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redaktören inom en Jllmwd cfier llfJ.: il ' ning~dagen 

A brahamsons Trycke ri AB. Karlskrona 1998 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

D et hör till undantagen att redaktören själv tar till orda i Tidskrift i Sjöväsendet Skä
len till detta denna gång är två. 

L TiS nr 3/98 är en något annorlunda utgåva av tidskriften, som nu kommer ut, efter
som det inte finns några annonse r. Med styrelsens medgivande kommer TiS under 
detta verksamhetsår ut med e tt extranummer, så att utrymme ges, att förutom in
trädesanföranden av nytillkomna ledamöter och andra intressanta bidrag kunna ta 
med artiklar, vilka presenterats i KÖMS pågående seminariese rie med fokus på sä
kerhetspolitik och utvecklingen i Östersjöregionen. 

2. l TiS nr 2/98 återfanns ledamotens Lars Holmgren inträdesanfö rande under rubri
ken "Vart är lednings- och ledningssystemutvecklingen på väg?". Ett antal upp
märksamma läsare har efterlyst den intressanta a rtike lns fortsättning, eftersom 
den på grund av ett beklagligt redaktionellt fel fick e tt något abrupt slut. De avslu
tande raderna i ledamoten Holmgrens anförande har fö lj ande lydelse: 

Det är alltså inte i första hand en ledningssystemofficer vi behöver, utan en officer 
i ledningssystemet. 

Att vara officer och leda förb and och verksamhet i en modern ledningssystemmiljö 
ställ er höga krav på såväl officeren som ledningssystemet. 

Lars Wigert 
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( FRI ENTRE ) ARRANGÖR i..AOS 

Lunds Akademiska Officerssällskap 

DEBATT 
"Vad får försva ret kostaT' 

i panelen bland andra 
överbefälhava re 
Owe Wikt01·in 

Freds~ och konfl iktsforskare 
Wilhelm Agrell 

Pol itiska representanter 
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Slora s;J/en, AF 
frc 19-21 

www .af.lu.se/ foreningar/la os 

UTSTÄLLNING ARBETSMARKNADSDAGAR 
Ny materiel i Sverizes försva r: 

stridsvagn Leopard 
Luftvärnskanonvagn 90/40 

Minröjningsmateriel 
Si r,· ulatore r 

mm 

Lundagtird 
(re 10-18. för 10- 16 

med 
representanter 

från 
Sverizes fö rsvarsindustri 

' FÖRSVARSM AKT E N 

' m.n. 
Akademiskt! Föreninge11 

fre f0- 18, för 10- 15 

HUVUDSPONSOR: ERICSSON ii 

Vill du 
veta mer om 

cancer? 

(!ID 
Cancerfondens 

Informationstjänst 
020-222 111 

Ledamoten 
TOMMY ÅSMAN 

Kommendör Tommy Åsman är chef fö r J.ytslridsf/otliljen 
inom Kustf lottan 

Sjösättning av ytstridsflottilj 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde i Karlskrona m ed Kungl. Örlogsmanna
sällskapet torsdagen 1998~03~26 

l och med att stabs- och lagfartyget HMS Trossö (Trö) har tillförts 3. ytstridsflottil
jen (3.ysj1j) har det skapats en möjlighet att omorganisera y Istridsflottiljen för att 
på ett rationellt sätt producera ytstridsförband. Trö har också inneburit en föränd
ring av "taktiken" för underhållstjänst påförbandsnivå. De organisatoriska och ar
betsmässiga förändringarna är följande: 

~ Helaförbandet blir sjögående 
~ Divisionsverksamheten och dess ledning renodlas (tillbaka till kärnverksamhe

ten) 
~ Stödet ledsfrån flottiljnivånför att erhålla ett bättre utnyttjande av samtliga re

surser 
~ "Polning av personalen" ger ett effektivare utnyttjande samt kompetensbredd

ning av personalen 
~ Kortare ledtider 
~ Ny flottiljorganisation 

Att he la förband et nu blivi t sj ögåend e 
innebär att samtliga delar (ej stridsfar
tygsbesä ttningarn a) mönstras ombord på 
Trö. Flo ttiljl ednin gen, divisionslednin g
arna och fl o ttiljl aget kommer att verka 
från fartyget i den fredsmässiga produ k
ti onen och det kommer också i en nära 
fra mtid att vara mö jligt att ta ktiskt leda 
företag i [red och låga konfliktnivåer 
från Trö. O mbord finns verks täder och 

förråd som möjliggör att fa rtyge t ka n 
stödj a samtliga ingående enh eter i fl ottil
jen med fö rpl ägnad, bunke r och teknisk 
tj änst på A -ni vå n. Flottilj sta ben, di vi
sionssta bern a, ekonomi/in tendenturen
beten och fl ottiljl aget har sina arbetsplat
ser och förläggning ombord . 

Ge nom att samtliga befinner sig på 
samma arbe tsplats har en o rganisati ons
förändring genomförts, som innebär att 
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allt stöd i form av teknisk och ekonomi/ 

intendenturtjänst har organiserats i flot

tiljgemensamma enheter direkt under

ställda flottiljchefen. Denna typ av or

ganisation möjliggör att verksamheten 

på divisionsnivån kan renodlas till 

verksamhetsplanering och genomföran

de, samtidigt som stödresurserna utnytt

jas på ett effektivare sätt, genom att sub

optimeringar undvikas och att "vattentä

ta skott" försvinner. 

HMS Trossö - anskaffning 
och ombyggnad 
Anskaffning 

Under våren och försommaren 1996 

gjorde en mindre projektgrupp med 

hjälp av mäklare en marknadsöversikt 

över intressanta begagnade objekt till 

salu på den öppna marknaden. Fartyget 

skulle kunna fungera som ett flottiljl ag

fartyg för en svensk ytstridsflottilj och ha 

internationell kapacitet. I olika UTTEM 

sneglades på hur danska, tyska och 

norska marinen löst motsvarande pro

blem. Beräkningar gjordes även för 

eventuella ombyggnader av inom Flottan 

befintliga fartyg t ex Sleipner eller Älvs

borg. Cirka 300 fartyg kontrollerades och 

av dessa bedömdes tio som intressanta. 

Bland dessa ett östeuropeiskt forsknin gs

fartyg vid namn Livania ägt av ett est

niskt marininstitut och med hemmahamn 

Tallinn. Livania hade till motsats från öv

riga objekt inget behov av skrovombygg

nader eftersom hon från början var 

byggd för ca 60 personer med såväl boen

de som arbetsplats. Hon var dessutom 

klassad 1994 i Tyskland och godkänd för 

obegränsad oceantrafik inklusive poler

na. Till skillnad från tidigare projekt av 

motsvarande storlek gavs alla instanser, 

som skulle kunna tänkas ha synpunkter 
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på den slutliga produkten, möjlighet att 

yttra sig innan inköp. Sålunda ingick Ma

rinens fartygsinspektion (MFI), General

läkaren, skyddsingenjör m fl i den grupp 

som gav underlag för det slutgiltiga be

slutet. Livania inköptes av FMV och le

vererades av den tidigare ägaren till 

Muskö örlogsvarv i september 1996. Far

tyget namngavs av kommunalrådet Mats 

Johansson 29 oktober "1997 till HMS 

Trossö. Fartyget anlände till sin nya hem

mahamn i Karlskrona 20 november 1997. 

Ombyggnad 

Ombyggnaden av Livania till HMS Trossö 

är i sig unik. MKS och dess underhållsba

taljon fick marinledningens uppdrag att 

genomföra en översyn och ombyggnad på 

Muskö örlogsvarv. Man valde att arbeta i 

en minimal projektgrupp och förlitade sig 

på professionella lösningar från varvet. 

Fartygets blivande besättning blev enga

gerade både som blivande nyttjare och 

som kontrollanter åt underhållsbataljo

nen i inom MKS. Till grund för ombygg

naden låg ÖVM:s beräkningar gjorda i 

Tallinn samt inspektionsprotokoll från 

MFI , Generalläkaren m fl. 

Följande åtgärder har genomförts: 

• Huvudmaskineri har genomgått stor 

översyn 
• Elverk är utbytta till moderna svens

ka 
• Skeppskök, disk samt proviantförråd 

har erhållit svensk standard 

• Stora delar av inre kommunikations

system (headset, Ora , telefonväxel) är 

utbytta till svensk standard 

• Navigationsradar, DGPS, VHF-

GMDSS mm är utbytta till modern 

standard 
• Dävert med "resque-boat" har instal

lerats 

• Bunkerstation , containerfästen och 

nya sidaportar är ex på skrovarbeten 

Förutom dessa arbeten är samtliga säng

ar ombyggda enligt svensk standard 

(200x80) och mattor i gångar och hytter 

bytta. Trö har även fått en ny grå skrov
färg. 

Fartyget och dess prestanda: 
• Deplacement 
• Fart 
• Aktionstid 

2200ton 
ca 14 knop 
60 dygn (med 60 
mans "besättning") 

• Bunkerkapacitet 425 kubikmeter 
dieselolja och 200 
kubikmeter vatten 

Organisation och förläggning 
ombord 
I stort är arbetsplatser och förläggning 

ombord organiserade på följande sätt: 

• Bryggdäck - Fartygets framförande, 

ledn ingscentral, arbetsp lats för flot
tilj- och divisionsadjutanter 

• Båtdäck - Förläggning och arbets

platser för flottiljledning och divi
sionsledn ingarna 

• Övre däck - Förl äggning och arbets

platser för besättning 

• Huvuddäck - Skeppskök, mässar, ex

peditioner, verkstäder samt för lägg
ning av lagets personal 

• Trossdäck- värnpliktsförläggning, or

dersal , ekonomiförråd och tvättrum 

Grundprincipen vid tilldelning av hytter 

har varit att officer som har tjänstgö

ringsplats i sin hytt , bor i enke lh ytt och 

de som har tjänstgöringsplats på annan 

plats i fartyget bor i dubbelhytt. De värn

pliktiga bor i dubbelhytt med dusch och 

toalett som de las på fyra man. 

Ledning 
Ledningsmässigt kommer Trö att utrus

tas inledningsvis för att möjliggöra led

ning av en sammansatt sjöstyrka i lägre 

konfliktnivåer och för uppföljning av Ull

derhållsbehovet nationellt och till vissa 
delar intern ationellt. 

Fö lj ande ledni ngs- och sambandssystem 
installeras: 

• Mast 
• Strima 
• Kv/U k/VHF 
• Sate llitkommunikation 

• LUCE (videokonferensanläggning) 

Trö har ett internt datanät, som går att 

landansluta till det externa nätet i kajen. 

Därmed kommer de administrativa funk

tionerna som t. ex . ekonomi och personal

hantering att kunna genomföras ombord 

på motsvarande sätt, där det tidigare kräv

des att man var placerad i e tt kontor i land 

för att erhålla full funktionalitet. Även när 

fartyget är till sjöss skall dessa funktioner 

kunna verka utan störningar med hjälp av 

moderna sambandssystem. Fartyget kom

mer att utrustas med satellitkommu nika

tion och en LUCE-anläggning för att un 

derlätta kommunikationen med överord

nad och sidoordnade chefer, orderuttag

ningar, samverkan och debriefingar mm. 

U nderhållstj än st 
Lagfunktionen (tekniskt stöd) 

Varje division har sedan den "lätta flot

tan " infördes haft en egen lagresurs (för

bandsbundet underhåll) kopplat till för
bandet bestående av: 

• Teknisk kompetens och viss reserv

materiel inom skepp, tele och vapen 

• Intendentur/ekonomi 
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Laget har basera ts på land i kustområdet 
ofta i anslutning till någon hamn. Det har 
inte varit rörligt utan endast flyttbart 
med hjälp av vanliga standardlastbilar 
och containrar. 

Den nya organisation en, som nu ge
nomförts vid 3.ysflj , innebär att ett ge
mensamt flotti ljl ag har organiserats. Det
ta leds av en lagchef direkt underställd 
flottiljchefen. Flottiljl aget baseras/för
läggs ombord på Trö, där verkstäder och 
förråd är belägna. I fl o ttiljl aget finns 
"chargemän" fö r respektive system som 
ti ll exempel MTU dieselmotorer och gas
turbiner m.m. Fartyget är i sin grundkon
struktion så utformat att contai nrar på 
däck med teknisk utrustnin g kan mini 
meras. Det finns dock fyra stycken förbe
redda platser med fästanordning för con
tainrar. 

Divisionscheferna anmäler behov av 
understöd kopplat till den verksamhet 
som är planerad att genomföras. Lagche
fen fördelar resurser till respektive DC 
och vid eventuell resursbrist görs avdöm
ni ng av flotti lj chefen. Unde r vissa typer 
av företag kan det vara nödvändigt at t en 
division opererar självständ igt, va rför en 
lastbil behållits för att delar av laget (för
bandsbundna underhållet) skall kunna 
brytas loss och fö lj a den aktuella divisio
nen ell er stridsgruppen. Laget utgör 
dessutom en underhållsresurs och stöd 
för själva fartygetTrö. 

Inom en nära framtid kommer det att 
bli nödvändigt med en sammankoppling 
av rollerna LagC och FC Trö. En trolig 
utveckling är att lagchefen ingår i farty
gets besättning som fartygsingenjör med 
laget och fartygets tekniska del sig un
derställd. Della innebär troligen en ratio
na liseringsmöj lighet både i besättningen 
ombord och på laget. 
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Ekonomi-/intendenturtjänst 
Ekonomi- och intendenturfunktionerna 
var under jagartiden koppl ade till res
pektive fartyg och har under 1980- och 
90-talen blivit en del i divisionsiageL 
Dessa funktioner har nu brutits loss ur 
divisionsorganisationen och det ha r bil
dats en ekonomi-/intenden turenh et di 
rekt understä lld Flj C på samma sätt som 
för fl otttiljl aget. Det som sk iljer 
ekonomifun kti onen fr ån lag- och för
plägnadstjänsten är att personalen under 
ordinarie förbandsproduktion även är en 
"stabsresurs" åt den lokale produktions
ledaren (FljC). Trö har kapacitet att vara 
och kommer att utnyttjas som livsme
delsterminal för hela flottiljen. 

Användning av HMS Trossö 
Fartyget utn yttjas i den fredsmässiga 
produktionen som stabs- och lagfartyg 
och kommer dessutom att användas som 
målfartyg vid torpedskjutningar och som 
stödfartyg vid deltagande i internationel
la övningar. I lågkonfliktnivåer är farty
get lämpligt att utnyttjas som lednings
fartyg för den taktiska ledaren och i hög
re konfliktnivåer som stödfartyg för 
underhållstjänst i dess vidaste bemärkel
se. 

Kustflottans ledning och 
organisation i framtiden 
Hur skall man se på den framtida krigs
organisationsutvecklingen? Flottan går 
nu in i ett nytt skede på 2000 talet, där 
man lämnar den lätta flottan och kom
mer att förlita sig till "multipurpose"-far
tyg av korvett-typ. Dessa fartyg kommer 
att kunna lösa många olika typer av upp
gifter ex ytstrid, ubåtsjakt och minröjn ing 
och vara självständiga på ett he lt annat 
sätt än dagens små fart yg. Fartygen med 

sina besättningar ska ll kunna verk a inom 
hela konfliktska lan från fredsmässiga 
uppdrag till den högsta nivån , krig. För 
att fartygen på ett trovä rdigt sätt ska ll 
kunn a verka i låga konfliktnivåer är det 
nödvändigt att ha förmåga att vinna i en 
due llsituati on mot en marin motstånd are 
med modern utrustning och som är väl
utbildad för den högsta nivån kri g. Om 
inte denna förmåga finns, saknar farty
getifö rbandet möjlighet att agera fullt ut 
i de lägre konfliktnivåerna. I ett händel
sefö rl opp till sjöss där ena parten inte 
kan fö lj a med i eska le ringen upp till den 
högsta nivån och motpa rten är medveten 
om sty rkeförh ållandena, kommer detta 
omede lbart i de låga konfliktnivåerna att 
innebä ra näst intill hand lingsförlamning. 
Kan man inte spela spelet, ska man inte 
delta. 

Utveck lingen med en tyngdpunkts
förskjutning mot de lägre konfliktni våe r
na och ett effektivare utnyttjande av 
produktionsresurserna (ökad kvalitet Q) 
innebär att stödorga ni sationen inom fö r
bandets ram måste centraliseras på et t 
he lt anna t sä tt än tidiga re. På sikt måste 
detta leda till krigsorganisa tori ska för
ändringar i riktning mot det som nu sker 
på de t fredsorganisatoriska området. De 
krigsorganisatoriska förändri ngarna kom
mer att innebära en större risktagning 
a ll a ägg i en korg- men med dagens om
världss ituation och möjligheten till an
passning borde detta inte utgöra någon 
begrä nsning. 

Jag är vidare av den uppfattningen 
att led ningsorga nisato riska föränd ringa r 
kommer at t bli nödvändiga , kanske mot 
en struktur som liknar NATO. Divisions
cheferna är ansvariga [ör utbildnin g av 
sitt typförband upp till divisions storlek. 
Vid utnyttjande av förbanden sam
mansätts ett tillfälligt förband för den 

specie ll a uppgift som skall lösas och en 
chef utses. E tt exempel på sådant för
band är ubåtsjaktstyrka n, där typförband 
ur Kustflottan ingår. Lämpliga chefer för 
ett sammansa tt förb and enligt ovan bör 
vara flottilj- e ll er avdelningschef. 

F lott ilj chefen elle r avdelningschefen 
får då en an nan roll i framtiden. Han blir 
en prod ucent av olika typförband av di
visions storlek och hans tak tiska roll blir 
inte e nbart att leda sin fl o ttilj i "s laget 
mot den röda pilen " utan också och 
framförallt taktisk chef för en samman
satt styrka som skall lösa ställd uppgift 
inom såväl fred, kris som krig. 

Vad är då divisionschefernas roll 
inom ramen för den sammansatta styr
kan? Som jag ser det, blir deras roll dua
listi sk, antin gen är de stridsgruppch efer i 
den sammansatta styrkan e ller så ingår 
de tillsammans med övriga stabsmedlem
mar i den taktiska chefens stab som funk
tionsföreträda re för exempelvis ubåt, 
minröjnin g e ller ytstrid med korvett. 
Divisionschefen kommer även i framti
den att kunna lösa "ensk ilda uppgifte r" 
inom ramen för den egna divisionen. 
Med detta sätt att se på organisa tionen 
sku ll e en utveckling av utbildnings
rytm en kunna genomföras, innebärande 
att förstaårsförbandet geno mfö r utbild
ning inom divisionens ram och andra 
året vidareutbildar sig mot "spetsförmå
ga" och ä r "beredda " att ingå i en sam
mansatt styrka. 

Den taktiska chefsrol len kommer 
också att förändras mot ett bredare spek
trum, där det är fu llt möjligt att vissa de
lar av företagsledarens uppgifter - t ex 
koordinering och ledning av underh ålls
tjänsten- övertas i vissa begränsade om
råden, uppföljning av mineringsverksam
heten mm. Detta kommer enligt min 
uppfattning att bli nödvänd igt med änd-
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rade ro lle r och ansvarsområden fö r tak
tisk leda re och före tagsledare mot bak
grund av de förändringar som måste ske 
inom ledningsorga nisationen på taktisk 
och ope rativ ni vå, där försva re t är på väg 
mot takti ska insatskommandon inom 
mark- , sjö- och luftstridskraftern a och 
där den ope rativa samordnin gen ske r på 
centra l nivå; de tta som en kon sekvens av 
den minskade förbandsvolym en. Ove r
headen måste vara i balans med fö r
bandsmassa n som skall ledas. 

Sammanfattning 
Nä r fa rtyget HMS Trossö tillfö rdes 3.yt
stridsfl ottilj en skapades möjlighe ten att 
på ett naturligt sätt förändra orga nisa 
tion och arbetssätt, vilket har inneburit 
en centra lisering av "stödet" i form av A
underh å ll , intendentur och ekonmomi 
samt en återgång till kärnverksamh eten 
för stridsfartygen . Seridsfartygen har salts 
i centrum på et/ hell annal sätt än tidigare. 
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Hela ytstridsfl ottilj en ha r bli vit sjögå
ende och det har bland ann at inneburit 
att förband e t kan verk a till sjöss under 
längre tid (veckor) utan stöd av landor
ganisationen. E tt effektiva re utn yttjande 
av personalen sam t en rationell are verk
samhet är nu möjlig. En positiv effekt av 
organsiationsförändrin gen är möjlighe
ten att nu bredda yrk eskunskaperna för 
den tekniska personalen i de t dagli ga ar
betet. 

E n effekt av att fl o ttilj -/divisionsled
ningar samt "stödet" arbeta r så nära var
andra , är att beslutsprocesse rna har blivit 
betydligt kortare (ko rta led tide r). Ibland 
har det till och med gått fö r fort. Inom 
3.ysflj är vi övertygade om att vi girat till 
rätt kurs, men de t åte rstår en hel del inn
an organisationsförä ndrin gen är genom
förd . Ett gott tecken på att kursen är rätt , 
är att 2.ysflj går in i samma typ av organi
sation i och med att man överta r minfar
tyget Visborg från 2.minkrigsavdelning
en. 

Ledamoten 
MAGNUS BERGMAN 

Kommendörkapten Magnus Bergm an är sedan 1998-04-01 
chef för Ytaflackbyrån inom Fartygsavdelningen vid 
Försvarets materielverk 

stridsfartyg inför 21 :a århundradet 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde m ed Kungl. Orlogsmannasällskapet i 
Stockhofm torsdagen 14 april 1998 

l mitt anförande kommerjag att ge min syn på vilka konsekvenser Försvarsmaktens 
förändrade inriktning kan komma att få för strid5fartygsutvecklingen med sikte på 
nästa sekel. Tyngdpunkten i min presentation kommer att vara hur man med teknis
ka möjligheter framöver skall möta nya operativa och taktiska krav. Jag kommer 
också att presentera den nya korvetten typ Visby. Med utgångspunkt i Överbefäl/w
varens perspektivplanerapport FM/2020 kommer jag inledningsvis att resonera lite 
runt förmågor och krav relaterat till den nya inriktning som där före5peglas. Leda
moten Michael Gustafson gav i sitt nyligen avhållna inträdesanförande "Marinen i 
det tjugoförsta århundradet- FMI 2020*" en utförlig beskrivning av ÖB:s per~pek
tivplanerapporter " Försvarsmaktside 2020". Jag skall dätför inte upprepa detta 
utan hänvisar vad gäller FMJ 2020 till Gustafsons anförande. Som inledning och 
grund förfortsatt resonemang i min presentation, börjarjag med ettmycketkort-ur 
FMI 2020 hämtat- sammandrag av krav på förmågor som kan påverka strid5far
tygsutvecklingen med sikte på nästa sekel. 

A ll utveckling av stridskra Ete r och dä r till 
hö rande ma teri el ska ll styras av ope rati 
va och taktiska krav, så även vad gä ll e r 
stridsfartyg. Ur FMI 2020 framgå r at t 
framtida stridskra [ter ska ll ha fö rmåga 
att uppträda i varierande fö rbandsstruk 
ture r sammansatta efter uppgift och om
råde såväl nationellt som in tern at ione llt 
med uppgifter som spänner öve r a ll t från 
att möta väpn ade angrepp till stöd för 
samh äll et vid t.ex. katast rofer e ll er te rro-

'''TiS nr 2/98 

rism. Vid fredsskapa nde insatser är fl exi
bili tet och inte rope rabili te t ledord lik vä l 
som förm åga tilllångräck vi ddi g fl ermåls
bekämpande kapacite t med bl.a. preci
sionsva pen för att und vika civi la förlus
ter. Ledningskrigföring och inform a
ti onsöverläge är nycke lbegrepp. Våra 
sjöstridsk rafter ska ll ha fö rmåga att sä 
kerställ a hand lings frihet till sjöss och i 
skärgård innebä rande höga krav på led
nings kapacite t och due ll[örmåga . Fö rm å-
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gan ti ll undervattenskrigföring är allt
jämt viktig och förmågan att verka mot 
mål i luften skall utvecklas. Av FMl 2020 
framgår klart att det ställs höga krav på 
framtida förband, åtminstone för våra 
operativa insatsstyrkor och de förband 
som avses nyttjas vid fredsbevarande in
satser. Detta gäller såväl personell pro
fessionalism som materiell teknisk för
måga. Dessa förband skall vara utrustade 
och förberedda för strid. Risken för per
sonskador skall minimeras. 

Slutsatsen av detta blir att framtida 
stridsfartygstyper måste vara projektera
de, byggda och utrustade för uppgifter in
klusive strid i en insatsmiljö med mycket 
svår hotbild. l praktiken innebär det att 
våra mest kvalificerade fartygssystem 
ska kunna allt de kan idag och lite till. Ur 
den delvis förändrade eller snarare utö
kade kravbild som här framträd e r kan 
framkallas ett anta l övergripande teknik
områden som bör belysas och utvecklas 
inför nästa generation fartyg. studier och 
utveckling av hotbildsanpassad signatur
anpassning, vapen- och sensorsystem , 
lednings- och eldledningssystem måste 
naturligtvis fortgå i takt med omvärldens 
framsteg inom dessa områden . Ett strids
fartygs totala systemeffekt är som bekant 
en funktion av alla dess delsystem där 
för att kostnadseffektivitet skall råda -
varje delsystem är i balans med övriga. 
Att noga avväga och balansera oli ka del
system samt att bemästra integrationen 
dem emel lan är en konst. Vår förmåga 
till denna konst är idag ledande men 
måste för att ytterligare höja fartygens 
prestanda utvecklas vidare. Av FM l 2020 
framgår vidare att vi speciellt bör studera 
lå ngräckviddiga precisionsvapen , UAV, 
personskyddsteknik och logistik vid in
ternationella insatser för att ta några ex
empel. Listan över nödvändiga studie-
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områden är lång och jag kommer senare i 
min presentation att ytterligare utveckla 
detta avsnitt. 

Den nya inriktning av FM, som redo
visats, innebär en ökad fokusering på 
några klassiska tekniska förmågor, vilka 
ligger lite vid sidan av dc tidigare nämn
da, men som likväl har ytterst stor inver
kan på våra fartygs och fartygsförbands 
totala systemeffekt och kostnadseffekti
vite t. Dessa är flexibilitet , uthållighet, 
sjöduglighet och mångkunnighet. Med 
flexibilitet menas i detta fallmöj lighet till 
anpassning av fartyget med dess ingåen
de system över tiden. Ett fartyg som leve
reras i början av nästa sekel kommer 
med all sannolikhet att verka som vapen
bärare lårigt in mot seklets mitt. En livs
längd på i storleksordningen 40 år är inte 
helt osannolik. Vad vet vi idag om de va
pen , ledningssystem och sensorer som är 
"state of the art" år 2030 och då har detta 
fartyg säkert ytterligare 10-15 år kvar av 
sin livslängd. 

Erfarenheter från snart 40 år med den 
lätta flottan är att kapacitet och effekt av 
vapen och ledningssystem är slagkraftig 
till och med mycket slagkraftig, även mätt 
mot andra nationers större fartyg. Be
gränsningen ligger, även med nuvarande 
operationsområde, 1 uthållighet och 
tillgänglighet med avseende på väderleks
förhållanden. Med FM nya inriktning om 
utökade operationsområden är kraven på 
ökad uthållighet och förbättrade sjöegen
skaper uppenbar. Flexibilitet i en annan 
dimension är mångkunnighet. Jag tror att 
a llsidigheten har kommit för att stanna 
och att det i ett internationellt perspektiv 
också är en framgångsfaktor. Sverige är 
tillsammans med ytter ligare några få na
tioner världsledande i att bygga och ope
rera fartygstyper med en mångfunktionell 
uppdragsprofiL En eventuell nisch för 

Sverige i internationellt sammansatta 
styrkor kan vara undervattenskrigföring i 
kustnära och grunda vatten. Att med det
ta som grund dessutom ha förmåga att 
försvara sig själv mot såväl luft- , yt- som 
undervattenshot ger stora fördelar. Detta 
ger oss förmåga att agera med alla typer 
av uppgifter i hela konfliktska lan. 

Korvett typ Visby - en fartygs
typ för 21:a århundradet 
När Marinen och FMV 1989 påbörjade 
utvecklingen av den stridsfartygsserie, 
som nu heter korvett typ Visby, visste 
ingen vad som komma skulle avseende 
omvärldsutveckling och förändringar 
inom Försvarsmakten. Framsynthet och 
en smula tur har dock inneburit att den 
fartygsserie, som nu byggs vid Kar lskro-

navarvet, redan innan den sjösät ts, är väl 
anpassad att uppfyll a de krav på olika 
egenskaper som jag redovisat tidigare. 
Korvett typ Visby kommer att byggas i 
två serier som flexibla ytstridsfartyg med 
en mångfunktionell uppgiftsprofiL Farty
gen är konstruerade att genomföra a ll a 
typer av uppdrag beroende på för tillfäl
let va ld bestyckning. Serie l, som nu är 
kontrakterad vid svensk och utländsk in
dustri, har som huvuduppgift minröjning 
och ubåtsjakt, men fartygen är förbered
da för installation av sjömålsrobot typ 
RBS 15 Mk II för genomförande av an
fallsuppdrag. Grundfilosofin är att ubåts
jaktutrustningen är stationär ombord 
medan utrustning för minröjning och an
fall är alternativa. Serie 2 är planerad 
som en direkt förlängning av serie l , där 
huvuduppgiften är ubåtsjakt och ytstrid. 
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Första fartyget , HMS Visby, sjösätts år 
2000 och beräknas göra skeppstekniska 
prov året därpå . Planerad leverans av 
komplett fartyg är år 2003. 

Visby är världsunik inom tre områden: 

- Mångkunnighet 

- Smyganpassning 

- skrovmaterial 
Det är det första fartyget i världen med 
fullt utvecklad smygteknik inom alla idag 
kända hotområden såväl över som under 
ytan. Till skillnad från övriga s.k. smyg
koncept, där man valt att smyg-optimera 
fartygen mot vissa hot t.ex. sjömålsrobot 
eller minor, har vi ansträngt oss att bygga 
en jämnhög mur mot alla tänkbara hot. 
Begreppet smygteknik omfattar allt, som 
minimerar signaturer och signaler i syfte 
att försv åra och förhindra upptäckt. stu
dier, simuleringar och fullskaleförsök ha r 
visat att fartygens egenskydd avsevärt 
förbättras om det kombineras med smyg
teknik för att bl.a. höja egna motmedels 
verkan. Därmed höjs överlevnadsförmå
gan, vilket ger möjlighet till ett nytt tak
tiskt uppträdande och ökar sannolikhe
ten för fartygen att kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

Fartyget får sensore r för både passiv 
och aktiv unde rvattensspaning samt ef
fektiva vapensystem som i alla miljöer 
och med snabb reaktionstid, kan verka 
mot de ubåtstyper som finns i vårt när
område. Fartygets sonarsystem ska ut
nyttjas för såväl spaning, lokalisering och 
klassificering som för målinmätning vid 
en vapeninsats. Huvudsensorer är en 
passiv Towed Arrray Sonar (TAS) för 
span in g och en aktiv släpsonar (VDS) 
för spaning, lokalisering och klassifice
ring. Ombord finns också en skrovfast 
sonar avsedd för minvarning och klassifi
cering. TAS utnyttjas även som varnare 
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för torpeder och som spaningssensor mot 
ytfartyg. Fartyget kommer att utrustas 
med flera vapensystem för ubåtsjakt. Hu
vudvapen är 40 centimeters trådstyrda 
ubåtsjakttorpeder med aktiv/passiv mål
sökare och ett AU-raketsystem. Raket
systemet, som nyutvecklas, är ett 
kombinationsvapen för såväl antiubåts
ammunition som torped- och luftför
svarsmotmedeL Vapnet medger insats 
med mycket korta reaktionstider. Ä ven 
sjunkbomber kan medföras. 

Framtida minhotbild kräver att före
mål måste upptäckas på längre avstånd 
än vad som görs idag. Detta innebär, för
utom omfattande magnetminskydd och 
låg akustisk signatur, att sök- och klas
sificeringsräckvidden måste ökas och 
problemet med skiktbildning i vattnet lö
sas. För minjakt är fartyget därför utrus
tat med sk ROV:ar, fjärrstyrda undervat
tensfarkoster som, på ett stort avstånd 
framför fartyget, styrs på ett vattendjup 
anpassat till aktuell ljudutbredning. Far
kosterna bär sonm·er och TV-kameror 
för upptäckt och klassificering av minor. 
Den skrovfasta sonaren utnyttjas främst 
för minvarning. För förstöring av minor 
används en engångs-ROV, vilket kan lik
nas med e n liten torped som avfyras mot 
den identifierade minan. Fartygets för
svar mot undervattensvapen är främst in
riktat mo l minhotet genom låga magne
tiska och hydraakustiska signaturer 
kombinerat med hög chocktåligheL Tor
pedmotmedel finns som option. För 
mineringsuppdrag är fartyget utrustat 
med minräls och minfällningsanordning
ar samt system för minplanering och re
gistrerin g av minfällningsposition. 

Det marina ledn ingssystemet som 
finns ombord är uppbyggt tör att leda 
sjökrigsl'öretag. Systemet karaktäriseras 
av 

- modulärt byggsätt, där ett stort antal 
modul e r implementerats i e tt funge
rande realtidssystem 

- redundans, där funktioner kan flyttas 
mellan datorer och arbetsplatser 

- möjlighet till utbyggbarhet, där nya 
funktioner kan integre ras. 

l systemet ingår led ningsstöd och naviga
tion samt ett antal sensorer. Ledningsstö
det omfattar kommunikation, UV-strids
ledning, stridsledning och luftförsvar. In
gående sensorer är bl.a. spaningsradar, 
signalspanare, radarvarnare, eldlednings
sikte och skrovintegrerade kommunika
tionsantenner. Utformningen av led
ningsstödet är gjort så att fartygschef och 
förbandsledning kan utföra sin ledning 
av tartyg och förband på ett optimalt sätt. 
Man har tillgång till ett gott besluts
underlag även under svåra sambandsför
hållanden och vid tillfällen då man väljer 
att vara he lt teletyst. Ledningsstödet ut
gör en integrerad del av försvarsmaktens 
nya gemensamma ledningssystem, LIM. 
För samordning av sjöstriden kommer 
led ningssystemet att ha förmåga till in
formationsöverföring till och från flygbu
ren spaningsradar (FSR 890) samt JAS 
39 Gripen. Den goda led ningsförmågan i 
kombination med de olika passiva och 
aktiva sensorerna gör att Visby får en 
inom Försvarsmakten unik förmåga att 
verka självständigt. Den långt gående 
automatiseringen medför dessutom att 
arbetet kan utföras av färre operatörer. 
Stor vikt har lagts vid att anpassa opera
törsplatserna med operatören i centrum. 
Den omfattande integrationen av vapen, 
sensorer och eldledningar gör dessutom 
operatörsarbetet rörligare och effektiva
re. 

Fartygets luftförsvar är fullt integre
rat och helautomatiskt och består av en 

aktiv del med en 57 mm allmålspjäs med 
sin eldledning samt en passiv telekrigska
naL Telemotmedlen ger, tack vare farty
gets låga röjande signaturer, mycket stor 
effekt. För att erhålla en låg radarmålyta 
är både pjäs och sikte smyganpassade. 
Luftförsvarssystemet koordinerar såväl 
sensorer och vapen som fartygsmanöver 
för att erhålla bästa möjliga försvar. För 
att med hög överlevnadssannolikhet 
möta ett eventuellt framtida hot av kraf
tigt manövrerande robotar är plats reser
verad ombord för ett Juftvärnsrobotsys
tem. Det datoriserade navigationssyste
met utnyttj a r data från fartygets olika 
navigationssensore r (logg, gyro DGPS 
mm) och räknar samman dessa till en 
mycke t noggrann position. Systemet är 
konstruerat för att reduce ra arbetsbe
lastningen och därmed minska risken för 
misstag. Detta ökar säkerhetsnivån i så
väl skärgårdsmiljö som på öppet hav, i så
väl låg som hög fart och i alla typer av 
väder. 

Fartyget är konstruerat för lägsta 
möjliga signaturer. Erfarenheterna från 
försöksverksamheten med Smyge har till 
fullo tagits tillvara och skrovet har stora, 
flata ytor och skarpa kanter. Allt som 
inte nödvändigtvis måste sitta på utsidan 
har byggts in eller finns dolt under luck
or. För att ge fartyget en låg [R-signatur 
dölj s gasturbinernas avgaser och avgas
rör genom dolda, kylda utsläpp placera
de i aktern , nära vattenytan. Ä ven den 
magnetiska signaturen kommer att bli 
extremt låg för ett fartyg i denna 
storleksk lass. Skrovet är helt omagne
tiskt, och utrustningen ombord kommer 
att antingen avmagnetiseras och förses 
med magnetminskyddsslingor e ll er vara 
av omagnetiskt material. Fartyget har ett 
inbyggt lastdäck vilket ger många förde
lar: Ett väderskyddat arbetsområde som 
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ger skydd för såvä l materiel som perso
nal innebärande bl.a. stora fördelar ur 
underhållssynpunkt Fartygets bestyck
ning är dold, vilket gör det omöjligt för 
en iakttagare att avgöra vilken bestyck

ning fartyget har. Fartygels röjande sig
naturer, framför allt radarmålarean, re
duceras kraftigt utan att omfattande 
kostnadskrävande åtgärder måste göras 
på den installerade utrustningen. Farty
get utrustas så att en lätt helikopter kan 
starta , landa och tankas på väde rdäck. 
Förberedelser är gjorda för att senare 
kunna arrangera en hangar inne i farty
get. Skrovet är optimerat för bästa möjli
ga sjöegenskaper och god kursstabilitet 
samtidigt som det är lättma növrerat. Far
tyget utrustas med ett CODOG-maski
neri med fyra gasturbiner för högfart och 
två dieselmotorer för lågfart kopplade 
till två vattenjetaggregat Det ger en tyst 
fart upp till 15 knop under lång tid och 
över 35 knop som toppfart. Nya installa
tionstekniska lösningar ger ett lågt ut
strå lat buller, både externt, internt och 
hydraakustiskt Som exempel kan näm
nas att generatorer och lågfartsdieslar 
uppställs dubbelelastiskt i bullerhuvar. 

Tidigt stod det klart att en mycket låg 
skrovvikt till en rimlig kostnad var avgö
rande för fartygets totala prestanda och 
slagkraft. För att uppfylla dessa krav och 
samtidigt få goda smygegenskaper är 
skrovet uppbyggt av en sandwichkon
struktion bestående av PVC-kärna med 
kolfiber/vinyl-esterlaminat. Detta ger 
hög styrka och styvhet, låg vikt, bra 
chockegenskaper, integrerade radar
målyteegenskaper och låg magnetisk sig
natur till en rimlig kostnad. Den låga vik
ten ger i sin tur sekundära vikts- och 
kostnadsbesparingar även vad avser bl a 
framdrivningsmaskineri och skeppstek
niska stödsystem. Skrovets olika delar 
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byggs upp av plana paneler tillverkade 
med en vacuuminjiceringsmetod. Pa
nelerna sammanfogas därefter till större 
sektioner. Vacuuminjiceringsmetoden 

garanterar hög fiberhall och laminat
kvalitet i kombination med låg vikt. Den
na unika kombination av malerialval , 
konstruktions- och produktionsteknik 
inleder en ny epok inom skeppsbygg
nadskonsten och är resultatet av ett om
fattande studie- och utvecklingsarbete 

som har letts och genomförts av Försva
rets materielverk och Karlskronavarvet i 
samarbete med bl a KTH och Försvarets 
forskningsanstalt. Kombinationen av stor 
mångsidighet och fullt utveckl ad smyg
teknik gör korvetten av Visby-klass till 
ett flexibelt och slagkraftigt stridsfartyg
ett str idsfartyg för 21 :a århundradet. 

Visby-klassen kommer som moderna 
och effektiva stridsfartyg att stå sig en 
god bit in i nästa sekel. Den alltmer acce
lererande utvecklingen på i första hand 
elektronikmateriel och inom telekon
fliktområdet innebär dock att det som 
idag är "state of the art" kommer i mor
gon att vara gårdagens teknik. Vi kan 
därför inte basera hela våra framtida ma
rina sjöstridskrafter på Visbykonceptet 
Ny teknik måste fram för att möta mor
gondagens hot. Marinen har idag en flot
ta där flertalet fartyg är levererade på 
1970-talet (R b b och Ptrb ). Trots ett stort 
antal omfallande modifierings- och om
byggnadsåtgärder, faller dessa trotjänare 
för åldersstrecket i början av nästa sekel. 
Utav dagens 20 stridsfartyg, ska ll 14 far
tyg omsättas till 2010, dvs inom 12 år. Att 
studera, projektera, konstruera och byg
ga ett mode rnt stridsfartyg tar 12-15 år. 
För att år 20 LO kunna upprätthålla en nå
gorlunda respektabel numerär, är del 
därför nödvändigt att vi förutom de fyra 
korvetter som idag är beställda , ges möj-

Korvt:tt ty!) Visby huvuddata ··-...... d., .... .,.~ .. 

........ ..,, ... ,.,. 

............ ,. ~, 
··~-~ · ~>_..,,k .. , 

tighet att beställa ytterligare sex enligt 
den plan som nu finns för serie 2. En för
längning av Visbyserien ger oss därmed 
det andrum, som krävs för att kunna ar
beta fram ett nytt fartygskoncept, avsett 
att fylla omsättningsbehovet runt 2010 
och några år framöver. 

Den forskning och tekn ikutveckling 
(FoT) som påbörjas idag kan sanno likt 
integreras i framtida fartyg medleverans 
tidigast om 8-10 år. Det är de tidsförhål
landen vi har att handskas med. Av den
na anledning är det nödvändigt alt vi 
inom Marinen har en bred , framsynt och 
kontinuerligt pågående FoT-verksamhet. 
Med bred avser jag bred ur ett tvärveten
skapli gt perspektiv. Den utvecklings
verksamhet som måste och kommer att 
bedrivas omfattar allt från övergripande 
syslemoptimering och signaturanpass
ning till materialteknik , hydramekanik 
samt bemannings- och utbildningspro
blematik. Den omfattar också scnsortek-

nik, vapensystemteknik , kommunika
tion, informationsbehandlings- och be
slutstödssystem samt MSI (människa
system-interaktion). COTS och övriga 
ansträngningar som kan förbilliga, utan 
att vi gör avkall på prestanda eller redun
dans, är ytterst viktiga stud ieområde n. 

UAV som komplement e ller ersättn ing 
till helikopter är en med all säkerhet 
kommande utveckling, där omvärlden 
bl.a. Tysk land och USA har gjort stora 
framsteg. Detta är ett av många exempel 
på ett n yl t teknikområde där vi, även om 
intresset i Sverige idag är svalt, på ett el
ler annal sätt mås te följa utvecklingen. 
Om vi inte gör det, har vi senare ingen 
chans att när intresset hettar till , på erfor
derlig tid bygga upp den kompetens som 
krävs för ett eventuellt eget system. Den 
teknikutveckling som krävs, måste sålun
da bedrivas såväl som egen utveckling 
som bevakning av andra nationers ut
vecklingsprogram. Det ökande interna-
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tionella samarbetet bädda r för en ökning 
av det senare. Detta förutsätter dock att 
vi satsar tillräckligt mycket i egen utveck
lingsverksamhet så att vi förblir en in
tressant samarbetspartner och inte för
passas till en tredje klassens randnation , 
vars kompetens och förmåga till för
svarsmate ri e lanskaffning he lt beror på 
"smulor från den rike mannens bord" . 

Fartygspla ttformen har inget egen
värde i sig utan bar som enda uppgift att 
bära fram vapen- och sensorsystem till 
verksamhetsområdet. Stridens grundel e
ment är so m bekant e ld-röre lse-skydd 
och vad gä ll er sjöstrid, står fartygssyste
met för såvä l rörelse som en be tydande 
del av kompon enten skydd. P lattformen 
är med andra o rd i sig en mycket viktig 
del av det stridande systemet. Nuvarande 
små, starkt integrerade och hårt packade 
stridsfartyg ä r svåra och kostsamma att 
uppgradera och modifi era. Fartygsplatt
formar ska ll dä rför vara sta bila med vo
lym och reservdeplacement med tanke 
på osäkerheten i framtid a nyttolaster. Vi 
måste sträva efter en tydli ga re och enk
lare modu lari serad systemuppbyggnad 
med standa rdiserade gränsytor. Vapen
och ledningssystem , sensorer och övrig 
utrustning bör jämfört med dagens sys
tem vara lättare utbyt- e ll er tilläggbart 
Ett fartygs uthållighet beror främst på 
driftsäkerh e t, besättningsstorl ek i förhål
lan de till uppgiften och förråclsvolymer. 
Vad gä ll e r besättningssto rl ek och för
rådsvo lymer, styrs dessa faktorer direkt 
av fartygsstorl eken. För att säkerställ a 
uthålliga fartyg krävs det dock dessutom 
att fartyge n byggs med robusta och drift
säkra system. System som dessutom har 
redunelans för att klara ett dr iftbortfa ll 
på grund av exempelvis en vape nskacla . 

För att vi med våra små fartyg, ska ll 
kunna verka i framöver önskvärda ope-
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rationsområden, krävs en i Fö rhållande 
till dagens läge avsevärt höjd sjöduglig
het. Med sjödugli ghet avser jag i detta 
fall tillgängli ghet och systemeffekt med 
avseende på sjötillstånd. Fenom enet att 
e tt fartyg rör sig i sjöhävning kan hante
ras på tre principiellt skilda sätt. Det för
sta och vanligast förekommande är att 
utforma skrovet med inriktning att mini
mera fartygets rö relser. Här ingå r, förut 
om den direkta sk rovutformningen även 
val av skrovk oncept Sidokölssvävare, 
kata marane r och trimaraner ha r på sena
re år visat si g ha såväl för som nackdelar 
och kan vara ett alternativ för en framti
da fartygstyp. D etta he lt beroende av vil
ka övriga krav som skall samordnas och 
bevakas. Att adelera bihang i form av fe
nor, passiva e ll er aktiva , trimpl an etc. är 
ett all t vanli gare sätt att med ett be
fint ligt skrov ytte rligare förbättra dess 
egenskape r. Nackdelar är hä r att man in
tegrerar fl e r dyra och känsliga system 
som direkt e lle r indirekt påverkar såväl 
kostnad som tillgänglighet. Effekten kan 
däremot vara mycket god. Stuclier har vi
sat att den parameter som trots allt en
samt är den viktigaste i sträva n att för
bättra e tt fartygs sjöegenskape r är far
tygslängde n. En ökning av far
tygsstorleken skull e också ge andra för
delar såsom ökad uthållighet, tillväxtvo
lym och reservdeplacement 

J FMI 2020 stä llda krav på fö rm ågor 
innebär, av allt att döma , att vå r framtida 
Marin har behov av större fa rtyg som 
komplement till dagens och morgonda
ge ns korvetter. Något som äve n Michael 
Gustafson i si tt anförande framför. Mari
nen har tidigare genomgått en stor för
ändring vid övergången från jagare och 
frega tter till dagens lätta flotta. Föränd
ringen genomfö rd es bl.a. av skäl so m 
höga underh å lls- och personalkostnader. 
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Idag ä r situationen e n ann an. Mate ri e len 
är mindre underh å llskrävande, skrovun 
derhåll skostnade rn a har minska t drama
ti skt genom införande av komposit sk rov 
och ökad autom ati on, informationsbe
hand lings- och beslutstödssystem ha r 
medfö rt a tt besättningsstorleken inte 
längre lika utpräglat styrs av fartygsstor
leken utan mer av Fartygets uppgift och 
bestyck ning. Stora fartyg är dock Fo rtfa
rande dyra i inköp, i synn erhet om man 
likt våra mindre stridsfartyg, till bredelen 
fyll e r upp med so fi stik erade vapen och 
e lektroniksystem. Sannolikt kommer 
framtid ens ekonomiska ramar snarare 
minska än öka. D et ä r därför vikt igt att 
stridsfartygssystemen utvecklas i ba lans 
me ll an taktik , teknik och ekonomi. l e tt 
stridsfartygsprojekt är a ll a dess ingåe nde 
system, designade mot ställda krav, kom
muni cerande kärl , där för en ökad pre
standa på ett område, en minskning ä r 
nödvändig på ett ann a t. För att öka ut
hå llighet och sjöduglighet måste därför, i 
en lås t ekonomi , någon annan kostn ads
drivand e förmåga minska. En avvägning 
som slutligen kravställ aren, FM , gö r mo t 
stä llda operativa och taktiska krav. 

För våra mode rna fartyg represe nte
rar fartyget elvs de skeppsteknisk a syste
men ca 45% av anskaffningskostnaden. 
Kostnadskrävande faktorer för dessa 
skeppstekniska system är bl.a. fart , be
sä ttningsstorl ek, nytto las tvol ym och ut
hå llighe t samt skydclssystem, där fartkra
ve t ä r en av de mest betydande. Räkne
exempel för korvett typ Visby visar att 
ett sä nkt fartkrav med bibehållande av 
nuva rand e systeml ösning (vapen, se nsor 
och led ningssystem) kan skapa utrymme 
för be tydligt större, uth å lligare och sjö
dugli ga re fartyg fortfarande inom tillde-

lad ekonomi . Detta är e tt , av många, 
exe mpel på hur man med ett giva nde och 
tagande inom befintliga ekonomiska ra
mar kan skapa utrymme för större och 
därmed uth å lligare fartyg med bättre sjö
egenskaper. 

En ann an paramete r som kan ge kost
nadsbesparingar är a tt gå ännu ett steg 
vad gä ll e r kommersie ll , civil tek nik i 
skeppstekniska system. Detta är för min
röjningsfa rtyg av typ Styrsö drivet myck 
e t långt. På Visby ha r vi tyvä rr av fart
krav och komplexitet, tvingats att ta et t 
halvt steg tillbaka. In om detta område 
finn s det goda förutsä ttningar att åte ri 
gen flytta fram positione rna och därmed 
förbilli ga fartygsplattformen . 

Min slutsa ts är att Marinen i den 
framti d, som förespeg las i FMI 2020, be
höve r fle xibla , uth ålliga, sjödugliga och 
mångkunniga stridsfartyg. För att för
verkliga de tta behöver vi som komple
ment till befintliga korve tter, bygga stör
re fartyg, likväl kvalifice rade med yp
persta clue llförmåga. De system som 
integreras ombord ska för bästa totala 
systemeffekt vara inböreles väl balanse
rade avseende såvä l kostnad som pre
standa. Marinen måste bedriva en bred , 
fram synt och kontinue rligt pågåe nde 
forsknin g och teknikutveckling. Vidare 
är det ange läget att vi via internatione ll a 
kontak te r och samarbetsavtal , följ er om
världens utveckling. E konomiska rea lite
ter inne bä r att kostnadse ffek tivt he lhe ts
tänk ande måste råda , där ett givande och 
tagande inom befintli g kravprofil är et t 
måste för att lyckas. Korvett typ Vi sby 
som nu är färcligutvecklacl och unel e r 
produktion är ett första steg mot näs ta 
sekel. Det är hög tid att ta nästa. 
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Försvaret inför 21 :a århundradet- Seminarium nr 1 
1998-06-09 

Försvarsmiljön har i grunden förändrats efter det kalla krigets slut. Berlinmurens fall , 

Tysklands åte rförening och Sovjetunionens sönderfall påverkar den svenska utrikes- , 

säkerhets- och försvarspolitik en. Frågan ä r om det kalla kriget utgjorde, e ll e r om den 

försvarsmiljö vi har i dag, utgör en anomali utrikes- och säkerhetspoliti skt. Med För

svarsmaktside 2020 sätter Överbefälhavaren punkt för vår "kalla-krigetmotiverade" 

invasionsförsvarsstruktur. ÖB skisserar en ny försvarsfilosofi. Här finns det mycket 

kreativt tä nk ande men också många ej underbyggda uppkast och en he l de l revirtän

kande. D essa uppenbara luckor bör fyllas ige n. Särskilt viktigt är att de geostrategiska 
och maritima frågorna lyfts fram. 

Under detta kaos är det trots allt vikti gt att ta till vara gam la sanningar. Det gäller 

att inte förlora fotfästet. Gru ndläggande identitet och kärnkompetens måste bevaras. 
Yrkessto lthe t och fackkunnand e måste sä ttas i högsätet. E n målmedve ten strävan 

måste va ra att utgå från nuet, betrakta det förgångna för at t skapa förståelse för hur 

det är i dag och därmed kunna ge vägledning hur vi ska ll bete oss för att fo rma nya ti

ders synsätt. Mot denna bakgrund har Kun gl. Örlogsmannasä ll skapet beslutat att un

der de komm ande 15 mån'aderna arbeta fram en vidgad syn på försvarets utveckling 

inför det tjugoförsta århundradet. Försvare ts och där sjöförsvarets bä rande roll i 
svensk utrikes- och säkerhe tspolitik får ej underskattas. Identiteter får e j för loras i 

samband med de kommande förändrin ga rn a i Försvarsmaktens ledning. KÖMS har 

också utlyst en pristävling. D eltagande i täv lingen sker genom att skriva en artikel 
inom något av nedanstående delområden: 

* Internationella maritima utblickar och jämförelser. 
* Östersjön ur ett geostrategiskt perspektiv. 
* Försvaret som en del av utrikes- och säkerh etspolitiken med tyngdpunkt på sjöför

svaret. 
* Försvarets utveckling- statsmakternas krav på förm ågor. 

Artikeln ska ll presente ras vid de seminari e r som kommer att organiseras e ll e r vid nå

got av KÖM S ordinarie sammanträden . 
Det första seminariet avhö lls den 9 juni i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler, 

Långa Raden 8 på Skeppsholmen i Stockholm. l seminariet deltog 27 ledamöter och sex 

gäster. Seminariet öppnades av KÖMS ordföran de, ledamoten Claes Tornberg med ett 
anförande under rubriken " Anomali utrik es- och säkerhetspolitiskt?" Han tog som ut

gångspunkt korresponderande ledamoten Bo Hu ldts beskrivning av svensk säkerh ets

politik sedan det kalla krigets slut: 

* Militär a lliansfrihet med europeisk identitet, 
EU-med lemskap med st rategisk innebörd, 

* NATO-samarbete genom IFOR/SFOR, PFF m. m, 
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* Fortsa tt OSSE-engage mang 
* Öste rsjöpolitik med regionalt samarbete, 

* FN-medlemskap med fortsatt globa lt engagemang - säkerhe tsrådet 1997-98, 
* Bredare säkerhetsbegrepp samt 

* Nytt försvarskoncept - från invasionsförsvar till fl exibilitet och anpassning. 

Det som har hänt är att sannolikhe te rna för ett a ll europeiskt krig och kärnvapenkrig 

dras ti skt har minskat. Däremot har sannolikheterna för begränsade krig, styrkede
monstrationer och utnyttjande av vå ld för att påverka utvecklingen ökat. 

Låg 

Låg 

Incidenter 

Förbandsutformning inför 21.århundradet 

Egenskaper som kan motverka 

utvecklingen av lågnivåkonflikter 

Styrkedemonstration 

Utnyttjande av våld 

@ under det kalla kriget 

l etier det kalla krigets slut 

Det innebär att förmågan och mö jligheterna att motverka denn a typ av konflikter 

måste förbättras. Det är inte längre så att vi kan dimensionera militära förba nd för in

vasionsförsvar och därmed tro att dessa också är anvä ndbara på lägre konfliktni våer. 

D en "gamla sanningen" att om man bara kan motverk a det öppna kriget , så kommer 
inte hoten på lägre konfliktnivåer a tt utl ösas. stutsatsen av detta resonemang är att de 

militä ra förband, som är flexibla och mångsidiga, blir mer kostnadseffektiva än sådana 

som är op timerade för öppna, direkta krigshandlingar. Inte minst förbandens förm åga 
att vara närvarande på rätt plats under lång tid och sa mtidigt kunn a utnyttjas på ett 
fl ex ibe lt sä tt , är egenskaper som behövs i framtiden. 
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Efter ordföra ndens inledning presenterade sekrete raren, ledamoten H erm an Fält

strö m, KÖMS projekt och den i pro jektet utl ys ta tävlingen. Han underströk att det är 

viktigt att artiklarna ve rkligen presenteras och eliskuteras vid semina ri er e lle r o rdinari e 

sam manträden. E n av målsättningarna är att så många so m möjligt ska ll få förm ånen att 

ta aktiv del i den process som förhoppningsvis leder till en vidgad sy n på försva rets ut

veck ling infö r det 21:a århundradet. Och att denna kan publiceras tillsammans med de 

inkomna artiklarna . Fältström pekade på att elen säke rhetspolitiska utvecklingen unde r 

åre n frå n 60-ta le ts börj an till nu enelast haft en margine ll påverka på utformnin gen av 

Försvarsmakten. l stället har var fö r sig ekonomiska (så lite pengar som möjligt) avväg

ninga r, fredsorgansatio nen som loka liseringsstöd i glesbygden och mate ri elbestä llninga r 

som sysselsä ttningsobje kt varit det so m avgjort utvecklingen. Inte helle r ÖB:s underlag 

in för försvarsbes luten (se särskild artikel i detta numme r av TiS) visar på någon större 

sa mklang me ll an omvärldens och Försvarsmaktens utveck ling. 

Efte r e n ko rt pa us presente rade korresponde rande ledamote n Marie Jacobsson 

och ledamote n Lars Wedin en stueli e unele r rubriken "Öste rsjön - förtroendeskapan

de åtgärder" . De pekade på att de t institutio nsbygga nde, som nu bedrivs, iir myck et 

" la ndbaserat". Man glömme r bort a tt Sverige är omgivet av hav. Int e minst förhållan

de n i och kring Östersjön är av såda n art, a tt många ma rina å tgä rde r skull e me ra på

tag ligt och snab bare kunna ge positiva resulta t. De berö rde stora och komplexa områ

de n såsom 

* rustningskontroll och säkerhet genom öppenhet och samarbe te, 

* n1arina åtgä rder be rör inte bara Europa utan får världsomfattande påverkan var

för sådan a åtgärde r ej innefattas av ESK, 
* hur NATO och E U utvidgninge n påverk a r agendan , 

··· folkrättsaspe kter so m garantera fritt hav i Östersjö n, stabila avtal, vidgat säker

hetspolitiskt begrepp, transparens- föruts ägbarhet - samarbete m.m. samt 

* avslutade med en "lista på åtgärder" som kan vara aktuella . 

E ft e r presentationen följde en livfull diskussion. Stuclien kommer att publiceras i 

kommande nummer av TiS. 
Eft er middagen hö ll ledamo te n Magnus Haglund e tt föredrag under rubriken 

"R ysslands ma ritima intressen ", där han bl. a. konstate rade att nedgången ino m de n 

ryska marine n fortsätter. Troligen blir resulta te t inom ele n närmaste 10-20å rspe riode n 

e n större nedgå ng än man tidigare bedömt, vilk et främst kan förkl aras av de utomor

dentligt svaga ekonomiska förutsättninga rn a för staten. s ituationen försv åras vidare 

av e n svag infras truktur i la ndet och att må nga industri e r, som är viktiga fö r bl. a. m a

rin nyprodukti on, numera befinner sig i andra sta ter. E n kraftsamling av de marina re

surserna tycks nu göras till den strategiska kärnvapenavskräckningen. 

Vissa pre liminära slutsatser kan dras av de n pågående utveck lingen. Troligen kom

me r i bl. a. att uppleva en större närva ro av bek väm lighets [!aggacle (men ryskägcla) far

tyg i Östersjön. Eftersom något invasionsho t för närvarande inte kan skönj as, torde en 

svensk sa tsning på e tt maritimt inriktat försvar vara lönsamt för Sverige, som redan fått 

e n marin överl ägsenhet till skänks av utveck lingen. 
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Ledamoten 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Komm endör Herman Fältsrröm, som avgick med pension i 
situer av januari 1998, är verksam som JnaJwgemenrkonsu!r. 

Försvarets utveckling - vad har tidigare planering 
sagt? 

lag har valt att utgå ji·ån Överbefälhavarens planeringsunder/ag. Anledningen till 

de~ta är a~t det ja? söker inte skiljer sig mellan vad statsmakterna och ÖB säge1: 

D_ aremot ar tolknmgarna olika. Det finns inte något fall där den verkliga utveck

lm~en eller en säkerhets-lmilitälpolitisk slutsats har förändrat planeringen under 

perwc/en 1962-92 utom möjligtvis de ubåtskränkningar, vilka ägde rum under 1980-

talet. Däremot har vmje antydan till avspänning och minskning av militära resurser 

mycket snabbt, till och med snabbare än i omvärlden, inneburit en reduktion av det 

svenska försvaret. Det har snarare varit så att det i stället är den dagliga dr~ftskost
naden och den tilljiilliga ekonomiska situationen, likviditeten, som har styrt resulta

tet. Har inte de ekonomiska resurserna räckt till har driftskostnaderna alltid "fått 

sitt" o.ch den nödvändiga "be~paringen" har ji·ämst drabbat nyinvesteringm: För
bruknmgen av tilldelat anslag har prioriterats. 

Från mitten av 1960-talet och 20 år fram
å t vidmakthölls den stora krigsorganisa

tione n på bekostn ad av mate ri e ll förny

e lse. De t blev uppe nbart a tt livslängde n 

på kri gsmaterie l hade tänjts ut mer än 

vad som var försva rbart. Det var detta 

som efter 87 års fö rsvarsbeslut fick För
svarsmak te n att på börja e n ree ll analys 

av möjliga uppgift e r och mot dessa upp

gifte r sva rande fö rmåga som o lika ut
vecklingsvägar kunde leda till. 

Överbefälhavaren blev tillfä lligt äga
re av problemformuleringen. Därmed 

kunde ha n ta ini tiat ivet och skapa ree ll a 

frågeställningar utgående från militär 

sakku nskap. Detta initi ativ fullföljdes ty

värr inte i det s lutliga unele rlaget inför 

1992 å rs försvarsb es lut De proble m so m 
tidigare kunde hänskjut as till statsma k

terna (geno m påsfördelning samt att de n 

dagliga driftkostnaden och li kviditeten 

fick avgöra hur Fö rsva rsmakten kunde 

re investe ra) bl ev nu tydli ga inom För

sva rsmak ten. De t blev Öve rbefälhavaren 
som, för sin trovärdigh ets skull , ko m att 

tvin gas till prioritering geno m att viilj a 

bort. Detta bl ev uppenbarligen för svå rt. 
Inte minst av de t skälet att utvecklingen i 
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omvärlden sprungit förbi den traditionel
la svenska försvarsstrukturen med en 
stor mobiliserande infanteriarm e. 

Nedan följer några glimtar ur aktuella 
utredningar. Jag har va lt att lyfta fram de 
krav på Försvarsmakten som är knutna 
ti ll vår nationella integritet och dä rm ed 
även till begrepp som alliansfrihe t och 
neutralitet vid konflikter i vårt närområ
de. Jag anser att en sådan sammanställ
ning kan utgöra en bra bakgrund till den 
fortsatta diskussionen om försv aret inför 
21.a århundradet. Jag hoppas också att 
det kan ge upphov till en vidgad diskus
sion kring vad som varit och därmed bi
dra till att tidigare misstag inte upprepas 
lika ofta i framtiden. 

1960-talet 
En grund läggande slutsats under denna 
pe ri od om de risker som före låg var svå
righeterna för militärt svaga state r som 
låg i gränsområdet mellan stormakte rnas 
intressen. Överbefälhavaren be tonade 
sä rskilt de områden som omfattades av 
en växande nationalism. Sverige placera
des som en buffertstat mell an sto rm ak ts
blocken.1 

De svenska försvarsbetingelsern a be
dömdes som goda. Omgivand e havs
område n gav god förmåga till övervak
ning och förvarning. Nackdelarna med 
stor geografisk valfrihet för en angripare 
uppvägdes mer än väl av detta. Mera a ll 
varligt ansågs svenskt beroende av havet 
vara för import av för samhä llets över
levnad nödvändiga resurser2 

Vår a lli ansfrihet ansågs innebä ra att 
vi ej ku nde räkna med kompletter ingar 
1 ÖB 62 sid Il 

' ÖB62sid 14 

' ÖB65sic17 

' ÖB62sid 13 
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utifrån. Vår möjlighete r att i längden stå 
emot en stormakt utan hjälp utifrån be
dömdes som små utan stöd utifrån 3 

Mot bakgrund av den kritik som res
tes mot Överbefälhavaren inför 92 års 
försvarsbeslut är det intressant att notera 
hur man då värderade den Västtyska ma
rinens möjlighete r att ingripa i södra 
Östersjön. D å ansåg man att dessa möj
ligheter var klart begränsade. Således 
tvärt emot vad som ge nom Nils Gylden 
hävdades från SS LP. Sveriges förmåga 
att uppträda i detta område var mycket 
liten medan den västtyska ansågs vara så 
stor att Sverige inte behövde några resur
ser fö r detta område.~ 

1970-talet 
l 1972 års försv arsbeslut uttalade stats
makterna att vår alli ans frih et ledande till 
neutralitet vid konflikte r i vårt närområ
de krävde att he la landet kunde försva
ras. Detta föranl edde emelle rtid inte nå
gon särskild värde ring. E n reflektion är 
att Sverige såvä l under fö rsta som andra 
världskriget gav upp territorium. D etta 
skedde genom att som territorialhavs
gräns enbart hävda tre (3) nautiska mil. 
Omedelbart efte r krigss luten återtogs 
den tidigare gränsen på fyra (4) nautiska 
mil. Denna då bedömda oförmågan var 
inte mindre vid 72 års försvarsbeslut än 
1914 resp 1939. 

D e t hade inte skett någon förändring 
i de prioriteringar av o lik a geografi ska 
områden. Däremot note rades en något 
annorlunda motive ring. Det bedömdes 
som väse ntli gt att skapa handlingsfrihe t 
och skydda egna samt försvåra mot-

ståndarens marina akt iviteter i områ
det.5 

De t var också under denna pe riod 
som de s. k. "styrande angreppsfa llen "(9 
st) utarbetades. D essa skull e leda till 
storanfall mot Sverige efter kortare e ller 
längre förvarning. Angreppsfa llen, upp
byggnad och utveckling, skull e ge (gav) 
"styrinformation " för a rbe tet med a lter
nativa anfallsutspeL Det styrande miljö
underlaget kunde sammanfattas i följan
de fyra punkter: 

• e tt angrepp mot Sverige blir endast 
aktuellt i samband med en konflikt i 
Europa mellan storm akterna , 

• en angripare måste ta hänsy n till sin 
h u vudmotståndare, 

• Sve rige har sin främsta strategiska 
betydelse som genomgå ngsområde 
samt 

• i ovan beskrivna situation måste vi 
kunna hävda vår neutralitet. 

De slutsatser som detta ledde till åte r
speglades emellertid inte i pl aneringen. 
Neutralitetsbegreppet hade enbart an
vänts som ett begrepp utan den djupare 
innebörd detta egentligen borde leda till. 
Hade Sverige verkligen en trovärdig för
måga att kunna dekl are ra neutra litet vid 
oro i vår omvärld eller va r det som under 
de två världskrigen? 

Inte hell er "återtagning" e ll er "till
växt" var främmand e för försvarsp lane
ringen. Det konstate rades at t Sverige 
inte skull e bli fö rst med att påbörja en 
upprustning. Vi sk ull e så ledes a lltid vara i 
efte rh and. D essutom kunde vi inte bygga 
upp vår försvarsförmåga fortare än om
världen (' 

' ÖB71 sid 12 

'' ÖB75sid 11 0 

1980-talet 
För första gå nge n kunde en priOI·ite
ringstendens spå ras. Som primärt mål
område lyftes norra Sverige fram som en 
del i en operation krin g Norra Ishavet. 
Vidare fann man att "kryssningsrobotar" 
utgjorde e tt hot mot Sverige, genom att 
de kunde flyga över svensk t territorium. 
Genom att Sovje t vid den här tidpunkten 
base rade e tt anta l Go lfubåtar i Östersjön 
så uteblev inte intresset för området. 
Fortfarande nödgades man anse Öster
sjöutloppen vara av betyde lse. (Jag minns 
själv dessa långa diskussioner. )l 

Denna nedtoning av mellersta Sveri
ges be tyde lse som blev skönjbar var 
olycklig. Den tyd liggjorde att Sveri ge 
hade begränsad försvarskapacitet Det 
var som om histori en nu sk ulle upprepas. 
Under 1900-ta lets europeiska inbördes
krig (världskrige n) reducerade Sverige 
territori alvattengränsen från fyra till tre 
nautiska mil. Man kan fråga sig om det 
nu var dags att äve n .. . ? Inte förstärkte 
detta fö rtroendet för svensk militär för
måga och våra säkerhetspolitiska mål , al
liansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig. 

Över hav kan militära förband tillfö
ras e tt konfliktområde ell er ett säker
hetspolitiskt skärningsområde utan att 
blanda in andra stater. Därmed är det lätt 
att på kort tid fl ytta militär kapacitet från 
en plats till en ann an . Maktbalansen i det 
aktuella området blir förändrad. Att med 
sjömakt på detta sät t förändra föru tsä tt
ningarna är hi storiskt sett inte en sällsynt 
händelse. Sverige hävdade (som vi fortfa
rande gör) dessutom at t Östersjön ska ll 
vara öppet för all a nationer. Alliansfrih e-

7 Utb li ck mol seke lskiftet. ÖB perspe ktivpla n de l sicl 39 
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ten och neutralitetspolitiken berörde 
därmed i första hand vårt te rrito rialh av 
och vår ekonomiska zon . Att då ej beröra 
detta och sa mtidigt nedprioritera "me l
lersta Sverige" kan inte ha ökat o mvärl
dens för troende för Sverige. 'Kommer 
Sverige at/ kunna hävda de rättigheter 
som vi talar om i fred eller kommer vi, 
som under krigen, att .fi·ivilligt avstå .fi'ån 
den räl/ och respekt vi hävdar ifi·ed?' 

NATOs principbeslut om att avsätta 
e n real ökning med 3% på försvare t och 
den därav följande kvalitetsförbättring
e n lyftes fram. Vidare konstaterades att 
Sovjet (som NATO, eg USA, redan nu 
har stor förmåga till) satsade på e n ökad 
sjö- och fl ygt ransportkapacitet." 

Den överraskande situationen bl ev 
tydlig och hade kommit för att stan na. 
Angriparens handlingsfrihe t att välja in
vasionsriktn ing ansågs vara stor. Samma 
grundl ägga nde analyser som i ÖB 62 
återko m. Det konstaterades a tt angripa
ren har stor ha ndlingsfr ihet att vä lja an
greppsriktning, med tillägget 'utan att rö
jas av tidiga förberedels er' . E nbart lu ft
landsättningar räckte inte utan sjötrans
porter var e n förutsättning för e tt an

grepp. Samtidigt ansågs Sverige ha gynn 
samma fö rutsä ttnin gar att bekä mpa er
forder liga tilltransporter. ~ 

Det som saknades i ÖB 80 var en 
stringent priorite ring, genom de o li ka 
handlingsväga rn a, av skilda opera ti va 
funktioner. Detta mot bakgrund av ge

nomförda värderingar och regeringens 
direktiv att ökad uppmärksamhet ska ll 
läggas på sådana angreppsfa ll (-former) 
som leele r till överraskande anfa ll (an
grepp innan vi hunnit mobili sera). 

Under analysen inför ÖB 80 konsta-

'ÖB 80 sid 31 

" ÖB 80 sid 35 
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teracle jag 'att det var yrterst väsentligt att 
utvecklingen av Försvarsmakren blir klart 
belyst även efier /992 '. Vad jag avsåg med 
detta var de n oönskade, tvångsvisa ut
vecklingen (l ikviditeten och driftkost
naderna) som vi inte kommer att kunna 
styra såvida inte de nödvändi ga kraftiga 
ingreppen i fredsorganisat ionen skedde 
redan under perioden 82-87 i.st.f. under 
hela tioårspe riode n. Ett annal skä l t ill 
detta var bedömningen att vår nuvaran

de krigso rgan isa tion icke kunde 
vidmakthå ll as e ns i det högsta e konomis
ka a lternativet. 

Dessutom konstaterade Öve rbefä l
hava ren att våra kvalifice rade förba nd 
successivt minskar och därmed ökades 
gapet mellan vår försvarseffek t och den 
styrka en angripa re sk ulle tvingas att av
dela mot oss. l fö rsta hand är de t de ope
rativt rörliga förbanden som tidigt kunde 
ingripa mot ett överraskande inl e tt a nfall 

som unde r perioden 1966 till 1982 hade 
red ucerats med ca 40% . Utveck linge n 
hade med andra ord gått mot en försvars
makt som i ökad utsträckning än tidigare 
krävde mobilisering och förbe redelsetid 
för att full försvarseffekt sk ulle fås ut av 

denna. 
Sattes seelan denna utveck ling i rela

tion till utvecklingen i omvärlden kan vi 

bara konstate ra att förutsättningarna för 
e n angripare, redan ur fredsgruppering 
med där till gä ngliga stående styrkor, att 
kunna genomföra e tt angrepp mot oss 
innan vi har mobiliserat kraftigt hade 
ökat. Vi kommer inte att kunna e rh ålla 
förvarning genom angripares militära 
förberede lser. Vi skulle komma i e fter
ha nd och mås te redan i utgångsläget 
planlägga att tidigt överge gräns- och 

kusto mråden för att i de t längsta förhin
dra at t landet blir tota lockuperat. 

1978 års försvarskommille ko nstate
rade behovet av ökad rörligh et och att 
sä rskilda å tgärd er erfo rdrades för a tt 
skapa tillräcklig sty rke tillväxt i övre 
Norrla nd w En skö njbar nedto ning av 

försvaret av me ll e rsta Sverige kunde 
uppm ä rksammas. Det anmä rkningsvä r
da med detta är a tt det bygger på e n ef
terha nclsprincip. Först när hotet uppstå r 
ska ll vi kunna mo tverk a att de t utlöses. 
Me n hur är det med elen sve nska ne utra
liteten? Är det unele rförstå tt att svenskt 
luftförsvar och sjömakt skall vara så star
ka att e rforderliga mobili seringså tgä rder 
och koncentreringstra nsporter till de ut

satta områdena kunde genomfö ras? Det 
ä r svå rt a tt finn a bev is fö r detta i elen ge
nomförda planeringe n. 

Den pågåe nde utvecklingen , so m re
dovisats ovan, stred så ledes mot rege
ringens anvisningar sa mt de geno mfö rd a 
värderin garna. Utveck lingen borde så le
des brytas för att vi på ett trovärdigt sätt 
skull e kunna hävd a at t hela Iandet ska ll 
försvaras. Så bl ev nu inte fallet. 

Planeringen ko ncentre rades i stä ll e t 
till två o mråde n, JAS-beslute t och e n 
omfattand e effe ktivi serin g, d vs reduk
ti o n av driftkostnaderna ino m Fö r
svars makten . Besluten genomdrevs trots 
att elen första del e n av perspektivp lanen 
tydligt ma rkerade det o möjliga i att på 
lå ng sikt både bibehå ll a den dåvara nde 
formen av a llmän värnplikt och genom
föra utveckling av e tt nytt st ridsflygplan. 

Inför 1987 års fö rsvarsbes lut fortsat
te ele n i ÖB 80 angivna nedtoninge n av 
me ll ersta Sverige även om man i s lu t
skrivn in ga r känd e s ig tvingad att kon-

state ra a tt även icke prioriterade de la r 
av det no reliska o mrådet var av bety
de lse.11 

Jag vill minnas a tt denna komple tte
ring kom ti ll efter lå nga och ibland myck 
e t svå ra di skussione r. He la arbetet bak
om ÖB 85 var en uppvi snin g i re torik i 
stäl le t för a tt vara en se riös analys av de 
behov so m försvaret hade då och i fram
tide n. Man värderade inte Försvarsmak
tens uppgifte r i fred - kris, neutra lite t, be
redska p mot överraskande angrepp res
pektive in vas ionsfö rsvar. E nelast analys 
av bri sttäckning i stridssituationer för e n
ski lda förband genomfördes. Motivet var 
att ÖB 80 (och ÖB 82-87) var ett så 
omfattande a rbete att det kunde vara g il 
tigt i l O å r. R a tiona li se rin gen och utveck
linge n av fredsorganisationen var dess ut
om en tioå rig plan unde r genomförande. 
D en sk ull e fullföljas. 

En re marka be l synpunkt var att 'sty 
rande fö r bes/w i ett sådant alternativ 
(k valitetssänkning inom andra sjömåls
bekämpande system än inom marinen 
för att betala ökad satsning på ubårar 
och tung kust robot, min kommentar) bör 
vara .forsvarsindusrriella eller andra hör 
icke analyserade faktorer'. Inte he ll e r i 
detta fall gjordes någo n p rövnin g av er
håll en effe kt i situat io ne r som omspän
ner e n utveckling f rå n fred till neutrali
tet , trots att detta utgör grunden för vår 
säkerhe ts- och försvarspolitik. D essut
om var vi då mitt uppe i ubåtskränk
ningarna. Det konstaterades lakoniskt 
att huvudprogrammet 2 (elvs marinen) 
inte inom egen ram kund e till godose de 
krav so m förmågan att j aga ubåtar stäl 
ler på Försvarsmakten. Det kund e inte 
accepteras att unclervattenskränk-

I II 

Il 

Slutbc tänka nde, 1978 års försvarskommine sid 37 

ÖB 85 sid 2 1 samt 25 . 26 
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nin ga rn a är av en annan ka raktä r än av 
luftrummet.12 Inte he ll e r lät man de slut
sa tse r som redovisades i texten få ge
nomslag i pl ane ringen . u 

De ekonomiska problemen togs inte 
på a ll va r. De tta straffade sig senare ! Re
sultatet lät inte vänta på sig. Sä rskild a re
surse r tillde lades Försvarsmakten som 
helhe t under tre budgetår med viss prio
rite t mot att återta ubåtsjaktfö rm åga n. 
Dess utom ti ck ubåtsjaktområde t speciell 
fö rstärkning med ett engångsbelopp un 
der pe ri oden. 

I vad mån de krav1" som omvä rlden 
stä llde på att det svenska fö rsvaret fö r
verkligats i planering är svå rt att konsta
te ra. Skälet ti ll detta är omstrukture
rin aen av Försvarsmakten ge nom FM l o 
2000 och FU 88. 

De tidi gare tankegångarna o m a tt 
de t i fö rsta hand är norra och södra de
len som ä r av intresse och hotat utkri s
tallise ras. De t maskerades dock ge nom 
ett till ägg, " krissituationer", vil ke t an
sågs va ra nödvändigt för a tt den gjo rd a 
ana lyse n skulle accepteras. D etta räckte 
emelle rtid inte. Avvikande me ninga r 
lämn ades av samtli ga försva rsgrensche
fer: 

CA D en säkerhetspoliti ska utveckling
en vi sar att det nordi ska området 
måste ses i ett sammanh ang. Någon 
sä rsk ild del av vårt land ka n därfö r 
in te nedprioriteras. Sto r be tyde lse 
måste a lltså tillmätas såvä l södra, 
melle rsta som norra Sverige. 

(ÖB 85 , sid 170) 

CM Försva rsmakten har bri ster. De 
som har påvisats av fakt iska 

" 

186 

ÖB 85 sid 28, 29 

ÖB 85 sid 29 

ÖB 85 sid 37 samt 39 

händelser måste enligt min mening 
i första hand åtgä rd as. 

(ÖB 85, sid 174) 

CFV Behovet av ett starkt luftförsvar 
kan även hä rledas ti ll vå r militär
geografi ska situ ati on. Sverige lig
ge r inkl ämt mell an storm akts
blocken och tar därv id upp nära 
halva gränslinjen i nordsydlig r ikt
ning me ll an dem i Europa. Av detta 
förh ållande fö lj e r en stor risk för 
säkerh etspolitiskt mycket besvä
rande situa ti one r om vi inte i olika 
lägen allti från fredstillstånd till kri
ser, neutralite t och krig, med kraft 
kan hävda vå rt lu ftrum . 

(ÖB 85 , sid 176) 

Det skulle kunn a sägas att Ö B 85 och det 
efterfö ljande arbe tet infö r 1987 års för
svarsbeslut innebar en avslutning av den 
planering som grundl ades i och med ÖB 
62, ÖB 65 , ÖB-svare t 67 samt försvarsbe
sluten 68 och 72. En avslutning i kaos. 
Försvarsgrensche fe rn as slutsatser negli
gerades av statsmakte rn a och politiker
na. Ö verbefä lhavarens "jämkningar" gav 
ett bättre svar på "jungfruns bön'' . Samti
digt slapp statsmakte rn a ta i de svå ra be
sluten att prio rite ra genom att välja bort. 
D etta säkerställdes genom a tt upprätt
hålla krigs- och fredso rga nisationen. 
Därmed försvårades kraftigt den 
modernisering av Försva rsmakten som 
var nödvändig redan i bö rj an av 70-tale t. 
Vare sig plane ringsmode ll , metoder ell er 
de slutsatser som drogs, sa tte några dj u
pare spår i Försvarsmakten. 

I 1984 års försvarskommi ttes slutbetän
kand e konstate ras 

... .. . särskild uppm ärksam het ägnas 
fö rmågan att möta opera tioner rik
tade mot svenskt te rrito ri um i nor
ra Norrland, östra Me ll ansve rige 
in klusive G otland och de södra de
larna av Sverige. Ä ven hote t mot 
vå rt luftrum i dess helhet skall sär-
skil t uppmärksammas . ...... . 

(Slutbetänk ande .. . sid 28) 

1990-talet 
l FU88 gjordes e tt tappert fö rsök att råda 
bo t på obalansen me ll an o rga nisa ti on 
och materi el. Det va r i fö rsta hand arm en 
som behandl ades. Tyvärr misslyckades 
man. Tro ts ide liga va rnin ga r undervä rde
rades kostnader fö r utrustning, personal 
och utbildningsplatse r. Kostn aderna för 
arm ens utveckling unde rskatta des med 
ca 15 till 20 miljarder över en 15-å rsperi
od. Till detta kom så den obehagliga si
tu ation, som politike rn a stä lldes infö r -
lägga ner regementen! 

En av orsakern a till de tta var ledning
ens oförmåga att vi lja ta till sig den in 
fo rmati on som tro ts allt fanns. Ma n miss
uppska ttade kostn adern a. E lle r så vill e 
man inte tro på detta. När de organi sa
ti onsstrukturer skulle prövas, som omfa t
tade den organisation vi nu se r fra mför 
oss, så sades det att orga ni sa ti oner på den 
nivån absolut inte är aktue ll a . Fö rsva rs
makten fi ck resurst ill skott infö r, i och ef
te r 1987 års försva rsbeslut. Då kan vi ju 
in te minska organisat io nen! Det bedöm
des då som rim ligt med en krigso rganisa
tion som omfattade 23 - 25 brigader, 20-
21 fl ygd ivisioner och en marin med bibe
håll e t innehåll. 

Denna uttalade instä llni ng ha r på e tt 

15 FMI 2000 si el lO 

"' FMI 2000 sicll2 sa mt 13 

dras tiskt sä tt lett till at t många är för
siktiga i att framföra ej önskad inform a
tion. Konsekve nsen fö r den egna karri ä
ren sätts i fö rsta hand. Det är bättre att 
ge ett sva r som är fö rvä ntat än att beskri
va möjlighe te r och sakförh å ll anden som 
de är. (Å tm instone som man sjä lv upp
fattar dem, inte det man tror att chefen 
vill höra !) 

E ft er hand som tiden gick blev upp
fattnin gen mer och mer rea listi sk . D en 
som först up pfattade detta var elen dåva
rande Överbefä lhavaren. D et var också 
en av anledninga rn a till att han drev ige
nom FMI 2000 som en bakgrund till FU 
88. 

I FMl 2000 ko nstaterade Överbefä l
hava ren att Försva rsmakten har fört en 
övervintr in gspolitik. 15 Samtidigt slogs 
det fast att även om fö rhandlingarna om 
rustningsbegränsnin gar skull e fortsätta 
och fö rsvarssa tsningar minskar, så tar det 
tid innan denn a trend ge r påtagliga resul
tat. 16 D et är lätt och går snabbt att av
skaffa fö rsva rsförm åga. U ppbyggnaden 
däremot är mödosam och tar lång tid. 

Vidare åte rfö rdes diskussionen om 
försva rse ffe kt till "hela landet" och de 
behov detta inn ebä r. Om de reala för
stärkningar som e rfo rdrades för de tta 
icke erh åll s måste ett resonemang kring 
minskade uppgifte r fö ras. l ett först a steg 
fö rordades en red uktion av den tidiga ef
fekten samt fö rmågan vid en utveckling 
från fred till neutra litet till förmån för e tt 
"bibehå lle t in vas ionsförsva r" där uth ål
ligheten (fortsatt strid) eftersätts. I ett 
andra steg gavs tre exempel på reduktio
ner i uppgifter uta n at t Överbefälhava
ren tog stä llning till dessa. 

FM 90 utgjo rde for tsättningen på 
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FMJ 2000. För att tidigt " mota O ll e i 
grind" formulerade regeringskansli e t e tt 
stort a ntal frågor. Dessa ana lyserades av 
Öve rbefälhavaren och förd elades till de 
o mråde n som studerades. De tta innebar 
a tt Överbefä lhavaren inte i första ha nd 
ex plicit svarade på frågorna uta n gjorde 
detta indire kt. En frågeställnin g hade 
må nga gå nger påverkan inom fl e ra o lika 
o mråde n. I slute t på FM 90 redov isades 
var man kunde finna sva r på de fråge
ställninga r som hade formul e rats. Dess
utom, förutom i huvuddokumentet, redo
visacles unele rlaget i 15 delrappo rte r. 

Samma teknik som i FMI 2000 tilläm
pades för att redovisa förm ågo r och för
sva rseffek ter. Detta vållade inte sam ma 
problem som i FMI 2000. E n av a nl ed
ninga rn a ti ll detta var nog att försva rs
ledningen insett fördelarna med elen ge
nomgåe nde, li kform iga och relat iva ko n
sekvensbeskrivning detta gav upphov ti ll. 
Det fa nns således ett brett unele rl ag för 
pol itiker och statsmakt att ta ställning 
till. 

Trots de tta tog statsmak te rn a inte 
chanse n att utnyttja unde rl aget uta n a n
såg att man inte fått svar på de frågor mm 
so m stä llts. Framför allt hängde det nog 
sam man med att Överbefälhavaren hade 
skaffat sig problemformuleringsprevilc
giet, tagit initiativet. De som var mest 
störda av detta var SSLP. Man hade ju 
in te mäktat med att styra Överbefä lha
va ren genom den omfattande frågefor
muleringen. Det är ju denna, som till 
myck et stor del har styrt de svar som tidi
ga re inl ämnats. Därmed hade de i depar
temen tet priorite rade problemen fått 
försteg. Försvarets möj ligheter til l "hel
hetsgrepp" kunde på detta sätt under
tryckas. 

17 FM 90 sid 7 och 9 sam t 68. 69 
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Därmed kom nu trätan a tt å tergå till 
det mera eteriska såsom kri gsavhå ll ande, 
trovärdi ghe t mm. Dä rtill odlades myte n 
att Överbefä lh ava re n inte svarat på re
geringens frågo r. Ti ll detta ko m att Över
befälhavaren använt a llde les för starkt 
hot. Han hade inte inse tt a tt det nu var 
nedrustning och fred so m gä llde. Dessut
om kunde ju Sveriges stridsk rafter inte 
ingripa i södra Östersjön. De hade inte 
den kapaciteten. Däremot kunde de väst
tyska göra detta . Dä rmed var det påståd
da hotet i södra dele n av vårt territorium 
icke relevant. Dessuto m avgavs inte svar 
på frågorna på de t sä tt (och med " rätta 
svar") som SSLP vill e! Således var hela 
unelerlage t suspe kt. 

Det tråkiga i situat io nen var inte dis
kussionen uta n en o he lig intelligens. 
Äpplen och pä ron blandades, dvs opera
tiv planläggning bl ancla des med lång
siktsu tveckling och utformning av För
svarsmakten. Inslagen från försvarsbe
sluten 68 och 72 var märkbara. Genom 
styrkereduce ringa r i omvä rlde n, till så 
låg förm åga att militärt a ngrepp ur pro
fessionel l aspekt icke är möjlig, söker 
man de t förutbestämda sva ret. Försvars
makten skall, som i saga n om Ask unge n, 
få plats med en för stor fot i en för liten 
sko eller också göra foten mindre utan 
at t politikerna tvingas til l att hå ll a i kni 
ven. 

Det kan också konstateras a tt För
svarsmakte n inte ha r gjort någon 
prioritering av Sverige i o lik a delar, o m vi 
med detta inte avse r fort sa tt strid över 
landets yta. 17 

Det ä r bara att bek laga att det fortsat
ta arbetet ej fullföljel es med det framtag
na unelerlaget som gru nd. l stä ll et kon
staterade sta tsmakterna och försvars -

maktens ledning (he lt inkonsekve nt) a tt 
nu är det a ndra förutsättningar som gä l
le r. Vi måste börja om från början , såvä l i 
de t fortsa tta arbe tet inför 92 å rs försva rs
beslut som vid uppstarten av förberedel
sern a inför nästkomma nde försvarsbe
slut 

Inför 1992 års fö rsvarsbes lut gav re
ge ringen fö ljande operativa inriktning: 

• 

• 

• 

• 

möta väpnat angrepp varifrån det än 
kommer, 

betryggande förmåga mot strategiskt 
överfa ll , 

över landgrä nsen (som förut) succes
sivt bryta anfa llskrafte n, 

över havet förhindra de n fasta foten 
samt 

• om vårt organise rade motstånd bryts, 
a ll a res urser i fria kriget. 

Fö rsva rsmakte n skulle därmed inte läng
re ha förmågan at t föra en uth å lli g för
svarso peration i organiserade former. 
Uneler neutralitet , vid kri g i vår o mvärld, 
skall Försvarsmakten effektivt kunna 
motverka försök av främmande makte r 
a tt nå väsentl iga operativa fördelar via 
sve nskt territorium, varvid vårt luftrums 
integritet särskilt ska ll uppmärksammas. 
J fredstid ska ll Försvarsmakten kunna in
gripa mot varje form av kränkning, var
vid skyddet mot undervattenskränkning
ar särsk ilt skall uppmä rksammas.'~ 

E n natu rli g slutsats av regeringens anvis
ningar är följande: 

• Försvarsmakte n ska ll kunna lösa 
sa mm a uppgifter som tidigare, 

• vid oförändrade försvarskostnader 
ska ll Försvarsmakte n innehå ll a minst 
17 armebrigader och ett stort anta l 

'·" ÖB 91 , sid 6 

"'ÖB 91 sid Il! 

• 

• 

priorite rade vapensystem samtidigt 
som luftförsvaret ska ll pri oriteras, 

rege ringen ha r redan beställt delar av 
de priorite rade vapensystemen, 

beredskapen ska ll upprätthållas på 
hittill svarande nivå , även om diffe
rentieringa r till å ts, men förbanel en 
ska ll ha fu ll krigsdugl ighet efter mo
biliseri ng, 

• den allm änna värnp likte n ska ll om
fatta minst fem måna der, 

• fred so rga nisatio ne n skall utvecklas 
en ligt riksdagens beslut i december 
1989 samt 

• plane ringen ska ll inne hålla hand
lingsfrihe t mot bakgrund av de n osä
kerhet i omvärldsutvecklingen som 
nu råder. 

Att sedan de reel la konse kvenserna vid 
utformningen av Försvarsmakten blev 
annorlunda och inte he ll er förankrades i 
de givna utgångsvärdena blev därmed 
förståe ligt. 

Överbefälhavaren konstaterade att 
kommitten inte hade tagit till sig det in
lämnade underlage t. '" Försvarsgrensche
ferna lämn ade ski ljaktiga meninga r. 
Överbefälhavaren delade deras upp
fattn ingar avseende planeringen på de 
låga nivåe rn a (fr.o.m . nivå 5 och nedåt, 
som jag uppfattat det). Däremot delade 
han inte CA respektive CFV uppfattnin g 
om planeringsreserver. De hävdade att 
planeringsreserverna ledde till för tidiga 
organisationsreduce ringar än vad som 
var nödvändigt. De e rfare nhete r som 
Försvarsmakten haft sedan 70-talets bör
jan hade så ledes ännu ej observerats av 
CA och CFV (?!) . 

Överbefälhavare n ansåg också att de 
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nuvarande uppgifterna inneba r at t För
svarsmakten skulle ha förmåga att i varje 
del av lande t kunna förhindra kränk
ningar och vara beredd att möta angrepp 
samt att genomföra en försvarsoperation 
i organiserade former i åtminstone en del 
av landet. 

Regeringe n konstate rar i sin proposi
tion att de säkerhetspoli tiska förhållan
dena i vårt närområde endast i ringa grad 
påverkades av den pågående ned
rustningsprocessen. R yss lands ovilja att 
acceptera en utvidgning av NATO öste r
ut , inte minst till Baltikum och Polen, un 
derströk denn a tes. Östersjön har alltid 
varit och kommer allt fram ge nt att utgö
ra en säke rhetspolitisk skärningsgräns 
mellan o lika intressen i Europa.20 

In te he ller i underlaget inför totalför
svarsbeslutet 199621 kan vi återse någon 
geografisk prioritering (utom vad gäller 
den inre de len av landet då angriparen 
fått fast fot) vid försvar av svenska intres
sen. Det är i stället den inledande förm å
gan , trovärdigheten att försvara våra rät
tigheter som fri nation, även om krig på
går, som är regeringens inriktning. 

Sintkommentarer 
Debatten om uppgifter för Fö rsvarsmak
ten och prioriteringar av dessa hör snara
re hemma i anal yser av po li tisk art. Är 
det ett poli tiskt intresse att invadera 
Sverige? Har något land denna militära 
förmåga ? O m inte, när kan den uppstå? 
För mig är detta en riskanalys av vad som 
kan ske i dag och i en kommande fram
tid. D en ha r inget med försvarets utform
ning att göra , utom på en punkt: 

Kan vi i framtiden bo rtse frå n att mi-

' " Reg prop 1991192:102 sid 26 
21 Unelerlag in för totalförsva rsbel ut 1996 sid 7, Il 
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litära e ll e r andra tvångsmede l kom
mer att utn yttjas mot vårt land eller 
genom vårt land mot andra länder? 

Om svaret ä r ja på denna fråga så kan vi 
lägga ner de t svenska försva re t. Om sva
ret är nej måste vi ha det kvar. Och i det 
senare fallet måste Försvarsmakten opti
meras på ett fackmässigt sätt. Att göra 
det senare, förebärande en fred li g ut
veckling och därmed reduce ra en even
tuell motpa rts militära förmåga till en 
obetydlighet, för att tillfredss tälla en 
nedrustnings- och besparingsröre lse, är 
ett självbedrägeri . 

Det är inte utan att jag få r den upp
fattningen att Försvarsmakten, som så 
många gånger förr , återfa ller i tendensen 
att det som var den lägsta nivå i föregå
ende försv arsbes lut nu är den enda (hög
sta) nivån som kan klara ut all a de upp
gifter som statsmakterna stä ll er på för
svare t. Och inte har man ändrat uppgif
terna någo t nämnvärt sedan 1968. Det är 
egentligen endast att den då omhuldade 
"kvarvarande motståndsförmågan" eller 
som man säger nu "försvar i ordnade for
mer på djupet av vårt territo rium" har 
fått stå tillbaka till förm ån för skydd av 
vår ekonomiska zon, vårt sjö- och 
markterritorium samt luftrum. Någon 
ökning av reala res urser till förmån för 
det senare ha r i egentlig menin g ej skett. 
Det är i första hand de ökade kostna
derna som framtvingat en reduktion av 
markstriclskra f tern a. 

Debatten om prioriteringar av upp
gifter och geografiska områden verkar 
snarare va ra e tt av Försva rsmakten och 
Försvarsdepartementet skapa t verktyg 
att användas i avvägningssammanhang. 

Man lägger dessa begrepp i munnen på 
politi kerna utan att för den skull ha hört 
dem e ll er fått dem att säga detta i offent
li ga sammanhang. O m vi sk ulle bli ställda 
inför faktum, det blir oro i omvärlden, 
krise r som kanske utvecklas till krig, så 
fall e r a ll a dessa argum ent. D et är därför 
förvånande att ansva riga personer vågar 
utnyttj a detta till elen egna organisatio
nens fördel. Till syvende och sist är de t 
politike rn a som ska ll prioritera ge nom 
att vä lj a bort. 

l livets villervalla 

så nära vi gå -

men så fjärranfrån varandra 

i morgonens solstänkta lunder

("I livets vi ll e rvalla", Nils Ferlin) 

Källor 

ÖB62 

Not l 

" Riskerna för begränsade krig är särskilt 
påtagliga för militärt svaga stater med 
perife rt läge elle r i gränsområdena mel-
lan sto rmaktsblocken .... . . 

.... .. inom områden där djupgående poli
tiska och religiösa motsättningar råeler 
ell er där strategiska e ll er ekonomiska in
tresse n står på spe l samt inom områden 
med växa nde nationa lism." 

(Ö B 62, sicl ll ) 

Not 4 

"Möj lighe tern a för ele n Västtyska mari 
nen att ingripa begränsas främst av de t 
trän gda basområdet. 

Sve ri ges läge som buffertstat me ll an 
maktblocken , med Östersjöutl oppen och 

Nordka lo ttområdet på fl yglarna samt 
melle rsta Skandinaviens betyde lse från 
luftoperativ synpunkt, gör att... .. " 

(ÖB 62, sicl13) 

Not2 

" De geografiska förh ållandena är från 
försvarssynpunkt i vissa avseenelen till vår 
nackdel. Sverige har en lång kuststräcka, 
vilket ger en angripare stor frihe t vid val 
av operationsriktningar mot vårt land. 

De fö rh å ll andevis få och till vissa be-
gränsade områden kanalise ra nde 
importvägarna västerifrån gör oss känsli
ga för avspärrningsåtgärcler. .... 

... .. ... .. Vårt lanels geografiska struktur är 
emellertid i väsentliga avseenden till för
del för försvaret. Havet ger oss goda möj
ligheter till övervakning och förvarnin g. 

" 

(ÖB 62, sicl14) 

ÖB65 

Not 3 

"Som a lli ansfri stat måste vi själva åstad 
komm a ett balanserat försvarssystem, e f
tersom vi inte - som de paktanslutn a 
state rn a - kan räkn a med kompl e tte-
ringa r utifrån ........ . 

Våra resurser kan inte bli tillräckliga för 
att vi i a ll a lägen unele r lång tid skall kun 
na avvä rj a en stormakts angrepp 
utan stöd utifrån .... ...... ..... ... .... En väsent-
lig förutsättning för bi stånd är att vårt 
försva r har förmåga att motstå e tt an
grepp unele r så lång tid och att detta fö r
sva r kan fö ras på sådant sä tt , att ingri
panden i o lika form er till vår hjälp kan 
hinna ve rka och te sig lönande för den 
som ingriper." 

(ÖB 65, sid 7) 
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ÖB71 

Not 5 

" ...... .. . dels som genomgångsområde, dels 
av luftoperativa skäl, dels för att möjlig
göra egen och försvåra motståndarens 
marina aktiviteter i Östersjön." 

(ÖB 71 sid 12) 

ÖB75 

Not 6 

" .... Möjligheter att kunna öka försvars
förmågan bör bevaras. Risken att vi kom
mer i efterhand vid ökat hot skulle an
nars bli än större. Men vi kan inte öka vår 
försvarsförmåga fortare än stormakter
na. Det är så ledes inte möjligt att kom
pensera brister i den kontinuerliga för
svarsförmågan med åtgärder, som med
ger att förmågan senare kan ökas." 

(ÖB 75, sid 110) 

Utblick mot sekelskiftet, 2000, ÖB pers
pektivplan del l 

Not 7 

" ... Norge som en randstat längs Norska 
havet och med omedelbar närbet till 
M urmanskområdet. 

Mot denna bakgrund är det sannolikt att 
båda supermaktsblocken kommer att fästa 
ökad vikt vid förhållandena i Norska b avet 
och därmed till det Nordiska området." 

(" Utblick mot sekel.. sid 39) 

ÖBSO 

Not 8 

"Den mest intressanta utvecklingen 
inom det marina området är den tillta-
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gande kapaciteten inom WP sjöstrids
krafter att genomföra landstig
ningsföretag. Inom USA bar denna ka
pacitet sedan lång tid tillbaka varit hög." 

(ÖB 80, sid 31) 

Not 9 

" .... .. Transporttekniken gör det möjligt 
att snabbt sammandra stridskrafter och 
transportresurser samt ökar fribeten att 
välja invasionsområde utan att förbere
delser behöver röjas långt i förväg. 

De militärgeografiska förutsättningarna 
för ett försvar av dessa områden är dock 
gynnsamma. 

De bav som omger oss kan gynna en an
gripare genom möjligbeterna till omfat
tande transporter. Men de kan också ut
göra en effektiv "vallgrav" runt landets 
vitala delar. De ger oss gynnsamma för
utsättningar att med sjö och flygstrids
krafter bekämpa dessa transporter. 

Enbart lufttransport räcker inte för att 
angriparen skall kunna upprätta ett bro
huvud på svenskt territorium. Sjötran
sporter blir även i framtiden av stor bety
delse. Stora luftlandsättningar erfordras 
dock för att ta och avregla områden som 
innebåller lämpliga lossningsplatser." 

(ÖB 80, sid 35) 

1978 års försvarskomith~s slutbetänkande 

Not 10 

" ... ... I vårt närområde kan militära ope-
rationer avseende kontrollen över för 
stormaktsblocken viktiga områden kring 
Nordkalotten och Östersjöutloppen ti-
digt aktualiseras ................. ... snabbt upp-
nå erforderlig styrka i områden som kan 
bli berörda av inledande stridsoperatio-
ner. .... ..... . . 

...... . särskilda åtgärder för att skapa till
räcklig styrketillväxt i övre Norrland." 

(slutbetänkande, sid 37) 

ÖBSS 

Not 11 

"Båda blocken har under det senaste de
cenniet efterband ökat de reala ekono
miska resurser, som tilldelats det militära 
försvaret. Den helt dominerande delen 
av dessa resurser bar satsats på en ökning 
av kvaliteten hos de konventionella 
stridskrafterna. Detta har bl a inneburit 
en förbättring av den operativa flexibili
teten och den materiella uthålligheten ." 

(ÖB 85 , sid 21) 

"Det strategiska intresset fokuseras allt
jämt till områdets (Nordiska, min 
kommentar) norra och södra delar. Den 
militärstrategiska utvecklingen visar dock 
betydelsen även av övriga delar av områ
det. Det måste i tilltagande grad betraktas 
som en helhet." 

(ÖB 85, sid 25-26) 

Not 12 

" ...... har utsatts för talrika och allvarliga 
kränkningar såväl i luften som på och un
der vattnet. Det är därför viktigt att vi 
upprätthåller vår förmåga att hävda hela 
vårt territorium." 

(ÖB 85, sid 28-29.) 

Not 13 

"Undervattensverksamheten innebär 
främst ett hot mot trovärdigheten i vår 
vilja och förmåga att hävda vårt territori
um. Den innebär också i vissa avseenden 
ett bot mot vårt invasionsförsvar." 

(ÖB 85, sid 29) 

Not 14 

" • effektivt övervaka och hävda vårt ter
ritorium samt avvisa kränkningar i 
fred, kris och neutralitet 

• smidigt förändra vår beredskap efter 
lägets skiftande krav samt 

• utveckla en trovärdig operativ effekt i 
skiftande strategiska lägen." 

(ÖB 85 , sid 37) 

"Det är väsentligt att Försvarsmakten 
har förmåga till övervakning av hela 
territoriet och kan ingripa i alla riktning
ar för att avvisa kränkningar på lägre 
konfliktnivåer. I krissituationer (min kur
sivering) mellan stormaktsblocken torde 
södra Sverige, Gotland och övre Norr
land vara mest utsatta för påfrestningar. 
Detta innebär emellertid inte att vår för
måga väsentligt kan eftersättas i andra 
delar av landet." 

(ÖB 85 , sid 39) 

FMI 2000 

Not 15 

"Härtill kommer militärledningens för
slag om en förbättrad försvarsekonomi 
framför allt under 1980-talet, då det blev 
uppenbart att Skandinaviens militärstra
tegiska betydelse ökat. Detta har med
fört att kompetens och organisation i det 
längsta vidmakthållits för att medge 
handlingsfrihet att kunna upprätthålla 
vår försvarseffekt. Försvarsmakten har 
till viss del fört en övervintringspolitik. 

...... Antingen tillförs Försvarsmakten till
räckliga och realt växande resurser så att 
förelagda uppgifter kan lösas eller så 
måste uppgifterna ändras." 

(FMI 2000, sid 10) 
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Not 16 

" ........ Europas nordflank kan bedömas 
vara av stort strategisk t intresse fö r stor-
makterna även i framtiden . ....... .... " 

(FMI2000, sid 12) 

" Redan i fred och än mer under en upp
växande kri s och under neutralitet måste 
vi därför kunn a hävda vårt territoriums 
integritet. Detta är en förutsättn ing för 
vår säkerhetspolitik - alli ansfrihet i fred 
syfta nde till neutra lite t i krig. 

.... ... Sverige är utsatt för en mer aggres
siv underrättelsetjänst, bl a med all
varliga ubåtskränkningar som följd . I en 
krissituation bör vi förutsätta att båda 
storm aktsblocken kan göra en snabb 
styrkeuppbyggnad i det no rdisk a områ-
det." 

(FM I 2000, sid 13) 

FM90 

No t 17 

"Sammantaget innebär detta att svenskt 
te rritorium (mark och sjö, m in kommen
tar) och luftrum kan ha ett stort värde för 
stormaktsblocken i ett flertal kris- och 
krigsfall. Av detta följer att ett svenskt 
försvar med en sådan be redskap, styrka 
och sammansättning som undanröjer far
hågor eller förväntn ingar om att endera 
siclan i en konflikt sku ll e kunna utnyttja 
Sverige, inte bara bidrar ti ll stabi li teten i 
Norden utan också i Europa som hel
het." 

(FM 90, sid 7) 

"De säkerhetspolitiska förhå ll andena 
kan växla snabbt. Den höga rustnin gsni
vån hos stormakterna måste minskas vä
sentligt och påverka deras möjli ghete r 
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att ingripa i det nordiska området innan 
styrkan hos det svenska försvaret kan 
minskas ytter ligare." 

(FM 90, sid 9) 

" På lägre ekonomiska nivåer (mellan ni
våerna B och C) kan inte ett a llsidigt 
sammansatt försvar upprätthå ll as. struk
turen bör - istället för de nu redovisade 
-sökas som dels ger någorlunda förmå
ga att hävda den territorie lla integrite ten 
och dels, om vi angrips, ger oss möjlighet 
att e fter de inledande striderna föra det 
fria kriget i all a dess former som folkrät
ten tillåter inom av angriparen efter 
hand besatt område." 

(FM 90, sid 68-69) 

ÖB91 

Not 18 

"Sammantaget torde svenskt territorium 
och luftrum även fortsättningsvis ha stort 
värde för främ mande makt i ett flertal 
kr is- och krigsfall. Av detta följer att ett 
svensk t försvar med en sådan beredskap, 
styrka och sammansättning som undan 
röjer farhågor ell er förväntningar om att 
endera sidan i en konflikt skull e kunna 
utnyttja Sverige, in te bara bidrar till sta
bi liteten i Norden utan också i Europa 
som helhet, inte minst i tider av stora 
säkerhetspolitiska förändringar." 

(ÖB 91 , sid 6) 

Not 19 

"' FK 88 operativa inri ktning är av allmän 
karaktär och kommitten har in te utnytt
jat överbefä lh avarens underlag (bland 
annat 'de å tta operativa uppgifte rna ' ) för 
en mer ingående prioritering av För
sva rsmaktens uppgifter." 

(ÖB 91 , sid III) 

·} 

l 

Regeringens proposition 1991/92: 102 

Not 20 

" Det nordeuropeiska och nordatlantiska 
områdets strategiska betydelse samman
hänger i väsentlig grad med vissa grund
läggande militärstrategiska intressen för 
det nya Ryssland och USA. Främst avser 
de den globala kärnvapenbalansen, lik
so m marinstrategiska och luftoperativa 
förhållanden. D essa har hittills berörts en
dast i ri nga utsträckning av de senaste 
årens nedrustningsprocess me ll an NATO 
och den numera avveck lade Warszava
pakten , och torde inte heller komma att 
påverkas i grundl äggan de avseenden ...... . 

Redan geografiska förhållanden har le
gat till grund för att delar av det nordiska 
området inklusive Östersjön traditionellt 
framstått som ett vik tigt skyddsområde 
för vitala civila och militära centra i det 
historiska Ryssl and respektive det forna 
Sovjetunionen. Dessa förhå llanden på
verkas endast i begränsad utsträckning 
av att Ryssland nu åter blir bärare av in
tressena i området." 

(Re g pro p 1991/92; l 02, sid 26) 

Underlag inför totalförsvarsbeslut 1996 

Not 21 

"Östersjöområdet har även i det nya mi
litärstrategiska läget i Europa en påtag
lig stra tegisk betydelse för Ryssland och 
övriga Nordeuropa . .... .... .... ... .. ... De bal-
tiska staternas säkerhet torde sålunda i 
huvudsak utvecklas genom successivt 
förstä rkta po liti ska och ekonomiska 
band med övriga E uropa. Sa mmantaget 
innebär detta att Skandinavien och 
Sverige även fortsä ttnin gsvis kommer 
att vara ett område av stor strategisk be
tyde lse." 

(Under! inför ... , sid 7) 

"ÖB betonar nödvändigheten av att dis
ponera tillräckliga styrkor för försvar av 
Nordkalotten samt förm ågan att fly tta 
och effektivt kunna utnyttja förband 
över hela landet. Östersjön och angräns
ande havsområden samt Gotland är av 
stor betydelse för vårt försvar. 
Östersjöutloppens betydelse för oss i 
krissituationer som vid ett väpnat an
grepp betonas." 

(U nde r! inför ... , sid 11 ) 
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Vize Admiraal 
W.J. EGMONT VAN RIJN 

Den holländske viceamiralen Egmont van Rijn är sedan 
bö1jan av 1998 SACLANTsfrämste företrädare i Europa 
med placering vid NATO-högkvarteret i Bryssel. 

Navies in Cooperation* 

Föredrag hållet vid den första NATO & P F F-kongressen "NATO 's way inta the 27 st 
century" i Bryssel onsdagen 13 maj 1998. 

Coopeation between navies is nothing new but, in historical terms, it is NATO that 
has given i t unprecedented and true substance. Specific characteristics stimulate and 
make such cooperation possible. The first is that the sea's unique nature makes its 
elements a common enemy of all seamen. The seeond is that the ship, as a tight and 
homogeneous entity, represents the lowest unit leve/ at which multinational 
cooperation can sensibly and effectively take place; interoperability being 
determined on/y in terms of ship-level equipment, doctrine and procedures. The third 
characteristic is that all countries that boarder a sea, notwithstanding the distance 
which separetes them, are neighbours; this considerably eases the logistic and 
political problems of assembling units in cooperation hurdies are thereby 
significantly lowered. 

Short Summary 
Cooperation between navies is nothing 
new but, in historical terms, it is NATO 
that has given it unprecedented and true 
substance. Specific characteristics stimu
late and make such cooperation possible. 

The first isthat the sea's unique natu
re makes its elements a common enemy 
of all seamen. The seeond isthat the sh i p, 
as a tight and homogeneous entity, repre
sents the lowest u nit leve! at which multi-

national cooperation can sensibly and ef
fectively take place: interoperability be
ing determined only in terms of ship-le
vel equipment , doctrine and procedures. 
The third characteristic is that all 
countries that border a sea, notwithstan
ding the distance which separates them, 
are neighbours: this considerably eases 
the logistic and political problems of as
sembling units and cooperation hurdies 
are thereby significantly lowered. 

*)The vision and opinions in this artide are those of the au t hor 
and not necessarily those of SACLANT 
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Diminishing assets and resom-ces in 
the light of broadened and unpredictable 
threats increase the need for coopera
tion. Cooperation, however, is not an 
open invitation for a free ride: i t imposes 
a substancial commitment on all navies 
aspiring to play in the Champions Lea
gue. The challenges of today and those of 
tomorrow can not be met by plaing at a 
lower level. 

Historical Background 
After the United Provinces had fought 
the English in three wars (referred to in 
the Netherlands as the English Wars), at 
the behest of the English nobility, stad
holder William III of Orange set sail from 
the Netherlands for England to become 
their King. Thus "bien etonnes de se 
trouver ensemble", the English and 
Netherlands fleets found themselves uni
ted for the first time - a truly bi-national 
fleet, with the French as their natural 
opponent. Before four years were up the 
two tleets had seen combat at Beachy 
Head (Beveziers) in 1690 and at Cap La 
Hogue in 1692. For the Dutch the first 
battle, alongside the Brits proved more 
disastrous than nearly all the battles 
against them puttoget her. A modern o b
serve r would describe what happened as 
follows: As the Anglo-Dutch fleet caught 
sight of the French, the British vessels, as 
one, put their engines in full reverse, 
thereby exposing the Dutch formation to 
the full rage of the French. When the 
Dutch and French had sufficiently maw
led each other, the Brits steamed full 
speed ahead and carried the day. 

So, sharing the same king - and join
ing tagether your two fleets (or even 
your two navies) is not necessarily the 
panacea for perfeet cooperation. 

The Greek playwright Euripides 
(480-406 B.C.) already mused: "Joint un
dertakings stand a better chance when 
they benefit both sides." 

Let me give you another example. 
When the war against Japan started in 
December 1941 , the allies were moving 
gradually towards joint operations. And 
so it was that on 2nd February 1942 a 
combined striking fleet was formed, com
prising American , British, Dutch and 
Australia n cruisers and destroyers. Those 
aircraft that had not been sacrificed in 
vain for the defence of Singapore were 
under a different command and were not 
tasked to support this Combined Striking 
Fleet. When the Japanese were about to 
land in Java on the 14th of February, the 
Naval Command was finally handed over 
to the Netherlands Commander-in-Chief, 
Admiral Helfrich. The re was no common 
doctrine, few if an y common procedures, 
and common training had hardly been 
carried out. Command, Control and 
Communications were pretty shaky and 
the few remaining aircraft were not for 
their use. The Combined SF was doamed 
from the start, not so much as a result of 
Japan's superb performance, but more as 
a result of a woeful interoperability vac
uum and lack of jointness. 

Here are bu t two examples of how ca
operation failed. In fact i t is hard to find a 
single example of successful tactical na
val cooperation before World War 11. 
Strategic cooperation warked weil but 
tactical cooperation did not. By strategic 
lmean that a belligerent had to contend 
with more than one fleet opposing h im in 
several sectors. An example was the Ar
mada of 1588 which was to have been 
augmented by Spanish ships loaded with 
soldiers departing from the Low 
Countries under command of the Duke 
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of Parma. As Drake's English fl eet gave 
chase to th e Spaniards in the Channel, 
the Dutch blocked Parrna in the Schelde 
Estuary and prevented him joining for
ces with th e Armada. 

By tactical cooperation I mean the 
tho rough integration of sh i ps from diffe
rent nations into one fleet or even fl eets 
of different nations joining up together. 
Such bonding was not to be for some 
time yet. 

Conditions for Cooperation 
Yet conditions for cooperation at sea are 
much betterthan on land because the sea 
and its users share common features. Let 
me guide you through some of these 
cha racteristics. Take the sea hersel f. Man 
has always entertained a love-hate re la
tionship with her: at one moment she is 
his enemy, at another his friend. (You see 
that I see the sea as a she). Navies around 
the World arguably expend more ene rgy, 
and certainly much more time, comba
ting the sea 's treachery and ferocious
ness than they do fighting each other. 
This fosters a common understanding 
which ironica lly lays down th e founda
tions of fruifful cooperation - if for no 
other reasons th an sheer expedi ency and 
self interest. 

Oceans actually unite countries and 
people. The Netherlands borders Russia; 
on ly a stretch of sea separates their 
coasts. The same can be sa id for Morocco 
and Australi a , or Peru and Japan, e tc. 
This fosters good cooperation in two 
ways: it is easy to meet each other and it 
is easy to trade with each other. l t builcls 
up a common understand i ng. 

Conelitians are, however, not on ly dic
tatecl by nature but also by events of hi s
tory. l am in no cloubt, for instancc, that 
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as far as maritime warfare is concerned, 
the Second World War proved th e tur
ning point. Common doctrine, tactics, 
manoeuvres and operations became the 
standard. A standard clictated mainly by 
Great Brita in and the United States as 
the leadin g a lliecl maritime powers. He 
who was unable to operate as part of the 
Group was out. 

For Navies in Exi le there simply was 
no alternative but to adopt th e standarels 
usecl in Britain. The Dutch light cruiser 
Jacob van Heemskerk bad to be comple
te ly re-m·mecl with UK anti-aircraft guns. 
Commonality became inevitable, and 
performance increasecl rapiclly. This set 
on track the military clevelopment that 
paved th e way for its logi ca! continuation 
when in 1949 NATO was formed . lt was, 
already in the war, very much he lped by 
th e fact th at the leve! at which units 
could and would operate tagethe r beca
me the ship. On board sh i ps, cleficiencies 
were quickly cletectecl and clea lt with. 
The re, in te roperabil ty start ed bottom-up, 
which gave enormous impulse to the si
multaneous more formal top-clown ap
proach. Incleecl , no ship's captain coulcl 
tolerate being unable to exchange signals 
o r to connect a fue l hose. This a ll led to a 
leve! of cooperation never experienced 
before. Progress was unprececlented and 
benefited all participants who lea rned 
from each others sk ills and exceriences. 

Ships became easi ly interchangeable 
between TG's once com mon voice nets, 
tactical signal books and tactica l ma
noeuvrin g instructions were espo used by 
all and a good leve l of training was achie
vecl. 

Experiments to run a mul tination al 
sh ip failed. The US destroyer Claude V 
Ricketts was selected for the job, an d I 
know the Dutch office r who became her 
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ASW officer. The project flounderecl be
cause of language and cultural clifferen
ces. The leve l of cooperation was just too 
low and similar problems occur today 
when Army units attempt integration at 
grass root leve! - it seldom promotes ef
fectiveness and neither e fficiency, and 
command (or management) spencls far 
too much tim e to avoid friction. Much 
more successful were (and are) officer 
exchange programmes (PEP). The sys
tem of having one exchange officer on 
board of a forei gn ship pays dividends 
not on ly for the sh i p but a lso for th e pro
fessional development of the officer con
cerned. The reaso n may be th at it is eas
ier and more enriching for a single per
son to aclapt temporaril y to a diffe rent 
system and, an yway, systems at sea a re 
not that different from each other. Mix
ing the whole crew proved just not pos
sible. 

Achievements 
Cooperation between NATO navies no
wadays is therefore unrnatehed in histo
ry, save perhaps by the Air Force where 
the uni t of cooperation is th e aircraft 
(but man y of those are single sea ters) . 

Rea l heaclway can only be achieved 
when common training is aclded to the 
potent cocktail of common doctrin e, pro
cedures, tactics and communications. 
Only th en can it be made to work. This 
truth has led to the establishment of on
call and reacly naval forces who work 
continuously together: Standing Nava l 
Force Atlantic, Stancling Naval Force 
Mediterranean and Standing Naval Force 
Channe l. The preeeclent has now been 
followecl by land formations such as 
Multinational Divisions and the EURO
CORPS but, unlike nava l (orces who en-

joy freedom of movement on th e high 
seas, the same intimacy of cooperation is 
elifficul t to match on land. 

In order better to fa ce new risks, con
siderable efforts have been made to set 
up permanent multinational organisa
tions in peace time such as the Be lgium/ 
Netherlancls Combined Maritime HQ 
which runs day to day operations. This 
makes mo re effective use o f scarce asse ts 
and provieles an even bette r and broader 
base for common practice - it also could 
give a much needecl impulse to common 
investment and exploita tion program
mes. 

Strangely enough incleed , major mari
time investment programmes up to now 
have not coincided at a ll with these 
newly o rganizecl multinat ional operatio
nal organisations. The Nethe rlands runs a 
fri ga te building programme with Germa
ny and Spain , but not with Be lgium. 
France and Ita ly build fri ga les toge ther 
with the UK, not being part of EURO
MARFO R. The Netherlancls and Spa in 
build LPD's, whereas th e Nethe rl ands 
has linked with U K in the UK/Nether
lands amphibious force. These are just a 
few exa mples. lt has proved very difficult 
to cooperate in the building of major na
val combatants with more than 3 nat ions, 
mainl y because o f cliverging operati onal 
requ irements and other cost clriving fac
tors. lt will be interesting to see whether 
greater operational cooperation will 
eve ntually lead to closer cooperation in 
wars hi p construction o r in armaments 
cooperation. 

In PFP, maritime cooperation has 
made a goocl start- clue in pa rt , no doubt, 
to the mutual understanding which binels 
seamen and to the shi p being the mini
mum bu t perhaps also the optimum leve! 
of cooperation - factors which I have a l-
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ready pointed out. On the other hand, it 
must be noted that exercises of real sub
stance take more time to achieve. Un
questionably, a big step forward was 
made during Exercise Strong Resolve in 
March w hen aseabased CJTF was p ut to 
trial and nine partners provieled person
nel for the CJTF staff- not to mention 
Romania, Poland and Sweden who also 
provieled naval forces. The Romanian 
Chief of Defence said that never before 
in their history bad a Romanian frigate 
operated for so Iong so far away from its 
home port. 

Challenges, needs and 
opportunities 
As often pointed out, and why not repeat 
it, the world has not become safer. Thre
ats are broader and multifaceted. Threats 
from outside and from within. 

To face these new threats we need to 
carry on and improve the extensive ca
operation of navies aready ach ieved in 
NATO. As a result of reductions and 
restructuri ng, no on e ( except perhaps the 
USA) can any longer cover the whole 
spectrum with sufficient forces. France is 
down to one carrier, the UK does not 
possess anymore Diesel-Electric subma
rines and needs others, like the Nether
lands, to train their naval assets in detec
ting and opposing them, German y bad to 
refrain from bui lding an LPD at a time 
when the requirement for strategic lift 
capabi lity is growing. 

Not unlike air and ground forces, na
val forces at sea train for war fighting. [( 
they can fight the anti-air, anti-surface 
and ASW battles they can perform any 
other task. This war fighting capabi lity 
provides the deterrence that will keep 
the chances of major conflict remote, 
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while it also provides the posture and 
readiness to perform crisis management 
at every leve! of vio lence. !t must be ad
dec! that cleclicated training is also con
ductedfor tasks short of combat, like em
bargo operations. 

All this training cannot be clone in 
isolation, but on ly in combination with 
other navi es and, in many cases, joint 
with other services. 

Although the CJTF concept gives 
every opportunity for non-NATO na
tions to plug in , it is difficult to imagine 
cleterrence and war fighting being perfor
med by any other navy than those 14 at 
NATO's core (soon to be 15 when Po
land joins). Youwill see in my count that 
l have integrated France in the total - I 
am not making a political statement here 
bu t speak as a military pragmatist 

Having already mentioned the three 
Standing Naval Forces, !et me touch on 
multinational forces. Concurrent with 
the development in NATO's new tasks 
and ESDI, is the increasing number and 
quality of multinational forces. I shall 
name but a few: Combinecl Amphibious 
Force Mediterranean , EUROMAR
FOR, and also the Striking Fleet Atlantic 
(STRIKFLTLANT). STRIKFLEET 
(the war fi ghting core of SACLANT) has 
developed during the last few years from 
a purely US force to a real multinational 
formation with officers from various na
tions on its staff and with organ ically af
fached task forces from ACLANT na
tions, like the German TG, the Nether
lands TG, the UK Anti-Submarine War
fare Group, the UK/Netherlands amphi
bious force with the UK/Netherlands 
landing force embarked. The presence of 
these groups not on ly underlines multi
nationality and pooling of scarce assets 
bu t also illustrates admirably the transat-

lanti c !ink. Complementari ly to that it 
forms the real fulfilment of the Europe
an Security and Defence ldentity (ESDI) 
within NATO, because by cletaching one 
or more elements from this STRIK
FLEET you can form a truly European 
Multinational Maritime Force, tota Il y ge
nerated by a NATO force and, shou ld the 
need arise, drawing add itiona l assets 
from the A lliance. These units are fully 
interoperable, have common doctrine 
and training standards and wi ll indeed 
have conducled a substantia l part of 
their tra ining together making fu ll use of 
scarce training assets. So, the transallan
tic !ink and ESDI are, in my view, two 
bra ncl1es of the same tree; the one is un
thinkable without the other. This EMMF 
coulcl of course be augmenled by other 
nations (and not necessarily on ly from 
those of ACLANT) and cou ld be 
employed for NATO-led or WEU-led 
European operations. The growth in 
number of multinational forces makes 
re-nationalisation less Iike ly and forges 
doser peacetime naval cooperation than 
was ever the case during the Cold War. l t 
adds to the efficient and effective use of 
scarce assets. Cooperation shou ld and 
will flow over to shore-based support 
and training facilities and logicall y to 
common m;;tterial-replacement invest
ment programmes. 

Lower down the spectrum, facing 
asymmetrical threats such as drug-traf
ficking, and conducting tasks like disaster 
relief, policing the seas aga inst piracy and 
for environmental protection, coopera
tian should encompass not on ly PFP-na
vies, but also those of participants in the 
Mediterranean D ialogue. Also with the m 
we share a professional attitucle as the 
following example shows: when visiting 
Casablanca with the Netherlancls TG a 

decacle ago, we invitecl the Commanding 
Officer of the Morocean Descubierta 
dass frigate to o ur reception. He to! d me 
how furious he hacl been that morning 
when, comi ng in to port to refuel , sche
duled for 1000 hours, facilities were not 
ready. We know that in that part of the 
world 10.00 hours is not necessarily 10.00 
hours. But this is not the way you run a 
navy and the Morocean Commander 
knew that and did not accept the delays. 

Personnel Exchange Programmes, 
which l have already mentioned can and 
should be carriecl out with navies joining 
NATO. It shou ld a lso be considered 
(operations - permitti ng) with active 
PFP-countri es. Integration of their staff 
officers in shore based staffs is weil un
derway. 

Cross-pollin ation of seamen from all 
ranks to other sh i ps in the force for peri
ods of one day to one week also gives in
valuable insight into the Iife and work of 
others and provieles a solid basefor bet
ter understanding. 

Risks forNaviesin 
Cooperation 
So, i t al llooks fine. The sea, and therefore 
navies are the Iinking pins "per excellen
ce" to enhance cooperation . Easier than 
on the ground to start it, as necessary as 
on the ground to do it and as difficult to 
do it weil. 

But there are cancerns, major can
cerns. An important one is interopera bil
ity. Navies were the first to be in teropera
ble in many respects. Y et with the rapiclly 
increasing proliferation of sophisticatecl 
weapons (not to mention those of Mass 
Destruction) in many unstable countries 
on NATO's periphery coupled to the re
quirement to be able to play the big 
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ga me, so that any smaller game can be 
played, th e push is continuously for ad
va nced technology with better de tection 
rates, shorter reaction times, jamming
proof communication equipment, rea l
time decision making and even technolo
gy-pe rmitted back sea t driving from po li 
tica l masters. Hi-tech is expensive becau
se it is expens ive in itself and beca use it 
becomes obso lescen t more quickly. l t is a 
rea l eost-driver and also demands in 
creased and renewed training ashore. Al
ready within NATO's core it is ha rd for 
eve ry nati on to keep up. Keeping a ll 
units inte roperable, even within the US 
Navy, is not simple - configuration man
agement is in fact better in some of 
NATO's smaller navies. This technology
push widens the gap within the Alliance, 
and more so, between the AIJi ed navies 
and their partner navies. To be ab le to 
continue cooperation ( cooperation of 
substance) therefore, two considera ti ons 
are necessary. The first is th at the USA 
shou ld as k herself and her al lies whether 
every push is really necessary and 
whether we are not going one "Push too 
Fa r". As a keen watcher of th e cycling 
Tour de France I should remind you he re 
that the strong eyelist wh o gets too far 
ahead of the platoon is no longer suppor
red by anybody, whereas those in a lea
ding grou p can give each other support. 
Second ly, those who do want to run a 
n a vy of substance, capable of combat and 
thus o f a ll the other tasks, shou ld go fo r 
qua !ity in u ni ts, eq uipment, weapons and , 
above a ll , people that allow them to play 
in the Champions league. The cha ll engcs 
of today and those of tomorrow cannot 
be met by playing at a lower leve!. Ex
amples where quality is needed are lnte
grated Ai r Defence, Theatre Missile De
fe nce, Active Sonar detection systems for 
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deep and shallow water, jamming-resist
ant voice and da ta communications etc. 

lt would be unwise to limit a presen
tation on "Navies in Cooperation " sim
ply to "Navies in Cooperation with each 
other". 

On many issues a joi nt approach is 
needed as weil. lt is difficult to see why 
the air threat should end at the low water 
Iine. So air defence matte rs, communica
tion aspects, satellite-navigation, etc. 
should be pursued in an integrated way 
by all services, adding more difficulties 
but also more oppo rtunities. Although 
both Strategic Commands (SACLANT 
and SACEU R) are jo int, we must en sure 
that the boundary between th e two, per
haps the only remaining dividing Iine in 
E urope, isn 't a boundary of interopera
bility and cooperation. SACEUR, who 
regards himself as the biggest maritime 
commander of NATO, co uld devote 
more attention to maritime matters and 
will find that SACLANT will very much 
support him. Converse ly, "jo int" is still 
" too dark a blue" in SACLANT's head
quarters and we must rea lise th at Mari
nes are not the onl y land-capable sol
diers nor do Navy pilots have the mono
poly of the air. "Navies in cooperation" 
must be seen in the wiele r context of na
ti ons in coopera ti on. Tha t navi es can play 
a leading role l have amply made clear. 

Conclusions 
I have touched on the characteri st ics of 
the sea and the seamen that roa m her, 
from the history of coope ration at sea to 
the achievements during NATO's seven 
times seven yea rs of existence. l have 
tackled the cha ll enges and opportunities 
of today and the approaching future. If 
cooperation of substance can succeed 

anywh ere, it is at sea . Througho ut the ir 
hi story seamen on opposi ng sides have 
respected each other. The fight against 
the e lements unites people. The sea as a 
medium has the potential to become a 
bridge between nati ons rather than a 
barri er. No one had a more propiletic vi
sion on this potential of the sea t han my 
late compatriot Hugo De G root when he 
wrote De Mare Liberum. The new 
thoughts of the Sea as the Common 
Heritage of Mankind in my vie w comple
ment this vision. 

Navies need to coopera re because as
sets and specialized capabilities are scarce 
now that we face broader and less predie
table threats. Y et, i t is certai n that if yo u 
are equipped and trained for high inten
sity combat, you can perform any task. 
Multinational operations and training in 
peacetime enhance the effective use of 
maritime forces. Expa nding th is coope ra-

tion to shore based support-activi ties, to 
the process of reducing running costs and 
to conduct common investment pro
grammes can a lso improve effici ency. 

It may be more advantageous to play 
with a substanbal number of players in 
th e champion's league than withalarger 
number in the seeond league. It may 
th erefore be better to have all onboard in 
a less sophisticated way than to play Ram
bo (not to confuse with the distinguished 
Speaker this afternoon Dr Paul Ram
baul t) alone agai nst overwhelming odds. 

As sa id , cooperation of navies wiiJ 
on ly be successful when these Navies in 
tegra te the ir e fforts with air and ground 
forcesto provide truly jo int cooperati on. 

Finally, let us not forget that the real 
key to Cooperation is neither equipment 
no r procedures, bu t the personnel. If they 
carry the strong will to cooperate, it can 
truly be done. 
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Överste 1.gr 
SWEN PERSSON 

Ö verste Swen Persson, som är jlygvapenofficer, har ejier tre 

år som chef fö r operationsledningen i Södra 
militärområdesstaben 1998-07-01 tilltriiii befallningen som 

chefför Försvarets krigsspelscentrum 

Långsiktig utveckling av Försvarsmakten - är ÖB på 
rätt väg? 

Sveriges säkerhetspolitiska linje synes ligga fast. Det yttersta målet är att landets 

politiska oberoende skall säkerställas. Detta skall uppnås genom att Sverigefortsatt 

är militärt alliansfritt men att vi målmedvetet och i samarbete med andra staber och 

med säkerhetsorganisationer som FN, OSSE och NATO aktivt stödjer den pågående 

fredsprocessen i Europa. Försvarsmakten har tilldelats fyra övergripande uppgifter, 

som ligger i linje med vårt säkerhetspolitiska mål och det utvidgade internationella 

samarbetet för att säkerställa en fredlig utveckling och därmed Sveriges oberoende. 

Dessa uppgifter är idag och förutsätts även i framtiden vara 

- att möta väpnade angrepp 
- att hävda territoriell integritet 
- att delta i internationellafredsstödjande operationer 

- stödja samhället vid svåra påfrestningar 

Förutsättningen för att kunna lösa dessa uppgifter inom olika scenarier är att 

Försvarsmakten innehar en stor anpassningsförmåga, vilken påverkar kraven på 

ledningsförmåga liksom utbildning av förband. 

Sverige skall utan inblandning trovärdigt 

kunna hävda te rritorie t och tillva rata 

våra intressen, t ex inom vår ekonomiska 

zon , vilket ä r såvä l vår rättighe t som skyl

digh et att göra Därigenom skapar vi för

troende för vå r vi lj a och fö rmåga och 

minskar osäkerheten om vårt agerande i 

mer skärpta lägen. Vi bidra r aktivt till 

stabilitet i vårt nä rområde. Sverige skall 
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kunn a de lta i fredsstödjande operatio

ne r, t ex i Bosnien under NATO och i 

Makedoni en under FN. Därigenom bi

drar vi akt ivt till att stödja fredsproces

sen. Genom andra insatser som t ex suve

ränite tsstödet till de ba lti ska staterna och 

genom e tt aktivt deltaga nde i PFF-sam

arbete visa r vi såväl förm åga och vilja 

som solidaritet ge ntemot omvärlden. l 

hän de lse av en kris i vårt närområde ä r 

det nödvändigt att vår militära infra

struktur skall kunna utgöra bas för en in 
ternationell operation. 

Genom att utveckla förmågan till att 

stödja samhäll et vid fredskrise r men ock 

så genom att stödja andra myndighete r, 

t ex poli s, tull och kustbevakning skapas 

förtroend e för Sveriges förmåga såväl 

inom som utom lande t. För att Försvars

makten skall kunna lösa uppgifterna ter

ritoriell integritet, internationella opera

tioner samt stöd till samhäll et på et t tro

värdigt och förtroendefullt sätt, men vik

tigare ändå , att vi skall kunna hävda Sve

riges oberoende även i ett krigsläge 

krävs att vi har förm åga att möta väpna

de angrepp. Sveriges nu valda anpass

ningsstrategi medför att såväl strategisk 

och operativ som teknisk utveckling i 

omvärlden måste läggas till grund för 

Försvarsmaktens fortsatta utveckling. 

Mitt diskussionsinlägg ska ll ses mot den 

process som nu pågår inom Försvars

makten där en studierapport, FMI 2020, 

har gjorts till ÖB grund för närtida amin

riktning. I denna process har endast ett 

ytterst litet fåtal bere tts tillfälle att delta . 

Operativa insatsstyrkor -
inriktning och omfattning 
De operativa insatsstyrkorna utgör kär

nan i FM :s stridskrafter. De skall ha för
måga att 

- med delar omedelbart och i övrigt ef

ter å tertagning tillsammans med na

tion ella totalförsvarsstyrkor, och 

eventuell hjälp utifrån , möta och av

värj a angrepp mot vårt land, oavsett 

varifrån de t kommer, 

- aktivt delta i internatione lla operatio

ner med "hög ambitionsnivå" som en 

del av en multinat ione ll styrka, 

- utgöra bas för krishantering i vårt 
närområde, 

- till sammans med natione lla totalför

svarsstyrkor göra insatser för att häv

da landets territoriella integritet, 

- verka fredsbevarande genom att ge

nom sin sammansättning och förmåga 

inge respekt utåt och inåt. 

- genom närvaro av främst sjö- och 

flygstridskrafter vara fredsstödjande 

och i händelse av kris vara krisdäm
pande i vårt närområde 

De operativa insatsstyrkorna måste såle

des utformas för att tillgodose ovan ställ

da krav. För att kunna nå detta krävs per

sonell kompetens och teknisk kvalitet i 

syfte att möjliggöra nödvändig anpassning 

för förändrin gar i omvärldsläget Insats

styrkorna skall kunna uppfylla den mo

derna stridens krav och ha god utsikt till 

framgång i strid mot en eventuell mot

ståndares moderna stridskrafter. Insats

styrkorna skall kunna uppträda integrerat 

i en operation , där synergieffekter av de 

olika förbandens förmåga tillvaratas. 

Insatsstyrkorna skall bl a ha följande 

operativ/taktisk förmåga , nämligen 

etablera kontroll av viktiga områden 
till sjöss och på land, 

- luftförsvar och kontroll av viktiga 

områden i luften , 

- kraftsamling till tid och rum med kor

ta tidsförhållanden 

- bekämpning (med hög precision) på 

stort djup av en motståndares "grup

pering" både tilll ands och till sjöss, 

- ta terräng - på land och i skärgårds

områden - och bekämpa angriparens 
anfa llsförband , 

hög skyddsnivå, såvä l mot fysi sk be

kämpning som mot insats med televa
pen mm, 
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- hög operativ och taktisk rörlighet, 

- den lednings- och underrättelseför-
måga som krävs för att utveckla hög 
effekt 

De stridskrafter i dagens organisation, 
som är lämpliga för en långsiktig över
gång till detta koncept, bör vidmakthål
las och utvecklas redan i innevarande 
försvarsbeslutsperiod . 

Dimensionering 
Avvägningen mellan olika typer av strids
krafter måste göras mot de strategiska 
och operativa behoven. stridskrafternas 
antal bör anpassas så att de dels ger möj
lighet att upprätthålla utbildning och sam
träning i sådan omfattning att kompetens 
i vid bemärkelse säkerställs, dels att för
mågan att hävda landets territoriella in
tegritet och att delta i internationella in
satser upprätthålls. Dimensioneringen 
blir därmed i hög grad beroende av vilket 
"system" som väljs för deltagande i 
internationella operationer (beredskap, 
frivillighet mm). Därvid kan det vara bra 
att minnas att Försvarsberedningen inför 
1996 års försvarsbeslut ansåg att det kräv
des ''åtta kvalificerade brigader" i armen 
för att på frivillig basis ständigt hålla en 
mekaniserad bataljon i Bosnien samtidigt 
som fullföljande av modellförbandsprin
cipen bedöms kräva fem-sex bra brigader. 

Utbildning/produktion 
Förbandsverksamheten bör hållas sam
man i garnisonsområden där goda utbild
ningsförutsättningar finns, dvs där för
bandens träning leder till ett bra strids
värde och kostnadseffektiv produktion 
är möjlig. Vidare bör utbildningen så 
långt som möjligt genomföras där de 
värnpliktiga bor och där yrkesofficerarna 
och deras anhöriga vill bo. 
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Det övergripande kompetensområdet 
utgörs av 

- förmågan att verka i allsidigt samman-
satta styrkor allt efter uppgiftens krav 

För markstridsförbanden kan lämpliga 
kompetensområden utgöras av: 

- mekaniserad markstrid med högt tem
po (mekbat, mekinfbat och art-, lv-, 
farb- , och uh-funktion samt ledning) , 

- markstrid i norrlandsmiljö främst vin-
tertid, 

- markstrid i storstadsregion, 

långräckviddiga bekämpningsförband. 

För marin- och flygstridskrafter skulle 
kompetensområden kunna utgöras av 

- minröjningsförmåga 

- duellförmåga 

- eskortförmåga 

- havsövervakning (flyktingar, sanktio-
ner, underrättelser mm) 

amfibieförmåga 

- landrörlig förmåga 

- avskräckning genom närvaro med 
kvalificerade jakt- och attackförband 

- kvalificerad spaningsförmåga (flyg 
och/eller RPV) 

- operativ och taktisk transportförmåga 

Antalet platser som förbandsverksamhet 
genomförs på samt graden av uppfyllnad 
av krigsorganisation med personal och 
materiel styrs av kravet på tillgång till all
sidigt sammansatta styrkor, tidskraven på 
anpassning samt de säkerhetspolitiska 
ambitionerna avseende internationella 
engagemang. Vid beslut om lokalisering 
av staber och förband måste personalför
sörjnings-aspekterna avseende yrkesoffi
cerare vägas in i ökad omfattning. T ex i 
Mälardalen finns fler staber/centra än 
vad som kan försörjas med personal. 

Nationella 
totalförsvarsstyrkor 
De nationella totalförsvarsstyrkorna 
skall komplettera de operativa insatsstyr
korna vid väpnat angrepp och kunna 
hävda landets territoriella integritet. De 
utgör därutöver grunden för förmågan 
att stödja samhället vid svåra påfrest
ningar. De kan jämväl, i vissa avseenden, 
utgöra rekryteringsbas för internationel
la uppgifter varvid kompletteringsutbild
ning kan erfordras. 

De utgörs av 

- territoriella förband, främst med mili
tära uppgifter, som "avkastats" från 
de operativa insatsstyrkorna (se dock 
nedan), 

- hemvärnsförband, som dels rekryte
rats enligt dagens modell 

bevakningsförband som består av 
värnpliktiga med kort grundutbild-
n t ng, 

- civila räddningsstyrkor, som består av 
totalförsvarspliktiga med särskild 
grundutbildning, integrerade i rädd
ningstjänst, polis, tull m m 

Att helt avstå från förband med värn
pliktig personal i de nationella territori
al-försvarsstyrkorna är ett alternativ som 
kräver säker rekrytering till hemvärnet. 
En sådan lösning synes ej vara aktuell , 
även om den skulle bli billigare. Avgö
rande för ett litet alliansfritt lands möj
ligheter att försvara sig är förmågan att 
utnyttja hela folkets värnkraft. De natio
nella to talförsvarsstyrkorna bör därför i 
en krissituation fånga upp en stigande 
försvarsvilja. Därför bör för ett antal to
talförsvarspliktiga övervägas värnplikt 
under kort tid (3-4 mån) för krigsplace
ring i hemvärnet (frivilligt e ll er pliktigt) . 

Hemvärnet bör därutöver ges en po
tenti al att i en krissituation kunna ta emot 

ytterligare värnpliktiga i en utökad kort
tidsutbildning. Utbildning av det nationel
la totalförsvaret bör ske integrerat med de 
operativa insatsstyr korna , bl a för att däri
genom lösa erforderliga bevaknings- och 
eskortuppgifter i den dagliga verksamhe
ten. Därutöver kan övervägas en större 
spridning av denna utbildning mot bak
grund av demografiska förhållanden och 
för att säkerställa viss infrastruktur som 
bas för eventuell tillväxt. 

Territoriell integritet 
Att hävda den nationella integriteten är 
en mångfacetterad uppgift som å ena si
dan kan innebära insatser som gränsar 
till uppgiften möta väpnat angrepp inom 
ramen för begränsade militära insatser 
och därmed kräver kvalificerade förba nd 
ur de operativa insatsstyrkorna. Å andra 
sidan utgörs denna uppgift av daglig 
verksamhet i syfte att visa omvärlden vår 
vilja att hävda våra intressen samt att er
hålla en acceptabel nivå på uppföljning 
av lägesbilden , framförallt till sjöss och i 
luften. Lägesuppföljningen är vital för att 
snabbt kunna upptäcka och ingripa vid 
incidenter samt för att skapa underlag 
för t ex anpassningsåtgärder. 

Det ingår i in tegritetsuppgiftens na
tur att "hoten" i mångt och mycket är 
oförutsägbara samt att de "dyker upp" 
snabbt. Slutsatsen avseende denna upp
gift blir således att närvaro i viktiga om
råden över tiden är nödvändig för att 
lösa uppgiften . Insatser måste kunna le
das och genomföras inom korta tidsför
hållanden med krav på regional och lo
kal samverkan med övriga totalförsvaret. 

Internationella insatser 
De internationella uppgifterna kan i 
framtiden få olika karaktär. Man bör där
för noga överväga vilka uppgifter som 

207 



bör vara dimensionerande. Två huvudal

ternativ synes före ligga: 

- Vårt land sätter upp en "expeditions

kår" till lands och/e ller till s jöss med 

operativ förmåga i "fredsframtving

ande" syfte. Ex för att de lta i en stor 

operation (jfr Gulfen) eller för att ti

digt kunna skapa kontroll över områ

den. 

- Vi avdelar förband att ingå som un

deravdelningar i ex en NATO-struk

tur, an tingen för peace enforcement 

eller peace keepi ng. 

Detta påverkar i hög grad såvä l vår led

ningsstruktur som stridskraftsa vvägning

en , d v s vilka och hur många förband bör 

ha full interoperabilitet m m. Internatio

ne lla uppgift er av typ Gulfkriget, dvs 

fredsframtvingande operationer i en 

konflikt mellan stater innebär omfattan

de militära operationer i regelrätt krig. 

Vid en sådan operation bör stridande 

förband hållas samman natione llt i högre 

enheter, eventuellt sammanhållna i ope

rativa högre enheter. Jämför NATO ar

mekårer med nationella divisioner. En 

sådan inriktning är oerhört kostsam inte 

bara ekonomiskt. Ett uttryckligt politiskt 

besl ut bör föreligga innan vi påbörjar en 

sådan utveckling. 

Dimensionerande för våra internatio

nella insatser bör därför vara de konflikt

typer som har högst relevans i Europa 

d.v.s. etniska/re ligiösa (motsv.) konflikter 

inom en stat (alt 2 ovan). Insatserna får 

karaktären av fredsskapande insatser 

med fredsframtvingande inslag. M.h.t. ni

vån på ev motstånd kan förband ges 

blandad nationssammansättning på lägre 

nivåer t ex bataljoner från olika nationer 

i samma brigad. Vid konflikter av den här 

typen är det främst förband (motsv.) på 

marken som behövs och som det är svårt 

att uppbåda i erforderlig omfattning. 
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Problemen kring sammanfall ande sam

hällsstrukturer innebär att engagemang

et tenderar att bli mycket utdragna i tid 

samtidigt som de kräver stor närvaro på 

marken. Insatser med flygstridskrafter 

ink!. attackhelikoptrar är då koncentre

rat till att upprätthålla flygförbudszon 

samt a tt understödja markstridskrafter 

med styrkedemonstratione r och vid be

hov vapen insats. Insatser med sjöstrids

krafter och amfibi eförband kan bli aktu

ellt för upprätthållande av blockader, 

sanktione r, minröjning, omhänderta fl yk

tingar mm samt som skydd för svenska 

civila intressen. 

Vi bör i första hand satsa på att skapa 

resurser som kan "jacka in" i en NATO

struktur. Därmed sätts våra förband in i 

en operation med säkerhetsmässig god 

nivå där vi har tillgång till ett bra under

stöd. Vi bör främst satsa på att förbättra 

vår operabililet för förband som det fö

religger stort behov av och som vi är bra 

på. 
NATO kommer förmodligen in te att 

acceptera att sätta stridande förband un

der en operativ stab från land som inte 

tillhör NATO. Vi bör undvika att skapa 

en operativ enh et som självständigt eller 

tillsammans med alli ansfri a länder eller 

länder från tredje världen löser fredsska

pande uppgifter med fredsframtvingan

de inslag. Risken är för stor att vi vid en 

ogyn nsam hände lseutveck ling hamnar i 

en situation som vi inte klarar utan stora 

egna förluster e ll er som leder till neder

lag. 
slutsatsen är att våra operativa insats

styrkor bör utformas främst för att upp

rätt-hålla kompetens att anpassa FM till 

förändringar i omvärlden. För internatio

nella uppgifter bör vi skapa förbandsen

heter som kan "jacka in " i en NATO

struktur och inom områden som vi är bra 

på , som det råder brist på vid konflikter 

av etnisk na tur och som ger erforderlig 

trovärdighet i age rande (exempelvis inte 

enbart förlita sig till externt stöd). 

Ledning 
E n ny ledningsstruktur måste utgå från 

ana lys av ledningsbe hoven på militär 

strategisk nivå kopplat till elen natione llt 

st rategiska nivån, på operativ nivå samt 

på högre taktisk nivå för o lika typer av 

stridskrafter med utgångspunkt från våra 

nationell a uppgifter samt för att säker

stä lla inte rn at ionellt agerande. Lednings

funktionen kommer att få en a llt mer av

göra nde betydelse för utgå ngen av e tt 

framtida krig. G ränssnitten mellan den 

strategiska, ope rat iva och taktiska led

ningen kommer att vidgas i takt med att 

tempot och ledningssyste mens tidsak tua

litet ökar. De är emellertid till sin natur 

väldigt olika och kan därför inte sam

manföras. Försvarsmaktens uppgifte r 

kräver att den operativa och taktiska led

ningen är ständigt organiserad och har 

beredskap att kunna påbörja ledning när 

så erfordras. 

Ledning av de operativa insatsstyr

korna kräver 

- förmåga att samordna o lika typer av 

stridskrafter (leda operation) 

- förmåga till taktisk ledning, t ex att 

samordna flera brigader (motsv) strid 

e ller att samordna bekämpning på 

djupet med andra insatser, 

- leda utländska förband (hjä lp uti

från) , 

- tekniknivå för snabb och säker läges

uppföljning, informationsöverföring 

mm , 

- skydel mot fysisk och annan bekämp

mng, 

- operativ och taktisk rörlighet 

- förmåga till planering, krigsförbere

delser m m, 

- förmåga att leda produktion/utbild-

ning/återtagn i ng 

Led ning av nat ionell a in satsstyrkor krä

ver 

- förmåga att samordna insatser med 

olika typer av nationella totalför

svarsstyrkor såvä l i fred som kris och 

krig, 

- förmåga att leda insatser för hävelan

de av territori e ll integritet, 

- förm åga att leda insatser för stöd åt 

samhället 

Eftersom ledningen ska ll kunna utföras i 

såvä l en nationell som i en interna tione ll 

miljö bör en nivåindelning motsvarand e 

elen inom NATO sökas. Härigenom un

derlättas integrering i CJTF-funktioner. 

Detta innebär att ledningsstrukturen be

stå r av 

- strategisk nivå (HKV) 

- opera tiv nivå ( opersationslednings-

staber) 

- taktisk nivå (förd, MK, FK, f o) 

Dimensioneringen blir helt avhängig an 

tal förband, operativa insatsområden, na

tionella tota lförsvarsområden , samt den 

lednings- och in formationste knisk a ut

vecklingen . ÖB:s ledningsförmåga (mi li

tärt strategiska nivån) kommer i en kris/ 

krigssituation åtgå till att ingå i/samverka 

med den nationellt strategiska ledningen, 

att avväga resurstilldelningen och ange 

ambitioner för operationer i ol ika lands

ändar samt att fortlöpande följa upp ut

vecklingen och ge aminriktning i dialog 

med elen nationellt strategiska nivån. 

Samverkan med utlandet kommer 

sannolikt dessutom att tillkomma. Den 

operativa ledningen syftar till att manö

vrera och samordna o lika typer av strids-
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krafters insa tser i serier av slag öve r lång 

tid , så att målet för operationen nås. Med 

hänsyn till utvecklingen avseende olika 

stridskrafte rs ökade kapacitet till lång

räckviddig bekämpning och behov av 

ömses idigt understöd samt behoven att 

kunna ta initiativ och agera på den ope

rativa nivån så ökar kraven avseend e 

ledning med hög tidsaktualite t Med hän

syn till ett operationsområdes utbred

ning och kraven på den operativa led

ningen avseende ökad spännvidd i tids

förh ållande och samordning med de civi

la delarna av totalförsvaret så torde ope

ra ti v ledning från ledningsplats/stabs

plats på ett slagfält på marken inte vara 

möjlig. Operativ och högre taktisk led

ning från en organisationsenhet är där

för inte att förord a. G emensam läges

uppfattning med hjälp av utvecklade led 

nings- och info rmationssystem är dock 

en abso lut nödvändighet i framtiden. 

De operativa ledningsstaberna torde 

kunna utveckl as från dagens milostabers 

operationsledningar, undsäk- och kvar

termästaravdelningar med del av U hreg 

samt att ha be redskap avdela personal 

för tjänst i CJTF-stabe r och att etable ra 

operati v ledning av i huvudsak svenska 

förband inom ett större inte rn at ionellt 

koncept (t ex områdes- eller funktion s

ansvar). Grundstrukturen måste därför 

säkerstä ll a att FM för interna ti onell a 

uppgifte r disponerar de ls övade stabsre

surser för att "jacka in " i en internatio

nell stab (CJTF HQ), del s en grund för 

en sådan stab. För att säke rställa kraft

samling i uppgiften "möta väpnade an

grepp" med bibehållen och utvecklad 

förmåga till samordnad operativ lednin g 

krävs sann olik t en förmåga att etablera 

en "kraftsa mlingsstab". Vid anpassning/ 

återtagning och kraftsamling borde Ar

meC, Marin C och Flygvapen C kunn a ut-
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göra grund för personell förstärkning till 

befintliga operativa och taktiska staber 

(skapande av kraftsamlingsledning) . 

Anta let stridskrafter i FM är inte stö r

re än att en operativ ledning teore ti skt 

kan leda dem samlat. Landets storl ek, 

anta let presumtiva operationsriktningar 

samt kopplingen till intern ationellt enga

gemang talar för att antalet operativa 

staber dock bör vara tre. Personal en mås

te kunna omfördelas mell an dessa staber 

efter behov. staberna måste ges en hög 

fysisk skyddsnivå med en samtidig hög 

inform ations- och sam bandsmässig re

dundans. Det territori ella ansvare t bör 

härigenom förskjutas nedåt ti ll "fobef" 

som fö ljd av den pågående utvecklingen i 

samhä llet med ökad decentralisering till 

län och kommuner. Territoriella funktio

ner ur dagens milostaber kan då flyttas ut 

till denna nivå där en stab kan ges 

samordningsuppgiften för hela det områ

de inom vilket den operativa staben har 

att samordna med de civil a myndigheter

na och verken. Antalet försvarsområden 

förväntas då kunna bli färre än dagens. 

En decentralisering enligt ovan är dock 

att förorda endast om CB-funktionen ut

går. D e n högre takti ska ledningen syftar 

till att "vinna på det enskilda slagfältet" 

på marken resp på sjön resp i luften . Led

nin g av modern markstrid ställer krav på 

hög tidsaktualitet (minuter) samt att led

ningen utövas från ledningsplats fram

skjute t inom en av de främre brigaderna 

(motsv) och från stabspla ts inom bakre 

de len av anfa llsområdet på marken. Mot

sva ran de specifika ledningskrav gäller 

sannolikt för övri ga typer av stridskraf

te r. Ledningen av o li ka typer av strids

krafter kan därtör inte rege lmässigt utö

vas från en organisation på en plats utan 

måste tillgodose ol ika stridsk rafte rs spe

cifika behov. Ta ktisk ledning kan vid in-

te rn a tione ll a insatser övervägas att sam

grupperas med operat iva ledningsstabe n 

i de fall ledning sker utanför våra grän

ser. Förutsättn ingen är dock re lativt "sta

tiska " uppgifter av typ Bosnien. 

Utnyttjande av 
totalförsvarspliktiga 
Att utn yttja en stor de l av vå ra värnp lik

tiga har alltid betraktats som väsentligt 

för vår satsning på förband av hög kvali

te t. Det har anse tts at t inget bättre sätt 

finns att förse förbanden med bra solda

ter/sjömän. Dock måste vi inse att de 

värnpliktiga i den förändrade omvärlds

bilden idag måste känna motivation för 

a tt de ska ll utveckla den effekt som vi 

förväntar oss. Därför är det av stor be ty

de lse att de uppl ever sin värnplik tstjänst

görin g som meningsfull och att den leder 

till placering i fö rband som de tror på , 

d v s som har en rimlig chans att nå stä ll

da krav, såvä l i krig som för internatio

ne lla insatser. Om inte detta tillgodoses 

motverkar värnpliktstjänstgöringen, sna

rare än förstä rker, känslan för försvaret. 

För att "folkförsvarstanken " ska ll vara 

levande krävs inte bara värnplikt, utan 

en mening~jul/ sådan. Motsvarande reso

nemang kan säkert föras fö r de to talför

svarsvä rnpliktiga som gör sin grundut

bildning inom andra delar av totalförsva

ret. 
Därför bör de operativa insatsstyr

korna bemannas med värnp li ktiga , som 

ges bra grundutbildning - och kanske 

fo rtsättningsutbildning- under minst den 

tid som vi har idag. Detta kommer eme l

lertid inte ta mer än hälften av till gängli

ga värnpli ktiga i anspråk. Därför måste 

övervägas olika a lternativ för hur övriga 

värnpliktiga ska ll utbi ldas. Bl a följande 

altern at iv fö re li gger: 

l. Utbi lda resten un eler kort tid för 

krigsplace ring i natione lla totalför

svarsstyrkor, såvä l i Hemvärnet som i 

civi la en he te r 

2. Utbilda vissa enligt alte rnati v l , men 

bibehåll en ganska omfattande ut

bildningsreserv 

3. G rundutbilda inga för nati one lla to

ta lförsvarsstyrkor. Dessa behov till

godoses genom öve rfö rin g från ope

rativa insa tsstyrkor och genom rekry

tering till H emvärnet enligt dagens 

mode ll 

4. Samtl iga värnpliktiga gör en gemen

sa m utbildning om tre-fyra månader 

som ger en grundl äggande kompe

tens. De som stannar vid denna ut

bildning utgör grunden för rekryte

ring till Hemvärnet , det nationella 

totalförsvaret samt kvantitativ till växt 

varvid tilläggsutbildning mot viss be

fattning sker i samband med ett så

dant beslut. De som vid mönstringen 

är villiga tilllängre utbildning fortsät

ter efter de inledande tre-fyra måna

deroa till den mer kvalifice rade ut

bildningen som leeler till operativa 

insatsstyrkor. 

Viktiga övriga faktorer som bör beaktas 

avseende värnpliktsutbildning är: 

- D e vpl utbildas så långt möjligt där de 

bor och där de under utbildningstiden 

kan utgöra resurs för FM:s huvud

uppgi fter (t. ex. genom stöd till civila 

samhället) d. v. s. företrädesv is i stor

stadsregionerna. 

Utbil dn ingsplatse rna bör även om 

mö jligt sammanfa ll a med platser för 

övrig militä r verksamhet för att erhå l

la ration e ll stödproduktion (garo i

sonstänkande ). 

Oavsett a lternati v torde de vä rnpl ikt iga 

2l1 



som skall ingå i de operativa insatsstyr
korna kräva ersättning för den längre ti
den. Detta kan bli så kostnadskrävande 
att olika alternativ för värnplikt, ex det 
danska systemet, måste övervägas. l det 
perspektivet är det mycket tveksamt om 
ekonomiska resurser skall avdelas för 
något av de fyra alternativen ovan. Den 
avgörande frågan om något av dessa al
ternativ skall väljas, och i så fall vilket, 
torde vara den svenska befolkningens 
uppfattning huruvida den s k "folkför
svarstanken" i en förändrad värld verkli 
gen kräver "allmän värnplikt". Den na
tionella stoltheten och trovärdigheten 
har väl ej påverkats negativt i de stater 
som genomfört förändringar i takt med 
ändrade förutsättningar. 

Produktionssystem 
Det verksamhetsledningssystem som in
förs fr o m 1998-07-01 bör prövas innan 
nya överväganden görs, även om farhå
gorna är stora att det ej är det optimala. 
Ledningsstrukturen måste dock säker
ställa att den uppdelning i operativ led
ning och produktionsledning som hittills 
varit rådande upphör. Den operativa/ 
taktiska ledningen av förbanden måste 
vara ansvarig för vidmakthållande av för
banden. Principen borde vara att de ope
rativa/taktiska cheferna görs ansvariga 
för genomförandet av försvarsbesluten 
vad ankommer förbanden. Härav följer 
att utbildning, samövning och underhåll 
av befintliga förband liksom det operati-
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va/taktiska utnyttjandet leds av dessa 
chefer. 

Stöd till planering, framtida utveck
ling av förband och funktioner, anskaff
ning av materiel inklusive försök, taktik
utveckling, officersutbildning (nivå- och 
icke nivåhöjande ) , samt avveckling av 
förband leds av särskilda chefer (gene
ralinspektörerna) . 

Sammanfattning 
Försvarsmaktens framtida uppbyggnad 
är ytterst beroende av vilka prioritering
ar statsmakterna beslutar. Den idag köa
de och ökande satsningen mot interna
tionella engagemang berör alla delar av 
försvarsmakten. Mitt diskussionsinlägg 
har velat peka kraven på 

• interoperabilitet, dvs anpassning till 
NATO vad avser ledning, arbetsme
toder, procedurer, samband och ut
bildning 

• verklighetsanpassning vad avser möj
ligheterna att såväl "producera" nöd
vändiga personella och materiella re
surser så att en balans mellan mål och 
medel skapas 

• en ny, modernare vinkling av frågan 
om allmän värnplikt sett mot ökande 
internationellt engagemang 

Något måste uppenbarligen göras och 
ÖB:s visioner och målmåste ha en tydlig 
verklighetsförankring. Vi har sannolikt 
inte råd med att bibehålla en svensk pro-
fil. 

Överstelöjtnant 
LARS-OLOF CORNELIUSSON 

Översrelöjmam Lars-OiofCorneliusson (KAJ är verksam 
inom Planeringsledningen i Högkvar/erel som 
projektsekrelerare i ÖB:s projekl "Ominriklning" 

Marin interoperabilitet 

Interoperabilitet har blivit ett viktigt ämne under senare tid. Detta kan ses mot bak
grund av den .fä rändrad e säkerhetspolitiska inriktningen i Sverige med ett äppnare 
sätt att delta i internationella fredsbefrämjande operationer och .färberedelser här
fä r. Sveriges aktiva deltagande i Partnerskap fä r fred (PFF) och dess .färmodade ut
veckling har under senare år alltmer pekat på behovet av att vara in teroperabel med 
andra stridskrafter/är att .fram ä v er läsa färekommande uppgifter. 

Hur definieras då 
interoperabilitet? 
Nuvarande NOMEN F innehåller inte 
detta ord utan definition kan sökas i 
NATO:s nomenklatur, vilket är passande 
i detta sammanhang. 

"The ability of systems, units or forces to 
provide services to and accept services 
from other systems, u nits or forces and to 
use the services so exchanged to enable 
them to operate effectively together." 

Fritt översatt: 

"Förmågan hos system, enheter eller för
band att tillhandahålla och ta emot tjäns
ter från andra system, enheter eller för
band och utnyttja dessa tjänster så att de 
effektivt kan operera tillsammans." 

Det inte rnatione ll a säkerhetspolitis
ka klimatet har nu möjliggjort fler freds
främjande operationer och efterfrågan 
på resurser har som bekant ökat avse-

värt. FN har fått möjlighet att genom sä
kerhetsrådets beslut agera i allt fler kon
fliktområden. Om man skall spekulera i 
FN:s framtida roll så är tendensen att 
öka förmågan att kunna vara tidigt på 
plats i en begynnande konflikt med såväl 
militära , politiska som humanitära åtgär
der. Medlemsstaterna har naturligtvis 
anpassat sig till denna nya situation och 
fler styrkor byggs upp och tränas för att 
deltaga i dessa fredsfrämjande operatio
ner. Vissa nationer har exempelvis låtit 
stridsmässigt utbildad personal tränas för 
att kunna agera inom FN:s manual för 
fredsbevarande operationer. Andra län
der med lång FN-erfarenhet har låtit per
sonal tränas för att deltaga i mer svåra si
tuationer såsom fredsframtvingande 
operationer. 

Dessa interoperabilitetskrav är nu 
inte något nytt, utan skall ses mot bak
grund av tidigare genomförda operatio-
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ner. Sverige har en lång erfarenhet av så

dant under ledning av FN men då fram

förallt på den markoperativa sidan. Där

emot är erfarenheterna vad avser sjöope

rativ verksamhet begränsade. Ett FN

mandat redan under Koreakriget visade 

behovet av sjöoperativ/amfibisk förmå

ga. Detta skedde då i huvudsak med en 

nations styrkor, USA. På senare tid kan 

vi konstatera att både kriget mot Irak 

och insatserna i Somali a och Bosn ien har 

erfordrat multinationella marina resur

ser. I det följande kommer att redovisas 

interoperabilite t med en koppling till 

NATO, för att finna en gemensam näm

nare. Självfallet är denna organisation 

inte interoperabel i sin helhet eftersom 

medlemmarna är nationer med olika 

språk, kultur och system. Dock kan på

stås att NATO trots a ll t är i huvudsak in

teroperabelt och besitter erforderlig ope

rativ ledningsförmåga. Viktigt är även att 

FN inte har för avsikt att fastställa en 

egen interoperabilitetsstanclard. Sverige 

har nu i några år deltagit i utvecklingen 

av PFF och inom ramen för detta arbete 

utvecklat sin interoperabilitet med 

NATO. De interoperabilitetsmål , somjag 

återkommer till, har uneler denna tid ut

vecklats och utökats fortlöpande. Det 

återstår nu att se vad det blir av PFF en

ligt det steg som togs vid NATO-mötet i 

Madrid. Här ingår naturligtvis också 

konsekvenser och innebörd av tillska

pandet av det euroatlantiska partner

skapsrådet 

säkerhetspolitisk grund 
Vi lj an att aktivt kunna delta i framtida 

fredsfrämjande operationer är stor från 

svensk sida. Grundläggande är att vida-

1 Western European Union 
2 Western European Armaments Group 
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reutveckla sådant som vi tidigare skaffat 

oss erfaren heter av, då främst fredsbeva

rande operationer på marken. Inom ra

men för den övningsverksamhet som 

PFF initierat har även andra operativa 

möjlighete r öppnats. Det ska ll vä l dock 

konstateras att man från politiskt håll i 

Sverige ännu inte utnyttjat möjligheten 

att beordra sjö- och eller luftoperativ 

fredsfrämjande verksam het. 

Ändock har det regeringsuppdrag 

som omfattar just en stuelie i Försvars

maktens interoperabilitet öppnat dörren 

till en fortsättning i vår operativa förmå

gautveckling på det internationella om

rådet. Samtidigt finns det även idag en 

stor vilj a att låta marinstridskrafter delta 

i övningar med fredsfrämjande operatio

ner som grund. Trenden är nu även bru

ten fö r flygstridskrafterna. I skrivande 

stund finns det inte något som säger att vi 

inte kommer att vara akt iva och kanske 

till och med påverkande i utvecklingen 

av PFF. Ä ven om ett NATO-med lems

skap inte för stunden är aktuellt så är 

Sverige mycket aktivt i det europeiska 

säkerhetspolitiska arbetet, där NATO 

idag intar en stor roll. Vidare är ett 

svenskt aktivt deltagande i europeiskt 

materielsamarbete under snabb utveck 

ling. Inom ramen för WEU 1 och dess ma

teri e lsamarbete, WEAG 2, kommer 

Sverige att på e tt mycket nära sätt delta i 

framtida europeisk materielsamordning, 

vilket underlättar tillgängligheten till in

teropera bi l i tetsfak to re r. 

Försvarsmaktens 
grundstyrning 
För att redovisa Försvarsmaktens grund-

instä llning inom interoperabilitetsområ

det vi ll jag göra några utdrag ur de styr

dokument som finns. Först skall text ur 

försvarsb eslutet(FB)" från 1996 få lägga 

grunden till vad Försvarsmakten därefter 

fastställt. Ur FB kan då läsas: 

" Regeringen anser alt Sverige även 

fortsättningsvis bör delta i PFF-övningar 

med enheter från samtliga försvarsgre

nar för all stärka förmågan att kunna ge

nomföra internationella fredsfrämjande 

insatser på ett säkert och effektivt säll. 

PFF-övningar i Östersjöområdet m ed en 

bred deltagarkre/s fyller en viktig förtro

endeskapande fimktion. Vi bör i första 

hand sträva efter att förbättra samver

kansförmågan för sådana typer av enhe

ter som kan förväntas efierfi-ågas för in

ternation ella fi'edsfrämjande insatser och 

där svenska resurser är särskilt lämpade. 

Sverige bör således ej satsa några bety

dande resllrser inom sådana områden 

där andra internationella aktörer är bätt

re rustade. Exempelvis kan deltagande i 

internationella ji-edsfi·ämjande insatser 

med svenskt jakt- och alfackflyg komma 

all kräva både stora anpassningar och 

stora kostnade1; vilket bör beak1as vid 

beslut om svenskt deltagande i PFF-öv
ningar. • 

Ur denna text kan utläsas en viss be

gränsning vad avser satsn ingar på inter

ope rabilite t. Enheterna skall efterfrågas 

och vara särskilt lämpade. Svårigheten 

med denna avgränsn in g är att se in i 

framtiden och fastställa vad som kom

me r att vara efterfrågat. Svenska marina 

styrkor har hittills ej efterfråga ts i större 

omfattning trots denna typ av stridskraft

ers ständiga närvaro vid se nare tids 

' Regeringens proposition J 996/97:4 

' Regeringens proposition 1996/97:4. sid 95 

fredsbevarand e operationer. Om detta 

beror på svensk ovi lj a att utnyttja marina 

stridskrafter e ll er NATO:s bristande be

hov låter jag vara osagt. 

Sedan denna text skrevs i försvarsb e

slutet har vår nuvara nde fö rsvarsmin is

ter, Björn von Sydow, i samband med 

"NORDVART"5 uttalat sig mycket posi

tivt om amfibieförbandens möjlighet att 

delta i fredsbevarande operationer. Han 

uttalade att han inte sku ll e tveka att sän

da förbandet till en operation av den typ 

som genomfördes i Albanien av de n ita

lienska marinkåren. FMP 98 fullföljer re

geri ngens inriktning vad avser inte rope

rabilitet och i planen under kapitl et "In

ternationella insatser" sägs: 

Syfte 
[nteroperabilitet innebär för Försvars

maktens förmåga att kunna delta i mili

tär verksamhet tillsammans med andra 

länder. De komplexa fredsfrämjande 

operationer och humanitära insatser, 

som Försvarsmakten deltar i, ställe r a llt 

högre krav på interoperabilitet. En an

passning ti ll en etablerad internationell 

standard är därför nödvändig, både inom 

det tekniska området, men också avseen

de språk , metoder och arbetssätt. Inom 

ramen för PFF deltar Sverige i en gemen

sam process med andra länder som syftar 

till att öka interoperabiliteten. 

Inriktning 
Inriktningen skall vara att framtida sys

tem och m etoder skall vm'a in teroperabla 

i så stor utsträckning som möjligt. Hänsyn 

till delta skall tas vid studie1; utveckling 

5 Den marina slutövningen (SAM MAR IN) på norrlandskusten I 997. 
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och anskaffning. För att ge befintliga sys

lem erforderlig inreroperabilirer skall år

gärder inp/aneras och vidtas in om ramen 

för respektive program. Regeringen har 

givit Försvarsmakten i uppdrag alt utreda 

behovet av interoperabilitet i vid bemär

kelse. Särskild vikt skallläggas vid det in

ternalionel/a materie/samarbete/.6 

Nedan redovi sas delar av de riktlinjer 

för lösa nde t av inte rope rabilite tsutred

ningen som gavs i särskilt regeringsbes lut 

februari 1997: 
Behove/ av interoperabiliter skall stu

deras utifi·ån en redovisning av erfaren/u

ter erhållna genom deltagande i tidigare 

och pågående internationella .fi·edsfräm

jande och humanitära insa/sa De enheter 

som kommer alt ingå i det internationella 

kommandot och behovel av en effekti v ci

vil-militär samverkan skall särskilt beak

tas. Krav på inreroperabiliretför deltagan

de i PFF-övningar i vårt närområde med 

marin - och .flygslridskrafier skall även 

klarläggas. 7 

I texten kan skönjas e n viss osäker

het. Att vi erfarenhetsmässigt i huvudsak 

utnyttjat a rmeförband vid fredsfrämjan

de insatser ge r inte med a uto matik a tt 

marin- och flygstridskrafte r enbart är 

hän visade till övningar. Om de scenarier 

som gä ll er vid dessa övnin gar är av PS08-

karaktär, så torde syfte t med övningarna 

trots a llt vara a tt kunna utnyttja dessa 

stridskrafte r vid operati v verksa mh e t. 

Här ha r då !O-utredninge n tagit ett steg 

fram åt och redovisa r även marin- och 

flygst ridskrafte rs inte ropcrabilitet med 

hänvisning till att kunna ge nomföra ope

ration er i e tt fra mtida perspektiv. I sk ri-

'' FM P 98. 97- 03- 1 O. 23 383:63 116. sid 83. 

vande stund fö re ligger ej rege ringe ns 

stä llningstaga nde i denn a fråga. 

Ur FB 96 kan utläsas vad gälle r de t 

Inte rnatione ll a kommandot: 

Kommandot skall inrymrna kapaci!et 

at/ de/(({ i varakrigafi·edsfi·ämjande im·at

ser med en styrka som bör vara så orga

niserad att den kan utgöra en självstän

dig enhet på bataljonsnivå inom ramen 

för en större i111ernationell sty rka. 

Sverige har hittills deltagir i f red4 räm

jande insatser m ed främst markstrids

kra.ffer. l del internation ella kommandot 

skall även marin- och flygstridskrafter 

kunna ingå-" 
Detta kan därefter å terfinnas i FMP 

98, där det skrivs fö ljande uneler kapitl et 

som omfatta r det internatio nell a kom

mandot: 

Marin- och flygstridskrafter 
Ledning av internationella insatser med 

marin- och .flygstridskrafier kan ulföras i 

likher m ed vad som gäller för armestrids

krajier (insats utanför närområdet) eller 

genom det ordinarie n(l(ionella lednings

system et (insats in om närområdet). Led

ningsförhållandena regleras i fö rsvars

maktsorder för respektive insats. Persona

len ansfälls vid w landsstyrkan i de fa ll in

satsen inte leds och genomförs av ordina

rie operariva/takriska chefer. 10 

Detta är e n börja n till att inordna led

ning och genomförand e av operat ione r 

unele r e n försvarsmaktsgeme nsam led

ning. D e tta avspeglar sig i el e n orga nisa

tion som nu bildats på de t inte rn atione ll a 

kommandot (SWEDINT) med en marin -

7 Rege ringsbes lut 14. 1997- 02- 06. Fo 97/285/Sl. sid 3. 

' Peace Supporl Opera ti ons 

'' Prop 1996/97:4. sid 96. 
1° F MP 98.97-03- 10.23 383:63 116. sid 82. 
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officer som che f samt även ytterligare an

stä llda ur Marinen . Detta utgör grunde n 

för a tt kunna genomföra operationer ut

oml a nds "joint' ', in teroperabla med an

dra nationer. 

PFF inriktning 
Gammal inriktning 

1993 skapades Partnership For Peace 

(PFP) på USA :s initi ativ för att fyll a ett 

sä ke rh etspo liti skt vakuum me n uta n att 

e rbjuda fullvärdigt medl e msk ap i NATO 

för vissa , nu fri a, östeuropeiska lände r. 

I det föregåe nde harj ag besk rivit det

ta so m Pa rtnerskap För Fred ( PFF). Ge

nom delta samarbete in o m PFF har öv

ningsverk sa mh e ten och konta ktytorna 

ökat lavinartat. Vi ka n idag även se hur 

några länder" nu startat processen att 

upptas som fullvärdiga med le mmar i 

NATO. Dessa har säkert haft god nytta 

av PFF. Sve nsk (och även finsk) ambition 

har varit hög inom ramen för PFF och vi 

har på ele n ma rin a siclan visa t e n god 

kompeten s i a tt genomföra övninga r 

med PSO-inriktning. Hittills har inga 

svenska marin a en heter utnyttjats för 

PSO-opera tione r. Diskuss io ne r har [ö re

kommit m en uppgifterna har bedömts 

so m o lämpliga för svenska e nh eter. Utan 

direkt koppling till PFF-ve rksamhet men 

so m en följd av el en säke rhetspolitiska 

utveck lingen har dock minröjningso

peratione r i Ba ltikum ge nomförts, en 

verksa mh e t som förmodligen ko mmer 

att fortsätta. 

11 Polen. Ungern och Tjeckien 

Ny inriktning 

l sa mba nd med NATO:s Maclriclmö le 

1997 lanserade USA , utan större ko nsul 

ta tion med övriga NATO-med le mmar, 

ide n om PFF+ och e tt sä rskilt inrättat Eu

roatlant iska pa rtne rskapsrådet (EA PR).12 

Forme ll t e rsä tter de tt a NACC me n med 

e n utökning av konsultat io ne rn a och 

tonvikt vid PSO. Efte rso m President Je! t

sin inte de ltog i Mad ri dmötet kommer 

de t första toppmötet inom ram en för 

EAPR där a ll a är med at t äga rum 1999. 

Syftet med PFF+ ä r att utök a ko nsul ta

ti o nsm e kani smern a med partnerl änder

na, att utveckla en me r o pera tiv roll för 

PFF samt att få pa rtnerlände rna mer e n

gagerade i NATO:s planläggning och be

slutsprocess för PSO. 

Sammanfattningsvis blir då E APR 

det politiska ramverket till de t i framti

cle n starkare och mer operativa PFF. I 

nul äget ä r ele n ree ll a effekten av det ta ut

vecklade program mycke t osä ke r. Varje 

partnerland utvä rd erar och fa ststä ll e r 

ege n medverkan till denna nya samve r

kansform under hösten 1997 . 

CJTF" - ko nceptet utvecklas nu inom 

NATO i a llt snabbare takt och ko mmer 

att utgöra framtida ledningsresurse r för 

PSO-ve rksamhet. Kade rstabe r komm e r 

att upprätta s för at t öka beredskapen för 

insa tser sa mt pl ane ringsförmåga. Ti ll 

dessa staber öronmärks pe rson a l och 

stabs res urse r. NATO:s nya kommando

struktur är i nuläge t än nu e j fa stställd 

me n de t har hittill s disk utera ts att dessa 

staber ska ll finnas på tre platser, RCN" , 

RCS 1
' och STRIKFLTLANT16. Med stor 

" Eng: Euro-Atl an ti c Par tn ership Council (EAPC) 
" Combined Joint Task Force 
1
.
1 Regional Comm and North 

" Regiona l Command South 
11

' Strikin g Flee t At lanti c 
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sannolikhet kommer alltså minst en av 
dessa staber att ha marin prägel. 

Som en konsekvens av denna utvid
gade roll för PFF har nya förslag till lO
mål utgivits från NATO till respektive 
partnerskapsländeL Dessa redovisas och 
analyseras i nästa kapitel. Från svensk 
sida har utvecklats en "Joint Military 
Doctrine" för PSO som skall tjäna som 
grund för verksamheten vid svenska in
satser. Dokumentet är allsidigt samman
satt och omfattar alla typer av stridskraf
ter. 

Interoperabilitetsområden 
I den regelbundet återkommande pro
cess som kallas PARP 17 inom NATO har 
interoperabilitetsmål utarbetats och del
givits respektive partnerland. Dessa mål 
har för Sveriges del nu kommit i en andra 
cykel. Nedan görs en jämförelse med de 
första och de mål som nu bearbetas inom 
Sverige. 

Mål delgivna Sverige 1995 
Dessa mål delgavs Sverige 1995 och har 
till del kunnat uppfyllas. Till vilken om
fattning avseende förbandsmängd etc. är 
dock mer varierat. Huvudtyngel-punkten 
har lagts vid de styrkor som finns i inter
nationell tjänst samt för deltagande vid 
övningar. Antalet lO-mål var då 20 varav 
12 antogs av Sverige. Av de 12målen kan 
nämnas interoperabilitet för kommunika
tionsutrustning, utnyttjande av NATO:s 
signaleringsprocedurer, språkkrav för of
ficerare, !K-system för luftfarkoster. 

Mål delgivna Sverige 1997 
43 nya mål är nu föreslagna från NATO. 

17 Planning and Review Process 
'"Stanclarcl ization Agreement 
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Dessa omfattar ett bredare spektrum av 
områden och även större kompl exitet i 
respektive område. Det är ett tydligt 
steg framåt för att öka interoperabilite
tet om dessa mål antas och kan effektu
eras. Som exempel på nya mål kan näm
nas markoperationer, marina operatio
ner, attackunclerstöd, flygtransporte
ring, krav på underhållssäkerhet , mark
baserat luftförsvar och förflyttningspla
nering. Dessa mål har bearbetats av 
Sverige och synpunkter håller på att 
lämnas till NATO. 

Gemensamt för målen är att de syftar 
till att genomföra fredsfrämjande opera
tioner inom ramen för NATO:s lednings
struktur. Försvarsmakten har i sitt ytt
rande angivit , att tidshorisonten är myck
et snäv för uppfyllande av dessa mål. 

Vad avser marina operationer, har 
Försvarsmakten valt att för närvarande 
inte acceptera detta mål. De främsta skä
len är att elen STANAG'x 1174 som regle
rar detta inte är tilldelad partnerskapslän
derna samt att punkten även är eliskute
rad till sitt innehåll inom NATO. Försvars
makten har i sin interoperabilitetsutred
ning delat in målen i tre nivåer för svenska 
stridskrafter och personal. Dessa är: 
• Nivå 1: Försvarsmaktens allmänna 

mål omfattande kunskaper i engelska , 
kunskaper om fredsfrämjande verk
samhet, NATO stabsorganisation och 
stabsmetoclik, förståelse för NATO:s 
ledningsfilosofi samt förmåga att ver
ka som samverkansofficer. 

• Nivå 2: Internationell grundförmåga 
omfattande vad Försvarsmakten an
ser vara nödvändigt för att lösa upp
gifter inom ramen för nuvarande om
världsläge. 

• Nivå 3: Förhöjd förmåga omfattande 
ytterligare ambitionshöjningar vad 
avser förbandsinnehåll eller förmåga . 

I nuläget återstår regeringens ställnings
tagande till Försvarsmaktens förslag. Ut
kast till styrning av Försvarsmakten samt 
kompletterande utredningsuppdrag fö
religger i skrivande stund, vilka kommer 
att till del påverka produktionen 1998 
men framförallt starta sitt genomförande 
uneler 1999. 

Marinens roll 
Genomförd verksamhet 
Den hittills genomförda verksamheten 
består av deltagande i övningar. Dessa 
har präglats av ett brett spektrum av sce
narier. Ytattack-, ubåts-, minröjnings
och mineringsenheter samt amfibieför
band har deltagit i exempelvis enkla pas
sageövningar eller embargobrytning vid 
främmande kust. Sverige har även vid 
några tillfällen lett andra nationers fartyg 
vid sådana övningar. 

Vad avser operationer har Sverige 
ingen modern erfarenhet förutom de 
minröjningar som skett i Baltikum. His
toriskt sett får man gå så långt tillbaka 
som till Ålandsoperationen 1918 för att 
finna marina exempel på fredsfrämjande 
insatser. 

Framtiden 
Uppgifter för marinen kan indelas i när
områdesinsatser och fjärrinsatser. När
områdesinsatser kopplas till Östersjöom
rådet eller närområdet i övrigt och leds 
multinationellt eller med svensk ledning. 
Rent bilaterala insatser kan naturligtvis 
även förekomma . Fjärrinsatser kommer 
förmodligen att vara uneler multinatio
nellledning uneler en "leading nation". 

''' Conflict Prevention 

Den operativa kopplingen till att 
framtida fredsbevarande operationer 
kommer att bedrivas samordnat till alla 
tre dimensionerna (mark, sjö och luft) 
blir allt tydligare. De senaste större ope
rationerna har alla innehållit dessa ele
ment och framförallt varit beroende av 
enheter med marina förmågor. Detta tor
de innebära att marina enheter kommer 
att efterfrågas i allt större utsträckning. 

Vilka uppgifter kan då bli aktuella? 
N edan redovisas en del sådana som kan 
betecknas som möjliga för svensk med
verkan . 

Marin närvaro (Naval Presence 
Operations) 
Uppgiften innebär att enheter finns på 
plats och kan "visa flagg"(FN:s flagga). 
Möjligheten att med enheter finnas i när
området utan konfliktparternas medgi
vande är stor samt att det allmänt får an
ses som mindre provokativt jämfört med 
marktrupp i landet. För FN:s önskemål 
om att genomföra operationer i förebyg
gande syfte 19 torde marina enheter vara 
mycket lämpliga. Uppgiften skapar även 
en plattform för fortsatta uppgifter om 
konflikten skulle eskalera . Beslut om 
fortsatta åtgärder underlättas av denna 
närvaro i konfliktområdet. Resurser för 
detta är samtliga marina enheter och till 
dem kopplade förmågor. l närområdet 
sker denna närvaro i den dagliga verk
samheten med vår ordinarie förbanels
produktion och samverkan med andra 
nationer. 

Marin övervakning ( Maritime Sur
veillance Operations) 
Uppgiften innebär att skapa kontroll 
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över ett konfliktområde och inhämta in
formation för eventuella vidare åtgärder. 
Denna uppgift kombineras naturligtvis 
medmarin närvaro men med elen skillna
den att här föreligger ett krav på mandat 
för ingripande. Insatser kan komma ifrå
ga för att förhindra brott mot det mandat 
som styrkan har. Resurser för detta är 
naturligtvis kopplat till uppgiften men 
övervakningsresurser och möjligheter till 
graderad vapeninsats bör ingå. Ä ven 
borclningsresurser är viktiga vid denna 
uppgift. 

Eskortering till sjöss (Naval Escort 
Operations) 
Eskorteringen kan ha som syfte att 
skyelda egna militära och civila/humani
tära sjötransporter samt säkerställa fritt 
utnyttjande av internationellt vatten 
inom det internationella regelverkets 
ramar. Områdets geografiska läge styr 
valet av enheter för denna uppgift. Yl
stridsfartyg till sjöss och amfibieenheter 
kustnära eller i skärgårdsområden kan 
bli aktuella. 

Skydd vid kust (Amphibious Escort 
Operations) 
Uppgiften innefattar dels skydel av 
transportrörelser men även skydel av 
hamnar och i-/urlastningsplatser. Tidsåt
gången kommer att variera beroende på 
uppgiften. Evakuering av markstyrkor 
kan vara hög risk med kort tid i området 
och införande av förband till el en mark
operativa delen av en operation kan 
vara låg risk men med lång tidsutdräkt. 
Skyclclet kan omfatta unclerhållsplatser, 
och/eller förhancllingsplatser, både av 
civil och militär karaktär m.m. Enheter 
för detta är amfibieförband och mindre 
patrullfartyg. 
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Minri)jning (Mine Clearance Opera
tions) 
Uppgiften att röja sjöminor kan komma 
att ske uneler en konflikt för att tillför
säkra egna styrkors rörelsefrihet. Det 
kan även vara aktuellt i fredsbyggande 
verksamhet efter en konflikt för att sä
kerställa allas rörelsefrihet. Här är natur
ligtvis minröjningsenheter den resurs 
som erfordras. Ä ven sk yclclsresurser tor
de bli aktuella då röjning utförs uneler en 
konflikt. 

Embargo till sjöss (Naval Embargo 
Operations) 
Uppgiften innebär att förhindra kontra
henter från vissa aktiviteter eller visst 
uppträdande till sjöss. Härvid etableras 
en blockadzon inom vilken marin över
vakning, med utvidgat mandat att ingri
pa, bedrivs. Enheter för ingripande/borcl
ning samt övervakning erfordras för den
na uppgift. 

Embargo vid kust (Amphibious Em
bargo Operations) 
Ett marint embargo kan även omfatta 
kustområde, inomskärsfarvatten, floder 
och insjöar. Denna uppgift samordnas of
tast med embargo till sjöss. Syftet är det
samma som vid embargo till sjöss. Resur
ser för detta är amfibiestridskrafter och 
mindre fartyg. 

Brytande av marint embargo (Mari
time Anti-Embargo Operations) 
Syftet med denna uppgift är att bryta ett 
illegalt embargo som förhindrar världs
samfundet från att agera. Denna uppgift 
kräver ett mandat som ger kraft i insat
sen. Resurser för detta omfattar troligtvis 
den samlade förmågan hos den marina 
insatsstyrkan och kan även omfatta an-

dra operativa förband inklusive arme
stridskrafter. 

Marint understöd (Maritime sup
port) 
Marina resurser kan ges uppgift att un
derstödja andra insatser. Exe mpel på 
detta kan vara eldunderstöd till markför
band, specialoperationer (räddning, un
derrättelser etc.) , sjötransporter och eva
kueringar, underhåll och sjukvårclsstöcl, 
"neutrala" plattformar för förhandlingar 
m.m. Flera av ovan beskrivna uppgifter 
faller väl på plats för svenskt agerande i 
närområdet. Här kan de internationella 
uppgifterna tydligt visa svensk kapacitet 
även inom vår nationella intressesfär i 
närområdet. signaleffekten till potentiel
la oroshärdar skulle vara tydlig vad avser 
svensk förmåga. Redan detta faktum tor
de vara krisclämpancle. 

Dessa uppgifter skulle även ge ökad 
interoperabilitet med övriga delar av 
världssamfundet som löser uppgifter uti
från FN-mandat och ge större styrka vid 
krishantering i vårt närområde. För alla 
dessa uppgifter och för att kunna lösa allt 
är våra nuvarande resurser begränsade 
både till antal och förmåga. Svenska re
surser har dock sin plats i alla uppgifter
na. Avsikten bör inte vara att konkurrera 
med nationer som löser uppgifterna bätt
re. l ett internationellt sammanhang 
kommer vi troligtvis i framticlen att vara 
efterfrågade på grund av vår kompetens 
och struktur. Vår allsidighet från mindre 
plattformar och vårt koncept i skärgårds
områelen får anses som unikt i en inter
nationell jämförelse. Det kan bara kon
stateras att dessa resurser skulle haft en 
klar roll att fylla i senare tids genomförda 
fredsbevarande operationer. Skälen till 
att vi inte deltagit har varit många men 
för vårt framtida agerande bör vår håll-

ning bli mera målmedveten och kraftfull 
- eller hur? 

Med ovanstående beskrivning av 
uppgifter och resurse r som bakgrund 
borde våra möjligheter att mer aktivt 
delta i internationella operationer kunna 
öka. l nuvarande omvärldsläge kan dessa 
internationella insatser och vår egen ter
ritoriella integritet ses i ett samlat per
spektiv. Min uppfattning är att i närtid 
kommer dessa uppgifter att bli allt mer 
dimensionerande för vår struktur. Detta 
kräver dock att Sverige utnyttjar sina 
marina resurser i de internationella ope
rationerna för att få ut bonuseffekter vid 
hävdandet av vår territoriella integritet. 
Min uppfattning är att våra marina resur
ser är efterfrågade och kommer att bli så 
än mer i framtiden bara v i inser våra 
möjligheter och utnyttjar dem i det inter
nationella säkerhetssamarbetet 

Vilka resurser kan då vara lämpliga 
för svenskt vidkommande? 
Det tidigare nämnda konceptet med 
unik förmåga i skärgårdsmiljö och trånga 
farvatten utgör grunden för vad jag tror 
kommer att vara efterfrågat. Internatio
nellt sett små ylattackenheter kombine
rade med amfibieförband erbjuder kon
troll över områden där större förband 
har svårare att komma till. Svensk min
röjningsförmåga är även den utvecklad 
för mycket svåra röjningsförhållanden . 
Våra specialförband i form av underrät
telse-, skydd- och bordningsenheter från 
små plattformar torde även kunna finna 
sin plats i sammanhanget. Vad avser tidig 
marin närvaro kan svenska ubåtar kom
ma väl till pass med välutvecklade under
rättelsesystem. 

Utan att räkna upp alla resurser så 
anser jag att den marina profil som vi 
skapat med nuvarande resurser, passar 

221 



väl in i ett internationellt operativt kon
cept. Vi ä r professionella på att upprätta 
kontroll kustnära och i skä rgå rdsområ
de n med allsidigt sammansatta system. 
Avslutningsvis vi ll jag citera två högaktu
e ll a framtidsdokument som speglar Ma
rinens framtida roll. 

Ur Försvarsmaktide 202020 kan läsas i 
utkastet till Försvarsmaktens vision 
2020: 

Vi skall ha förmåga att göra insatser 
såväl i närområdet (t ex Östersjöområdet J 
som i avlägsna områden (inom och utom 
Europa). Insatsernas längd och omfatt
ning kan komma att variera krajiigt. Vissa 
insatser kommer at/ kräva en uthållig när
varo - andra kan vara av tidsbegränsad 
karaktä1~ Behov av att snabbt kunna ge
nomföra insatser så att en konflikt inte 
hinner eskalera, liksom behovet att för
stärka insatta förband, ökar. Insatser kan 
komma att behöva genomföras i konflikt
miljöer på hög-, medel- och låg teknolo
gisk nivå. Vi skall ha förmåga att leda och 
samordna internationell övningsverksam
het och övervakningsinsatser i närområ
det. 

V åra operativa insatsstyrkor skall 
kunna genomföra integrerade insatser 
ner till taktisk nivå och kunna bestå av 
enheter ur flera försvarsgrenar. Dessa in
tegrerade styrkor skall ha en rörlig ope
rativ ledning och kunna genomföra in
sa/ser såväl nationellt som internatio
nell/. Insatsstyrkorna skall ha hög tek
nisk nivå samt personell professionalism 
och kompetens. 

H ä rur kan vi dra marina s lutsatser 
so m tidigare redovisats vara fördelar 
med marin interoperabilitet såsom ti-

dig närvaro och insats, insats i närområ
det, uthållig nä rvaro m.m . Integrering
e n av olika stridskraftstyper (joint) är 
naturligtvis avgörande för nationell e l
ler internatione ll insats. Jnte rope rabili
tet är då en förutsättning för det sena
re. 

Vidare kan ur den nylige n producera
de "Joint Military Doctrine for PS0"21 

läsas: 

"Maritime activities in peace-keeping 
operations include a large sca /e of diffe
rent tasks. 

Naval Presence Operations 
With the aim to de-escalate a conflict, and 
with a mandate to operate a/so with in ter
ritorial waters. 

Maritime Surveillance Operations 
With the aim to keep controlover an area 
and to get information. 

Naval and/or Amphibious Embargo 
Operations. 

Escort Operations 

For the protection offishing, off-shore-in
dusfries etc. and for the protection of mili
tary and civilianmaritime transport, mari
time Parces can be deployed in naval and 
amphibious escorl operatiom; including 
harbour defence activities and naval 
mine-clearance operations. In naval es
cor/ operations (inc/uding convoys) ships 
such as fi'igates, COI'Veltes; patrol vessels, 
submarines e/c. and helicopters can be 
used. 

Amphibious escort operations most/y 
demand smaller vessels, amphibious Par
ces and helicopters. Naval mine-clearance 
operations demand specially-designed 
mine-clearance resource.s; Sllch as mine-

21 1 FM 1997- 06- 30,23 210:68 553 Bi laga l, Sic! 72, 2 st k. 
21 ISBN 91-973255-0-3. Oktober 1997, alternativt kan den hämtas på FM hemsida på Internet, 
www.l'm.se. 

222 

counter-measu re-ship.s; mine-hunters, 
mine-sweepers and mine-clearance-di
vers. 

Maritime Forces can a/so be used for 
differenr support activities; such as mari
time transporl of troops and equipment, 
fire-support, evacuation of troop.s; logistic 
and medical support, and creating "neu
tral platforms" for negotiations. 

Within Peace Enforcemenl, all kind of 
Maritime Operations can be carried out 
with the aim to gain con fi'OI and fi'eedom 
of operation in the conjlict area and w i/l 
often be carried out wilhin joint opera
tions. Aircraft-carriers l naval aircraft, 
cruisers, destroyers, fi'igate.s; corveltes;fast
attack era{!, patrol vessel.s; submarines, 
mine-c/earance resource.s; amphibious 
Parces etc., can participate. 

Innehållet i den svenska "doktrinen" 
för PSO avviker på inte t sätt från andra 
nat ioners motsvarande dokument. Vi 
skulle känna igen oss även i dessa. slutli
gen kan vi nog se en allt större tyngd i de 
internationella uppgifte rn a i framtiden. 
Om detta kommer att bli den dimensio
nerande uppgiften låter jag va ra osagt, 
men en tyngdpunktsförskjutning är nog 
oundviklig. 

Att vara beredd att med våld skapa 
fred i vår omvärld kräver inte mindre 
av oss i Försvarsmakten jämfört med 
att förbereda sig för att försvara 
Sverige. 

Sammanfattning och förslag 
till åtgärder 
lnterope rabilitetsutveck ling kommer att 
vara en a ll t mer framträdande uppgift för 
Försvarsmakten. Den nuvarande priori
teringen till förbandstyper som idag ut
nyttjas i operativ verksamhe t internatio
nellt komm er att breddas även till mari
na förband. Denna utveckling bör vi se 
som något positivt och vara delaktiga i. 
Nästa operativa uppgift kan t.ex. vara att 
insätta marin a förband i A lbanien. 

Det är nu dags att få igå ng en debatt 
om utnyttjandet av mari na förband för 
preventiva uppgifter i internationella 
operationer. Vi kommer att kunna lösa 
många uppgifter om vi utvecklar vår in
teroperabilitet. Vårt inflytande interna
tionell t kommer allt id a tt vara starkt 
sammankopplat med vår vilja att delta i 
operationer och stä ll a resurser till förfo
gande. Det är också dags att övertyga vår 
poli t iska led nin g om marinens förmåga i 
dessa sa mm a nhang. Vi har börjat bra på 
Norrlandskusten. 

Min avsikt med detta inlägg har varit 
att dels informera om, men även att belysa 
vikten av fortsatt arbete med den marina 
interoperabiliteten . Vi bör nu säkerställa 
att vi inte är ett andra klassens förband 
vid diskussioner om dugliga resurser för 
internationella insatser utan med kraft ut
bilda och öva oss för nya uppgifter. 
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Juris Doktor 
ROLF H. LINDHOLM 

Juris doktor Rolf' Il. Lindholm har en lång karriär i 
Utrikesdepar/emellle/s tjänst; avslutningsvis som m inisler 
vid UD:s rättsavdelning 1991-95 

1864 och 1994 - vändpunkter i utrikespolitiken 

Ibland tar det lång tid innan man upptäcker att ett visst skeende inneburit en 
vändpunkt i historien. l andra fall visar det sig snabbt att en väsentlig förändring 
inträffat. l efterhand kan man konstatera att den schleswig-lwlsteinska krisen 1863~ 
64 utgjorde en vändpunkt i den svenska utrikespolitiken. Sverige avstod 1 

fortsättningenfrån att aktivtförsöka påverka händelseutvecklingen i andra länder. I 
stället övergick man till attföra en principiell neutraltietspolitik. 

skandinavism och svensk neutralitet 
stod flera gånger i konflikt med varandra 
i den schleswi g-holsteinska frågan . Sedan 
tyska trupper trängt in i Jylland 1848 
vädjade Fredrik VII till Oscar I. D enne 
föreslog inför ett hemli gt utskott att 
Sverige sku lle intervenera med 15 .000 
man till skydd för själva Danmark men 
utan att ta på sig något ansvar för Schles
wig. 

En militä rkonvention in gicks mell an 
Danmark och Sveri ge-Norge i maj 1848. 
4.500 svenskar och norrmän överfördes 
till Fyn, och trupper drogs samman i Skå
ne. En sve nsk flottstyrka utrustades ock
så. Några hundra svenska r och norrmän 
inträdde som frivilliga i den danska hä
ren. Ryska och svenska påtrycknin gar 
leeide dock snart till att de preussiska 
trupperna drogs tillbaka. Oscar I lycka
des i Malmö medla fram en vapenvil a. 
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De dansk-tyska fredsförhandlin garna 
misslyckades, och i april 1849 inledde 
danskarna nya strider. Den svenska 
kungen vägrade nu att medverk a. U nder 
brittisk bemed ling slöts eme ll ertid en 
preliminärfred i Berlin i juli 1849. Söclra 
Schleswig skulle tills vidare besättas av 
preussiska truppe r, norra Schleswig av 
4.000 svensk-norska soldater. Året därpå 
slöts freden i Berlin, och de svensk
no rska truppe rn a kunde lämna Nord
schleswig. 

På 1860-ta let aktualiserades åter elen 
schleswig-h o lsteinska fråga n. Henning 
Hamilton, so m var Sveriges minister i 
Köpenhamn, fi ck i början av 1863 ta 
emot danska treva re om en union med 
Sverige. Den 30 mars 1863 förklarade 
den danska regeringen i det s.k. marspa
tentet att Schleswig sk ull e in för li vas med 
Danmark, medan förenin gen med Hol-

stein skulle bli mycke t lös. I juli 1863 
stä llde den tyska förbund sdagen ett ulti
matum till Danmark: om inte mm·spaten
tet hade återkallats inom sex veckor, ho
tade man att med vapenmakt ingripa i 
Holstein. 

D en 22 juli 1863 hölls det märkliga 
k un ga mötet mellan Fredrik VII och Ka rl 
XV på Skodsborg på Själland. Karl XV 
lovade 20.000 man svensk-norska trup
per till Schleswigs försvar. Ejdergränsen 
skulle hå ll as, under förutsättning att Ho l
stein he lt avsöndrades. 

De båda kungarna hade först ett en
skilt samtal. Sedan tillkallades te legra
fiskt den danske statsministern Carl 
Christian Hall. Karl XV och Hall hade 
före middagen en lång överläggning. da
gen därpå berättade Hall för H amilton 
om sitt samtal med kungen. Karl XV 
hade gett danskarn a flera råd: att de 
omedelbart borde avvisa det tyska kra
vet på att upphäva marspatentet och att 
de in te borde motsätta sig att tyska trup
per gick in i Holstein. Förutsatt att dessa 
råd följdes hade kunge n lovat att - om 
Tysk land företog en exek ution i Holstein 
- genast infinna sig med 20.000 man 
svenska och norska trupper till Schl es
wi gs fö rsvar. 

Utfästelserna på Skodsborg utgör ett 
fl agrant exempel på ku nglig utrikespoli
tik. Karl XV vi lle gärna ha en allians med 
D anma rk. Han hyste också dynastiska 
förhoppningar, som hängde samman 
med att Fred rik VI I var barn lös. Om Karl 
XV:s krigs lust vittnar hans agerande 
både i samband med det polska upproret 
1863 och under den dansk-tyska kri sen: 
"Jag behöver ett kris, Europa behöver ett 
krig och ett krig måste jag ha, antingen 
genom polackerna mot Ryss land e ll e r 
genom danskarna mot Tysk land". 

Det har diskuterats vilka roller Hen-

ning Hamilton och utrikesstatsministe r 
Ludvig Manderström spe lade i samband 
med alliansplanerna. 

Hamilton var en nä ra medarbetare 
till Karl XV och anhängare av en allians
traktat med Danmark på grundval av Ej
cle rgränsen. Mande rström försökte 
bromsa Karl XV:s utrikespolitiska pl aner 
och ställde sig länge avvisande till alli 
anstanken. Efter mötet på Skodsborg 
kände han sig dock försa tt i e tt tvångslä
ge och gav - om än motvi lligt - upp sitt 
motstånd mot en allians. 

Som ett resultat av kungamötet på 
Skodsbo rg inleddes alliansförhandlingar 
mell an Danmark och Sverige-Norge. Ett 
utkast till "Tractat" upprättades av Ha
milton den 23 augusti. Där ta lades om 
svensk-norskt bistånd till Försvaret av de 
dansk a landsdelar som inte hörde till det 
Tyska Förbundet. Biståndet skulle kunna 
påka llas om de till Tyska Förbundet hö
rande he rtigdömena H olstein och Lau
enburg besattes av tyska trupper. E nli gt 
Artikel III skulle unelerstödet "icke ö[
verstiga tillsammanlagclt af alla vapen 
20,000 man , hvilka fullt rustade och be
väpnade på krigsfot stä ll as till Hans Ma
jestät Konungens af Danmark förfogan
de, att användas hvarhelst sådant. inom 
Danska Monarkiens icke till Tyska För
bundet hörande område, kan finnas nö
digt" . 

Plane rna på en a lli ans med Danmark 
mötte eme ll er tid starkt motstånd i stats
rådet. Särski lt energiskt uppträdde fi
nansministe r Johan August Gripenstcclt. 
Avgörande blev U lriksdalskonferensen 
den 8 september 1863. Ti ll denna hade 
Karl XV kallat justilies tatsministe rn 
Louis De Geer, den norske statsminis
tern i Stockholm Georg Sibbern, Man
clerström, Gripenstedt och Hamilton. 

Efter middagen hölls en lång över-
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läggning om alliansförhandlingarna med 
Danmark . Kungen försvarade alliansiden 
men mötte motstånd från Gripenstedt, 
som stöddes av De Geer och Sibbern. 
Stämningen var stundtals upphetsad , och 
Gripensted t hotade med att avgå från sin 
post. Resultatet blev att Manderström 
fick i uppdrag att via ministrarna i Paris 
och London inhämta vilka avsikter 
Frankrike och England hade. Sverige 
skulle inte ensamt utfästa sig att komma 
till Danmarks hjälp. 

Historikerna har diskuterat om Ul
riksdalskonferensen innebar ett slut för 
alliansplanen eller bara ett uppskov. For
mellt var det bara fråga om ett uppskov 
tills man visste hur Frankrike och Eng
land ställde sig - men reellt var Ulriks
dalskonferensen avgörande. Den svens
ka reträtten inleddes då. Gripensted t de
lar med De Geer förtjänsten av att 
Sverige inte drogs in i det dansk-tyska 
kriget. 

I breven till sändebuden i Paris och 
London skrev Manderström: "Om vi 
kunna erhålla från England och Frankri
ke, eller endast från endera av dessa 
makter en formlig försäkran att vi, i hän
delse av invasion i Slesvig inte skola vara 
Danmarks enda aktiva alli erade, då, men 
endast i detta fall, kommer konseljen att 
samtycka till att stödja förslag till en alli
anstraktat med Danmark". 

Men i skrivelsen till västmakterna ut
gick man från att Sverige skulle hjälpa 
danskarna och ställde frågan om Dan
mark , stött av en allians med Sverige, 
kunde räkna med deras aktiva stöd. Sva
ren från London och Paris var försiktiga. 
England erbjöd enelast sina bona officia. 
Den dansk-tyska tvisten borde lösas ge
nom underhandlingar, inte genom krig. 
Det danska svaret var utförligt men inne
höll inga utfästelser. 
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l en depesch till Hamilton den 5 okto
ber gav emellertid Manderström intryck
et att svaren hade varit positiva. Till 
danskarna skulle Hamilton framföra att 
de kunde räkna med aktivt stöd av mer 
än en makt, om Tyskland invaderade 
Schleswig. För svensk del utlovades hjälp 
- vare sig en traktat ingåtts eller inte. 

Hamilton uppfattade depeschen som 
början till en oärlig och vacklande politik. 
Den 11 oktober insände han sin avsked
ansökan , men Manderström befallde ho
nom att stanna på sin post och till dans
karna meddela innehållet i depeschen. 

Motsättningen mellan Hamilton och 
Manderström hade blivit akut. Hamilton 
ansåg att han inte längre kunde åtnjuta 
det förtroende hos den danska regering
en "som fordras, om jag hos densamma 
värdigt skall kunna representera min 
Konung och mitt land" . Han upprepade 
sin begäran om entledigande elen 30 no
vember, men Manderström uppmanade 
honom i en skrivelse den 2 december att 
till danskarna framföra att Karl XV inte 
ansåg tidpunkten gynnsam för att ingå en 
allianstraktat Det svenska återtåget var 
därmed fullbordat . Hamilton förnyade 
den 9 december sin begäran om entledi
gande. l februari 1864 fick han lämna sin 
post. Då hade kriget utbrutit, och Dan
mark fick kämpa ensamt mot Preussen 
och Österrike. 

Enligt Hamilton hade Sverige upp
trätt hållningslöst, och hans kritik rikta
des särskilt mot Manderström. Det löfte 
om ett nordiskt försvarsförbund som 
Karl XV på Skodsborg hade givit dans
karna blev inte infriat. Det är möjligt att 
oklarheten i den svenska politiken ledde 
Danmark in på en farlig politik, som an
nars kunde ha undvikits. Vid freden i 
Wien 1864 förlorade danskarna Schles
wig, Holstein och Lauenburg. 

För svensk del markerar händelserna 
1863- 1864 övergången till en konsekvent 
neutralitetspolitik. Neutralitetslinjen be
fästes unelan för undan. Det stod utom 
diskussion att Sverige skulle vara neu
tralt under 1866 års krig mellan Preussen 
och Österrike, liksom under det fransk
tyska kriget 1870- J 871 . 

l backspegeln kan man fastställa att 
neutralitetslinjen går tillbaka till 1864. 
Det finns visserligen andra uppfattning
ar. Ibland förväxlas den långa fredsperio
elen sedan 1814 med perioden för tradi
tionell neutralitetspolitik . Man glömmer 
då att ett svenskt ingripande i storpoliti
ken låg ganska nära både 1848 och under 
Krimkriget 1853- 1856. Å andra sidan 
hävelas ibland att Sverige bara har varit 
neutralt under första världskriget och ef
ter 1936, sedan NF misslyckats med sank
tionerna mot Italien efter angreppet på 
Abessinien. 

Den senare synpunkten, som hävdats 
av professor Jörgen Weibull, baseras på 
en motsättning mellan internationell so
lidaritet (kollektiv säkerhet) och natio
nell neutralitet. Som jag i annat samman
hang visat är motsättningen mellan neu
tralitet och solidaritet närmast fiktiv. Det 
gäller både i NF- och FN-sammanhang. 
Det är visserligen sant att ett beslut av 
FN:s säkerhetsråd kan tvinga oss att viel
ta sanktioner mot en krigförande stat i 
strid med neutralitetsreglerna. Förplik
telser enligt FN:s stadga gäller före andra 
skyldigheter. Men det är ont om exempel 
på att FN:s säkerhetsråd har fattat bin
dande sanktionsbeslut som gjort det 
omöjligt att följa de annars gällande neu
tralitetsbestämmelserna. 

1864 torde därför kunna betraktas 
som begynnel seåret för den svenska neu
tralitetspolitiken . 

*** 
På liknande sätt framstår 1994 som ett 
vägskäl i den svenska utrikespolitiken. 
Folkomröstningen om svenskt med lem
skap i EU den 13 november resulterade i 
en knapp ja-majoritet (52,27 % ). Där
med var elen omsvängning som inleclcles 
hösten 1990 fullbordad. 

l över trettio år sade den svenska re
geringen nej till medlemskap i EEClEG 
med motiveringen att det skulle strida 
mot svensk neutralitetspolitik. I slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet hävda
de regeringen envist att frågan om ett 
svenskt EG-medlemskap inte var aktuell. 
Det bekräftades av utrikesminister Sten 
Andersson i rikselagen ännu elen 10 okto
ber 1990. Sedan kom ett par svarta veckor, 
då 16 miljarder kronor föreles ut ur landet. 
Det uppgavs att "marknaden" hade förlo
rat förtroendet för elen ekonomiska politi
ken. Regeringen svarade med att presen
tera ett åtstramningspaket elen 26 okto
ber. Samtidigt sade statsminister Ingvar 
Carlsson att regeringen skulle sträva efter 
ett svenskt medlemskap i EG. Utrikesut
skottet skrev i ett betänkande den 22 no
vember att Sverige borde "eftersträva att 
bli medlem i elen Europeiska gemenska
pen med bibehållen neutralitetspolitik". I 
ett beslut elen 12 december uttalade sig se
dan rikselagen för den linjen. 

Sverige ansökte om medlemskap i 
EG den 1 juli 1991. l ansökan gjordes 
inga förb ehåll. I statsministerns deklara
tion inför rikselagen elen 14 juli angavs 
dock vissa utgångspunkter för den svens
ka ansökan . En hänvisning gjordes till 
riksdagens uttalande elen 12 december 
1990 om medlemskap "med bibehållen 
neutralitetspolitik". Regeringens samla
de bedömning att ett svenskt medlem
skap i EG är förenligt med neutralitets
politikens krav". 
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Ett nytt läge uppstod i december 
1991 , då EG-Iänderna enades om att 
upprätta en europeisk union. Fördraget 
om den Europeiska Unionen underteck
nades i Maastricht den 7 februari 1992. 
Länge rådde osäkerhet om unionens öde. 
Avsikten var att fördraget skulle träda i 
kraft den l januari 1993. Ett danskt nej i 
den första folkomröstningen , motstånd i 
det brittiska parlamentet och behand
ling i den tyska författningsdomstolen 
gjorde dock att ratificeringarna drog ut 
på tiden. Den l november 1993 trädde 
emellertid Maastrichtfördraget i kraft. 

Förhandlingarna om svenskt med
lemskap fördes av den borgerliga reger
ingen. De inleddes den l februari 1993. 
Sverige hade ansökt om medlemskap i 
EG men kom att förhandla om medlem
skap i EU. Varken regeringen eller den 
socialdemokratiska oppositionen upplys
te svenska folket om att detta innebar en 
väsentlig förändring. EU har ju enligt 
Maastrichtfördraget föresatt sig "att ge
nomföra en gemensam utrikes- och sä
kerhetspolitik , som omfattar utformning
en på lång sikt av en gemensam försvars
politik som med tiden skulle kunna leda 
till ett gemensamt försvar". Det fanns 
anledning att ställa frågan om Sverige 
skulle kunna vara med i EU "med bibe
håll en neutralitetspolitik" . 

Parallellt med Sveriges närmande ti ll 
EG/EU förändrades definitionen av den 
svenska säkerhetspolitiken. Det var 
statsminister Carl Bildt som tog initiati
vet. J ett interpellationssvar i riksdagen 
den 15 januari 1992 förklarade han att 
"beteckningen 'neutralitetspolitik ' inte 
längre passar som samlad beteckning på 
vår utrikes- och säkerhetspolitik" . Bildt 
sade: "Den hårda kärnan i vår säkerhets
politik är fortfarande den militära alli
ansfriheten med dess skyldighet att upp-
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rätthålla en betryggande självständig för
svarsförmåga för att vi skall kunna vara 
neutrala i händelse av ett krig i vårt när
område. Ingen annan försvarar Sverige, 
och vi försvarar bara Sverige.". Han sade 
också att "den europeiska identiteten i 
vår utrikes- och säkerhetspolitik gradvis 
kommer att bli av allt större betydelse". 

Den nya säkerhetspolitiska huvudlin
jen antogs av riksdagen på grundval av 
utrikesutskottets betänkande (1991/ 
92:UU19) daterat den 28 april 1992. Där 
sacles uneler avsnittet Svensk säkerhets
politik: "Sveriges militära alliansfrihet 
syftande till att vårt land skall kunna vara 
neutralt i händelse av krig i vårt närom
råde består. Den förutsätter att en be
tryggande försvarsförmåga upprätt
hålls." 

Förhandlingarna om svenskt med
lemskap i EU pågick till elen 30 mars 
1994. Resultatet presenterades i departe
mentsserien (Ds 1994:48). Där angavs 
bl.a. att ett medlemskap innebär "att 
Sverige deltar fullt ut och aktivt i den ge
mensamma utrikes- och säkerhetspoliti
ken , med alltjämt bibehållen militär alli
ansfrihet". På samma sätt skulle Sverige 
fullt ut och aktivt delta i "den ekonomis
ka och monetära unionen (EMU) som är 
i vardande. Rikselagen tar ställning till 
frågorna om en gemensam valuta och 
centralbank när dessa aktualiseras.". 
(När förhandlingarna inleddes elen l fe
bruari 1993 sade statsrådet Ulf Din
kelspiel att "Sverige vill delta i elen fram
växande Ekonomiska och Monetära 
Unionen"). 

Regeringen lät inför folkomröstning
en sex utredningar belysa konsekvenser
na av ett svenskt medlemskap i E U. Följ
derna för Sverige i utrikes- och säker
hetspolitiskt hänseende utreddes av am
bassadörerna Leif Leifland och Sverker 

Åström, som kallade sitt betänkande 
"Historiskt vägval" (SOU 1994:8). De 
skrev: "Sveriges inträde i EU och clelta
gancle i GUS (den gemensamma utrikes
och säkerhetspolitiken) innebär ett his
toriskt vägval , av avgörande betydelse 
för Sveriges ställning i Europa och värl
den för oöverskådlig framtid ". 

Leiflan d/ Åström hävdade att redan 
E U-medlemskapet i sig har en säkerhets
politisk betydelse. En solidaritet mellan 
alla de deltagande staterna växer fram. 
"Resultatet är då ökad trygghet för var 
och en av medlemmarna. Medlemskapet 
kan i viss mån betraktas som en försäk
ringspremie.". De gjorde avvägningen 
"att för Sverige ett medlemskap i EU 
även utan formella försvarsförpliktelser 
innebär en nettofördel , ett säkerhetspoli
tiskt plus". "Självfallet är solidariteten 
ömsesidig. En stat som blir medlem av 
EU får ta ställning till säkerhetspolitiska 
hot och kriser som den annars möjligen 
inte skulle beröras av." 

Utredarna menade att cleltagancle i 
"gemensam försvarspolitik" kan vara för
enligt med militär alliansfrihet. Deltagan
de i "gemensamt försvar" är det inte. De 
uteslöt svenskt medlemskap i NATO och 
VEU (Västeuropeiska unionen). Där
emot ansåg de att observatörskap i VEU 
är förenligt med militär alliansfrihet. 

Eftersom det eventuella steget från 
gemensam försvarspolitik till gemensamt 
försvar enligt Maastrichtförclraget skall 
tas enhälligt, är en medlemsstat inte hin
drad från att driva en politik av militär 
alliansfrihet. Men Sverige har klart ut
tryckt att man " inte avser hindra den Eu
ropeiska unionens utveckling mot en ge
mensam försvarspolitik , som med tiden 
skulle kunna leda till ett gemensamt för
svar". 

Vid ett rådsmöte elen 21 december 

1993 konstaterade EU-ländernas och 
kandidatländernas utrikesministrar att ut
rikes- och säkerhetspolitiken var ett opro
blematiskt område i utvidgningsförhand
lingarna och att därför inte några anpass
ningsåtgärder krävdes. Inom elen gemen
samma utrikes- och säkerhetspolitiken 
behanellades många frågor som också va
rit föremål för aktiv svensk utrikespolitik. 
Att medverka i arbetet med dessa frågor 
tedde sig alltså från svensk synpunkt som 
både naturligt och angeläget. 

Leiflan d/ Åström påpekade att grund
principen för beslutsfattandet är enhäl
lighet. "G US är ett mellanstatligt, icke ett 
överstatligt samarbete". "Samtidigt mås
te beaktas, att , enligt en särskild förkla
ring som antogs samtidigt med unions
fördraget, medlemmarna vad beträffar 
rådbeslut som kräver enhällighet så långt 
möjligt skall undvika att hindra ett en
hälligt beslut om en kvalificerad majori
tet för ett sådant beslut föreligger. Avsik
ten med förklaringen är tydligen att sätta 
starkt politiskt tryck på tvekande stater 
att faktiskt inte utöva elen vetorätt som 
de principiellt innehar.". 

På vissa punkter kan kritik riktas mot 
utredarnas åsikter. När det gäller VEU, 
som är en försvarsallians, kan ett land 
som för en seriös neutralitetspolitik inte 
gärna bli observatör. Det säkerhetspoli
tiska plus som Leiflan d/ Åström framhöll 
motsvaras av ett säkerhetspolitiskt mi
nus. Soliclariteten mellan EU:s medlems
länder är ju ömsesidig. Sverige riskerar 
också att dras in i konflikter. 

Rikselagens definition av säkerhets
politiken från 1992 strider mot neutrali 
tetsrätten. Osäkerhet har också skapats 
om vilka avsikter Sverige har. Olika to lk
ningar har framförts. Man har talat om 
"kanske-neutralitet". När Carl Bild! var 
statsminister sade han att Sverige kunde 
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"välja neutralitet" , men någon "automa
tik " var det inte längre fråga om 

Men neutralitetsrätten skiljer bara 
mellan krigförande stater och neutrala 
stater. De länder som inte deltar i kriget 
är automatiskt bundna av neutralitetsrät
tens regler. Den omfattar vissa rättighe
ter och skyldigheter för de krigförande 
och de neutrala staterna i deras inbördes 
relationer. 

Man kan alltså inte "vä lja neutralitet" 
sedan ett krig utbrutit. Inte heller behövs 
det någon neutralitetsförklaring. Regler
na träder i kraft ipso facto - i samband 
med krigsutbrottet. Därför är orden 
"skall kunna vara neutralt" i den nuva
rande formeln felaktiga. r händelse av 
krig måste Sverige vara neutralt - om vi 
inte går med eller dras in i kriget. 

Talet om "krig i vårt närområde" stri
der också mot neutralitetsreglerna. Det 
finns ingen geografisk begränsning. Neu
tralitetsrätt gäller för alla krig. (Det finns 
emellertid ett viktigt undantag: när sä
kerhetsrådet fattat ett bindande sank
tionsbeslut enligt FN:s stadga) . 

Ordet "neutralitetspolitik" förekom
mer inte i 1992 års formulering I stället 
talas om "militär alliansfrihet". Egentli 
gen är det samma sak. Östen Unelen fö
redrog dock neutralitetspolitik framför 
alliansfrihet. Han skrev:" Alliansfrihet är 
ett ofullständigt ord ty det ger inte ut
tryck åt en bestämd avsikt att i händelse 
av krig föra neutralitetspolitik" . 

Sedan Sverige blev medlem i EU har 
det ena steget efter det andra tagits som 
hotar neutralitetspolitiken/den militära 
alliansfriheten. Sverige har gått med i 
Nordatlantiska samarbetsrådet (NACC ), 
anslutit sig till Partnerskap för fred 
(PFF), blivit observatör i Västeuropeiska 
unionen (VEU) , skickat trupper till Bos
nien under NATO-kommando och blivit 
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medlem i Västeuropeiska krigsmateriel
gruppen (WEAG). Kanske var det en så
dan utveckling som rikselagen - något 
kryptiskt - förutsåg 1992: "Bevarande av 
elen militära alliansfriheten förutsätter 
inte att Sverige i något annat avseende 
skulle behöva ålägga sig restriktioner 
vad gäller deltagandet i det framväxande, 
mångfacetterade europeiska samarbe
tet." (1991/92: UU19 s. 18). 

Hur som helst kan man konstatera att 
avgörandet om EU-mecllemskapet 1994 
inledde en ny era. Neutralitetspolitik 
ändrades till militär alliansfrihet. Den eu
ropeiska identiteten betonades. För när
varande tycks den enda begränsningen 
för Sveriges samarbete med andra länder 
vara oviljan att ingå en formell alliansför
pliktelse. När det gäller NATO går grän
sen vid Atlantpaktens Artikel 5 om öm
sesidigt militärt bistånd vid ett väpnat 
angrepp. 

Folkpartiet och moderaterna vill att 
Sverige skall gå med i NATO. De avviker 
därmed från elen formel för säkerhetspoli
tiken som de var med om att fastställa i 
riksdagen 1992. Utrikesminister Lena 
Hjelm-Wallen och försvarsminister Björn 
von Syclow tycks också vara på glid . 1997 
skrev utrikesministern: "Vår alliansfrihet 
är ett medel , inte ett mål. Den är inte en 
gång för alla given". Hon har även sagt att 
den militära alliansfriheten gäller " idag" 
eller "för närvarande" . Det öppnar för en 
ändring i morgon eller senare. Försvars
ministern har gjort liknande uttalanden. 
Enligt honom utesluter elen militära alli
ansfriheten deltagande i samarbete som 
rör försvar av territoriet och säkerhetsga
rantier, men i övrigt utgör den inte något 
hinder för internationellt samarbete. I juni 
1998 upprepade han: "Militär alliansfrihet 
är ett medel och inte ett mål; elen är inte 
en gång för alla given". 

l en artikel l 994 skrev jag att det på 
sikt torde vara uteslutet att förena neu
tralitet och EU-mecl lemskap. Sedan dess 
har utvecklingen gått fort. Vad är reger
ingens försäkringar inför folkomröst
ningen om att " Vår alliansfrihet består" 
nu värda? 
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Förf(ltlaren till denna artikel har varit kommendör i den sovjetiska marinen. Under andra världs
kriget tjänstgjorde han på minsvepare i Svarta havet och har senare i karriären varit sovjetisk 
marinattache bl. a. på Kuba och i Polen. Efter all ha lämnat den militära tjänsten har Amosov ägnat 
sig åt militärhistoriska studier och forskning. Artikeln utgör manuskript till ett föredrag, som 
avhölls vid en militärhistorisk konferens i Italien .förra året. Artikeln harförmedlats till TiS av leda
moten Magnus Haglund, som kom i kontakt med professor Amosov under sin tjänst som marinat
/ache vid Sveriges ambassad i Moskva. 

Russia and The Soviet Union in the Mediterranean 

The Mediterranean and Russia - connerction between those two neighbouring 
geographical spaces are rooted into a remote past. As far back as the 7th century Slav 
ships were nuvigating to the shores of Greece. In the 10th century nine Russian ships 
participated in an expedition to the istand of Crete. Russian merchants reached 
Spain. But only in the 18th century Russianfleet appem·ed in theMediterraneanas a 
real naval force. In 1769-71 five squadrons came therefrom the Baltic Sea.ln 1770 
thefarnous Chesma hattie took place, which endedin a complete rout of the Turkish 
fleet. Altogether in the First Arhipelago Expedition participated 20 battleships 
(ships Jo the Iine), five frigatesand 27 other ships. In autumn 1775 all of them re
turned to Kronstadt. 

Since 1774 Russian ships obtained the 
right of passage through the Black Sea 
Stratis. A great importance for future de
velopment of eveots connected with the 
Mediterraneao bad creation in 1783 of 
the Black Sea Fleet with its main base in 
Sevastopol. During the Russian - Turkish 
War 1787- 91 , when the main events hap
peoed in the Black Sea, in the Mediterra
nean Russian representitaves, haviog re
cruited several thousands of Greeks and 
Slavs, organized two corsair flotiltas com
manded by a Greek, Kachoni, and a Mal
tese, Gilgelmo, accepted in the Russian 
service. (In 1789 Napoleon Bonaparte 
submitted an application for Russian 
service, bu t be did not agree to be accept
ed in a grade lower). 

One of the most glorious pages of his
tory of the Russian fleet in the Mediter
ranean was the campaign of admiral F. 
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Ushakov during wars against N apaleonie 
France - Jiberation of the Jonian istands 
in 1798-99 and the Italian campaign of 
1799. Assault and seizure of Corfu from 
the sea is a remarkable example of a na
val operation against a strong fOJ·tress. 
Maybe hislorians in ltaly have not for
gotten the operation of Russian fleet 
during the liberation of Naples from 
French and the entry of the Russian sa il
ors detachment into Rome 30. 9. 1799. 

In the first years of the XIX century, 
w hen arose danger of an alliance between 
Turkey and France, the Russian naval 
presence around the Ionian Islands was 
considerably strengthened. By January 
1806 to Corfu came two squadrons from 
the Baltic, ships detachments from the 
Black Sea, an infantry division-in all 42 
ships (including lO battleships) , 13.000 
land forces. These forces were command-

ed by an able admiral Senjavin. He began 
active operations in the Adriatic. The Rus
sians seized Catarro and several islands. 
When the war against Turkey began, Sen
javin's fleet returned from the Actriatic 
in to the Aegean Sea, where tagether with 
the British squadron blockade of the Dar
danelles was organized. On the 19 th of 
June 1807 Senjavin gained a decisive vie
tory over the Turkish fleet in the Battle of 
Athos. The prestige of the Russian flag 
strengthened for many years among the 
Western Slavs, especially in the Montene
gro and among the Greeks fighting 
against the Turkish rule. 

In the Navarino Battle in 1827 the Rus
sian squadron tagether with the French 
and the British played the main role in the 
defeat of the Turkish-Egyptian fleet. 

Among Russian ships especially dis
tinguished itself the battleship "Azov" 
commanded by M. Lasarev. 

Thus the Russian fleet played a very 
considerable role in supporting Russia's 
foreign policy in the Mediterranean and 
in the liberation of the people of Balkan 
countries from the Turkish rule in the 
end of the XVIII and the beginoing of 
the XIX centuries. 

From the 30'h of the XIX century and 
up to the 1-st World war sh i ps of the Rus
sian Navy bad not participated in major 
combat activities in the Mediterranean , 
exept events around the island of Crete 
in 1896- 98, when a squadron of Russian 
ships under command of admiral P An
dreev and N. Skrydlov operated as a part 
of the so called "international squad
rons" . 

By the middle of the XIX century it 
became clear that the Russian Navy was 
lagging in its development behind the 
Navies of major European countries. The 
Crimean War 1853- 56 revealed that fact 

with great force. But still Russian ships 
used to navigate in the Mediterranean in 
training cruises, carried representative 
missions, conducted scientific researehes 
and hydrographical explorations. Begin
ning from 1856 squadrons from the Bal
tic Fleet sailed for several month as a 
practical part of midshipmen training. l n 
1860 a squadron of admiral l. Shestakov 
tagetber with British and Fre11eh ships 
was cruising for a year and a half along 
the shores of Syria. After the rebellion of 
Greeks on Crete in 1866 a squadron of 
Russian ships under command of admi
ral L Butakov was sent to the area and 
stayed there up to the beginning of the 
Russian- Turkish War of 1877- 78. Admi
ral Butakov on board of clipper"Yahont" 
participated in the ceremooy of opening 
of the Suez Canal in 1869. After the Rus
sian - Turkish War cruises of Russin sail
orsin the Mediterranean renewed. Since 
that time the period of rapid develop
ment of the Russian Navy began. Rus
sian naval detachments again were navi
gating Greek waters, its commanders 
we re based in Athens. 

In the last years of the XIX century 
the Mediterranean squadron of admiral 
S. Makarov was sent into the Pacific 
Ocean in connection with the deteriora 
tion of relations of Russia and Japan. Be
tore the Russian- Japanese War 1904- 05 
presence of Russian ships in the Mediter
ranean, as a rule, was linked with their 
passages to the Far East After the disas
trons loss of the Russian squadron in the 
Tsushima Battle reconstruction of the 
Navy become one of the most important 
problems of Russia. Since 1906 in the 
Baltic Fleet a special group of ships was 
formed with purpose of regular training 
cruises in the Mediterranean. lt should 
be noted that the relations between Rus-
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sian sailors and the people in ports and 
towns of Mediterranean countries was 
always kind and friendly In ltaly good 
qualities of Russians were shown during 
the heavy earthquake in Messina in 1908. 
Russian sailors from the crews of two 
battleships, two cruisers and two gun
boats were saving people from the ru
ined houses, helping the wounded. The 
memory of t hat events is not fagotten. 

In the beginning of the 1-st World 
War the Mediterranean assumed strate
gical importance also for Russia. From 
the Far East to the North of Russia 
through the Mediterranean passed bat
tleship "Tchesma", cruisers "Askold" 
and "Variag", six destroyers. In 1916-
1917 an expeditionary corps of Russian 
troops (about 45.000 men) was transport
ed to France. During the Dardanelias 
campaign Russian cruiser "Askold" dis
tinguished itself, her action were highly 
commended by a British admiral. 

The Russian revolution in 1917 had a 
certain influence in the fleets of same 
Mediterranean countries- there occured 
disturbances on French ships in Odessa, a 
rebellion on Austria-Hungarian ships in 
Catarro. By the end of the Civil war 
when the Red Army in December, 1920 
took the Crimea, the Saint-Andrew's flag 
of the Russian Empire dis appeared from 
the Mediterranean. The remnants of the 
Black Sea Fleet, after the evacuation of 
general Vrangel 's troops from the Cri
mea, sailed to Bizerta - one battleship, 
two cruisers, ten destroyers and five sub
marines. Their fate was sorrowful - they 
were rarsting unattended till1924. 

After the Civil War ended building of 
a new Red Navy slowly began. In 1924 for 
the first time Naples had a call of a Soviet 
ship - avizo " Vorovski" on its passage to 
Vladivostok. In 1925 and 1929 Soviet de-
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stroyers visited Naples. An important 
e vent in the Iife of the arising Red N a vy
battleship "Pariskaia Kommuna" (ex. 
"Sevastopol") and cruiser "Komintern" 
(ex. "Pamiat Mercuria") erossed Mediter
ranean ohtheir passage from the Baltic to 
the Black Sea. In 1930 cruiser "Tchervona 
Ukraina" and two destroyers made a two 
week cruise in the Mediterranean. 

Forther first time in the combat con
ditians Soviet naval officers appeared in 
the beginning of the Civil War in Spain -
they served as actvisors in ships and sub
marines of the Republican fleet. 

A special reference should be made 
of Italy's role in creation of the modern 
new Soviet Navy. In the 30-th the Soviet 
Union began av ]arge program of naval 
shipbuilding and Italian specialists ren
dered serious assistance in developing 
designs for cruisers and destroyers. The 
most interesting episode was building in 
1935- 38 a destroyer-leader "Tashkent" 
for the Soviet Navy in the Italian ship
yard in Livorno. The Italian shipbuilders 
should be pro ud of this sh i p - she was the 
fastest ship in the world at that time 
(more than 44 knots) with exellent ma
noeuvring, and combat qualities wich 
were proved in her short but heroic war
lite in the Second World war in the de
fence of Odessa and Sevastopol. 

During the Second World war thougb 
the Soviet Navy did not participale in 
figl1ting in the Mediterranean, but the 
very fact that the main efforts Germany 
concentrated at the Eastern front against 
the Soviet Union influenced indirectly 
the course of war operations on the Med
iterraneall theatre. 

When the 2-nd World war ended a 
new epocb started in the history of the 
Medite rran ean . This most important 
strategical region became firmly domi-

nated by the United States N a vy. Ameri
can task for-ces which were there in the 
last period of war at the end of the 40-th 
were organized in an operational struc
ture -the 6-th Fleet. 

For the first time after the war ships 
under the Soviet naval flag passed inta 
the Mediterranean in July 1946. The au
thor of this p a per in his temporary capac
ity of the flag navigator of the Special 
Expedition- 22 participated in a transfer 
of a group of former German ships des
tined for the Black Sea Fleet from the 
Baltic ports with stops in Gibraltar and 
Malta . Unforgettable impressions were 
produced on us by beautiful views of the 
Actriatic and the Aegean Sea, islands, the 
Straits. In February 1949 Soviet crews re
cived in Italy as reparations Italian ships 
destined for the Black Sea Fleet- battle
ship "Guilio Cezare" and two subma
rines (Cruiser " Duca D'Aosta" and five 
destroyers were recived by Soviet crews 
in Odessa). 

Since the end of the 40-th strategical 
importance of the Mediterranean was 
growing considerably. In 1949 NATO was 
formed and only after remilitarization of 
West Germany and its entrance in NATO 
in 1955 the Warsaw Treaty Organisation 
was created. The military-political situa
tion were getting tense. The existence of a 
potential threat from the sea not only for 
coastal objectives but for those in the 
depth of the Soviet Union demanded to 
undertake countermeasures. 

In 1958 the Soviet government asked 
Albania , a member of WTO, for a per
mission to organize a temporary basefor 
a group of Soviet submarines. In August 
1958 four submarines (project 613 
"Whiskey" ) and a submarine tender en
tered the Bay of Vlora. In a year the 
number of submarines grew to twelve, 

one more submarine tender arrived and 
they formed the 40-th submarine bri
gade, subor·dinated to the Black Sea 
Fleet. The appearance of Soviet subma
rines in the Mediterranean eaused sharp 
reaction in naval forces of NATO. So the 
state of military opposition between the 
two blocks began in the area. 

The presence of the Soviet boats was 
marked in one episode, when a subma
rine, S-360, surfaced for a seance of radio 
communication just inside the battle or
der of an American task force in the vi
cinity of the flagship of the 6-th Fleet 
cruiser "Des Moines" with the president 
of the US, D. Eisenhower, on board. 
Khrushchev, when infartned about the 
fact, was very pleased and instructed to 
commend the submariners. B ut soon ide
ological differences disrupted relations 
between Moscow and Tirana and the bri
gade returned to the Baltic, Jeaving 4 
submarines wich were transiered to Al
bania. 

Until 1964 Soviet ships, mostly sub
marines, were making individual cruises 
in the Mediterranean. But the threat of 
the all-out nuetear-missile strike on the 
objectives in the Soviet Union with bal
listic missiles from submarines and at
tack planes with A-bomb remain quite 
real. And conditions for launching mis
siles from submarines were even better 
in the Mediterranean than on ocean 
combat stations - more favorable weath
er, support of the Allied naval forces, bet
ter conditions of fixing ship's position for 
the launch. 

This situation could not remain with
out responsive measures by the Soviet 
government. And at the end of the 60-th 
Soviet ships began systematic combat 
service in the Mediterranean. In 1967 it 
was decided to form a strong multipur-
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pose task-force - the Mediterranearr 
squadron (MS) or the 5-th operating 
squadron. I t was subordinated directly to 
the CinC of the Soviet N a vy. The compo
sition of the MS changed from time to 
time depending on the situation. In sum
mer 1968 it included one cruiser, two 
light cruisers (in Russian classification -
!arge antisubmarine ship - BPK) with 
Jong-range cruise missile, five destroyers, 
five frigatesand c01·vettes, three amphib
ious ships, several boats with cruise mis
siles, submarine tender, several auxilary 
sh i ps and a bo ut 1 O submarines (hal f of 
them nuclear with ballistic or cruise mis
siles). Surface ships were sent from the 
Black Sea Fleet, submarines most! y from 
the Nothem fleet. Periodically one of the 
two helicopter cruisers "Moskva" and 
"Leningrad" (in Russian classification -
antisubmarines cruisers) participated in 
the operation of the MS. Naval aviation 
was represented by one mixed airsquad
ron of reconaissance and antisubmarine 
planes b a sed at the airfield Cairo-West. 

The main obstacle to overcome was 
the problem of basing, sh i ps w h ich h ad to 
serve in the MS about 6 month. 

The solution of the problem was 
found in the combination of a system of 
the so called "points" and the use of 
som e kind of a "fleet train system of sup
ply sh i ps at sea" developed by Americans 
during the war. Along the sl10res out of 
the territorial waters there were ehosen 
about 60 of the "points" . The depth of 
the sea at "points" allowed to stay at an
char or to be chained to a special solid 
buoys fixed to the bottom at greater 
depth. "Point No5" at the island of Kitira 
was the principal point for ships coming 
from the Black Sea, "Point No52" for 
ships and submarines coming through 
Gibraltar. Naturally such conditions of 
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operations of the ships of the MS repre
senteda heavy burden on the i r crews and 
machinery. Some relief in that situation 
were given by so-called "business visits" 
in to ports of Egypt - Alexandria, Port -
Said , Mersa - Matruch; Syria - Latakia , 
Tartus; Algeria - Annaba; Yugoslavia -
Split, Kotor; Tunis - Bizerta. Staying 
there 2 - 3 days ships could replenish 
fresh water, buy vegetables and fruits 
and get some rest for the sailors. In case 
of necessity ships could be repaired in 
Alexandria and Tartus by repair ships. 
Commander of the MS and his staff ro
tated every 2 years and had their flag 
mostly on board of a cruiser, or some
times on board of a submarine tender. 

The main general task of the MS was 
keeping watch on the ships of the 6-th 
fleet. Each American aircraft carrier was 
followed by at !east one Soviet sh i p. Die
sel submarines checked the passage of 
aircraft carriers and other ships through 
the screen made by 3-4 submarines. But 
the main task was to search positions of 
American SSNG, which represented the 
most serious threat for the territory of 
the Soviet U nio n. 

24.XI.08 an official communication of 
TASS stated: "The Soviet Union as a 
Black Sea and consequently a Mediterra
nearr state realizes its undeniable right of 
the presence in this region. Soviet naval 
ships are in the Mediterranearr not to 
create a threat to any people or state. 
Their task is to render help to the cause 
of stability and peace in the Mediterra
nearr region" . 

And in fact opposing s tands of the na
val forces in the US and in the USSR 
were a factor of deterrence in all cases of 
aggravating situation. Though the Soviet 
ships demonstrated support to its allies 
Arab countries in the East of the Medi-

terranean , and American actively sup
ported their strategic all y in the region
Israel , but the one and the other side 
clearly understood inadmissibility of a 
serious conflict between forces of the 
two nuclear powers. 

During the Arab - Israel i war of 1973 
both Soviet and American formations 
were strengthened. And when there ap
peared necessity of rapid delivery of ar
mament and military equipment for Syr
ia a special group of Soviet ships was 
formed in order to assure security of 
Russian convoys. They h ad permission to 
open fire on Israeli missile boats and 
planes in case of direct threat to trans
ports. But Juckily such situation didn't 
happened, the lsraelies did not try to at
tack convoys. 

In general the activity of the MS al
lowed to improve operational organisa
tion and methods of the Soviet Navy in 
actual oppositional activity of NATO's 
forces, to get practice of tactical coopera
tian of surface ships and submarines, to 
create and improve the system of all kind 
of support to ships at sea. 

Certainly, it is clear that combat 
strength of the Soviet Mediterranean 
squadron was lesser then each of the na
val forces of ltaly, Britain or France in 
the area. So far as the American 6-th 
Fleet was cancerned the difference in 
power was much greater. The three main 
task forces - strike, antisubmarine war
fare and supply, two aircraft carrier 
groups with about 80 planes- carriers of 
nuclear weapons, one antisubmarine car
rier group, cruisers, destroyers, amphibi
an force group with an expeditional bat
talion of marines and the main striking 
force- 12-14 atomic submarines, half of 
them Polaris-type. Since 1968 NATO 
formed a new command-Maritime Air 

Forces Mediterranearr for coordinating 
aerial surveillence of the Soviet fleet. 

But nevertheless the Mediterranean 
squadron of the Soviet Navy was such 
part of the Soviet sea power which all 
fleets of NATO and all Mediterranean 
countries had to recon with. The main 
force of it was Concentrated in the east
ern Mediterranean in a favorable envi
ronment. lts surface ships, small craft, 
submarines were armed with cruise mis
sile of different type with range from 70 
to 550 kilometres and some with nuclear 
warheads- the armament quite effective 
against surface ships, but Americans in 
that period samehow neglected develop
ment of such weapons. They had quite 
modern two-purpose antiair missiles. So 
the Mediterraneall squadron was an im
portant element of the security of the So
viet Union. 

Bu t now- The last page of the history 
of the Soviet Navy is turned over. The 
American 6-th Fleet should be satisfied, 
its, as we may call, "dependable adver
sary" doesn't navigate the Mediterrane
an any longer. The disintegration of the 
Soviet Union has radically changed the 
military - political situation in the world. 
Now US ships can freely sol ve their tasks 
and problems without neccesity to con
sider possible opposing activities. They 
can freely sail around the Black Sea, visit 
Odessa and Sevastopol, organise joint 
exercises with naval forces of the 
Ukraine and Roumania, not mentioning 
Turkey, which has become dominating 
naval power in the Black Sea. The Black 
Sea Fleet of Russia, with its ships as un
precedented case in history still flying 
the naval flag of none existing state -
Soviet Union, passes through the most 
difficulte times and its fate is still unde
cided. The poor technical state of fleet 's 
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forces, lack of money and lack of fue l, 
low combat readiness do not a ll ow ships 
of the Russian Black Sea Fleet to opera te 
in the Mediterranean and what 's more it 
is not clea r what kind of operationa l 
tasks the Fleet wi ll be assigned in a new 
situation. 

B ut in 1996 a new Russian fl ag- blue 
Andrew's cross appeared in the Mediter
ranean. A task force headed by a new 
major ship with a little bit complicated 
name- heavy aircarrying crui ser " Adm i
ral of the fl eet of the Soviet Union 
Kuznetsov" accompanied by a destroyer, 
a frigate and supporting ships came from 
the North to theMediterranea n as a Rus
si an part of peacemaking fo rce for the 
Balkans. "Kuznetsov" is the largest ship 
of th e Russian Navy-ful l displacement 
67.500 t., length 304,5 m. , power 200.000 
hp, speed 32 knotes, arrned with 12 
launchers of "ship to sh i p" missiles SSN-
19 with range 600 km and new antiair 
missiles. Actually, it is an aircraft carrier 
with an airgroup consisting of eight 
planes SU-27K, eighteen MIG -29K and 
sixteen he licopters Ka-27. The real pur
pose of this cruise was to demonstrate 
that Russia was and remains a maritime 
state, which has its own interests in th e 
World ocean and 13 has th e modern N a vy 
capable to stand for and detend its na
tional interests and security of the state. 
During th e passage from the North 
"Kuznetsov" was visited by the Norve
gian ministe r of defence, in the Mediter
ran ean - by th e COmmander of the 6-th 
Fleet of th e USA. A group of Russian of
ficers visited a ircraft carrie r "America" , 
the ships of escort conducted joint train
ing exercises with American ships. The 
Russian group visited the Syrian port of 
Tartus. During the cruise in th e Mediter-
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ranean and its passages to and from it 
much time was devoted to very intensive 
combat and tactica l training, rocket and 
a rtillery firin gs, the re were 220 fli ghts of 
fighters and 380- of heli copters. A ll that 
will promate further improvement of 
combat operation of th e aircraft carrier 
and its aircraft group. 

But nowadays complicated situation 
in the Russian Navy with fin ances, sup
ply, repairs, with personnel, will seriously 
limit its furth e r development. To our 
great regret th e sister-ship of " Kuznets
ov"- "Varia g", the construction of w h ich 
was at 80 pe rcent readiness in the yard in 
Nikolayev, now "abroad" in the inde
pendent Ukra ine, will go for scrap. It 
hurts much th at heavy aircarrying cruis
e rs of "Kiev" type not mo re the n 15 years 
o ld were sold to South Korea for scrap. 

In a certain way the history of the Im
peria l Russian and Soviet Fleet in the 
Mediterranean coincide. The glo rious pe
riod of active operations of Russian 
squadrons in the end of the XVIII and 
the beginning of th e XIX century, repre
senting the sea power and mili ta ry-politi
ca l might of the Russian E mpire, and the 
following recession of the act ivity of th e 
Russian Fleet up to 1917, was repeated in 
th e history of th e Soviet Navy- creation 
in 1967 of the Mediterranean sq uadron 
se riously influencing on the mi li tary-po
li tical situation in the region and the fol
lowing after the desintegration of th e 
Soviet Uni on di ssappearence of our sh i p 
from the Mediterranean Sea. 

So t hat is the sad end of th e history of 
the Russian and Soviet sea power in the 
Mediterranean up to this day. But we do 
not lose hope that the Russian Navy will 
rise once aga in as it happened several 
times before. 

Stor bok om stora skepp 

Efte rsom vi återigen lever i en ny tidspe
riod med nedrustninga r, få r vi inte vänta 
oss att de t finns många politiker som ve t 
hur utvecklingen varit und er det senas te 
seklet. H ur kan de "veta det " när moti
ven för ned rustning i första hand är eko
nomiskt och inte sakligt betingat? Ge
nom att fö lj a utveck lingen från de stora 
li njeskeppen till slagkryssare och slag
skepp skapas en mångsidig bild av sjö
maktens utveck ling; politiskt- strategiskt 
-taktiskt - teknisk t. 

D e ledande nat ionern a utvecklade 
sjömak ten utgående från sin politiska 
och geopolitiska situation med stor på
verkan av Storbritannien som den leda n
de sjömakten. Förhandlingar om be
gränsninga r i tonn age och antal fa rtyg 
samt e rfarenheter från krig satte sin prä
gel på utvecklingen. Bernhard Treland 
har sammanställt en historik krin g ut
vecklingen av de stora skeppen utan ve
tenskapliga anspråk. Som sådan är den 
ett lyckokast, skriven med kunskap och 
överblick över det vä ldiga ämnet från det 
po li ti ska, över tekni sk utveckling och far
tygskonstruktion , till sjös lag. 

Bernard Ire land har gjort ett bra ur
va l och en intressant sammanstä llning. 
Inte minst genom att låta skeppens ut
veck ling, rustning och avrustning utgöra 
den röda tråden kompl etterad med korta 
bes kr ivningar av sjöslag och ledande per
son lighete r. Han besk river de stora 
skeppens ti llkomst och utnyttjande utgå
ende från de ras stridsk raft i krig. Ä nnu 
mer intressant hade det varit om också 
skeppens förmåga att som "fle et in be
ing" begränsa ell er för hind ra krigshand-

Bokrecension 

tingar analyserats på samma sätt som 
slagkraften vid sjöslag. 

Har de stora skeppen lämnat scenen? 
Den tekniska utvecklingen har sedan an
dra världskriget förbätt rat e ldkraften i 
den ensk ilda stridsdelen. Mindre fartyg 
kan utveck la samma e ller större fö rstö
relseförm åga som de stora fa rtygen un
der fö rsta halvan av detta seke l. Å and ra 
sidan har behovet av uth å lli ga fartyg som 
kan medfö ra förråd , vapen och under 
lång tid upprätthålla militä r fö rmåga inte 
minskat. Det är ovedersägligt att det är 
lättare att föra fram militära resurser 
över sjön än över land. Över sjön kan 
detta ske obehindrat. Man behöver inte 
förhand la med andra länd er för att få til 
låtelse till genomtransport och att upp
rätta underhå llsbaser. 

Visst gå r det att anmärka på ett och 
annat. Jag tror inte att genom
snittsläsaren har en allmän uppfattning 
om hur de stora skeppen utvecklats var 
för sig men ändå i stort beroende av var
andra. Det hade därför varit utmärk t om 
det inl edningsvis hade getts utrymme för 
ett "släktträd" som speglade detta. Vida
re hänvisas ofta till utvecklingen inom 
Storbritannien. För den o initierade är 
det bättre att först börj a läsa det kapit le t. 
Layouten , insprängda sammanhålln a 
texte r och historiska besk rivningar ger 
ett något virrigt intryck. Ibland avslutas 
meningar e lle r stycken så at t läsaren får 
gissa sig till fortsättni ngen. E tt antal fe l 
har insmugit sig vid beskrivning av far
tygstyper med tillhörande bilder. Kor
rekturläsningen kunde ha varit bättre. 

Hur som helst är elen "S tora boken 

239 



om Slagskepp" väl värd att läsa. Den ut
gör ett bra komplement till övriga histo
riska beskrivningar om det 20.e århund
radet. Inte minst över den period i Euro
pas historia som med rätta borde kallas 
för det mörka 1900-talet. 

Herman Fältström 
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