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Nr 3/1988 Ordinarie sammanträde i Stockholm torsdagen den 11 februari 1988
(Utdrag ur protokoll)
l) Sammanträdet hölls på Militärhögskolan i närva ro av 37 ledamöter och 19 in bjudna gäster.
2) Meddelas att ledamoten Sven Linden avlidit.
3) Talade Chefen för marinen , hedersledamoten Bengt Schuback över ämnet " Marina stridskrafter - nödvändigt att utnyttja dem bättre som säkerhetspolitiskt verktyg redan i fred " .
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Nr 3/1988 Ordinarie sammanträde i Stockholm onsdagen den 16mars 1988.

(Utdrag ur protokoll)
l) Sammanträdet hölls på Militärhögskolan i närvaro av 29 ledamöter och l inbjuden gäst.
2) Meddelades att hedersledamoten Erik Rosengren avlidit.
3) Valdes ledamoten Gunnar Bengtsson till föredragande i vetenskapsgrenen III
"Vapenteknik" för 1988/89.
4) Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1987.
5) Avtackades förre sekreteraren, ledamoten Per Insulander för nedlagt arbete.
6) Avhöll korresponderande ledamoten Ove Bring sitt inträdesanförande under
rubriken "Ubåtskrigföring och folkrätt".
7) Föredrag ledamoten Lars Göran Rydkvist utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen III "Vapenteknik" för 1986/87 under rubriken "Programinriktad systemsammanhållning" .

Kungl. Örlogsmannasällskapets
filialbibliotek
Kastellet
Kastellholmen, STOCKHOLM

Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl. 10.30 och 12.00 under tiden 1 oktober t o m
30 april. l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien.
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30.
Postadress: Box 101 86, 100 55 STOCKHOLM . Telefon 08/21 17 82

Kungl Örlogsmannasällskapets

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder ,
systematiskt ordnade , lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande led amoten, major Stellan
Bojerud , MHS/MHA, Box 80007, 104 50 Stockholm , te! 08-788 93 81 .
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Ledamoten
LARS GÖRAN RYDKVIST

MER AN
EN BOK

Programinriktad systemsam manhållning - ett begrepp
i anskaffningsprocessen
Årsberättelse i vetenskapsgrenen " Personal, utbildning och organisation" 1987/88.

300 kända och okända svenskar fotograferar sin bild för livet under Cancerfondens
Rädda Livet-vecka 1-7 maj 1988. Bilderna samlas i boken MIN BILD FÖR LIVET.
Boken utkommer den 13 juni och finns då att köpa i bokhandeln.
Hela nettobehållningen går till svensk cancerforskning.

KAN DU TÄNKA DIG EN BÄTTRE GÄVA?
När du köper MIN BILD FÖR LIVET får du inte bara en bok som skänker
stor glädje. Du ger dessutom ditt bidrag till den angelägna cancerforskningen.

KÖP BOKEN TILL DIG SJÄLV ELLER BESTÄLL DEN SOM
PRESENT. GÖR DET REDAN IDAG.
Lägg kupongen i ett icke-frankerat kuvert.
Märk kuvertet :

FRISVAR
Cancerfonden
110 27 Stockholm

(Du behöver inte frankera kuvertet
Cancerfonden betalar portot.)
Tidskrift i Sjöväsendet

D Ja, jag vill köpa boken. Sänd mig ............. ex snarast efter 13 juni!
Jag betalar 250 kr + porto när boken kommer.
Namn ____________ _______________

Underskrift

Gatuadress ____________ ___________
Postadress ___________ ___________
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Överste l . gr L G Rydkvist är sektionschef vid marinstaben

Inledning
Det tar lång tid att utveckla och anskaffa
moderna militära system. Tendensen är
att det tar längre och längre tid. Det som
för 30 år sedan tog 5-10 år att anskaffa
tar idag 15-20 år .
Den tekniska utvecklingen går allt fortare. För närvarande sker en mycket
snabb utveckling inom elektronikområdet-miniatyrise ring av kretsar , utveckling av datorer är några exempel. Vi kan
troligen förvänta oss stora förändringar
inom materialområdet .
Denna utveckling kommer att påverka
stridsmiljön i slutet på detta och i början
av nästa århundrade . De system som vi
nu börjar studera kommer att produceras under den tiden . Att idag prognosticera vad som kommer att hända inom
skilda teknikområden och tro att man
hamnar " rätt" om 15-20 år är svårt, kanske omöjligt. I system som nu studeras
bör istället byggas in möjligheter till vidareutveckling . Detta i sin tur innebär ,
att systemen kommer att få ökad livslängd både tekniskt och taktiskt.
Om ett system skall vidareutvecklas
(modifieras) , eller om ett nytt system
skall anskaffas, är ett stridsekonomisk t
beslut. Detta beslut måste bl a grunda
sig på kunskap om aktuella system. Den-

na kunskap byggs successivt upp inom
försvarsgrenarna .
Även myndigheters organisation ändras. Denna förändring har hittills inte
skett samordnat mot en övergripande
organisationspolicy. Ett gemensamt inslag finns dock - alla myndigheter skall
minska sin personal utan uppgiftsminskning. Dessa förändringar innebär ,
att arbetssätten måste ändras. Alla myndigheter inom materielsektorn kommer
inte att kunna allt. Grundiden måste vara , att den kunskap och erfarenhet som
erfordras skall finnas inom sektorn som
en gemensam tillgång.
Utgångsvärdet bör vara, att kunskap
om befintliga förband och dessas innehåll skall byggas upp med de lokala
myndigheternas behov som bas . Kunskap om tillkommande förband skapas
inom flera myndigheter. Myndigheterna
utnyttjar tillgänglig kunskap på olika
sätt, men ytterst gäller det att se till , att
den lokala myndigheten erhåller slagkraftiga och ändamålsenliga krigsförband . Denna redogörelse kommer att
behandla det arbetssätt försvarets materielverk bör tillämpa beträffande sin
del av den gemensamma kunskapsbanken om våra krigsförband.
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Bakgrund
FPE-systemet
Nuvarande ekonomi- och planeringssystem infördes efter viss försöksverksamhet 1972- riksdagsbeslut december 1970
(prop 1970:97, rskr 420). Därmed infördes även begreppen perspektiv- , program- och systemplaner. Sambandet
mellan dessa planer framgår av fig l.
Det kan vara värt att påpeka , att det
inte finns något formellt samband mellan
systemplan och övriga planer. Ett starkt
beroendeförhållande råder emellertid
(a) systemplanering kan bli en följd av
perspektivplaneringen,
(b) systemplaneringen kan ställa krav
på programplaneringen (t ex ekonomi, tid).
Den stora fördelen med systemplaneringen är, att det sker en systematisering

g,~_ L

av erforderliga planeringsdata. Även innan systemplaneringen infördes fanns
dessa data tillgängliga, men inte med
den överskådlighet som systemplaneringen skapar. Systemplanen innehåller
alla uppgifter (materiel , personal , utbildning, anläggningar m m) , vilka kan
erfordras för att fatta aktuella beslut .
Av figuren framgår att man tillför planerna aktuella produktionsdata. För materielverkets del finns dessa tillgängliga i
FMV produktions- och planeringssystem
(PPS).

ÖB materielanskaffningsdirektiv
Överbefälhavarens tillämpningsbestämmelse beträffande materielanskaffning
finns angivna i "ÖB materielanskaffningsdirektiv" från 1979 . I dessa direktiv
anges den formella gången, när det gäller steg-ärenden, systemplanering, fast-
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ställande av TOEM' 1 och TTEM' 1
mm.
A v direktiven framgår även vilka
uppgifter som skall finnas i systemplanerna. Exempel på systemplanering i
stort framgår av figur 2.
A v de uppgifter som erfordras i systemplanen är materielverket ansvarigt
för teknisk beskrivning, ekonomiplan
och tidsplan för aktuellt system. Materielverket medverkar i studierna.

FMV organisation
Försvarets materielverk (FMV) bildades
1968. FMV övetog ansvaret för verksam-

'i TOEM = Taktisk - organisatorisk - ekonomisk målsättning
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Fig l. Samband mellan olika planer
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heten från arme-, marin- och flygförvaltningarna, försvarets intendenturverk
samt försvarets förvaltningsdelegation.
Försvarets -materielanskaffningsutredning (UMA) gjorde under slutet av
1960-talet en organisationsutredning .
Materielverket erhöll nuvarande organisationsstruktur 1974. Redan året därpå
påbörjades personalminskningen. Genom interna utredningar utarbetade
FMV org 85, som innebar ett fullföljande
av det beslut riksdagen fattade 1978.
FMV skulle komma att få cirka 3 200 anställda 1985 .
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Fig 2. Systemplanering
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Genom beslut september 1979 bildades "1979 års materielanskaffningskommit!(~" (MAK-79). Resultatet av
kommittt'~ns arbete blev dagens organisation - Org 90- och innebär att FMV
skall reduceras med ytterligare 500 personer dvs till cirka 2 700 (ÖB har senare
gjort ytterligare reduceringar).
MAK -79 anger som mål för FMV verksamhet
"Det överordnande yttre målet för
materielverket är, utifrån tidigare behandlade förutsättningar, att anskaffa
och vidmakthålla materiel till försvarsmakten av tillräcklig kvalitet och till allt
högre effektivitet. Detta kräver samordning och förutsätter ett nära samarbete
mellan olika enheter där det inbördes
beroendet måste stödjas av respekt för
varandras förmåga och verksamhet."
MAK -79 anför vidare:
"För stora och komplicerade materielsystem och för system med inslag från eller beröringspunkter med flera av de
produktgruppinriktade
avdelningarna
måste det finnas särskilda resurser för
systemsammanhållning .. ".
Efter en diskussion om var de "särskilda resurserna för systemsammanhållning" organisatoriskt skall vara placerade - i den centrala ledningen eller på de
försvarsgrensinriktade huvudavdelningarna- gör kommitten följande bedöming
"Kommitten har kommit till den uppfattningen att en uppdelning på de tre
anskaffande huvudavdelningarna av de
systemsammanhållande
funktionerna
ger en något resurssnålare och framförallt mindre byråkratisk lösning, särskilt
genom att samarbetet med de närmast
berörda avdelningarna inom verket underlättas. .. Kommitten. .. förordar en
försvarsgrensvis fördelning på de tre an-
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skaffande huvudavdelningarna av de
centrala systemsammanhållande funktionerna."
Vidare anges
"Huvuddelen av informationsutbytet
mellan försvarsgrensstaberna och verket
bör liksom hittills äga rum mellan försvarsgrensstab och den huvudavdelning
som har ansvaret för systemsammanhållning mot resp försvarsgren."
Som framgår av organisationsskissen
finns det tre försvarsgrensinriktade huvudavdelningar.
Huvuduppgifterna för dessa produktionsinriktade avdelningar är
- att sammanhålla utvecklingen av egen
försvarsgrens materiel
- att leda produktion inom egen huvudavdelning
- att understödja övriga huvudavdelningar med verksgemensamma resurser.
Till sin hjälp har huvudavdelningscheferna en systemavdelning. I denna avdelning, som även utgör huvudavdelningschefens stab, finns i princip alla planeringsfunktioner för huvudavdelningen. I
tidigare organisationer inom FMV fanns
planeringsenheter på flera nivåer, så är
av rationaliseringsskäl nu inte fallet.

Marinens studieorganisation
Sedan 1960-talet existerar inom marinen
en särskild studieorganisation - sjömålsutredningen (SUR) . Inom denna organisation, som leds från marinstaben
sektion l bedrivs studier på olika nivåer.
I dessa studier deltar personal från stab
och förvaltning. Det är av stor betydelse, att studierna bedrivs framsynt, så att
underlag erhålls för forskning och utveckling. studierna ger även materielverket möjlighet att bedöma vilken kompetensprofil verket bör ha för att kunna
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Figur 3. FMV organisation 90
svara upp mot framtida krav. Att studier
bedrivs är också av vital betydelse för industrins möjligheter att skapa en framtida plattform för sitt agerande.
Marinens studier genomförs på fyra
nivåer nämligen
- strukturstudier
funktionsstudier
- systemstudier
underlagsstudier.
För materielverkets del är det främst
underlags- och systemstudier, som är av
intresse. studiegrupper finns organiserade en! fig 4.
En av studiegrupperna är SUR/TEKNIK . Denna grupp skall förse övriga studiegrupper med tekniskt underlag.
SURl-TEKNIK är idag lika med marinmateriels systemplaneringsbyrå .
Den andra underlagsgruppen är
SUR/HOT. FMV: MARINMATERIEL

medverkar i denna grupp med representanter från underrättelseenheten .

Programinriktad systemsammanhållning
Allmänt
MAK-79
lägger
stor
vikt
vid
systemsammanhållning'>. Detta görs
mot bakgrund av den konstruktion man
valt för materielverkets organisation .
Som framgår av figur 3 är egentligen ingen av de tre "försvarsgrensförvaltningarna" självförsörjande , när det gäller teknik. I något avseende är de hänvisade till varandra. Den avdelning som
har mest av "egen" teknik inom "huset"
är huvudavdelningen för flygmateriel
och sämst ställt har huvudavdelningen
för marinmaterieL
En förutsättning för att det skall funl) Genomgående används systemsammanhållning synonymt med programinriktad systemsammanhållning.
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Fig 5. Sammanhang, personalminskning -arbetssätt- systemsammanhållning
gera är, att någon enhet har en fullständig kunskap om vad som skall göras.
Exempel på problem kan anskaffningen
av ett luftvärnssystem utgöra . Denna anskaffning engagerar 16 byråer inom 9 avdelningar inom 4 huvudavdelningar.
Problemet är att styra anskaffningen.
Inom materielverket är man ännu inte
helt klar på hur systemsammanhållning
skall gå till. Det talas om dubbelarbete
onödig styrning, ingen styrning osv:
Många avdelningar anser, att de själva
har resurser för systemsammanhållning.
Detta kan vara riktigt m h t att avdelningarna (byråerna) ännu ej har uppnått
sina minskningsmåL
En reducering av personal från ORG
85 till ORG 90 nivå skulle göras möjlig,
genom att verksamheten rationaliserades. Den största förändringen var dock
omorganisationen.
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Rationaliseringen var möjlig bl a därför
- att FMV skulle ändra sitt arbetssätt
- att FMV skulle förändra sitt förhÅllande till industrin ,
- att FMV skulle ändra sin kompetensprofil,
- att systemavdelningarna skulle överta
vissa uppgifter från sakavdelningarna.
Inom organisationen finns fortfarande
befattningshavare, som helt eller delvis
har uppgifter, som skall övertas av systemavdelningarna. Detta kan vara en anledning till diskussionerna om dubbelarbete. Skaffar avdelningar sig kompetens
för systemsammanhållning , kan detta
komma att medföra ett frångående av
MAK-79 intentioner och återigen starta
ett tidsödande utredningsarbete.

Definition
Vad innebär egentligen programinriktad
systemsammanhållning? Enligt FMV utkast till arbetsordning är definitionen :
"Programinriktad systemsammanhållning innebär:
(1) - att sammanhålla FMV deltagande
i studier eller framtagning av underlag för studier
(2) - analys av övergripande systemkrav och omsättning av dessa i
samordnande krav (motsv)
(3) - att sammanhålla FMV medverkan
i och underlag för målsättningsarbetet
(4) - definition, avgränsning av materielsystem samt samordning mellan och omavvägning inom materielsystem
(5) - att svara för systemsammanhåll-

ning under ett systems studiefas
samt i de fall ansvaret inte överförts till sakenhet
(6) - att sammanhålla planering
(7) - produktionsledning
(8) - att upprätthålla en övergripande
kunskap om tillståndet hos materielsystem i drift och förråd"
För att närmare belysa vad sammanhållningen innebär och hur arbetet
bedrivs/bör bedrivas kommer i det följande beskrivas studier, projektering och
anskaffning, drift och avveckling av ett
materielsystem.
Systemsammanhållning av materielsystem är bara en del av den komplicerade och omfattande procedur, som det
innebär att uppsätta förband och införa
dem i krigsorganisationen. Verksamheten bedrivs i intim samverkan med
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marinstaben, som har ansvar för programsammanhållningen (mer om detta
senare) och anskaffande sakavdelningar.
Vid införande av nya förbandstyper har
marinstaben under senare år utsett en
särskild befattningshavare - systemledare - med ansvar att upprätta s k systemproduktionsplan .

studiefas
De övergripande långsiktiga studierna
inriktar FMV (och FOA) verksamhet.
Studier bedrivs på olika nivåer . Studier
inför anskaffning av ny materiel initieras
i marinens studieplan och genomförs i
SUR-organisationen , där materielverket
medverkar. Materielverket genomför
studieverksamhet på parameternivå bl a
genom att ge uppdrag till forksningsinstitutioner och industrin. studieverksamhet ger verket "egen" kunskap om
framtida teknik , och FMV kan därmed i
tid utbilda/anställa personal med rätt

OB

/

/

"-..

/ /

'

"'-.. (OB-STUDIER)
'----------'" STUD / /

"'. •-

FMV:

·~/

Fig 6. Studiegång
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kompetens . Genom uppdragen till industrin ges även denna möjlighet till kompetensuppbyggnad.
Sker ingen långsiktig studieverksamhet, är risken uppenbar, att detta uppfattas som om att det inte finns någon
framtid för marinen .
studieverksamheten pågår i princip
ända tills materielen börjar projekteras ,
då målsättning skall finnas , och resurser
skall vara inplanerade till rätt nivå och i
rätt tid. Det kan gå åtskilliga år från det
studierna påbörjas , tills beslut om projektering fattas . Om man jämför med
strecksatserna på sid 83 så ser man, att
det är satserna (l)- (5) som är specifika
för studiefasen. Sats (6) är generell och
ingår under alla faser.
Övergripande studier kan beordras av
både överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna . Enligt den arbetsmodell
som f n finns är ansvaret fördelat enligt
nedan.

studiedirektiv från ÖB till FMV handläggs av FMV:STUD, som ger systemavdelningarna anvisningar. CM studiedirektiv går direkt till huvudavdelningen
för marinmateriel och handläggs inom
systemavdelningen .
MSYST
håller
FMV:STUD (och övriga systemavdelningar) orienterade om de programinriktade studierna .
Studierna inleds ofta med, att CM begär s k spelkort över system, som kan
satisfiera de övergripande krav , som inledningsvis ställts upp . Uppgiften att utarbeta underlaget leds av systemavdelningen, som inom ramen för SUR/TEKNIK organiserar särskilda underlagsgrupper. Därmed kan man säga , att systemsammanhållningen har påbörjats.
Underlagsgrupperna organiseras med
hänsyn till det underlag CM begär. Detta innebär , att redan på detta stadium är
materielverkets sakavdelningar involverade . Vid detta arbete är det vanligt, att
materielverket, utan inblandning av industrin, inom egen organisation tar fram
underlag. Skälet till detta är dels att det
är svårt att precisera uppgiften till industrin, dels att osäkerheten om vilket/vilka system som skall studeras vidare är
stor.
Systemsammanhållande och representanterna från sakavdelningarna utarbetar nu aktuellt underlag. Som organisationen ser ut inom FMV är det oftast den
befattningshavare mom systemplaneringen, som leder arbetet, som ensam
har tillräcklig miljö- och användarkunskap . Arbetet syftar till , att i spelkorten
mycket översiktligt redovisa
- vilka delsystem som kan ingå,
- hur totalsystemet fungerar,
- när systemen kan levereras,
- vad man bedömer kostnaderna till.
Den tekniska redovisningen är ofta in-

te svår att göra. Tidsplanen kan på detta
stadium vara besvärlig att bedöma . Skälet till detta är, att man bl a har svårt att
bedöma, om de skisserade tekniska lösningarna kräver ändrade/nya produktionsmetoder inom industrin.
Anledningen härtill är , att vi ligger
mycket långt fram i tekniken. Materielverkets personal gör kvalificerade bedömningar om teknisk utveckling ca 15
år framåt. Det är då inte i alla avseenden
klart, om produktionsmetoderna inom
tillverkningsindustrin utvecklas i samma
takt.
I spelkorten anges då materielen bedöms kunna levereras . Detta innebär inte att vi har operativa förband vid samma tidpunkt.
Krigsorganisationstidpunkten måste CM bestämma m h t utbildning , anläggningar m m.
Kostnadsbedömningen innehåller stora osäkerheter. Vid de fortsatta studierna måste vid känslighetsanalyserna göras
relativt stora variationer av kostnaderna . Det är viktigt, att sakavdelningarna
anger osäkerheten i de kostndsuppskattningar som görs. Det får inte vara så , att
man medvetet underskattar kostnaderna
för att komma med "tåget".
En viktig detalj i kostnadsredovisningen är, att den anger de betalningsmedel,
som erfordras för att täcka kostnaderna
för det fortsatta studiearbetet. Denna
typ av kostnader kan bli mycket höga,
och de måste planeras in på ett riktigt
sätt. Risken är annars stor, att man
tvingas göra omplaneringar under stor
hets, när nästa fas av arbetet startas.
Detta kan få icke önskade effekter på
andra system.
Under hela underlagsframtagningen
har CM representanter med i underlagsgrupperna, för att man skall vara
helt överens om innehållet i underlaget.
Detta arbetssätt är mycket smidigare än
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det äldre , där CM gav en uppgift och
FMV svarade , och därefter vidtog arbete
för att rätta till det hela.
Idag (hösten 87) finns fem särskilda
underlagsgrupper organiserade nämligen
-

underlagsgrupp för helikoptersystem ,
underlagsgrupp för övervattenssystem,
underlagsgrupp för ubåtssystem
underlag för kustartillerisystem,
underlag för ubåtsskyddssystem .

Dessutom har systemplaneringen representanter i ett antal underlagsgrupper, organiserade av de övriga huvudavdelningarna . Detta för att man tidigt
skall kunna tillvara samordningsmöjligheterna.
Efter CM analys av spelkorten kommer ett antal av de föreslagna systemen
att utredas och studeras vidare . När CM
nu ger anvisningar , utnyttjar han insänt
underlag bl a för att utarbeta målsättningar - UTOEM och UTTEM.
Utformningen av målsättningarna är
viktig . För att vara till någon nytta måste de dels innehålla adekvat information, dels kunna förstås . Det rationellaste sättet att utforma målsättningarna på
är att det görs gemensamt av programmyndighet och produktionsmyndigheL
Detta ger möjlighet att direkt skapa ett
sammanhang mellan taktiska och tekniska krav . De tekniska kraven torde då
också kunna anges på ett realistiskt sätt .
Teknikerna får härvid också klart för sig,
under vilka taktiska förutsättningar vapensystem skall kunna verka. Det kan
därmed också bli möjligt att ansätta nya
system, vilka kan förbättra taktiken.
Den taktiskt- organisatoriska målsättningen anger kraven på förbandet
och beskriver hur det skall verka. Den
taktisk-tekniska målsättningen anger
krav på materielsystemen.
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SYSTEMSAMMANHALLNING

Verksamheten leds fortfarande från
systemavdelningen och genomförs av underlagsgrupperna. Dessa måste analysera de övergripande systemkraven. Pågår
arbete parallellt med flera system , måste
analysen ange möjligheter att samordna
verksamheten . Det kan t ex vara så, att
inom flera system skall finnas ett Juftvärnsystem eller spaningssystem. En
analys bör göras, huruvida man direkt
kan utnyttja samma system , eller om
man genom att justera kraven kan få
fram ett gemensamt system.
Underlagsgruppen måste även analysera målsättningen med syftet att på ett
logiskt sätt kunna dela upp och definiera
delsystem och beskriva sammanhanget
mellan de olika delsystemen. Vid denna
uppdelning måste hänsyn tas till FMV
produktions- och planeringssystem, som
inte alltid medger en rationell uppdelning. Exempel på en sådan uppdelning
(alt l) framgår av figur 7.
Detta exempel visar uppdelning av ett
materielsystem på delsystem, där det inte är nödvändigt att tekniskt samordna
hela materielsystemet. Det är den systemsammanhållande, som blir ansvarig
för samordning av verksamheten . Detta
är inget ovanligt förfaringssätt , men
exemplet visar på det mest omfattande
systemet.
Ett annat sätt (alt 2) att arbeta på
framgår av figur 8. Detta sätt kan användas - efter särskilt beslut av C MARINMA TERIEL - vid system där den
tekniska systemsamordningen är speciellt starkt accentuerad. Exempel på sådana system är fartygssystem och fasta
batterier. Vid dessa system måste man
redan under studiearbetet göra det arbete , förprojekt , som normalt erfordras
först under projekteringsfasen. I dessa
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Fig 8. Uppdelning av materielsystem (Ej komplett redovisat)
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fall utser man redan tidigt ansvarig avdelning, som då leder delar av systemavdelningens studiearbete. SystemSammanhållningsansvaret kvarligger dock
hos systemavdelningen.
När analyser, definitioner , avgränsningar är gjorda, måste anvisningar ges
till aktuella sakavdelningar. Dessa anvisningar bör då innehålla en beskrivning av
och hur olika system (del) skall samverka . Det görs upp en översiktlig funktionsplan. Av anvisningarna framgår vilken avdelning , som är ansvarig för den
tekniska samordningen. Förutom de tekniska sakavdelningarna kopplas också
underhålls- , inköps- , kvalitets- och säkerhetsavdelningarna in.
Beroende av vilket alternativ man väljer blir arbetsgången något annorlunda.
De olika avdelningarna har tidigare
bedömt, om de själva kan utarbeta aktuellt underlag eller om de måste ge in-

dustrin studie- och utredningsuppdrag.
Under ordinarie planeringsprocess har
medel inplanerats. Beroende på omfattningen av uppdragen kan det ta
12-18 månader för industrin att genomföra utredningarna. Tiden är beroende
på hur långt fram man ligger inom tekniksektorn. För industrins del ger denna
typ av uppdrag incitament att se över sin
personals kompetensutveckling , framtida produktionsmetoder m m.
Oberoende av arbetsalternativ och om
industrin medverkar eller ej är det viktigt att få fram ett så konkret underlag
som möjligt. Medverkar industrin med
underlag, skall den ansvariga sakavdelningen göra en teknisk-ekonomisk realiserbarhetsbedömning samt ange osäkerheten i underlaget. Det är också väsentligt för den programansvariges fortsatta arbete, att kostnaderna för att
uppfylla bör-kraven anges. Vidare skall

Fig 9. Principiell arbetsgång vid framtagning av studieunderlag
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krav som är särskilt "dyra" anges. Det
underlag som överlämnas till programmyndigheten skall vara materielverkets
underlag, och verket skall inte smyga undan genom att säga "industrin har lämnat underlaget". Försvarets materielverk måste ha kompetens att göra denna
typ realiserbarhetsbedömningar.
När allt underlag för de skilda delsystemen kommit in, skall det systematiseras och sammanställas på ett överskådligt sätt för hela materielsystemet. Detta
är ett omfattande arbete - t ex sammanställa ett stort antal tidsplaner/ekonomiplaner till en - som är mycket tidsödande, därför att det saknas tekniska
hjälpmedel.
Under hela tiden diskuteras de olika
kraven och sätten att uppfylla dessa. Det
är skillnad på skall-krav och skall-krav.
Denna diskussion förs mellan sakavdelning och systemavdelning, där sammanhållande med sin specifika kunskap
måste bedöma , om ändring av ett krav
inom ett delsystem kommer att innebära
behov av förändringar inom andra delsystem och ev föreslå CM ändringar av
målsättningen.
Det underlag som överlämnas till försvarsgrenschefen skall vara ett sammanställt underlag som visar
- hur aktuella skall-krav uppfylls,
- när de kan uppfyllas ,
- till vilken kostnad de kan uppfyllas ,
- hur och till vilken kostnad bör-krav
uppfyllas
- förslag till
förändringar i målsättningen ,
sam01 dningsvinster genom t ex förändringar i tidsplanen ,
andra delsystem , vilka m h t teknikutvecklingen bör införas ,
- påverkan på befintliga system.
Ledstjärnan skall vara , att program-

myndigheten erhåller system av tillräcklig kvalitet till lägsta livslängdskostnad.
Det är viktigt , att systemen inte ges
teknisk överkvalitet. Om man vill höja
den tekniska kvaliten genom att motivera detta med , att det t ex blir billigare
sett över tiden, skall man kunna ange
hur mycket bi lligare.
Underlag som överlämnas till uppdragsgivaren och som utnyttjas för sammanställningar måste finnas väl dokumenterat inom materielverket. Detta
bl a av skälen att det dels skall kunna utnyttjas vid efterkalkylen , dels måste det
finnas för att en ny befattningshavare vid
personalskifte skall kunna se , vad som
var anledningen till att det blev som det
blev . Detta blir viktigare, ju längre man
kommer i processen. För att göra detta
möjligt inom systemplaneringen, bör det
finnas en databank med lokalt nät och
med terminaler hos de olika sammanhållande alternativt kraftfulla persondatorer hos enskilda handläggare.
För att samarbetet med sakavdelningarna skall bli bra under det fortsatta
arbetet med anskaffningen, bör det redan under studiefasen utarbetas rutiner
t ex hur ofta man skall ha uppföljningssammanträden och vilka programpunkter , som skall avhandlas, samt hur kontakterna med industrin skall äga rum.
Det är också av värde, om samma personal som har varit ansvarig för studieverksamheten inom sakavdelning kan ha ansvaret under själva anskaffningen. Det
är inte alltid möjligt. Rutiner för hur information beträffande ett specifikt materielsystem skall överföras till ny handläggare bör finnas vid varje byrå/sektion.
När CM fått underlaget, stabsbehandlat det och tillfört sina delar (personal,
utbildning, befästningar m m) utformas
en PTOEM och PTIEM som skall ligga
till grund för projektering samt en eko-
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nomiplan och en tidsplan, som skall utgöra underlag för programplanen.

Projekterings- och tillverkningsfas
Projekterings- och tillverkningsfasen behandlas här i ett sammanhang. Arbetsgången är i allt väsentligt densamma för
båda faserna sett från systemsammanhållarens sida. I övergången från projekteringsfas till tillverkningsfas ligger också en uppgradering av målsättningen.
När programansvarig chef beslutar vilket system som bör projekteras/tillverkas , ges anvisningar till produktionsmyndigheten. Dessa anvisningar skall
omfatta
- vad som skall göras ,
- vad kostnaden får vara ,
- när det skall vara klart.
Vad som skall göras skall framgå av
den målsättning, som bifogas uppdraget.
Denna målsättning är känd i materielverket , eftersom personal medverkat vid
utformningen. Systemsammanhållande
skall nu analysera , definiera, avgränsa
och samordna materielsystem. Detta
bör , under förutsättning att studier bedrivits enligt tidigare beskriven modell ,
inte vålla några problem . Är det ett alldeles nytt system, som plötsligt kommer
in i planeringen, kan det beroende på
tidsplanen bli jäktigt.
I samband med att arbetet organiseras, måste en diskussion föras med sakavdelningarna, om hur ansvaret för
materielsystemsammanhållningen 1>
skall fördelas på olika nivåer. En fråga
är, om det skall bildas en särskild projektledning. Hur en projektorganisation
skall fungera diskuteras särski lt i bilaga
l. Under alla förhållanden kommer olika
arbetsgrupper att bildas. När arbetsorganisationen är klar, och ansvaret för1>Materielsystemsammanhållning kommer att
behandlas senare.
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delats, är det lämpligt , att sammanhållande kallar ihop ansvariga chefer för att
gå igenom målsättningen (ev tillsammans med repr för CM) och då särskilt
förändringar i förhållande till tidigare
målsättning. Vid dessa möten bör diskuteras gränsytorna mellan aktuellt system
och med samverkande system. Systemsammanhållande är ansvarig för alla system inom ett delprogram, vilket underlättar avgränsning och/eller samordning
med likartade system.
Inom systemavdelningen finns ansvariga för samtliga del program. A vgränsning och samordning med övriga
marina system bör därför inte vara något
större problem. Vid den samverkan som
sker mellan de tre systemplaneringsbyråerna diskuteras samordningsproblem
m m och därmed kommer ev gränsyteproblem med armens och flygvapnets
system upp.
Programansvarig chef avdelar ekonomiska resurser för att lösa uppgiften .
Sammanhållande har att "slutligt" fördela dessa medel i samband med , att
uppdrag ges till sakavdelningarna. Eftersom de olika sakavdelningarna vid studierna angav bedöma kostnader, finns
ett grundunderlag att utgå ifrån. Fördelningen av de ekonomiska resurserna
skall göras parallellt med att arbetet organiseras . Uppstår diskussion om att det
är obalans mellan uppgifter och resurser,
bör frågan omedelbart tas upp med programansvarige för avdämning. Detta
kan innebära justering av målsättningskraven .
Det är inget ovanligt , att denna typ av
diskussion uppstår. Skälen till detta kan
vara
- resultat av fortsatt utredningsarbete,
- industrin anmält svårigheter beträffande produktionen ,

- tekniska förutsättningarna har ändrats ,
- personal slutat och konsulter engageras om tidsplanen skall klaras.
Medlen, utom reserven , fördelas till
sakavdelningarna. Reserven behålls centralt hos C MARINMATERIEL Reserverna är oftast begränsade. Innan tillgängliga reserver utnyttjas gör sammanhållande en utredning och föreslår C
MARINMATERIEL åtgärder. Krävs
ändring av målsättningskrav , måste
problemet diskuteras med uppdragsgivaren.
I samband med att specifikationen
skall skrivas, skall - enligt MAK 79 funktionsbeskrivning utarbetas. I denna
beskrivning skall bl a anges , hur samarbete mellan aktuellt system och andra
system skall organiseras. Den skall också
utformas så, att restriktioner till följd av
miljö , gränssnitt till andra system m m
som kan påverka konstruktionen i stort
framgår. Det bör här eller i den tekniska
specifikationen finnas inarbetat sådana
uppgifter (frågor) , att det är möjligt att
göra inte bara en teknisk utvärdering
utan även en taktisk utvärdering. Det
kan bli alldeles fel system försvarsgrenschefen erhåller , om man enbart ser till
uppfyllnaden av de tekniska kraven.
Uppfylls alla tekniska krav är det inga
problem, men görs inte detta, måste
sammanhållande medverka vid utvärderingen av inkomna anbud. Det gäller att
avgöra , vilket system som passar CM
bäst. Det är inte säkert, att det anbud
som uppfyller 9 skall-krav av 10 är bättre
än ett som uppfyller 7 av 10. Det beror
på vilka krav, som inte uppfylls , och hur
de påverkar utnyttjandet av systemet.
Den sista punkten i försvarsgrenschefens direktiv är tiden. Systemsammanhållande bör undersöka , om tidigare
angiven tidsplan bör justeras. Detta görs

i samarbete med FMV olika avdelningar.
Det första som måste klargöras är den
totala tiden tills förbandet skall vara
krigsorganiserat. I vissa fall tillverkas
särski ld prototypmaterieL Behov av
trupprov och tekniska prov måste planeras in , och krav ställas på medverkan
från CM sidan. I anskaffningen ingår, att
FMV inplanerar förstagångsutbildningen
för tekniker och operatörer på ny materiel. Som riktvärde kan man säga , att det
erfordras ett till två år efter det att materielverket överlämnat materielen till
CM, innan förbandet kan sägas vara
krigsorganiserat.
Systemsammanhållande utformar de
uppdrag , som C MARINMATERIEL
ger sakavdelningarna. Dessa skall innehålla samma uppgifter som FMV fick
- krav som skall uppfyllas,
- ekonomiska resurser ,
- tid till förfogande ,
men bara omfatta för resp sakavdelning aktuella delar.
Dessutom skall avdelningarna veta definitionen av sina system, krav på samordning mellan skilda system (gränsytedefinition) , vem som har ansvaret för
materielsystemSammanhållningen , tider
för uppföljningsmöten.
Arbetsgången under denna fas framgår av figur 10. Alternativen motsvarar
de som användes under studiefasen.
Sammanhållandes uppgift är att under
löpande produktion följa upp vad som
händer inom de olika ( del)systemen.
Sammanhållande skall hela tiden tillse ,
att uppdragsgivaren erhåller rätt kvalitet
på materielen , att ekonomiplanen och
tidsplanen håller. Det är nödvändigt , att
information kommer sammanhållande
tillhanda tidigt , om något håller på att gå
snett. Detta innebär att det måste vara
ett förtroendefullt samarbete mellan
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Fig 10. Arbetsgång vid projektering/tillverkning
sammanhållande och ansvarig på sakav- vara genomförda. Dessa senare prov bör
delningarna. Kommer informationen genomföras gemensamt av CM och FMV
fram i tid , hinner bästa erforderliga åt- (och i vissa fall FortF). Taktiska prov gegärder vidtas. Sen information innebär nomförs parallellt med eller omedelbart
som regel, att lösningen blir dålig. Det efter den tekniska systemkontrollen.
finns en tendens, att man håller inne Det är nödvändigt, att CM anger sina
med informationen i hopp, om att det krav på systemprovningen.
CM organiserar nu ett särskilt provskall rätta till sig.
Samarbetet mellan FMV och marin- turskommando, som medverkar i FMV
staben måste också präglas av öppenhet tekniska utprovning och som genomför
och respekt för varandras arbete . In- CM taktiska systemutprovning . Inom
kustartilleriet har denna typ av utprovformation och förändringar av planer,
ning inte ägt rum tidigare , men bör geekonomi m m måste överlämnas mellan
nomföras m h t komplexiteten hos made olika ansvariga.
Anger programansvarig krigsorga- terielen .
Därmed vidgas kretsen av sammanhålnisationstidpunkt, åligger det systemlande
. Inom de olika myndigheterna är
sammanhållande att ange, när materiel
"systemorganisationen" enligt fig 11.
skall levereras, prov utföras osv. Innan
Systemledare , systemsammanhållande
materielen överlämnas skall, förutom leoch provledare samordnar verksamheten
veranskontroll, även systemprov och
inom resp myndighet. Även om beslut
funktionskontroll (totalfunktionsprov)
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tas i linjeorganisationen, bör arbetet bedrivas så informellt som möjligt. De ansvariga bör delta i varandras uppföljningsmöten. De ansvariga får inte ge order till enheter i varandras organisationer.
Att följa upp verksamheten bör ta så
lite tid som möjligt. Alla erforderliga data bör finnas i en databank, där sammanhållande hämtar just för honom intressanta data . Dessa kan ha förts in i en
lokal databank, där de är lätt åtkomliga
för bearbetning m m.
Om målet för sammanhållande skall
vara att kunna lämna adekvata lägesrapporter till CM , bör han ha tillgång till
följande information.
Många av ovanstående uppgifter erfordras på flera håll i organisationen. Ett
system för att täcka detta behov bör snarast utvecklas. System skall a priori inte
göras mot bakgrund av systemsammanhållandes behov, utan datasystemet skall
byggas upp nerifrån dvs utgå från saksektionens behov .
De data, t ex tidsplan, som systemavdelningen är intresserad av skall kunna
hämtas direkt, utan att handläggare
skall behöva besväras.
När materielen är tekniskt kontrollerad av FMV, överlämnas den till CM. I
samband med detta bör FMV överlämna
ett överlämningsdokument, av vilket det
bl a skall framgå status på materiel och

dokumentation. Det är först nu CM kan
utforma sina slutliga målsättningar.
För vissa viktigare system görs en särskild efterkalkyl. Denna omfattar såväl
en ekonomisk som teknisk-taktisk redovisning. Kalkylen skall visa hur de olika kraven uppfyllts, t ex om ekonomioch tidsplan kunnat hållas.

förband och föreslå behov av åtgärder.
Den fortsatta handläggningen sker i
marinstaben och skall utmynna i förslag
till åtgärder, vilka skall tas upp i programplanearbetet
Det är även under denna fas nöd-

vändigt, att CM erhåller en adekvat information om läget vid förbanden. Det
är viktigt inte minst om FMV synpunkter skall få något genomslag vid värderingen av förband enligt nedanstående
modell.

Driftfasen
Den sista strecksatsen i uppräkningen på
sid 83 återstår att belysa
"- att upprätthålla en övergripande
kunskap om tillståndet hos materielsystem i drift och förråd".
Som systemet för närvarande är upplagt inom FMV , finns det systemsammanhållande för varje delprogram. Huvuduppgiften är att deltaga i, samordna,
följa upp verksamheten i framtagning av
nya system. I huvuduppgiften ligger den
viktigaste delen på den framåtriktade
delen dvs studier , målsättning samt program- och perspektivplanering.
System i drift skall under sin livstid i
princip innehålla CM målsättningskrav.
I CM programvärderingsarbete bör sammanhållande delta tillsammans med den
som är ansvarig för motsvarande förband
inom underhållsavdelningen. I marinstabens nya organisation finns delprogramansvarig; därmed finns det tre som
på central nivå har kunskap om systemen nämligen
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Dessa tre är de som sammantaget bäst
vet läget beträffande delprogrammets
materiel, och det bör också vara dessa
som under marinstabens delprogramansvarige ger förslag till värdering . Åtmins-
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programsammanhållning,
systemsammanhållning ,
underhållsamordning.

tone bör FMV samlade bild ingå i värderingen, dvs MSYST bör sammanställa
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Fig 13. Krigsförbandvärdering
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För att "rätt" information skall kunna
avges av C MARINMATERIEL i ett
samlat dokument erfordras att sam-

manhållande har tillgång till följande information.

övnammution och skjutas upp i stället
för att störtas,
- inskränkningar i vplutbildningen,
- - " - beträffande översyner.
Ett konsekvent genomförande av denna metod skulle säkert medföra en besparing på åtskilliga MSEK.
Plan för avveckling bör k1.1nna upprättas av systemsammanhållande. Hittills
har ingen planering utförts . Finns underlag (se fig 14) borde det vara möjligt att
genomföra en sådan planering, vilken
skall utnyttjas i samband med programplaneringen . Den del av kostnaderna
som påverkas är grundkostnaderna, ev
modifieringskostnaderna och kostnader
för störtning.

Sammanfattning

RAPPORT TILL

C Il

Fig 14. Informationsbehov under driftfasen
Enligt detta system kommer CM att
erhålla en samlad rapport om läget beträffande
delprogram/materielsystem
(förband) från FMV. Idag insänds rapporter från skilda avdelningar direkt till
CM utan att C MARINMATERIEL har
haft' möjlighet att ge en samlad bild av
läget, och utifrån materielsystemets totala behov ge bästa förslag till åtgärder. I
den ekonomiska situation försvarsmakten nu befinner sig, är det nödvändigt att
analysera vilka åtgärder som främst bör
vidtas .

Avvecklingsfas
Förband utgår ur krigsorganisationen,
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utan att det egentligen vidtas några åtgärder. I denna fas finns en hel del ekonomiska vinster att hämta, om man planerar för avveckling. Det första steget
är att CM bestämmer, när ett förband
sk~ll utgå . Framförhållningen kan diskuteras, men beslut om avveckling bör fattas senast 5 år innan förbandet utgår.
Ett sådant avvecklingsbeslut kan omfatta
- risktagning beträffande reservdelsanskaffning: skall återanskaffning ske eller får den materiella beredskapen
nedgå,
- risktagning beträffande ammumtwn;
får stridsammunition konverteras till

För systemsammanhållande är det väsentligt , att styrningen gentemot sakavdelningarna är sådan , att CM erhåller
rätt kvalitet på sina krigsförband.
Systemsammanhållning skall påbörjas
tidigt i anskaffningsprocessen. Systemsammanhållning är viktigast under studie- och projekteringsfasen . Den som är
sammanhållande måste ha god kunskap
om verksamheten.
I samband med att materielen överlämnas till programansvarig, bör även
ett särskilt överlämningdokument bifogas .
FMV bör i anslutning till programvärderingen till CM överlämna sin syn på
det materiella tillståndet hos marinens
förband .
Styrningen bör ske i krigsförbandstermer (alt programelementvis) och utgå
från det faktiska läget inom krigsförbanden.
För att underlätta verksamheten bör
tekniska hjälpmedel snarast tillföras.

Detta är nödvändigt , för att man enkelt
skall kunna göra sammanställningar,
ekonomiska beräkningar. Dessutom
kommer personalskiften att underlättas .

Materielsystemsammanhållning
Med den valda organisationen för materielverket var man, förutom att skapa
begreppet programinriktad systemsammanhållning , tvungen att ha ett särskilt
begrepp för materielsystemsammanhållningen.
"Materielsystemsammanhållning innebär ansvar för att i ett materielsystem
ingående delsystem/objekt samverkar,
så att materielsystemets egenskaper inom given ekonomisk ram, levereras enligt avsedd tidsplan och under dess livslängd uppfyller målsättningens krav.
Materielsystemsammanhållningsansvar ålägges sakenhet inom FMV.
Uppgiften innebär:
- samordning och fördelning (inom egen
enhet) av teknisk medverkan i studier
och målsättningsarbete samt realisering av tekniskt/taktiska krav i integrerade systemfunktioner,
- analys av systemkrav och omsättning
av dessa i samordnade ramspecifikationer (motsv) ,
- definition, avgränsning och samordning av delsystem/objekt och systemfunktioner (ingående i materielsystem) ,
- ledning av utarbetande av systemspecifikationer och gränsytedefinitioner,
koordinera deJsystem/objektspecifikationer och systemkontrollföreskrifter,
- ledning och uppföljning av systemutveckling , renoveringar och modifieringar , systemkontroll och systemprovning,
- att upprätthålla kunskap om tillstån-
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det hos materielsystem i drift och förråd ,
- att lämna förslag avseende avveckling
av materielsystem ,
- att ansvara för att alla i materielsystemet ingående delar avvecklas snarast efter beslut samt säkerställa att
dessa delar ej erfordras i andra materielsystem".
påMaterielsystemSammanhållning
börjas för system från och med projekteringsfasen-i vissa fall redan under förprojekteringen. Materielsystemsammanhållningsansvar åvilar sakavdelning och
kvarligger under materielens hela livslängd.
Sakavdelning ansvarar för att systemet tekniskt kan fungera tillsammans
med de system (del) som systemsammanhållande angett , att systemet skall
samordnas med. Det åligger den som har
materielSammanhållningsansvaret att
tekniskt definiera gränsytor till de delsystem , som ingår i materielsystemet.
Arbetet görs i nära samarbete mellan de
ansvariga .
Genom en förutseende planering kan
verksamheten underlättas, genom att
sakavdelningen redan när man studerar
ett system, som sin representant i studierna utser den befattningshavare, som
- om man beställer systemet - skall ha
materielsystemsammanhållningsansvaret.
Den som har materielsystemsammanhållningsansvaret skall ansvara för att
" ... delsystem/objekt samverkar, så att
materielsystemets egenskaper inom given ekonomisk ram levereras enligt avsedd tidsplan och under dess livslängd
uppfyller målsättningens krav". Detta
innebär i praktiken, att den ansvarige
skall ha kännedom om alla de tids- och
ekonomiplaner, som finns för "hans"
system. Han blir därmed en naturlig dia-
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logpartner med den, som har ansvaret
för systemsammanhållningen. (På sikt
även dialogpartner under programplanerullningen.) Detta kommer högst väsentligt att underlätta verksamheten.
Tyvärr är inte FMV planeringssystem för
närvarande uppbyggt för att på ett enkelt sätt klara detta problem.
F n pågår viss försöksverksamhet där
CHM utvalt ett antal pilotsystem. Pga
ofullkomligheterna i produktions- och
planeringssystemet (PPS) har försöksverksamheten inte kommit igång på avsett sätt. De tekniska problemen med
PPS ser nu ut att lösa sig, och försöket
bör komma igång inom kort.
Materielsystemsammanhållningsansvaret förändrar inte på något sätt ansvaret
för den programinriktade systemsammanhållande. Det underlättar hans verksamhet. Systemsammanhållande avlastar också den tekniskt ansvarige för diverse uppgifter t ex rapporter till CM,
upprättande av regeringsskrivelser m m.

~
.

Framtida användning
När systemsammanhållningen är fullt genomförd, kommer den som har ansvaret
att ha en mycket ingående kunskap om
statusen på aktuella förband. Vidare
finns en mängd sammanställd data lagrad.
Denna kunskap (underlag) måste tillsammans med annat liknande underlag
kunna utnyttjas på nästa nivå. Den som
har ansvaret för programsammanhållningen hos CM bör ha god nytta av detta
underlag.
Skall programsammanhållande kunna
ge förslag till åtgärder erfordras tillgång
till underlag enligt figur 15.
Det är inte meningen att alla dessa data skall rapporteras till CM. De skall fin-
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nas tillgängliga i en databank , och programsammanhållande utnyttjar de som
erfordras. De datauppgifter som finns
lagrade i banken är förmodligen i första
hand framtagna för något annat ändamål
på en annan nivå. Vi har varken råd eller
resurser för att bygga upp för varje nivå
anpassade data. Det måste göras gemensamt- och nedifrån.
Det är också nödvändigt , att varje nivå gör för nivån adekvata sammanställningar , bedömningar m m. Det är t ex
inte meningsfullt, att på försvarsstabseller marinstabsnivå studera FMV produktions- och planeringssystem. Däremot kan det vara lämpligt, att ur PPS
databank plocka ut adekvat information
och bearbeta denna. Just nu är tendensen , att alla nivåer gör i stort sett samma
sak.
Om FMV tar fram materiel , skall CM
på sin nivå lägga till personal , utbildning, reglementen , byggnader m m , så
att programmyndigheten får en samlad
kunskap om förbandet, delprogrammet
och huvudprogrammet.
Försvarsstaben skall på sin nivå ha
kunskap om förbandens operativa förmåga , den totala ekonomin, det totala
antalet ianspråktagna vpl etc. Försvarsstaben kontrollerar, att CM förband klarar i ÖB O pM angivna krav. Det är inte
nödvändigt , att på denna nivå intressera
sig för , hur ett visst materielobjekt är
konstruerat - däremot noggrant kontrollera att det uppfyller angivna krav. För
sammanställning av för denna nivå adekvat information skall i allt väsentligt utnyttjas underlag, som finns på andra lägre nivåer.

Avslutning
Denna redogörelse omfattar hur arbetet
går till - i vissa fall borde gå till - i FMV
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nya organisation. Begreppet systemsammanhållning är nytt och definieras på ett
visst sätt.
Efter att ha arbetat fem år i ORG 90
miljön vill jag framhålla, att det är absolut nödvändigt , att det finns någon avdelning , som har en samlad kunskap om i
ett delprogram ingående materielsystem. Hålls inte kunskapen ihop , riskerar
vi att få ett system , där t ex radarbyrån
är specialist på rad ar , telenätbyrån specialist på trådsamband, pjäsbyrån specialist på pjäser, men där ingen ser till att
de fungerar tillsammans eller anskaffas i den för det totala systemet lämpligaste takten.
I den för FMV valda organisationsstrukturen är det ett oavvisligt krav , att
verksamhet med framtagningen av materiel sammanhålls och styrs på ett kraftfullt sätt , om programansvarig chef skall
erhålla materiel med rätt kvalitet vid
rätt tidpunkt till angiven kostnad.
Ledstjärnan bör vara att anskaffa rätt
materiel till så låg kostnad som möjligt.

Bilaga
Projektledning
Det är ibland nödvändigt att organisera
särskild projektledning.
En särskild projektledning är motiverad om den kan
- underlätta samarbetet mellan olika
delar av linjeorganisationen
- skapa enkla och ändam ålsenliga rutiner för framtagning av beslutsunderlag
- skapa ändamålsenliga projektgrupper
- underlätta "pappershanteringen" .

Projektledningen får ej
- medföra att chefer i linjeorganisationen erhåller sämre information och
beslutsunderlag än vad som skulle vara
fallet om projektledningen ej funnits
- ändra linjeorganisationens normala
ansvarsfördelning och beslutsnivåer.
Särskild projektledning skapas idag

främst av skälet att det underlättar verksamheten och det är " fint " att vara projektledare och tillhöra en projektledning . Några egentliga befogenheter har
inte projektledaren (undantag finns) . De
flesta projektledningar fungerar som vilken arbetsgrupp som helst.
Är ett system så viktigt att man anser
att det skall ledas av en särskild projektledare så skall man också ge honom resurser.
Erfordras en särskild projektorganisation bör man i linjeorganisationen
tillfälligt skapa en sektion t ex projektsektion kkv Gbg .
Projektledaren blir sektionschef och
tilldelas befogenheter i enlighet med vad
som är normalt för sektionschef.
Projektsektionen skall ingå i linjeorganisationen och därmed kommer beslut
naturligt att fattas av linjeorganisationens chefer.

Källförteckning
Planering och programbudgetering inom försvaret
sou 1969:25
Nya ledningsmetoder i försvaret
Ehrling/Sjöberg 1974
Stridsekonomi och materielanskaffning (Mil
tekn tidskrift 67 :2)
C G lennergren
Några metodproblem vid systemplanering
(FOA rapport C8327-M4/72)
L Carlsson
Materiel till försvaret (Betänkande MAK -79)
DS FÖ 1980:3
Försvarets planerings- och ekonomisystem Regeringens styrning
DS FÖ 1986:5
UTKAST till Försvarets Materielverk
ARBO (ny)

störst inom avfuktn ing
Först inom värmeätervinning

Stockholm
Göteborg
Malmö
Sundsvall

08-754 71 00
031-68 04 30
040-22 21 95
060-55 04 60
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Ledningssystem
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Korresponderande ledamoten
OVE BRING

Ove Bring är UD:s folkrättsrådgivare och
docent i folkrätt

Ubåtsoperationer och folkrätt

Professionell elektronik
ryggraden i ett starkt försvar.
Marina strids- och eldledningssystem. Philips
Elektronikindustrier AB har ett omfattande program
av marin försvarsteknik, bland annat eldledningssystemet 9LV 200 för styrning av kanoner och
SJÖmålsrobotar. Ett annat exempel är 9KA 400 ett eldledningsystem för kustartilleri.
Landbaserade eldledningssystem. Philips är
huvudleverantör av eldledningsdatorer och automatiska kanonsikten till det svenska försvarets fältartilleriförband. Vi utvecklar eldledningssystem
för luftvärnskanoner. För närvarande arbetar vi
också med ett C 3 1-system för fältartilleri.
Ledningssystem. STINA är ett komplett C3 1system för såväl civila som militära applikationer.

Systemet är i drift i Sverige och utomlands.
Radar. Radarutrustningen ingår i våra kompletta
system som till exempel 9LV-familjen. l radarsystemen utnyttjar vi TWT-teknik eller tekn ik baserad
på egenutvecklade hoppfrekvensmagnetroner.
Motmedel. Huvudprodukter inom detta område
är flygburna och fartygsbaserade motmedelssystem med remsor och IR-facklor.
Under den senaste 10-årsperioden har Philips
Elektronikindustrier AB utvecklats till den ledande
europeiska tillverkaren av flygburna motmedel,
som har bl ivit standardutrustn in g på till exempel
Viggen, Jaguar, Mirage och Tornado.

Philips Elektronikindustrier AB
17588 Järfälla. Telefon 0758-1 0000. Telex 11505 Philja S

PHILIPS

Folkrätten är staternas och det internationella samfundets rättsordning . Det
rör sig om regler, handlingsnormer , som
är riktade till staterna och ibland även
till staternas medborgare. Regelkomplexet består av två distinkta delar- fredens
fo lkrätt och krigets folkrätt- och de flesta handböcker i ämnet brukar kommentera reglerna i denna ordningsföljd (fred
krig).
När jag nu skall tala om ubåtsoperationer och folkrätt , tänker jag emellertid
vända på turordningen. Det är rimligt
att börja med ubåtars uppträdande i
krig, eftersom det är på detta område ,
som specifika ubåtsregler har funnits i
mer än ett halvt sekel och diskuterats sedan ännu längre tillbaka i tiden. Min behandling av krigets lagar på området blir
därmed en rättshistorisk expose, från
fredskonferensen i Haag 1899 , över
sänkningen av Lusitania 1915, de två
världskrigen, Ni.irnbergprocessen, till
sänkningen av kryssaren El Belgrano i
Falklandskriget 1982.
Därefter tar jag upp ubåtsoperationer
under fr ed, inklusive då skymningslägen.
När det gäller frågan om incidenter och
främmande ubåtars otillåtna närvaro i
andra staters territorialhav kan man
konstatera , att det inte finns några skrivna folkrättsregler om sådana kränkningar och inte heller några specifika ubåtsregler i den hithörande folkrättsmaterian. Det behövs å andra sidan inte hel ler. Rättsläget är klart nog ändå . Allmänna principer i den internationella
sedvanerätten ger tillräcklig vägledning.
Däremot finns det skrivna regler i na-

tionella rättsordningar. Kuststaterna
håller sig ofta med interna bestämmelser
om hur det egna territoriet skall skyddas
vid kränkningar. Avslutningsvis kommer
vi in på sådana förordningars förenlighet
med folkrätten, och vi får an ledning beröra den svenska IKFN-förordningen.

Krigets lagar
Mot slutet av 1800-talet stod det klart ,
att undervattensfarkosterna höll på att
få en plats i de stora sjömakternas flottor. Tsar Nikolaj II:s Ryssland hade
svårt att hålla jämna steg i upprustningen , och när den första fredskonferensen
samlades i Haag 1899 (på tsarens initiativ), föreslog den ryska regeringen ett
förbud mot användande i sjökrig av ubåtar och " dykande farkoster". Reaktionen bland konferensens 26 deltagande
stater var blandad. Storbritannien var
klart intresserat av ett förbud; man hade
skyddet av sin stora handelssjöfart att
tänka på. Frankrike var negativt. Ubåtar
och deras torpeder var defensiva vapen,
sade man , och rätten att använda sådana
vapen borde inte frånkännas en stat.
Småstaterna var tveksamma. Delegaten
från det förenade kungariket SverigeNorge sade klart nej till ett förbud, med
motiveringen att just mindre stater kunde behöva utveckla det defensiva ubåtsvapnet. Något förbud kom inte heller till
stånd.
När det första världskriget bröt ut hade dåtidens sju stormakter sammanlagt
355 ubåtar till sitt förfogande. Få föreställde sig i augusti 1914, att ubåtsvapnet
i framtiden skulle komma att spela en
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helt annan roll än det defensiva skyddet
av egna hamnar och redder, som ditintills hade förutsetts i olika scenarios .
Industrialismen innebar att moderna
krig inte kunde föras utan tillgång till olika råvaror. Skyddet av handelsrutterna
blev av primär betydelse.
Enligt den s.k. London-deklarationen
av 1909 var det inget som hindrade, att
fientliga handelsfartyg sänktes. Neutrala
handelsfartyg kunde uppbringas och visiteras av en krigförande. Om de fraktade
kontraband och av militära skäl inte
kunde föras till en hamn fick de sänkas
(artikel 49). Neutrala fartyg som försökte bryta igenom en blockad kunde
även sänkas. London-deklarationen var
visserligen inte juridiskt bindande , men
den indikerade ett rättsläge 1914 enligt
vilket neutral sjöfart som regel var folkrättsligt skyddad från regelrätta krigshandlingar (men inte från inspektion och
kontroll).
Skyddet för den neutrala sjöfarten
naggades i kanten genom de krigförandes praxis under kriget. I november 1914
förklarade Storbritannien hela Nordsjön
som ett "militärt område" inom vilken
all sjöfart uppmanades hålla sig borta.
Varje närvaro i området förklarades ske
på egen risk. Syftet var att blockera handeln på Nordeuropa och svälta Tyskland
till underkastelse.
I februari 1915 svarade den tyska marinstaben med att proklamera en krigszon i vattnen runt brittiska öarna , inklusive Engelska kanalen. All fientlig
sjöfart i zonen skulle attackeras ; underförstått av ubåtar som nu alltmer började användas i en offensiv strategi. I syfte
att inte provocera det neuturala USA
gjorde tyskarna klart , att neutral sjöfart
som sådan inte skulle anfallas, men på
grund av det rådande missbruket av neu-
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tral flagg kunde man inte helt garantera
den neutrala sjöfartens säkerhet.
I praktiken kom tyska ubåtar att under perioden februari-maj 1915 sänka 18
neutrala fartyg i zonen runt de brittiska
öarna. I första veckan av maj var det
brittiska passagerarfartyget Lusilania
på väg från New York till Liverpool med
nära 2000 personer ombord , alla nonkombattanter skrev Churchill i sin bok
"The Great War". I lasten ingick dock
ett parti gevärs- och artilleriammunition
på c:a 173 ton . Den 7 maj torpederades
Lusitania i Irländska sjön utan föregående varning. Den tyska ubåten U 20 ,
under befäl av löjtnant Schweiger, avlossade två torpeder , som båda träffade .
Passagerarfartyget sjönk på 20 minuter
och tog i djupet med sig 1195 personer ,
varav 291 kvinnor och 94 barn. A v de
omkomna var 115 medborgare i det neutrala USA .
Detta blev första världskrigets mest
omtalade torpedering. Engelska och
amerikanska massmedia hetsade upp en
redan upprörd folkopinion . Den amerikanska regeringen protesterade mot vad
man betecknade som ett brott mot krigföringens sedvänjor och humanitetens
och rättvisans grundsatser. Händelsen
förde USA ett steg närmare kriget , bort
från den strikta neutralitetens väg. Torpederingen gav också upphov till en folkrättslig debatt om vilka regler som gällde
eller borde gälla för ubåtskrigföring.
Tyskland hävdade att man inte agerat i
strid mot krigets lagar. Reglerna för ylgående krigsfartyg krävde, att en attack
mot kommersiella fartyg föregicks av en
varning som tillät passagerarna att gå i
livbåtarna . Frågan var om denna regel
gällde analogt för ubåtar. Tyskland bestred detta medan England , USA och
Frankrike hävdade motsatsen. Tyskarna
pekade på att Lusilania var ett fientligt

fartyg lastat med ammunition och att alla brittiska handelsfartyg var instruerade
att söka ramma fientliga ubåtar, något
som uteslöt en ridderlig väntan på att
passagerarna skulle gå i livbåtarna.
Många brittiska kommersiella fartyg var
dessutom utrustade med kanoner , som
utgjorde ett dödligt hot mot de tunna
ubåtsskroven . Med viss rätt betraktade
tyskarna sådana fartyg som krigförande.
Att den tyska positionen försvarades
av namnkunniga tyska folkrättsjurister
var kanske inte så besynnerligt. Mer anmärkningsvärt var att den amerikanske
utrikesministern Robert Lansing i januari 1916 föreslog en kompromiss mellan de två positionerna mot bakgrund av
vad han uppfattade som skäligheten i
den tyska argumentationen , att beväpnade handelsfartyg borde betraktas som
militära hjälpfartyg ("auxiliary cruisers") . Lansing föreslog att de allierade
skulle avväpna sina handelsfartyg och
tillmötesgå ubåtar som önskade visitera
dem på jakt efter krigsmateriel. I gengäld skulle ubåtarna inte torpedera handelsfartyg utan föregående varning och
inte göra detta, utan att besättning och
passagerare fick möjlighet att sätta sig i
säkerhet. Denna nyanserade amerikanska inställning övergavs emellertid snart
därefter .
President Woodrow Wilson sade redan i april 1916 i ett tal till kongressen,
att den tyska strategin var oförsvarlig,
riktad som den var mot non-kombattanter, ett dödande av män och kvinnor engagerade i en verksamhet, som även under historiens mörkaste perioder ansetts
som legitim och oskyldig. "Property can
be paid for" sade Wilson; "the lives of
peaceful and innocent people can not be.
The present German submarine warfare
against commerce is a warfare against
mankind".

Det var emellertid först i januari 1917
som Tyskland förklarde den oinskränkta
ubåtskrigföringens politik. Den amerikanska krig~förklaringen följde därefter ,
i apri11917.
På fredskonferensen i Versailles betecknades attacker mot civila fartyg utan
förvarning och utan möjlighet för besättning och passagerare att sätta sig i säkerhet som krigsförbrytelser. En lista på
krigsförbrytare överlämnades till tyska
regeringen. På den listan återfanns tre
ubåtskaptener , varav två hade anfallit
sjukvårdsfartyg och en hade dränkt
skeppsbrutna genom att gå ned i u-läge
när de skeppsbrutna stod på ubåtens
däck. 1921 avkunnade den högsta domstolen i Leipzig domar mot de krigsförbrytare som påträffats. Den ende ubåtskapten som domstolen kunnat stämma
in var en löjtnant Neumann som sänkt
ett brittiskt lasarettsfartyg. Neumann
frikändes emellertid då han hade följt
givna order. "Superior orders" är ett begrepp som ofta använts för att urskulda
dem som anklagats för krigsförbrytelser.
Det mest uppmärksammade fallet i
Leipzig-processen var den tyska ubåten
U 86: s sänkning av lasarettsfartyget
Llandovery Castle. Den ansvarige kaptenen var försvunnen men två löjtnander
på U 86 var instämda till rättegången.
Domstolen fann att Llandovery Castle
enbart hade använts för sjukvårdsändamål, att U 86 torpederade henne
utan varning i full vetskap om att hon
var ett lasarettsfartyg , att tre livbåtar
gick i sjön med överlevande, att dessa
båtar inspekterades av U 86 i jakt på militär personal, att någon sådan personal
- som var tänkt att rättfärdiga sänkningen- inte påträffades, att U 86:s kapten i
det läget tillsammans med löjtnanterna
Dithmar och Boldt beslöt sig för att ut-
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plåna varje spår av sänkningen , och att
man från ubåtens däck sköt med maskingevär mot de skeppsbrutna och därvid sänkte två av livbåtarna .
I detta fall kunde inte begreppet "högre order" fria de två löjtnanterna från
ansvar för eldgivningen mot de skeppsbrutna. Något ansvar fö r själva sänkningen av Llandovery Castle utkrävdes
dock inte av dem. Dithmar och Boldt
dömdes till fyra års fängelse.
Det stod klart efter kriget att även om
det folkrättsliga skyddet för sjukvårdsfartyg och skeppsbrutna var klart fastslaget, fanns det ett behov att utforma
särskilda regler för vad som gällde vid
ubåtsattacker mot handelsfartyg . Ett
tillfälle att föra den folkrättsliga utvecklingen framåt gavs på konferensen i Washington 1921- 1922 om marina rustningsbegränsningar.
I Washington lade den tidigare amerikanske utrikesministern Elihu Root fram
ett förslag enligt vilket de regler som
gällde för militära ytfartyg även skulle
gälla för ubåtar. Dvs. handelsfartyg skulle få visiteras och i vissa fall sänkas, men
inte sänkas utan att passagerare och besättning först hade bringats i säkerhet.
Roots formel innehöll också följande tilllägg: Om en ubåt inte kan uppbringa ett
handelsfartyg i enlighet med humanitär
rätt måste den avstå från att anfalla och
låta handelsfartyget passera. Dessa normer accepterades av de fem stora sjömakterna i Washingtonkonferensens
traktat nr II, som undertecknades den 6
februari 1922.
Avtalsparterna- USA Storbritannien ,
Frankrike , Italien och Japan - träffades
på en ny marin konferens i London 1930
och fortsatte då bland annat att "fila på "
ubåtsreglerna . Folkrättsrådgivaren på
brittiska Foreign Office, en mr Malkin,
lade då fram den text , som några år se-
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nare skulle få universell status och som
än i dag är de n enda fo lkrättsliga text vi
har på det här området. D en brittiska
formeln bekräftade fö rst , att ubåtar i sitt
uppträdande gentemot handelsfartyg
skall föl ja samma regler som gäller för
ytgående fartyg. För det andra slogs det
fast , att om handelsfartyget vägrade att
stan na på anm aning eller gj orde aktivt
motstånd mot visitering, fick det skoningslöst sänkas. I övriga fall fick inte ett
handelsfartyg sänkas (eller göras manöverodugligt) utan att passagerare, besättning och skeppshandlingar fö rst
bragtes i säkerhet , eller " till säker plats"
som det hette . Livbåtarn a skulle endast
vara att betrakta som säker plats , om
människorna i dem kunde räkna med att
räddas i de väderleksförhållanden som
gällde , antingen genom närheten till
land eller genom närvaron av annat fartyg som kunde ta dem ombord .
Denna text bekräftades av de fem stora sjömakterna på en ny konferens i
London 1936. Det s.k. Londonprotokollet undertecknades den 6 november detta år , och man kom överens om att den
brittiska regeringen skulle inbjuda alla
stater som inte var signatärmakter att
ansluta sig till protokollet. Så skedde
också , och inom några år hade London-protokollet 39 anslutna parter .
Tyskland undertecknade i slutet av 1936.
Sverige anslöt sig i februari 1937.
När det andra världskriget bröt ut
gällde alltså regler , som förutsatte att
ubåten intog ytläge för att varna handelsfartyget innan torpedering skedde .
Skulle handelsfartyget vägra att stanna
eller bjuda motstånd mot visitering hade
ubåten rätt att anfalla omedelbart .
Reglerna innebar att ubåten måste utsätta sig för risken att upptäckas av flyg
under hela den tid som åtgår för att utfärda varning , avvakta handelsfartygets

åtgärder och invänta att livbåtarna kommer i vattnet. I London-protokollet togs
inte någon uttrycklig hänsyn till att han delsfartygen kunde vara beväpnade för
självförsvar. Redan under första världskriget införde engelsmännen fartyg som
såg oskyldiga ut , men som i själva verket
var tungt beväpnade- s. k. Q-ships . Mot
dessa fartyg var en ubåt i ytläge i det närmaste chanslös.
Den 3 september 1939 utfärdade tyska
marina överkommandot en order , att
London-protokollet skulle respekteras.
Redan samma dag sänkte emellertid den
tyska ubåten U 30 ett brittiskt passagerarfartyg, Athenia, utan förvarning.
Detta var ett uppseendeväckande brott
mot inte bara London-protokollet utan
även mot de tyska bestämmelserna för
uppbringning . Hitler, som i krigets inledning var mån om att inte stöta sig
med de neutrala och särskilt inte med

USA, gav den 7 september order om att
alla passagerarfartyg skulle skonas. storamiralen Erich Raeder genomdrev emellertid redan i slutet av september en hårdare linje, som innebar att Tyskland började avlägsna sig från London-protokollets juridiska standards. Den tyska
ubåtsflottan fick nu tillstånd att utan
varning sänka fientliga handelsfartyg,
som när de stoppades av en ubåt signalerade sin position per radio för att påkalla
assistens. Raeder menade, inte helt utan
grund , att sådana radiosignaler måste
betraktas som motstånd, som satte Londonprotokollets skyddsregler ur spel.
I mitten av oktober 1939 presumerades alla brittiska handelsfartyg vara inställda på att göra motstånd , och de kunde därför torpederas utan varning.
Fientliga passagerarfartyg fick också torpederas, men endast efter föregående
varning . Neutrala fartyg skulle även fort-

3 sept 1939. Överlevande från "Athenia" förs i land i Galway, Irland.

107

eftermiddagen den 16 september, då ett
amerikanskt armeflygplan , en B-24 Liberator, från den nyetablerade basen på
Ascension anlände. Planet utsatte U 156
för fem bombattacker - trots att Hartenstein spänt en jättelik röda-kors-flagga över ubåtens däck. B-24:an anföll
också en annan av ubåtarna som hade
142 överlevande ombord , de flesta av
dem stående på ubåtens däck . Flera av
livbåtarna vältes över ända , döda och sårade hamnade i vattnet och deras blod
lockade till sig en svärm av hajar. Ubåtarna avbröt räddningsoperationen , som
dock fullföljdes av en fransk kryssare
som just anlänt.
Följande dag , den 17 september 1942,
utfärdade Karl Dönitz den s.k. Laconia
-ordern. I ordern hette det bland annat :
"Inte några försök att rädda personer
från sänkta fartyg får göras , och detta
inkluderar upplockande av personer
ur vattnet, sättande dem i livbåtar el-

Ubåtsjakt från luften 1944.

sättningsvis vara skyddade från attack.
I början av 1940 hade emellertid läget
förvärrats . Tyskarna hade proklamerat
en krigszon runt de Brittiska öarna och
inom denna zon gällde i princip den
oinskränkta ubåtskrigföringens taktik.
Även neutrala fartyg kunde sänkas i zonen. Innan kriget var över skulle tyska
ubåtar ha sänkt sammanlagt 2 775 allierade och neutrala fartyg .
I september 1942 inträffade den s.k.
Laconia-incidenten. Laconia var ett
brittiskt trupptransportfartyg , som skulle överföra 1800 italienska krigsfångar
från Västafrika till England . Fångarna
vaktades av 103 polska soldater. Ombord på det kraftigt beväpnade fartyget
fanns även ett stort antal kvinnor och
barn.
Den 12 september torpederades och
sänktes Laconia nordöst om ön Ascen-
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sion av den tyska ubåten U 156 under befäl av kapten Werner Hartenstein. När
Hartenstein fick klart för sig, att det var
krigsfångar och civila som gick i livbåtarna , sände han en serie meddelanden i
klartext med begäran om hjälp från andra fartyg i området. Han garanterade säkerheten för dem som kom till platsen
under förutsättning att han själv inte attackerades.
Ubåtsamiralen Karl Dönitz , sedermera chef för tyska flottan , beordrade andra ubåtar att ansluta sig och Vichy-regeringen ombads sända hjälp från Dakar.
Tre tyska ubåtar började därefter att
med hissad röda kors-flagg bogsera var
sin rad av livbåtar mot den afrikanska
kusten. I livbåtarna satt italienare, engelsmän och polacker bredvid varandra.
I fyra dagar rörde sig denna procession
sakta mot Afrika. Allt gick bra fram till

ler överlämnande av mat och vatten.
--- Rädda nödställda endast om deras berättelser är av betydelse för Ert
fartyg . Var hård. Ha i minnet att
fienden inte tar hänsyn till kvinnor
och barn under sina bombattacker
mot tyska städer. "
Efter kriget stod såväl Raeder som
Dönitz åtalade vid krigsförbrytarprocessen i Niirnberg , bl.a. anklagade för att
ha bedrivit oinskränkt ubåtskrigföring i
strid mot London-protokollet. I målet
mot Dönitz spelade Laconia-ordern en
stor roll. Det brittiska amiralitetet menade dock , att ordern inte var att betrakta som en uppmaning till mord på
överlevande och att den i praktiken
knappast uppfattades så, åtminstone inte i regel. Åklagarsidan gjorde gällande ,
att även om ordern inte var en klar uppmaning till mord , måste Dönitz på grund
av dess tvetydighet ta ansvar för situa-
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Tysk ubåt på väg att sjunka.
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Tyska ubåtsmän i vattnet minuterna innan de plockas upp som krigsfångar.
tioner, när den åtlyddes på det sättet.
Två fall nämndes när ubåtsbesättningar
givit eld mot nödställda som gått i livbåtarna.
När domen avkunnades mot Dönitz,
fördömdes Laconia-ordern för sin mångtydighet, men det var oklart om Dönitz,
mot bakgrund av omständigheterna, ansågs skyldig till folkrättsbrott på denna
punkt.
Även när det gällde andra exempel på
oinskränkt ubåtskrigföring hade åklagarsidan begränsad framgång. Dönitz
hade en skicklig försvarare i advokaten
och sjöofficeren kapten Otto Kranzbiihler. Kranzbii hler fick rättens tillstånd att
sända ett frågeformulär till amiralen
Chester Nimitz, chef för amerikanska
flottan i Stilla havet under kriget. Nimitz
fick frågan, "Var det brukligt att amerikans ka ubåtar anföll handelsfartyg utan
varning?" Han svarade: "Ja, med undan-
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tag för sjukvårdsfartyg och andra humanitärt inriktade transporter". På en
fö ljdfråga svarade Nimitz, att ubåtarna
inte räddade överlevande fie nder, om
detta medförde avsevärda risker fö r ubåten, eller hindrade ubåten att utföra sitt
fo rtsatta uppdrag.
Därmed stod det klart, att det egentligen inte var någon skillnad mellan
USA:s och Nazitysklands ubåtskrigföring . Antingen hade såväl Nimitz som
Dönitz begått folkrättsbrott, eller så hade de tolkat och tillämpat gällande rätt
på ett identiskt och försvarbart sätt.
Kranzbiihler försökte få domstolen att
fast na för det senare synsättet.
När domen skulle utformas i Niirnberg
visade det sig att en av de amerikanska
domarna, Francis Biddle, ville förklara
Dönitz oskyldig fö r brott mot sjökrigets
lagar. Biddle pekade på att ubåtarna för
sin egen säkerhets skull inte hade tid att

rädda överlevande. Från och med juni
1942, då engelsmännen började få fulländning på radartekniken var det alltid
farligt att gå upp till ytan. I slutet av kriget var medellivslängden för en ubåtsbesättning två uppdrag. Vidare påpekade Biddle att engelsmännen hade beväpnat sina handelsfartyg och därmed ställt
sig vid sidan av London-protokollet. Redan den l oktober 1939 hade brittiska
amiralitetet utfärdat en order att uppdykande ubåtar skulle rammas. Biddle
gick så långt som till att hävda att tyskarna förde " a much cleaner war than we
did".
De andra domarna från Storbritannien , Sovjetunionen och Frankrike önskade emellertid fälla Dönitz på den här
punkten , för brott mot sjökrigets lagar .
Man fruktade att Biddle , som var en välkänd jurist , skulle gå ut med ett avvikande yttrande och man bad därför honom
att skriva domslutet mot bakgrund av
majoritetens uppfattning . Resultatet
blev egendomligt och långtifrån klargörande.
I domslutet hette det först att domstolen , under i fallet rådande omständigheter , inte var beredd att fördöma
Dönitz för ubåtskrigföringen mot brittiska beväpnade handelsfartyg .
Vad gällde proklamerandet av krigszoner och sänkningen av neutrala fartyg
i dessa zoner, konstaterades det att Londonprotokollet inte innehöll några undantag baserade på förekomsten av
proklamerade zoner. Dönitz förklarades
därför skyldig på denna punkt.
Dönitz förklarades också skyldig till
avsteg från London-protokollets bestämmelser om räddning av skeppsbrutna . Försvarets argument att flyg- och radarutvecklingen omöjliggjorde räddningsinsatser avvisades med motivering-

en , att protokollet enligt sin lydelse inte
tog hänsyn till detta.
Dönitz dömdes till tio års fä ngelse,
men det framhölls särskilt i domen att
eftersom de allierade också praktiserat
oinskränkt ubåtskrigföring baserade sig
inte Dönitz straff på hans brott mot sjökrigets lagar. De tio åren var med andra
ord ett straff för andra handlingar , nämligen i huvudsak de som föll under åtalspunkten "brott mot freden'.
Ä ven amiral R aeder var anklagad för
brott mot freden och krigsförbrytelser.
H an hade tj änstgjort som chef för marinen från 1939 till januari 1943 . I krigets
början hade Oberl eutnant Lemps U 30
torpederat passagerarångaren A thenia i
Irländska sjön. Athenia var på väg från
Liverpool mot Canada med amerikanska
och kanadensiska medborgare som ville
fly England . Hon var obeväpnad men
sänktes utan varning . Händelsen var
massmedialt och opinionsmässigt pinsam
för tyskarna, som förnekade varje ansvar
för händelsen . Den tyska ledningen gav
order om att U 30:s loggbok skulle förfalskas och Raeder kunde inte förneka
ett ansvar härvidlag.
Raeder befanns, i likhet med Dönitz ,
skyldig till vissa brott mot Londonprotokollet samt framför allt till brott mot freden . H an dömdes till livstids fängelse ,
ett straff som lika litet som Dönitz' straff
baserades på ubåtskrigföringen.
Londonprotokollet fungerade inte under andra världskriget. Det kunde inte
fungera . Förutsättningen att handelsfartygen skulle vara obeväpnade och utlämnade på nåder åt ubåtarna var orealistisk. Orealistisk var också tanken att
ubåtarna skulle gå upp i ytläge och varna
inför en attack , och därefter avvakta att
livbåtarna sattes i sjön .
Frågan är om det går att revidera pro-
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tokollet, så att humanitära hänsyn kan
tas i en eventuell framtida konflikt. sedan 1945 har ubåtskrigföringen utökats
med en dimension - den nukleära strategiska dimensionen - men ett framtida
storkrig kan också komma att kännetecknas av USA:s behov att transportera
militära förnödenheter över Atlanten till
sina allierade i Europa och därmed ett
behov för öst att stoppa dessa transporter. De konventionella ubåtsattackernas tid är då inte slut.
Frågan om en modernisering av sjökrigets lagar aktualiserades 1985, då en
FN-studie om den marina kapprustningen förde fram detta förslag . En revidering av Londonprotokollet har därför
diskuterats, men det är svårt att se hur
en sådan revidering skulle kunna lösa de
knutar som varit uppenbara sedan Niirnbergprocessen. Man skulle kanske kunna
bryta ut frågan om passagerarfartyg, och
ge sådana fartyg ett totalt skydd, mot
bakgrund av presumtionen och förutsättningen att passagerarångare inte är
beväpnade och inte utnyttjas för militära
transportbehov.
Efter domarna mot Raeder och Dönitz dröjde det i stort sett till Falklandskriget 1982 innan frågan om ubåtars agerande i krig aktualiserades igen.
Den 2 maj 1982 sänktes den argentinska kryssaren General Belgrano av
den atomdrivna brittiska ubåten HMS
Connqueror. Tre Mark 8-torpeder avfyrades , två träffade . 368 människoliv
gick förlorade, de flesta vid de två explosionerna, de övriga i sydatlantens iskalla vatten .
Den folkrättsliga diskussionen om
Belgrano har främst rört frågan om
sänkningen var förenlig med den proportionalitetsprincip som gäller för all
krigföring. Dvs. inte mer våld än militär
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nödvändighet kräver. Det har sagts att
en torpedträff skulle ha varit tillfyllest.
Fartyget hade då neutraliserats som ett
militärt hot, samtidigt som det givits en
viss möjlighet att för egen maskin söka
nödhamn. Argentinsk press hävdade att
den första torpeden var krig, den andra
var mord.
Det torde emellertid förhålla sig så att
det behövs flera torpeder om 100 procentig träffsäkerhet skall kunna garantenras . En ubåt får troligen bara en
chans att attackera. Efter torpederingen
av Belgrano utsattes Conqueror omedelbart för sjunkbombsattacker och hon
tvingades till undanvikande manövrar på
djupt vatten. Något brott mot proportionalitetsprincipen var det knappast
fråga om .

Den folksrättsliga
situationen i fred
Historiskt är vi nu framme vid vår egen
tid och det är dags att övergå till den
folkrättsliga situationen i fred .
I dagens läge patrulleras världshaven
av strategiska ubåtar försedda med en
nukleär andra-slagsförmåga, och dessutom av attackubåtar (s.k. "killer submarines") vars uppgift det är att vid behov slå ut de strategiska ubåtarna . All
denna trafik vållar egentligen inte några
folkrättsliga problem. staterna har rätt
till självförsvar i händelse av väpnat angrepp, och därmed har de också rätten
att i fredstid förbereda sig för sådant
självförsvar. Vissa inskränkningar gäller
dock enligt traditionell havsrätt och den
nya havsrättskonventionen av 1982.
Ubåtar i oskadlig genomfart i territorialhavet måste gå i ytläge med nationalitetsflaggan hissad; och transitpassage genom internationella sund skall ske fredligt och utan dröjsmål.

Här talar vi hela tiden om en legitim
värna sitt territorium medelst militär
närvaro i andra staters sjöterritorium. maktutövning i fredstid. Från svensk siSom vi vet förekommer det också annan
da är vi på det klara med att de väpnade
främmande undervattensverksamhet i inskridanden.som IKFN förutsätter i olinationella vatten. I detta sammanhang ka situationer väl faller inom det tillåtskall två folkrättsliga principer uppmärk- nas gränser.
sammas .
IKFN-förordningen utgår ifrån havsÅ ena sidan har staterna en fundamen- rättens distinktion mellan inre vatten
tal rätt att värna sitt territorium, att och territorialhav och anger skilda typer
skydda sin territoriella integritet och av ingripanden i dessa båda vattenområkräva respekt för sin nationella suveräni- den. Helt logiskt är de väpnade ingripantet. Detta följer av såväl traditionell sed- den som det kan bli tal om i yttre svenskt
vanerätt som FN :s stadga. Det har be- vatten mindre riskfyllda för den prekräftats 1907 av FN:s generalförsamling i sumtive inkräktaren än de ingripanden
den enhälligt antagna "Deklarationen som förutsätts i inre vatten . Detta kan
om vänskapliga förbindelser" och 1975 sägas vara en anpassning till den folkav ESK-staterna i det s.k. slutdokumen- rättsliga proportionalitetsprincipen. Ju
tet från Helsingfors . I konsekvens här- längre ut man kommer i territorialhavet,
med har staterna rätt att även med väp- desto osäkrare är det huruvida den
nade medel skydda sitt territoriums in- oidentifierade farkosten befinner sig där
tegritet.
av misstag eller inte; och desto större är
Ä andra sidan är rätten till väpnade risken för en överreaktion om man inte
motåtgärder inte obegränsad. Ingripan- har återhållsamma regler för väpnade indena får enligt allmän folkrätt inte ha gripanden . Det är därför som IKFN-förkaraktären av en "överreaktion" . De får ordningen förutser väpnade insatser
inte stå i disproportion till det hot som först i andra hand i territorialhavet.
kränkningen utgör. Samma proportio- Främmande ubåtar, som påträffas i unnalitetsprincip som vi sett gäller under dervattensläge inom territorialhavet,
krig, gäller även under incidenter och skall avvisas från svenskt territorium gränshän kningar . Våldsanvändningen om nödvändigt med vapenmakt. När vamåste, om den skall vara folkrättsligt penmakt kommer till användning har
godtagbar, vara anpassad till omstän- den främmande farkosten i regel alltid
digheterna i det konkreta fallet och den fått en varning , eftersom väpnad insats
blir aktuell först när andra åtgärder visat
rådande säkerhetspolitiska situationen .
Vad innebär då detta, om man relate- sig verkningslösa. Endast då särskilda
förhållanden kräver det, får enligt ÖB:s
rar det till svenska förhållanden?
Den svenska IKFN-förordningen är bestämmande vapenmakten tillgripas
baserad på det faktum att folkrätten utan föregående varning.
I inre vatten däremot, dvs i vattnet inmedger ett visst, rimligt utövat våld för
att skydda en stats gränser och territo- nanför de räta baslinjer som förbinder
riella integritet , för att avvisa en inkräk- våra yttersta kobbar och skär, gäller i
tare eller stoppa ett olaga intrång. Olika praktiken en omvänd ordning. Påträffas
stater kan ha olika tolkningar av vilka en ubåt i u-läge i inre vatten skall den
möjligheter folkrätten ger en stat att tvingas upp till ytan för identifiering -
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om nödvändigt med vapenmakt utan föregående varning. Erfarenheterna kan
sägas ha visat att det ofta är nödvändigt
att "hoppa över" en föregående varning.
Ubåtsskyddskommissionen skrev i sin
rapport 1983 att varnande detonationer i
stor utsträckning enbart lett till undvikande manövrar från ubåtarnas sida
(SOU 1983:13, s 69).
Frånvaron av föregående varning i inre vatten är på intet sätt stridande mot
proportionalitetsprincipen.
Ubåtsskyddskommissionen påpekade i sin rapport att "om en främmande ubåt befinner sig på svenskt inre vatten kan med
betryggande säkerhet fastslås att såväl
dess befälhavare som dess uppdragsgivare är väl medvetna om ubåtens otillåtna
läge och uppdrag . Någon varning erfordras icke för att upplysa vederbörande
härom " (SOU 1983:13, s 68) .
I diskussionen har föreslagits vissa
skärpningar av IKFN-förordningen . Vad
gäller § 15 om inre vatten är den nuvarande uppgiftsformuleringen - att ubåt i
u-läge skall tvingas upp till ytan - något
otymplig, och kanske inte helt realistisk .
En omformulering skulle kunna utgå
ifrån att direktverkande vapeninsats i regel är nödvändig, om den olagliga undervattensverksamheten skall kunna stoppas på platsen. I praktiken skulle en sådan skrivning betyda att försvarsmakten
kan känna sig fri att använda nödvändiga
maktmedel , oavsett åtföljande risk för
sänkning av den främmande farkosten.
Några folkrättsliga problem är inte förknippade med en sådan lösning.
Vad gäller territorialhavet kan man
tänka sig flera sätt att skärpa IKFN-förordningen - om det nu skulle befinnas
säkerhetspolitiskt lämpligt att åstadkomma en sådan skärpning. Det är inte
min avsikt att här förorda en ny ordning
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för våra yttre vatten , utan endast att ange vilka folkrättsliga möjligheter som
finns i sammanhanget.
Det har bl.a talats om att man skulle
kunna utöka det inre vattnet, på territorialhavets bekostnad , genom att utnyttja de möjligheter som havsrätten ger
oss att dra mer frikostiga baslinjer. Därmed skulle automatiskt de insatsregler
som gäller för inre vatten kunna tillämpas i vissa områden som idag är territorialhav ; i realiteten alltså en skärpt
regim för dessa vattenområde n. Några
problem i förhållande till proportionalitetsprincipen kan en sådan lösning inte
vålla .
Däremot uppstår vissa praktiska svårigheter. Baslinjer är i lag preciserade
linjer från vilka territorialhavet läggs ut.
Om ett lands territorialhav är på 12
nautiska mil förväntar sig omvärlden att
territorialgränsen ligger 12 nautiska mil
utanför respektive baslinje. Någon särskild precisering av just territorialgränsens sträckning behövs då inte. I Sveriges fall skulle nya baslinjer normalt leda
till en presumtion om 12 nautiska mils
territorialhav räknat från dessa baslinjer.
Vill man undvika en sådan utökning av
vårt territorialhav - och mycket talar för
att vi bör undvika det - måste presumtionen omkullkastas genom särskild lagstiftning som " drar in" territorialgränsen
och exakt anger gränsens sträckning.
Detta låter sig mycket väl göras , men
det är inte särskilt behändigt - vare sig
för svenska lagstiftare eller utländska
sjöfarare.
Ett annat sätt att skärpa den nuvarande regleringen är att ge försvarsmakten
ökad befogenhet att använda vapenmakt
i territorialhavet - och kanske minska
klyftan mellan de insatsregler som gäller
för inre vatten respektive territorialhav.

För att undvika risken för överreaktion
vid oavsiktliga kränkningar måste vapeninsats föregås av en varning , som är så
utformad att den inte kan missförstås .
En sänkning av en främmande farkost i
territorialhavet är en extremt allvarlig
sak, som kan föranleda ett folkrättsligt
ansvar för strandstaten, om nämligen
den väpnade insatsen visar sig inte ha
stått i proportion till kränkningens natur.
Det finns ytterligare sätt att skärpa
IKFN-regimen, men jag anser mig inte
vid detta tillfälle kunna gå in vidare härpå.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det finns ett folkrättsligt utrymme
för mer " tuffa" ingripanden än dem vi
medger idag, såväl i inre vatten som i
territorialhavet, men endast under den
fundamentala förutsättningen att vi i en
tillräckligt bred zon intill det fria havet
håller oss med regler som utesluter drastiska ingripanden mot undervattensfarkoster som av misstag kommit in på
vårt territorium.
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Östersjöns strategiska betydelse
Denna utredning redovisar den utländska synen på Östersjön och de förändringar
som påverkar Östersjöns strategiska betydelse.

Inledning

Marinvapen
Bofors har lång tradition som tillverkare
av luftvärnssystem och annan beväpning
för marina enheter.
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kombination med nya ammunitionstyper och
laddningssystem utvecklats till högeffektiva allroundpjäser för både luft- och sjömål.
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l Bofors marinprogram ingår även robotsystem för luftvärn , vapensystem för
ubåtsjakt, lys- och remsraketer och sjöminor.
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Östersjön är ett mant1mt operationsområde som ofta glöms bort. Marina experter ägnar sig huvudsakligen åt Norska
Havet och sjöförbindelserna över Atlanten , när de skall studera den marina situationen vid en väpnad konflikt i Europa . Om Östersjön behandlas, sker en fokusering enbart till Östersjöutloppen .
Östersjöns betydelse har många
aspekter. Den kan ses som en del i ett
större maritimt operationsområde, som
består av Norska Havet, Barents Hav ,
Feno-Skandinavien (Finland och skandinaviska halvön) , Östersjön och Nordsjön . Från ett annat perspektiv (kontinentalt perspektiv) utgör Östersjön
och Nordsjön en havsflank till centralfronten i Europa i händelse av krig.
Slutligen kan Östersjön ses som en kil in
bakom järnridån, som nästan når in i
Sovjetunionens inre.
Under de senaste åren har flera stora
förändringar inträffat, som kommer att
påverka den strategiska situationen i Östersjön . Dessa är den amerikanska maritima strategin , NATOs Follow-OnForces Attack (FOFA) koncept , förändringar i det sovjetiska strategiska ledningssystemet och i sovjetisk militär
doktrin. En studie av Östersjön och dess
marinstridskrafter ger en grundläggande
förståelse av den strategiska situationen .

En analys av de marina aspekterna på
aktuella förändringar, prövade inom ramen för ett konventionellt krig , kan ge
en ökad förståelse av marina handlingsmöjligheter och optioner och således
påvisa förändringar av Östersjöns strategiska betydelse.

Marina aspekter på geografin
Beträffande Östersjöns geografi bör följande områden och aspekter nämnas .
För det första Östersjöutloppen som förbinder Östersjön med Nordsjön och Atlanten (se bild 1) . Därefter Östersjön
som delas av Ålandsförträngningen i två
n:arina operationsområden , Egentliga
Ostersjön och Bottniska viken. Den
strategiska betydelse dessa sund besitter
är känd sedan århundranden tillbaka och
de internationella överenskommelser rörande dessa båda områden, som tillkom
på 1800-talet gäller ännu idag. ' Det
finns också konstgjorda vattenvägar av
viss betydelse: Kielkanalen , som förkortar vägen från Östersjön till Nordsjön
med 480 km och den 770 km långa
Vitahavskanalen, som sammanbinder
Östersjön vid Leningrad med Sovjetiska
Norra Marinen i Vita Havet.
Ytterligare två faktorer av strategisk
betydelse i Östersjön bör nämnas. Den
första är Östersjöns begränsade område
med mycket korta distanser. ' Detta
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skapar ett behov av realtids- eller nära
realtidsövervakning av området, för att
man skall kunna skyddas sig mot aktioner, som annars kan vara svåra att möta
p g a den begränsade reaktionstid , som
står till förfogande . Det begränsade området gör också , att landbaserat flyg kan
medverka i de flesta marina operationer
i Östersjön. Den andra faktorn är den
speciella kombination av grunt vatten ,
hydrografiska och geologiska förhållanden , som finns och som gynnar ubåtsoch minkrigföring . De rådande djupförhållandena begränsar dock storleken på
ubåtarna och de områden där de kan
operera .3
Andra aspekter som kan vara värda
att nämna är kustterräng , hamnar , öar
och klimat . Öst- och sydkusterna är öppna och låga medan väst- och nordkusterna är oländiga och örika. I öster och söder finns få hamnar oftast belägna vid
flodmynningar. På motsatta sidan finns
utomordentliga naturliga hamnar och
skyddade områden längs de danska ,
svenska och finska kusterna . I Egentliga
Östersjön är särskilt Gotland och Bornholm av betydelse , eftersom de kanaliserar rörelserna till sjöss. Dessa öar kan
också användas för övervakning av det
omgivande havet och för basering
av marinstridskrafter. En annan faktor
är klimatet. Östersjön är belägen på
gränsen mellan den maritima och den
kontinentala klimatzonen . Detta skapar
stora variationer i vädret, både under
året och mellan olika år . Isbildning begränsar operationer i medeltal två till
fem månader i respektive södra och norra delarna av Östersjön.

M urinstridskrafterna
Marinstridskrafterna i Östersjön är anpassade till de geografiska förutsättning-

118

arna. Detta gäller särskilt NATO :s
stridskrafter i Danmark och Västtyskland. De operativa förhållanden som råder i Östersjön är så specifika att operationsområden av denna typ kräver inte
bara särskilt anpassade vapensystem ,
utan också speciell taktik och särskilda
tillvägagångssätt för samverkan . 4
Mot denna bakgrund organiserades en
gemensam NATO-stab 1961, Al lied
Command Baltic Approaches (COMBALTAP) . Dess huvuduppgift i krig är
att vidmakthålla kontroll över Östersjöutloppen, dvs de danska sunden , Kielkanalen , Kattegatt och Skagerrak. De
danska och västtyska styrkor som finns
tillgängliga för insatser i Östersjön och
dess utlopp är ca 50 moderna robotbåtar, ett 25-tal ubåtar och omkring 100
marina attackflygplan . Dessa styrkor understöds av minutläggnings- och minröjningsförband i sunden. ' En del betydelsefulla förbättringar i NATO :s maritima styrkor sker för närvarande. De västtyska ubåtarna får ökad minutläggningskapacitet, så att varje ubåt kan bära upp
till 24 minor i utvändigt monterade
min gördlar. 6 Övergången från starfighter till Tornado i det västtyska marinflyget har ökat både dess kapacitet och
räckvidd .' Tornado som har allväderskapacitet kan nå mål så långt norrut i
Östersjön som till Finska Vikens mynning , medan starfighter endast hade
räckvidd till Danzig Bukten.
Luftförsvaret i Östersjöutloppen skall
i krig förstärkas med fem amerikanska
och två brittiska jaktskvadroner baserade i Danmark . Andra förstärkningar, åtta amerikanska och två kanadensiska
flygskvadroner i Sydnorge, kan också användas i Östersjöutloppen. 8 Slutligen
kan brittiska flygvapnet (RAF) och
amerikanska bombskvadroner baserade i
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Storbritannien användas för flygattacker
i Östersjön.
NATO:s styrka och svaghet i Östersjön framgår tydligt av en kartbild.
NATO:s styrka är det faktum att pakten
har initial kontroll över Östersjöutloppen. Svagheten är det begränsade geografiska område som står till förfogande
för försvar av positionerna och för understöd av NATO:s operationer inne i
Östersjön. För att till del kunna kompensera för denna svaghet har NATO:s
marinstridskrafter sjöburet underhåll ,
vi lket gör dem mindre beroende av basfaciliteter på land och ökar dess rörlighet.
Den sovjetiska Östersjömarinen har
genomgått stora förändringar under de
senaste tjugofem åren. Den mest betydelsefulla förändringen är den tillväxt i
robotbestyckningen, som inleddes under
1960-talet. Andra förbättringar är uppbyggnaden av en amfibie- och minröjningskapacitet , som är störst av de fyra
sovjetiska marinerna.' Trots dessa fakta
har flera marina analytiker i väst påpekat , att Östersjöflottan har förlorat
sin betydelse p g a Norra Marinens och
stillahavsmarinens enorma tillväxt . För
att bevisa sin tes har de betonat minskningen i antalet stora stridsfartyg och
ubåtar i Östersjön.' 0 En mer realistisk
syn är snarare, att flottan har anpassats
till Östersjöns speciella krav. Den marina materielen och utrustningen har således anpassats till geografin och hotet. I
detta perspektiv är den -sovjetiska Östersjömarinen troligen mer kapabel att
lösa sina uppgifter idag än någonsin tidigare.
Ytstridskrafterna består huvudsakligen av ubåtsjaktfartyg från jagar- och
fregattklasserna ner till korvetter och
patrullbåtar. Robotkorvetter och robotbåtar är ytattackstyrkans kärna. Äldre
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jagare kan användas till minutläggning
och kustbeskjutning.
Golf II och Juliett-klasserna har medeldistansrobotar respektive kryssningsrobotar. Antalet attackubåtar , i huvudsak av Whiskey-klass, är svårare att uppskatta, eftersom många hålls i reserv eller väntar på att skrotas. De sovjetiska
ubåtarna kommer inte att finna många
ytfartygsmål i Östersjön i krigstid. Om
de grupperas i Östersjön måste andra
uppgifter såsom spaning, ubåtsjakt, minutläggning och specialoperationer i stället betonas.
Erfarenheter från andra världskriget
lärde sovjetiska marinen, att minor kan
vara mycket effektiva vapen. Idag har
marinen ett stort förråd av minor. De
flesta ytfartyg, ubåtar och flygplan kan
lägga ut minor." I en förkrigssituation, kan handelsfartyg också utnyttjas.
Den stora minröjningsstyrkan har fortfarande ganska många fartyg, som är
gamla och byggda med stålskrov . Andra
är små och enbart lämpade för skydd av
hamnar. Endast ett mycket litet antal
har minjaktkapacitet. Minröjningsstyrkorna har understöd av helikoptrar och
självgående svep.
Amfibiestyrkan består av en marininfanteribrigad med landstigningsfartyg
och svävare. I Östersjön har den sovjetiska handelsfartygsflottan, inklusive rollon roll-off fartyg, en kapacitet som kan
användas för transport av flera motoriserade divisioner ur armen. Sovjetiska
handelsfartyg deltar regelbundet
landstigningsövningar.
Östersjöflottan har också en marin
Spetsnaz-brigad för särskilda operationer. Dess sabotageförband kan transporteras med flyg eller till sjöss till sina
mål."
Marinflyget har tre bombregementen
(två utrustade med BACKFIRE), ett at-

tack-regemente samt spanings- och
ubåtsjaktskvadroner. Marinflyget kan
också understödjas av strategiskt flyg
och av attackskvadroner från militärområden eller fronter.
Polska marinen har nyligen intensifierat sin modernisering med ett inhemskt konstruktionsprogram och sovjetiska leveranser av robotkorvetter och
ubåtar. 13 Det mest betydelsefulla bidraget till WP styrkor är en polsk marininfanteribrigad med ca tjugo landstigningsfartyg.
Östtyska marinen har expanderat under 1980-talet , både till antal och kapacitet. Dess styrka återfinns inom sådana
områden som ubåtsjakt , ytattack- och
kustförsvarsstyrkor samt fartygsburet
underhåll. Ett armeregemente har organiserats och utbildats för amfibiekrigföring. I flygvapnet återfinns ett attackregemente, som är särskilt utbildat i
marin krigföring."
WP:s strategiska läge för operationer i
Östersjön är mycket bättre än NATO:s.
WP kontrollerar en l 600 km lång kustlinje från tyska gränsen till Finska Viken.
Deras marina baser är emellertid få och
sårbara p g a det stora antar styrkor de
skall understödja . Detta har uppmärksammats, och ett starkt luft- och kustförsvar tillsammans med lokala ubåtsjaktoch minröjningsstyrkor försvarar baserna. I detta avseende utgör östtyska marinens fartygsburna underhållssystem en
fördel , eftersom det gör, att den östtyska marinen är mindre beroende av sina sårbara baser.
De neutrala länderna , Sverige och Finland, har strukturerat sitt marina försvar
mot en kustinvasion. De stöder sig båda
på kustartilleriförband och minor. Den
svenska flottan består av omkring 35
mycket kapabla robotbåtar, 12 slagkraftiga ubåtar och ett antal min- och min-

röjningsförband . Styrkan kan kompletteras med tre spanings- och fem attackdivisioner från svenska flygvapnet. P g a
ubåtskränkningarna i svenska farvatten
har de senaste åren en uppbyggnad av
ubåtsjaktkapaciteten inletts.
Den finska flottan är centrerad runt
en ytattackflottilj med korvetter och robotbåtar. Den stöds av min- och minröjningsstyrkoL Både de svenska och
finska kusterna har utmärkta baseringsmöjligheter och mycket stora
spridningsområden för marina stridskrafter. Den vidsträckta skärgården
längs kusterna i båda länderna kan också
utnyttjas taktiskt vid marina operationer
i Östersjön .

Förändringar som påverkar de
strategiska förhållandena
Den amerikanska maritima strategin
Den amerikanska maritima strategin
kommer, om den genomförs på det sätt
som nyligen beskrivits, 15 att ha stor betydelse för hela Nordeuropa . USA :s
marina närvaro under en konfliktsituation kommer sannolikt att förändra den
sovjetiska operativa planläggningen . Under krigstid skulle offensiva operationer
mot de sovjetiska marinerna och baserna
kunna antingen driva Sovjet till en defensiv eller medföra ett mer offensivt
uppträdande för att tidigt säkra fördelaktigare positioner. Betydelsen av den
maritima strategin i Östersjöområdet
har i ett tidigt skede av en konflikt åtminstone två aspekter. Den första är försvaret av Östersjöutloppen. Gruppering
av en marin slagstyrka i östra Atlanten
och Norska Havet samt en tidig ilastning
av landstigningsstyrkor ger NATO kapacitet att kunna möta en situation, där
deras kontroll över Östersjöutloppen allvarligt hotas. 16 Den andra aspekten är
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hotet till attacker mot WP marinerna i
Östersjön. Sådana attacker har redan föreslagits mot Norra Marinen och dess
baser på Kolahalvön. " Inledningsvis
kommer sådana attacker att utföras av
ubåtar och strategiskt flyg till dess kontroll över Norska Havet säkrats. I ett senare skede kan anfall också insättas från
hangarfartygsgrupper och ytattackgrupper.
I Östersjön är situationen annorlunda.
Styrkor grupperade utanför Östersjön
kan slå mot mål inne i Östersjön . En
ytattackgrupp grupperad i Nordsjön kan
med konventionella kryssningsrobotar
nå mål inom en räckvidd av l 100
km." Det betyder att mål längs södra
och östra Östersjökusterna upp till Finska Viken kan nås. Det påpekas särskilt
att kryssningsroboten Tomahawk kan
användas antingen för att slå ut luftförsvaret som en inledning till flygattacker
eller för att självständigt slå betydelsefulla mål såsom hamnanläggningar, drivmedels- och ammunitionsförråd och
flygfält." Sådana insatser kräver avsevärd planering i fredstid, så att målen
kan inprogrammeras och hänsyn tas till
terrängens utseende .2° Framtida generationer av kryssningsrobotar kan förväntas ha ökad räckvidd och noggrannhet, förbättrade stridsdelar och en ökad
målselektivitet.
I den sista fasen kommer den maritima strategin att föra striden in på fiendens område . Marina slaggrupper kan
genomföra attacker i Östeuropa och mot
det sovjetiska hemlandet. Amfibiska
operationer kan insättas längs Nordsjökusten eller i Östersjön beroende på situationen i Centraleuropa." Sådana
operationer kräver en hög grad av kontroll genom sjö- och luftherravälde, vilket betyder att omfattade strider måste
genomföras för att säkra den nödvändiga
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kontrollen innan någon större landstigning kan äga rum.
Den amerikanska maritima strategins
verkliga betydelse för Östersjön är svår
att bedöma. Den kommer att stärka försvaret av Östersjöutloppen, men hur
mycket den kommer att påverka situationen inne i Östersjön beror på vilka
handlingsalternativ NATO väljer.

NATO:s "Foliow-On Forces Attack"
koncept
I slutet av 1984 godkändes ett nytt försvarskoncept för NATO:s styrkor i
Europa." Detta koncept är känt som
Foliow-on Forces Attack (FOFA) .
Principerna bakom FOFA är, att man
skall försöka utnyttja den överlägsna
teknologin i Väst och kompensera för
det ringa försvarsdjup, som råder om
WP anfaller i Centraleuropa. Genom att
använda sofistikerade övervaknings- och
vapensystem, kan slagfältet utvidgas i
djup och tid för att möta fiendens andra
echelong, "folow-on forces", innan de
kan föras fram till frontlinjen." Detta
koncept betyder att man måste förstöra
viktiga kommunikationer såsom järnvägar, broar, väg- och järnvägskorsningar
för att skapa förseningar samt koncentrationer av förstärkningsförband och
underhåll. Koncentrationerna kan sedan
anfallas och förstöras i de flaskhalsar
som skapats.
FOFA-konceptet kan komma att påverka Östersjön på två sätt . För det första kan WP komma att lägga större vikt
vid sjötransporter för att understödja
centralfronten. Kommunikationslin jerna
till sjöss är svårare att slå ut än t ex järnvägar och har mycket större kapacitet.
Moderna roll-on roll-off fartyg med lastramper kan urlasta, även när kajen är
svårt skadad. Nya hamnkonstruktioner i
sovjetiska Östersjöhamnar och i Östtysk-

land kan vara ett tecken på sjövägarnas
ökande betydelse.
För det andra kan NATO:s marina
styrkor dra fördel av FOF A genom att
utnyttja eller få understöd från nya övervaknings- och vapensystem . Detta betyder att mål som tidigare inte kunnat
upptäckas , anfallas eller förstöras kan
hotas i framtiden . I Östersjön, kan insatserna komma att omfatta anfall på
WP amfibiestyrkor i deras ilastningshamnar. Detta kan kort sagt kallas det
marina FOFA, utförd mot en utvald del
av WP andra echelong. 25
Slutligen kan ett mänskligt element
återfinnas i den högteknologiska maritima strategin och FOFA-konceptet,
nämligen specialförband. Under Falklandskriget använde brittiska marinen
kommandostyrkor för spaning , attacker
och målangivning. Specialförband kan
t ex stödja operationer inom en marin
krigsskådeplats genom att anfalla
nyckelinstallationer i land."
Sålunda kan FOFA-konceptet för att
komplettera de mer sårbara landkommunikationerna komma att skapa ett behov av tidig WP kontroll över Östersjön
så att sjöförbindelserna skall kunna säkras. FOFA teknologin kommer emellertid att ge NATO ökad förmåga att bestrida kontrollen genom de förbättrade
möjligheterna att anfalla starkt försvarade flygfält och hamnanläggningar.

Sovjetunionens strategiska
ledningssystem
Sovjetunionen ändrade sin strategiska
ledningsorganisation i slutet på 1970och i början av 1980-talet." Från att
ha haft en central ledning av varje enskild front , marin och luftförsvarsdistrikt
skapades ett nytt koncept med integrerade ledningsstaber för olika krigs-

skådeplatser (teatre voennykh deystviyTVD).
Omorganisationen gjordes inte bara
för att minska antalet underställda förband utan också för att främja principen
om
försvarsgrensintegrerade
operationer." Europeiska TVD framgår av bild 2. 29 Gränserna mellan olika
TVD kan antingen vara fasta eller variabla. De kan gränsa till varandra eller
vara överlappande .30 När man från
marin utgångspunkt ser på gränserna är
det mest anmärkningsvärda att innanhaven, Östersjön , Medelhavet och Svarta Havet, är delade mellan olika TVD .
Nordsjön och Engelska Kanalen är
också skilda från Atlanten . Detta beror
uppenbarligen på den dominans landkrigföringen har i sovjetisk krigskonst .
Indelningen ger också ett intryck av att
Sovjetunionen ser på strategiska sund
mer som en barriär med vilken man kan
stänga av vissa operationsområden, snarare än som en viktig kommunikationsled .1' Om inriktningen däremot är integrerade operationer för att ta terräng
och upprätta barriärer över de strategiska förträngningarna har TYD-indelningen fördelar.
I Östersjön kan emellertid flera frågor
ställas. Den norra delen av Östersjön
tillhör nordvästra TVD .32 Sovjetiska
Östersjömarinen är underordnad chefen
för västra TVD. 33 Betyder detta att
norra delen av Östersjön, Bottniska viken, inte är operativt intressant i sovjetiska ögon , eller överlappar gränserna så
att chefen för Östersjömarinen har det
operativa ansvaret för hela Östersjön?
Den senare åsikten är mest trolig och
stöds av det faktum att ingen chef eller
TVD
Nordväst
har
stab
för
identifierats ." I händelse av sovjetiska
operationer mot norra Skandinavien, inklusive Finland och norra Sverige , kan
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Bild 2.

ledningsförhållandena bli mycket komplicerade, särskilt som den omfattar mer
än en front och enheter från både Norra
och Östersjömarinerna. Ett sätt att lösa
ett sådant ledningsproblem är att sända
en ledningsgrupp från generalstaben till
området."
En annan fråga som måste behandlas
är förhållandet Östersjön och Nordsjön.
Båda områdena synes höra till TYD
Väst. Vid en första anblick ser det mera
naturligt ut att Nordsjön skulle tillhöra
Norra Marinen. Fartygen har bättre access från norr och styrkorna kunde samordnas mellan Nordsjön, Norska Havet
och Atlanten.
Vid en närmare analys stöder ett antal
faktorer, inte bara den försvarsgrensintegrerade tanken, den motsatta åsikten.
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Nordsjön. 36 Östersjömarinens bombflygregementen kan från sina baser i
västra Sovjetunionen lättare nå Nordsjön än regementen baserade på Kolahalvön. Det är troligen ingen tillfällighet, att Östersjömarinen har Backfireregementen men inte Norra Marinen .
Backfire-planen är mer lämpade för att
penetrera det tätare luftförsvaret NATO
har i Centraleuropa. Slutligen är Nordsjön ett viktigt område för NATO:s förstärkningar och för underhåll till Centralfronten och till BALT AP .37 På
detta sätt kan sovjetiska marina operationer i Östersjön, Östersjöutloppen och
Nordsjön samordnas med andra operationer inom TYD Väst för att åstadkomma största möjliga effekt mot NATO .

De huvudsakliga marina styrkor som
skulle insättas i Nordsjön, åtminstone tidigt i en konflikt, skulle vara dieseldrivna ubåtar, dolt utlagda minor och
bombflygregementen.
Minutläggning
med handelsfartyg och gruppering av
ubåtar måste göras innan ett krig bryter
ut, när det ännu är möjligt att passera
genom Öresund och Bälten . Ubåtarnas
långa uthållighet i kombination med ett
snabbt genombrott på Centralfronten
till Nordsjökusten skulle bidra till att
vidmakthålla stridsvärdet på styrkan.
Om man betänker det stora avståndet
för dieseldrivna ubåtar, är det andra alternativet, att utnyttja styrkor från norra Marinen , en sämre lösning. Marina
styrkor från Östersjömarinen grupperas
också med regelbundna mellanrum i

Enligt sovjetisk militärdoktrin är för försvarsgrenarna integrerade operationer
en väsentlig del i modern krigföring.
Den sovjetiska marinens åsikt om mer
självständiga operationer tog slut i och
med Amiral Gorsjkovs pensionering
1985. Sålunda kan de sovjetiska marinerna förväntas samverka mer med och direktunderstödja andra styrkor inom
TYD än vad som är brukligt i västliga
mariner.
Den mest traditionella marina försvarsgrensintegrerade operationen är
amfibieoperationen. Under senare delen
av 1970-talet och början av 1980-talet
ökade antalet och storleken på Sovjetunionens och WP:s amfibieövningar , särskilt i Östersjön. 38 Luft- och sjöburna
anfall spelar en alltmer betydelsefull roll
i sovjetisk planering av operationer på
djupet vid TYD-krigföring. Så till exempel skulle vid kustoperationer amfibielandstigningar samordnas med luftlandsättningar. Dessa attacker kan riktas
mot strategiska mål inom en krigs-

skådeplats eller ske som direkt taktiskt
understöd till framryckande fronter eller
armeer. ZAP AD 81 har lovordats såsom
varande en milstolpe i sovjetisk militär
vetenskap . I denna övning användes
rörliga pansargrupper , luftlandsättningar och amfibieföretag så djupt in i fiendens bakre områden som var operativt
möjligt. 39 strategiska mål inom en
krigsskådeplats kan vara att ta viktiga
politiska, industriella och militära centra , att besätta viktiga marina sund, eller
att etablera en andra front för att tvinga
vissa nationer inom NATO att dra sig ur
kriget. På den taktiska nivån kan målen
vara att ta öar, marina sund, viktiga
hamnar och marina baser eller de delar
av fiendekusten som behövs för kommande landoperationer. 40
I det koncept som rör operationer på
djupet kan också andra aktioner t ex
specialoperationer med Spetsnaz-förband användas. Överraskande anfall och
sabotage mot nyckelmål kan antingen
utföras separat för att slå ut t ex kärnvapen eller som en del i ett större anfall.
Mycket litet har publicerats om sovjetiska marina diversionsförband. Svenska
rapporter rörande ubåtskränkningar på
svenskt territorialvatten tyder på använd
av konventionella ubåtar, miniubåtar
och dykare . Dessa kränkningars karakteristika och mönster antyder, att de är
förberedelser för krigsoperationer med
diversionsför band ."
I överensstämmelse med det försvarsgrensintegrerade konceptet kan även icke-marina styrkor användas för marina
uppgifter. Armen kan t ex ta kustområden längs ett strategiskt viktigt sund, vilket kan medverka till sjöherravälde över
det bakomliggande innanhavet. Flygstyrkor stödda av markrobotförband kan
också försvåra sjötransporter genom att
anfalla hamnar, som skall ta emot sjö-
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transporterade förstärkningar.
I huvud TYD:t, centralfronten i Europa, kommer de marina styrkorna sannolikt att användas i en underordnad roll
till markstridskrafterna. Så till exempel
kan landstigningsfartyg, om det skulle
visa sig nödvändigt, användas till att
transportera militär utrustning, t ex nya
stridsvagnar, från Sovjetunionen till
Östtyskland .42

Marina koncept och handlingsmöjligheter
Enligt traditionellt västligt synsätt på
WP :s koncept i Östersjön, avser Sovjetunionen besätta Östersjöutloppen , röja
minfälten och låta Östersjömarinen stäva ut i Nordsjön för att förena sig med
Norra Marinens styrkor. 43
En sådan bedrift skulle många gånger
överträffa tyska marinens "Operation
Weseriibung" (anfallet mot Norge) under YK II. Om man tittar närmare på
konceptet avslöjas flera svagheter. Den
första rör flyget. I synnerhet inom begränsade farvatten spelar flyget en avgörande roll för kontrollen över havet.
NATO :s flygstridskrafter, inte bara i
Danmark utan även i södra Norge och
Storbritannien, måste således neutraliseras. Detta måste ske samtidigt
som kampen om luftherraväldet på Centralfronten pågår. Dessutom skulle WP:s
styrkor behöva besätta större delen av
danskt territorium, för att minröjningen
skall kunna genomföras utan avbrott.
Slutligen måste man slå NATO marina
styrkor inklusive ubåtar i Östersjön och
ytfartyg i utloppen. Efter att ha åstadkommit detta , skulle sovjetiska Östersjömarinen vara tvungen att möta NATO-styrkor baserade i Nordsjön och det
osäkerhetsmoment för sovjetiska operationer, som N A TO :s hangarfartygsgrupper i Atlanten utgör.
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Nyligen har några analytiker hävdat,
att ett barriärkoncept vore ett mer realistiskt alternativ för WP. 44 Det huvudsakliga målet är inte att bryta sig ut
ur Östersjön utan att stänga Östersjön.
Ett sådant koncept skulle bli mindre
kostsamt för Sovjetunionen och skulle
överensstämma bättre med den försämrade oceangående förmågan, som
Östersjömarinen har fått. En sådan operation skulle kräva, att WP ockuperade
Schleswig-Holstein och delar av Danmark, lade ut minor i sunden och slog ut
danskt luftförsvar. På så sätt kan
NATO:s marina styrkor drivas ut ur Östersjön eller , om de kvarblir i det slutna
havet , svältas ut. Barriären skulle hjälpa
WP att få kontroll över Östersjön, och
den skulle också öppna en flygkorridor
till Nordsjön . Det finns flera möjligheter
inom detta koncept, som också skulle
kunna utnyttjas.
Ett alternativ kan vara, att Nordsjön
infilteras med lätta ytattackstyrkor, sannolikt genom Kielkanalen, 45 med ubåtar och marinflyg för att förhindra , att
vitala förstärkningar till NATO tillförs
via Nordsjöhamnar. Ett annat alternativ
kan vara att barriären hålls, men att sunden öppnas i ett senare skede av kriget. I
ett långt konventionellt krig kan detta
bli mycket betydelsefullt, eftersom 50 %
av de sovjetiska varven finns
Östersjön."'
För att få kontroll över Östersjön måste TYD-staben lösa ytterligare två problem, oavsett vilket av de två koncepten
som väljs . NATO kommer förmodligen
att ständigt ha 15-20 ubåtar grupperade
i Östersjön under kriget. Dessa ubåtar
måste anses ha åtminstone fyra veckors
uthållighet. Även om de inte understöds
av andra NATO-styrkor, utgör de ett avsevärt hot mot WP:s sjöförbindelser.
Särskilt under den tid då sjötransporter

till Centralfronten kan vara avgörande.
Hotet kan bara mötas med ubåtsjakt.
Eftersom WP-marinerna har inriktats
särskilt på ubåtsjakt kan NATO-hotet
sannolikt bemästras, om NATO-ubåtarna tvingas operera självständigt och utan
understöd . Detta skulle emellertid betyda, att en betydelsefull sovjetisk styrka
måste hållas kvar i Östersjön åtminstone
under den första månadens krig, vilket
skulle lämna färre stridskrafter kvar för
en eventuell utbrytning till Nordsjön.
De neutrala länderna Finland och
Sverige måste också tas med i beräkningen. Kan man lita på deras neutralitet?" Hur kommer de att reagera om
NATO-styrkor söker skydd eller försöker fylla på förråd i neutrala hamnar,
sovjetiska bombflygplan flyger över deras territorium , eller om kryssningsrobotar kränker deras luftrum?
Operationer i TYD nordväst kan naturligtvis bli avgörande i denna fråga,
om neutralt territorium kränks i dessa
operationer. Även om WP-styrkorna
strikt respekterar neutralt territorium ,
måste styrkor hållas i reserv för oväntade händelseutvecklingar. P g a detta
kan ett annat alternativt övervägas: att
avlägsna hotet. Då skulle ett överraskande anfall kunna insättas för att förstöra vitala flyg- och sjöstridskrafter,
med hjälp av divisionsförband , flyganfall
och dold minutläggning." Detta blandat med politiska löften och militära hot
kan kanske få de sovjetiska planerarna
att tro, att de kan hålla de neutrala staterna utanför kriget trots en sådan attack. Från ett kontinentalt perspektiv
skulle ett tidigt krig med Sverige och
Finland vara synnerligen ofördelaktigt
för WP, eftersom det skulle ändra styrkeförhållandena och öppna sjöflanken
för operationer mot Centraleuropa. 49
NATO:s koncept i COMBALTAP-

området är att stänga och försvara Östersjöutloppen med minfält, ytaHackstridskrafter och kustbatterier. Detta
försvar kommer emellertid att vara ett
försvar på djupet som börjar vid WP:s
hamnar."' Ubåtar med minor och torpeder i samverkan med marinflyg kan
operera över hela Egentliga Östersjön.
Ubåtar kan skyddas med flyganfall mot
WP :s ubåtsjaktstyrkor, och offensiva
minfält kan skyddas med attacker mot
WP:s minröjningsförband. I denna situation kan svagheten i NATO :s försvarssystem visa sig vara landfronten i
Schleswig-Holstein och Jylland . Även
om den första attacken kan hejdas, kan
WP-styrkorna successivt framgruppera
ett antal nya divisioner i denna
riktning." Försvaret skulle då bli beroende av hur fort förstärkningar anländer.
Om NATO:s överkommando är villigt
att förstärka COMBALT AP med starka
marinkårs- och armetörband även vid
betydande motgångar på Centralfronten, skulle området kunna användas för
en större motoffensiv. Marina operationer på de utsatta flankerna erbjuder
möjligheter att slå tillbaka sovjetiska
styrkor i Centraleuropa. 52 N A TO: s
sjöstridskrafter kan härvid från krigets
inledningsfas välja ett annat koncept för
Östersjön . I stället för att endast försöka
bestrida WP kontroll över havet, kunde
de försöka uppnå kontroll över åtminstone
södra
delen
av
Egentliga
Östersjön. 53 styrkorna och teknologin
bakom USA:s maritima strategi och FOFA gör ett sådant alternativ möjligt.
Operationerna skulle behöva omfatta
aggressiva och omfattande anfall med
kryssningsrobotar och andra flygburna
stand-off vapen mot flyg- och marinbaser, blockering av hamnar med minor
och bekämpning av WP :s marina styrkor
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till sjöss. USA :s innehav av kryssningsrobotramper till sjöss kommer att öka
från 500 år 1986 till 2 500 år 1990."
Bombflygplan som B-52 och B-1 , utrustade med kryssningsrobotar och landbaserade konventionella robotar i Europa kompletterar den sjöbaserade arsenalen.
Ett förslag är att ubåtar utrustade
med kryssningsrobotar skulle kunna utföra offensiva aktioner djupt in i fiendens bakre områden från djupområdet
söder om Norge. 55 En sådan gruppering är möjlig, men i inledningsskedet
av en konflikt vore det fördelaktigare att
gruppera ytaHackgrupper i Nordsjön och
hangarfartygsgrupper i närheten av de
brittiska öarna , medan attackubåtarna
utför operationer längst i norr . Dessa
områden är mindre utsatta för sovjetiskt
flyg- och ubåtshot än Norska Havet. De
är också utmärkta områden för att insätta attacker in i Östersjön.
Om WP :s amfibiestyrkor kan förstöras innan de lämnar hamn , vilket är
avsikten, 56 skulle NATO :s handlingsfrihet öka betydligt. Detta skulle öka säkerheten för de danska öarna och därmed förbättra möjligheterna till fortsatta operationer. En ökad handlingsfrihet
skulle också kunna erhållas, om neutralt
territorium kunde disponeras för basering av sjö- och flygstridskrafter. En
marin offensiv i Östersjön skulle t o m
kunna driva tillbaka de större sovjetiska
marina enheterna in i skydd av Finska
Viken enligt tidigare känt historiskt
mönster .
En sådan offensiv marinstrategi från
NATO kan bemötas med en spridningstaktik . Om man går till en sovjetisk militär ordlista, är ett spridningsområde för
fartyg " en del av kusten , inom gränserna
för en marinbas' operationszon , utrustad
för spridd förtöjning av fartyg .""
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Spridningsområden som dessa kan sannolikt återfinnas i Danzigbukten, Rigabukten och Finska Viken . Med dagens,
och i synnerhet morgondagens, teknologi vad beträffar övervakning och vapen, skulle denna taktik troligen inte ge
tillräckligt skydd. En mycket större
spridning är sannolikt nödvändig.
Sålunda kan de finska och svenska
kusterna med sina vidsträckta skärgårdar visa sig vara attraktiva för Sovjetunionen
som
spridningsområden."
Om sådana planer kan genomföras beror
på om det lokala försvaret kan neutraliseras och om de spridda styrkorna kan
underhållas . Enligt internationella neutralitetskonventioner får endast tre krigsfartyg från samma nation samtidigt besöka neutrala hamnar under krigstid. 59
Tiden är också begränsad. Demilitariserade områden, som t ex Åland, är inte
tillåtna för militära styrkor. Varje försök
att kringgå dessa internationella konventioner skulle enligt nuvarande insatsregler mötas med väpnat motstånd både
i Finland och Sverige .
Den slutsats man kan dra av detta är
återigen, att det skulle vara fördelaktigt
för Sovjetunionen att tidigt oskadliggöra
neutrala flyg- och sjöstridskrafter.
Det finns ytterligare sovjetiska marina
handlingsmöjligheter i Östersjön som inte får glömmas bort. Operationer i TYD
Nordväst skulle kunna innefatta finskt
och svenskt territorium . Om Sovjetunionen genomför en storoffensiv genom
Finland och Sverige mot Norge , kan
amfibieoperationer i Östersjön komma
att spela en viktig roll. Om man fö ljer
doktrinen med integrerade operationer
och utför amfibielandstigning bakom
fiendens försvarslinjer, skulle motståndet kunna brytas och offensiven få ett
hastigare förlopp. Landstigningar kan
härvid ske i Finska Viken och Bottniska

Viken . Sovjetiska Östersjömarinen skulle behöva skydda landstigningar och underhållsvägar. Ett storanfall mot norra
Skandinavien behöver underhållas med
sjötransporter från Baltikum så långt
norrut som till Bottniska Viken . Underhåll landvägen från Leningrads milo genom norra Finland och Sverige till Norge
skulle vara för lätt att slå ut, i synnerhet
som förbindelserna är relativt få och i
många fall av låg kvalitet .
I stället för att de neutrala staterna
engageras samtidigt som ett storkrig pågår mellan WP och NATO , är en annan
handlingsmöjlighet tänkbar. Principen
för operationer på djupet skulle kunna
överflyttas till Östersjön och skandinaviska halvön , genom att en front öppnas
i Sverige innan svenska försvaret är mobiliserat. Om stor inledande framgång
kan uppnås, skulle detta kunna hota hela
NATO:s norra flank, och därigenom
omintetgöra USA:s hot mot Norra Marinen och den arktiska bastionen."' En
sådan operation skulle kunna omfatta
överraskande anfall mot svenska flygoch marinstridskrafter samt luftlandsättningar och landstigningar. De senare
skulle mer likna Operation Weseriibung ,
dvs en operation mot ett stort antal
hamnar efter kusten, snarare än ett
koncentrerat anfall mot en försvarad
strand. De senaste parlamentariska försvarsbesluten både i Finland och Sverige
har betonat nödvändigheten av högre
beredskap . Den ökande strategiska betydelse som det nordiska området har
fått och den militära uppbyggnad som
pågår i de omgivande länderna har bidragit till dessa beslut.
Ett annat WP-alternativ i en försvarssituation skulle kunna omfatta operationer mot öarna i Östersjön . Gruppering
av system för tidig förvarning på Bornholm , Gotland och Åland skulle för-

bättra sovjetiskt luftförsvar , i synnerhet
mot lågt flygande mål. Sådana aktioner
skulle kunna genomföras för att möta ett
ökande hot från NATO:s kryssningsrobotar. Ytterligare utveckling av markhaskerad radar och förbättrade luftburna system för tidig förvarning gör
dock ett sådant alternativ mindre attraktivt i framtiden.

stutsats
Östersjön har under lång tid haft en större koncentration av marina styrkor i förhållande till sin yta än något annat område i världen. Hotet under senare tid har
emellertid varit litet , eftersom spänningen har varit låg i jämförelse med andra
områden . De neutrala länderna Sverige
och Finland har också bidragit till denna
relativt stabila situation.
Atlanten är nyckelelementet i NATOalliansen. Sedan NATO grundades har
det dominerande marina intresset varit
att säkra sjöförbindelserna över Atlanten. NATO :s marina intresse för innanhav som Östersjön minskade , när
den strategiska rollen med kärnvapeninsatser från hangarfartygsbaserat flyga
avvecklades . Sedan dess har det huvudsakliga intresset i Östersjön legat på
kontroll och försvar av Östersjöutloppen.
Sovjetunionen har länge haft som mål
att dominera Östersjön. Den sovjetiska
uppbyggnaden av Östersjömarinen efter
VK II, särskilt vad gäller den amfibiska
kapaciteten, jämte olika sovjetiska förslag att stänga Östersjön för flottor utanför Östersjöområdet styrker detta intresse.
Kontrollen över Östersjön har nyligen
blivit ännu mer betydelsefull. Från Sovjetunionens perspektiv har Östersjön blivit mer intimt integrerad med Centraleuropa och TYD Väst. Denna integre-
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ring består av förändringar i det sovjetiska strategiska ledningssystemet och i
nya operativa doktriner. NATO:s framskjutna försvarsstrategi och dess taktiska
koncept att slå mot stridsfältets djup
kommer sannolikt att förstärka en sådan
integration. Därför har Östersjöns strategiska betydelse ökat för Sovjetunionens del. En ökad betydelse för den ena
parten brukar emellertid betyda , att den
andra parten reagerar. Teknologin kommer också att ge NATO kapacitet att bestrida sovjetisk kontroll över Östersjön.
Om NATO väljer att engagera sin kapacitet för en sådan strategi, är emellertid
en öppen fråga .
I norr överlappar de strategiska intressena varandra. Den sovjetiska Norra
Marinens enorma tillväxt , särskilt när
det gäller strategiska ubåtssystem, har
gradvis utvidgat Sovjetunionens säkerhetszon till att sträcka sig över större delen av Nordeuropa med omgivande havsområden. Utmaningar som den amerikanska marina strategin, hotar inte bara
de strategiska styrkorna utan också sjöflankerna i centrala och norra Europa,
och kommer definitivt att öka hela områdets strategiska betydelse varav Östersjön är en del.
Detta innebär att nya operativa koncept måste övervägas på båda sidor.
Taktiska och tekniska nyheter måste utnyttjas och svagheter i den presumptive
fiendens försvarssystem måste identifieras. Bevis för denna ökande strategiska betydelse kan ses i form av förhandslagring av militär utrustning, ökad marin
närvaro , marina övningar och ubåtskränkningar. För de neutrala länderna är
det betydelsefullt att ha ett starkt, väl

avvägt försvar. Svagheter särskilt i det
neutrala sjö- och luftförsvaret kan avsiktligt eller oavsiktligt komma att utnyttjas i en utvidgad konflikt och på så
sätt äventyra ländernas neutralitet och
säkerhet.
Ett sista område där Östersjön kan få
stor betydelse är för basering av medeldistanskärnvapen . Man har redan börjat
utnyttja kryssningsrobotar med kärnvapenkapacitet både i den amerikanska
och den sovjetiska marinen. Antalet sådan sjöburna vapen kommer att öka dramatiskt under de närmaste fem åren.
Överenskommel sen i Geneve rörande
tillbakadragande och förstöring av landbaserade kärnvapenrobota r i Europa
och i västra Sovjetunionen, kan leda
fram till sjöburna alternativ , när det gäller basering av dessa vapen i Europa.
NATO:s marinstridskrafte r kan nå
mål inne i Sovjetunionen med kryssningsrobotar från nästan hela västra Europa. Sovjetiska styrkor måste emellertid för att nå sina mål grupperas i innanhav som Östersjön och Svarta Havet,
eller i de mer osäkra områdena som
Norska Havet och Medelhavet.
Östersjön kan sålunda bli ett vitalt
område för sovjetisk gruppering av
kryssningsrobotar i ubåtar och på marinflyg. Sovjetiska Östersjömarinen har
redan med sina Golf II och Juliett-ubåtar
en begränsad kärnvapenkapaci tet. En
modernisering och utökning av denna
styrka skulle ytterligare öka Östersjöns
strategiska betydelse. Bortsett från detta kan Östersjön komma att bli en viktig
försvarszon mot det ökande hotet från
kryssningsrobotar.
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