles : 

Olin , K-G: 

Pol mar, Norman m.fl. : 

Souza, Philip de: 

Strand, Odd: Hitra: 

Syrett, David (ed .): 

Tun ancler, O la: 
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Arkiv F 2002. Sthlm . 2002, 92 s. (gåva) 

Rosersberg. E n sammanställning av tillgängliga uppgif
ter om slottet, trädgården och park en. - 1975, 142 s., iii. 
(gåva) 

U båtsfrågan. E n kritsk granskning av el en svenska nu

tidshistoriens viktigaste säkerhe tspoliti ska dil emma. 
Uppsa la 1999, 197 s. 

Amphibious assault Falklands. The battle of San Carlos 

Wate r. London 1997, 374 s. , iii. 

Arkiv och forskningsmate rial om linj eskeppet Princes
san Sophia A ibertina 
The rules of the game. Jutlancl and British naval com
mand. London 2000, 708 s. , iii. 

A naval history of World War I. London 1994, 591 s. 

Ordeal by Exocet. H.M.S. Glamorgan and the Falklands 
war 1982. Lonelon 2002, 239 s., iii. 

Le tters and papers of Professor Sir Jo hn Knox Laughton 
1830-191 5. Alelershot 2002, 340 s. 

The Colcl War. A military history. London 1998,476 s., iii. 

Samurai William. The adventmer who unlocked Japan. 
Lonelon 2002, 400 s., iii. 

Våra första Västindienfarare. Jakobstad 2001, 192 s., iii. 

Chronology of the Colcl War at sea 1945-1991. Annapo
lis MD 1998, 241 s. , iii. 

Seafaring and civilization . Maritime perspectives on 
World History. London 2001 , 224 s. , iii. 

med lngva ld Eidsheim og hans menn på krigstokt over 
Nordsjöen. Bergen 1996, 133 s. , iii. 

The battle of the Atlantic and signals intelli gence. U 
boat tracking papers, 1941- 1947. Alele rshot 2002, 464 s. 
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1068 Frank E Rosenius 1940 1979 1154Lars-Ivar Nero 1946 1985 1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 1319 Peter Bager 1955 2000 
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979 1155 Inge Andblom 1935 1985 1248 Björn Hamilton 1950 1994 1320 Anders Järn 1960 2000 
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1079 Magnus Haglund 1942 1980 1171 Björn Ljunggren 1942 1987 1257 Christer Nordting 1944 1995 1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 
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950 Sven Swarting 1925 1970 1169 John B Hattendort 1941 1986 
966 Walter Wicklund 1923 1971 1187 Lars-Åke K varning 1931 1988 
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1029 Lars Ramsten 1924 1976 1223 Michael Sahlin 1945 1991 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän
het. I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta a rbe ten vid Försvarshögskolan . 

Tävlingsskrift får även avhandl a valfritt äm ne inom sjökrigsvetenskape n e ller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäll er inom Sällskapet nämligen: 
l. Strategi och stridskrafters användnin g. 
2. Personal , utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för 2003 skall senast den 15 maj 2003 vara Sällskapet tillhanda un
der adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. Om tävlingssk rifter bedöms förtj änstfulla kan författaren tilldelas 
Sällskapets medalj e ll er hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs
mannasällskapet förbeh åller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet, publicera 
inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötakt ik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varj e å r i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under å r 2003 skall skicka in utred
ning e ll er avhandl ing till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 13025 
103 01 STOCKHOLM 

senast den 15 maj 2003. 
Arbete för vilket författaren till del ats stipendium förbehå ll er Örlogsmannasäll

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