Debattunderlag inför kvällen 2013-09-02
(del av kommande TiS nr 3/2013)

Underlag för marin debattkväll på
FHS 2013-09-02
Bifogade artiklar kommer, utom vad avser Henrik Mandéus artikel att införas i
det under septemer utkommande tredje numret av Tidskrift i Sjöväsendet (Mandéus artikel var införd i TiS nr 4 2012).
Artiklarna utgör grunden för måndagens debattkväll och Henrik Mandéus och
Christian Hoas kommer själva att presentera sina artiklar och de argument som
ligger bakom. Anton Sjödin, som är elev på Officersprogrammet och för närvarande på SSS, har inte möjlighet att närvara och Anders Persson är till sjöss med
HMS Helsingborg.
Debatten kommer att vara fri och givetvis kunna beröra andra ämnen än de som
presenteras men vi kommer inledningsvis att säkerställa att författarna ges det
debattutrymme som deras ansträngningar med sina artiklar förtjänar.
En genomläsning av artiklarna inför debattkvällen rekommenderas.
Varmt välkomna!
Thomas Engevall
Ordförande Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Kapten
HENRIK MANDÉUS

Kapten Henrik Mandéus tjänstgör till vardags som YSO (Ytstridsofficer) på HMS Sundsvall på 41.Korvettdivisionen.

Vägskäl för ytstriden
Hur skall framtidens flotta se ut och vad skall vi ha den till? Frågorna är relevanta
både för skattebetalare, politiker och framför allt personalen som jobbar i den. Svaret på frågan vad vi skall ha den till skulle ju kunna formuleras som det vi alltid haft
den till, sjöfartskydd, hävdande av territoriell integritet, underrättelseinhämtning,
anfall, eskort, ubåtsjakt med mera. Hur framtidens flotta däremot skall se ut och
varför tänkte jag reflektera lite kring nedan. Då våra ytstridsfartyg är våra mest
flexibla enheter tar jag mig med författarens frihet också rätten att begränsa mig
till just ytstridsfartyg.
Om man räknar antal ytstridsfartyg [se
illustration på omstående sida] så har
trenden varit mycket tydlig med en stark
nedgång sedan toppen på 1960- och
1970-talen. Antal som bara för tio år sedan ansågs vara ett absolut minimum för
att bibehålla uthållighet och förmåga är
nu underskridna med råge. Operativa har
Flottan idag fyra robotbeväpnade korvetter av Stockholms- och Göteborgsklass.
När korvett typ Visby är slutlevererad har
tanken fram till nyss varit att ytstridsflottan skall bestå av sju korvetter av
Visby- samt Gävleklass (två modifierade
Göteborgskorvetter) fördelade på två korvettdivisioner. Samtidigt så kan man inte
hävda att förmågan att verka totalt har
ökat i motsvarighet med minskningen av

kölar. De nya korvetterna har bättre sensorer än sina föregångare men de offensiva vapnen (Robot 15 Mk II, Torped 45) är
fortfarande av samma typ och antal per
skrov som tidigare. Även de defensiva
systemen är i stort sätt desamma (57 mm
akan). Det innebär att den sammantagna
förmågan, hur vi än räknar, de facto har
sjunkit även om de enskilda fartygen är
mer flexibla än någonsin. Sårbarheten är
också uppenbar ju färre kölar vi har. Att i
en stridssituation slå ut till exempel tre av
våra ytstridsfartyg innebär en reducering
av vår stridsförmåga med 50 %.
Kan Flottan i framtiden räkna med
utökad förmåga och/eller fler antal ytstridskölar? Kommer vi behålla status
quo alternativt se en minskning? Svaret
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Författarens illustration. Källa: boken Örlogsfartyg
på dessa frågor kan nog bara våra politiker och de högsta ansvariga inom Högkvarteret svara på. Förmågan vi skall ha
styrs ju främst, i en idealvärld, av behov
och aktuell hotbildsanalys av omvärlden.
Vilka är då behoven? Då försvarsmaktens unika förmåga som myndighet är
att bedriva väpnad strid så har Marinens
högsta företrädare brutit ned detta till att
vi skall kunna bedriva strid mot en högteknologisk motståndare och vinna den.
Varför skall vi vinna mot vår motståndare? När vi talar om krig och rena stridssituationer är det ju självklart att den sida
som fortfarande har förmågan kvar när
den andra är utraderad eller besegrad på
annat sätt, har ett övertag och kan således
kallas vinnare.
Även vetskapen om att en motståndare
är överlägsen eller har kapaciteten att all4

varligt skada egna enheter eller intressen
utan motåtgärder blir i sig ett säkerhetspolitiskt verktyg för den överlägsne och
en faktor att ta hänsyn till för den underlägsne. Slutsatsen måste vara att ett land
som Sverige med betydande ekonomiskt
utnyttjande av haven runt omkring oss
samt en ambition att vara självständigt
måste ha någon form av förmåga att
hävda våra intressen till havs samt att i
en skarp situation ha tillräcklig förmåga
att pro- eller reaktivt verka med militär
förmåga.
Varför skall denna militära förmåga
då hanteras av ytstridsfartyg? Genom sin
flexibilitet att verka samtidigt eller vid
olika tidpunkter i tre dimensioner (under
ytan, på ytan och i luften) i kombination
med uthållighet utgör ytstridsfartygen
verkliga multiverktyg för staten. De kan

Utvecklingen går sakta men säkert ifrån de nuvarande vapnen ombord på svenska
fartyg såsom Torped 45 och RBS 15 MK 2 (på bilden). Foto: FMV.
snabbt flyttas dit behoven är alternativt
dras undan för att spara resurserna. Denna flexibilitet är svår att uppnå med både
land- och flygstridskrafter. Detta förutsätter ju dock att sensorer, förmågor och
vapen, för att verka i alla tre dimensionerna, är lika bra men helst bättre än den
potentiella motståndarens. Särskilt om
motståndaren uppträder i förband med
överlägsenhet i antal måste vi kompensera detta med överlägsenhet i förmåga
som väger upp obalansen.
För att komma dit måste vi satsa på
att få informationsöverlägsenhet, det
vill säga i mesta möjliga mån ha bättre
koll på vår motståndare än vad den har
på oss. För att vinna denna duell finns en
hel rad av förmågor som man kan utrusta
fartygen med. Smygförmåga, sensorer,
länksystem för att utbyta måldata med
andra enheter samt telekrigsfunktioner
är alla förmågor som antingen utökar vår
förmåga eller minskar motståndarens.
Här är vår förmåga god med internationella mått mätt. Tyvärr räcker det inte
bara att ha ett informationsövertag utan

till syvende och sist landar det på kompententa verkanssystem för att bekämpa
motståndaren rent fysiskt. Här börjar vi
dock halka på efterkälken.
Tittar man på våra nordiska grannar
har de samtliga moderna luftvärnsrobotsystem på sina enheter av olika klass.
Sverige har inget fartygsbaserat robotluftvärn och får således sitta och vänta
på att upptäckta lufthot i form av robotar
eller flygplan kommer tillräckligt nära
för att vi skall kunna verka med våra
kanoner. Detta är ett föga modernt sätt
att skydda sig eller mota bort fientliga
flygplan och helikoptrar på. Den duellen
kommer vi inte vinna. Tyvärr är de konkreta planerna på att rätta till denna brist
vilande eller ingår som en förhoppning i
skissade framtida ej finansierade fartygssystem.
Vad gäller de tunga ytstridsvapnen
har vi idag ett hyfsat dugligt sjömålsrobotsystem i form av Robot 15 MkII men
som kommer att behöva omsättas inom
en nära framtid på grund av sin stigande
ålder. Här pågår dock studier för att få ett
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framtida gemensamt system med flygvapnet.
För att bekämpa ubåtar med någon
form av framgång behövs ett för våra
förhållanden lämpligt torpedsystem.
Även här måste den befintliga Torped 45
omsättas i närtid men av för mig svårförklarliga skäl har beslut om anskaffning
skjutits upp ett antal gånger. Slutsatsen är
att ett helhetsgrepp om Flottans bekämpningsförmåga måste tas där alla delkomponenter ses som system med syftet att
totalt öka förmågan. Samverkan med
flygvapnet inom sjömålsbekämpning och
luftförsvar av sjöstyrkor måste också utvecklas än mer och framför allt övas i
högre grad.
Om vi beaktar ovanstående och dessutom som jag anser att vi måste, utöka
vår förmåga beroende på en osäkrare omvärld med marin upprustning i vårt närområde, hur går vi då framåt? Jag anser
att vi först i Marinen måste ha en idédebatt som är öppen och allomfattande. Vad
är vi ålagda att göra? Hur löser vi våra
ålägganden idag? Hur skall vi lösa dem
om tio år? När vi ställt dessa frågor och
internt kommunicerat relevanta svar så
att alla anställda är med på vad som skall
göras måste vi gå ur vår bubbla och kommunicera för skattebetalare och politiker
vad vi är bra på och var våra svagheter
ligger. Det kan tyckas vara känsligt att i
militära sammanhang avslöja sina svagheter. Jag menar dock att vi ärligt skall
redovisa var de övergripande luckorna
i vår förmåga finns. Om vi inte gör det
kommer vi aldrig att få gehör eller legitimitet för eventuella önskemål om vapensystem eller fartyg.
Vi skall inte bli opinionsbildare utan
folkbildare vad gäller marina frågor. Ingen annan kommer annars göra det. Vid en
snabb gallup, i min i marina frågor rela6

tivt bevandrade bekantskapskrets, var det
ingen som trodde att vi snart kommer ha
så få som sju kvalificerade fartyg kvar.
Jag tror att det är en ganska sann bild i
allmänhet. Jag tror inte att svenska folket
förstår hur liten flotta de har köpt.
Vad som med sittande regering är
mycket tydligt är att Försvarsmakten som
helhet ej kan förvänta sig en anslagsökning. Flygvapnets modernisering kommer med stor sannolikhet att påverka
Flottans materielförsörjning negativt. Vi
kommer att behöva prioritera mellan teknologi och antal kölar i framtiden. Vilken
väg skall vi välja där? Vi måste diskutera
detta och sedan tydligare formulera en
marin idé. För att kompensera för litet
antal måste de få enheter man istället väljer vara så pass kvalificerade att de rejält
kompenserar för sitt fåtal. Det är uppenbart att ett relevant självskydd behövs för
att kunna verka med alla andra vapensystem. Väljer vi vägen med fler men billigare fartyg måste vi kompensera deras
svagheter med andra medel som till exempel taktikutveckling. Vad som är rätt
väg att gå vet jag själv inte idag.
Jag anser dock att Flottans ytstridsfartyg idag är både för få och för svaga
förmågemässigt. Vi kan dock inte gå till
politiker och be om fler och häftigare
system om vi inte har bred förankring
för de marina frågorna hos skattebetalare och politiker samt en förståelse för
dagens svagheter i förmågan hos Östersjöns största kuststat. Folkbildningen i
dessa frågor kan inte vänta men vi måste
formulera oss väl. Vi har som flera så
kallade försvarsbloggare visat, en historisk chans att med ganska enkla medel
få genomslag för ett marint budskap via
främst sociala medier. Så låt oss spotta i
händerna, formulera oss tillsammans och
sedan sätta framåt högsta.

Örlogskapten
CHRISTIAN HOAS

Christian Hoas är reservofficer och nybliven örlogskapten efter att ha läst Taktisk Stabskurs 12-13 på Försvarshögskolan.
Från maj till augusti i år tjänstgjorde Hoas ombord på den
portugisiska fregatten NRP Álvares Cabral som Battle Watch
Captain på FHQ EUNAVFOR Operation Atalanta.

En svensk modell för marina operationer
Varför nästa ytstridsfartygsanskaffning bör innebära en
återgång till fler, men mindre fartyg
To be strong everywhere, we have made ourselves weak
everywhere. Let us no longer be astonished then that,
in spite of milliards spent, our naval power decreases.
– René Daveluy, The Genius of Naval Warfare, 19101
Marinstridskrafterna ska kunna föra väpnad strid samt verka i alla konfliktnivåer
under alla på svenskt territorium förekommande miljöbetingelser. Därutöver ska
insatser kunna ske i närområdet, Europa och globalt och under varierande terrängförhållanden samt i urbaniserad miljö med förstörd och/eller lågt utvecklad infrastruktur under varierande årstider, väder och ljusförhållanden med ett begränsat
stöd från värdnationer. Marinens förmåga till graderad verkan ska […] utvecklas
för att kunna verka i alla konfliktnivåer. Förmågan till väpnad strid ska i alla dimensioner […] utvecklas.
– Marinens utvecklingsplan 20132

Inledning

I sanningens namn är vi flottister måttligt förtjusta över att Sveriges största
sjöseger utkämpades av skärgårdsflottan. Skyddad av skärgården, från sjö och
fienden, kunde skärgårdsflottan omgruppera efter det Viborgska gatuloppet till en
försvarsmässigt fördelaktig plats utanför
Svensksund. När fienden sedermera an1

1.

Daveluy (1910), s. 298

föll lyckades våra numerärt underlägsna
styrkor orsaka omfattande förluster tack
vare ett skickligt taktiskt uppträdande i
skärgårdsmiljön. 3
Trots dagens annorlunda värld består vissa grundvärden för den svenska
Marinen. Östersjöns grunda och trånga
2

2.
3.

Försvarsmakten (2012a), s. 15.
Högman (2012).
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miljö; dess viktiga betydelse för Europas
handel;4 Sveriges långa kust, vida sjöterritorium och örika skärgårdar; främmande makts ständiga närvaro på innanhavet.
Numera ska de marina stridskrafterna
dessutom kunna verka långt bortom Sveriges närområde. Inför denna uppgift bör
Marinen organiseras för att dra nytta av
våra unika fördelar, med hänsyn till våra
svagheter och utmaningar.

Hotbilden5

The greatest challenges today lie less in
the strength of other states than in their
weakness. – Defence Policy Guidlines,
German Ministry of Defence.
Den maritima hotbilden mot svenska
intressen är idag mer mångfacetterad än
tidigare. En generell uppfattning6 bland
nordeuropeiska länder verkar dock vara
att mellanstatliga konflikter i vårt närområde ter sig osannolikt. Särskilt bör
tydliggöras att ”ett enskilt militärt väpnat
angrepp direkt mot Sverige är fortsatt
osannolikt under överskådlig tid.”7
Istället riskar regionala, väpnade konflikter att sprida sig till vårt område. I
synnerhet av asymmetriska, icke-statliga, aktörer eller härstammande från motsättningar mellan religiösa eller etniska
grupper. Ofta grundar sig inomstatliga
konflikter i tvister om resursfördelningar. När staten är för svag för att hantera
situationen uppkommer en grogrund för
gränsöverskridande kriminalitet eller
4. Reinfeldt, Merkel (2009).
5. Hotbildsbeskrivningen är i huvudsak en
sammanställning av desamma i MoD (FR)
(2012), MoD (DE) (2011), MoD (UK) (2011),
Proposition 2008/09:140 och Presidential Executive Office (RU) (2001 & 2010).
6. Se bland annat Proposition 2008/09:140,
s. 9; Presidential Executive Office (RU) (2010),
kap II, 7§; MoD (DE) (2011), s. 1.
7. Proposition 2008/09:140, s. 28.
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terrorism. I andra fall kan stater tillämpa
asymmetri för att kompensera sin militära eller teknologiska underlägsenhet.8
Konkurrensen på den marina arenan
ökar i flera avseenden. Globaliseringen
skapar ett växande beroende av världshandeln och därmed en sårbarhet för
avbrott i sjötransporter. Blotta hotet mot
fri rörlighet genom Hormuzsundet eller
Suezkanalen har direkt återverkning i
världsekonomin. Dessutom medför den
ökande världshandeln kriminell verksamhet såsom piratverksamhet och människosmuggling samt spridning av exempelvis vapen, droger, farliga ämnen och
sjukdomar.
Afrikas Horn har väckt världens uppmärksamhet för pirater, men härjningarna sker även i andra områden såsom
Guineabukten och Sydkinesiska havet.
Vanlig karakteristika för företeelsen är
avsaknad av sjötrafikkontroll och repressalier samt svaga eller till och med förfallna (eng. failed) stater.
Mänsklighetens tilltagande begär efter naturens begränsade resurser orsakar
även en kapplöpning mot havens tillgångar. Ett 75-tal länder gör numera anspråk
på en utökad kontinentalsockel (eng. an
extended continental shelf) i syfte att ha
exklusiv rätt till dess fyndigheter under
botten. Arktis, med dess framväxande
vattenvägar, är ett markant exempel.
Kontinentalsockeln diskuteras återkommande i den ryska marina doktrinen,
bland annat i samband med Östersjön.
Den säkerhetspolitiska situationen i
norra Europa är under förändring. Samtidigt som USA genomför en intresseförskjutning mot Stillahavsregionen, expanderar Ryssland sina marinstridskrafter
i en uttalad ambition att stärka sin posi8.

MoD (FR) (2012), s. 15.

tion bland de ledande sjömakterna. Som
grund beskrivs ekonomiska, politiska
och militära påtryckningar från NATO:s
medlemsländer vilka orsakar begränsningar i den ryska förmågan att utöva
maritim verksamhet.9 En svensk bedömning10 är dock att Rysslands konventionella stridskrafter främst dimensioneras
mot eventuella hot i Kaukasus.
Den ryska militära doktrinen från 2010
karaktäriserar, i förenklade ordalag, nutida militära konflikter enligt följande:
En hastig och oförutsägbar tillkomst; en
”massiv användning av vapen och militär
utrustning” vars effektivitet11 är jämförbar med kärnvapen; en kombination av
icke-militära och militära medel; en omfattande användning av modern teknologi, luftrummet och rymden. Framgångsfaktorer är hastighet, selektion, rörlighet,
fungerande ledning och ägarskap av det
strategiska initiativet.
Avslutningsvis konstateras att vissa
länder alltjämt använder sin flotta för att
projicera sin mäktighet, i samma anda
som Amiral Erich Raeders Seemachtideologie från 1934: ”The scale of a
nation’s world status is identical with the
scale of its sea power.”12 Mentalitetens
kapprustningseffekt behöver knappast
vidareutvecklas.

Framtida internationella
insatser

Omkring 80% av världens befolkning
bor i kustnära (eng. littoral) områden,
i framtiden sannolikt ännu fler. Inom
9. Presidential Executive Office (RU) (2001),
s. 3.
10. Proposition 2008/09:140, s. 28.
11. Märk väl ordet effektivitet. Enligt doktrinen
innehas kärnvapen för att förhindra fullskaligt
eller regionalt krig.
12. Bird (2006), s. 9.

dessa områden bedrivs merparten av all
mänsklig aktivitet, samtidigt som det är
inom avstånd för påverkan från sjön.
Vilka konflikter är då tänkbara för
svenskt engagemang post 2014, när vår
närvaro i Afghanistan har reducerats?
Ett översiktligt svar från försvarspolitisk
nivå13 indikerar ett större engagemang i
Afrika, exempelvis Somalia, Mali och
Kongo samt Mellanöstern, såsom Syrien
och Libanon.
Med undantag för Mali har dessa exempel kustnära områden, vilket gör att
ett marint engagemang möjligen kan bli
aktuellt. Historiskt har huvuduppgifterna
vid internationella marina insatser varit
sjöövervaknings-, sjöfartsskydds- samt
MIO/Embargooperationer.14 Funktionsmässigt eftersträvas ett deltagande med
svensk högteknologi, såsom skedde under Libyeninsatsen.
Sveriges status som militärt alliansfri
nation bör även framhållas, eftersom det
kan ha ett värde vid geopolitiskt känsliga
konflikter.
Försvarsmaktens nationella uppgifter att upptäcka och avvisa kränkningar
av det svenska territoriet samt att värna
Sveriges suveräna rättigheter15 bör vara
kända och utvecklas inte djupare. Det
kan dock konstateras att förmågan till
kustförsvarsoperationer kommer att vara
central i händelse av väpnad konflikt.

Kustförsvarstaktik

Kustförsvarsoperationer är svåra att bedriva, delvis på grund av att motstånda13. Försvarsminister Karin Enström, svar på
författarens fråga 2013-02-13, samt hennes
statssekreterare Carl von der Esch, svar på författarens fråga 2013-02-20. Observera att svaren
gavs muntligen och kan ha felaktigheter.
14. Se Försvarsmakten (2010), s. 03-11 och 0312, för definitioner.
15. Försvarsmakten (2010), s. 01-9.
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ren har initiativet om var och när anfallet
skall ske.16 Historiskt har de flesta kustanfallen (eng. amphibious assaults) varit
framgångsrika. I standardverket Seapower av Geoffrey Till beskrivs fyra sammankopplade faktorer för att försvara en
kust.17
Avskräckning – med en mäktig flotta domineras vattnet utanför ett land så till den
grad att substantiella räder kan avbrytas
och bekämpas.
Indirekt framskjutet försvar – eftersom
herravälde till sjöss (eng. command of the
sea) sällan uppnås, infinner sig snarare ett
styrkeförhållande där den starkare parten, om sådan finns, bör handla offensivt
enligt militärteoretikern Mahan. Om ett
fientligt kustanfall inleds, rekommenderas fördröjande strid enligt Corbett, likaså
författare inom sjökrigsföring, tills dess
motståndaren är ”hopplöst förbunden till
ett kustanfall bortom sin styrka”.18 I alla
lägen, fortsätter Corbett, är huvudregeln
att verkan i första hand skall riktas mot
transporten och inte eskorten.
Direkt sjöbaserat försvar nära kusten
– för att bemöta eventuella anfallande
styrkor som lyckas tränga igenom det
framskjutna försvaret placeras en sista
försvarslinje strax utanför kusten. Om ett
avgörande slag fritt till sjöss är ofördelaktigt, menar 1930-talets Sovjetiska Nya
Skola, rekommenderas strider närmare
kusten av en ”mosquito fleet” bestående
av mindre ytfartyg, u-båtar, minlinjer
och flygstridskrafter.
16. Kustförsvarsoperationer – ”att försvara
kustområden och hamnar mot angrepp i form
av amfibieoperationer, specialoperationer eller
terroroperationer”. Försvarsmakten (2010), s.
03-12.
17. Till (2009), s. 204 ff.
18. Till (2009), s. 205. Artikelförfattarens egen
översättning från engelska till svenska.
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Direkt landbaserat kustförsvar – i koordination med det sjöbaserade kustförsvaret utnyttjas ett landbaserat dito. Som exempel nämner Geoffrey Till det norska,
svenska och finska exemplet av kustförsvar, där en stor flotta av små örlogsfartyg stöds av sofistikerat och omfattande
kustartilleri samt flygstridskrafter. Sänkningen av den tunga kryssaren Blücher i
Oslofjorden omnämns som exempel.
Sammantaget skapas fyra lager av naval
bulwark eller cordons liknande skalskyddsprincipen. Metoden kan även
användas vid internationella insatser
såsom gjordes vid de marina insatserna
i Libanon, ML01-02 i UNIFIL. I syfte
att förhindra sjögående vapensmuggling
patrullerade libanesiska fartyg närmast
kusten; utanför dem UNIFIL:s patrullbåtar och korvetter; ytterst UNIFIL:s
fregatter. I området närmast Israel patrullerade UNIFIL:s fartyg ända in till
kusten.19
I händelse av att fienden lyckas med en
överskeppning och påbörjar landoperationer, bör marinstridskrafterna bestrida
motståndarens kontroll till sjöss och därmed försvåra deras förmåga att föra fram
förstärkningar.

Slutsatser

Den svenska Marinen står inför unika
utmaningar. Vår kust är en av Europas
längsta; det omgärdande farvattnet är
tättrafikerat och har strategisk betydelse
för hela regionen; den säkerhetspolitiska
situationen i området förändras och hotbilden är svårdefinierad.
Känt är även att svenska stridskrafter
är underlägsna i numerär och vapenkraft
jämfört med de starkaste aktörerna i re19. Kk Ewa Skoog Haslum, fartygschef på
HMS Sundsvall under ML02, mailkorrespondens 2013-03-02.

Författaren argumenterar för att i framtiden bygga fler men mindre enheter anpassade
för de svenska skärgårdsförhållandena, istället för få men större, fartyg. På bilden
visas skrovhallen på Karlskronavarvet vid byggnationen av torpedbåtarna (senare robotbåtarna) av Norrköpingsklass. Foto: Karlskronavarvet.
gionen. Skulle en väpnad konflikt uppstå
vore Sverige sårbart för enskilda fartygsförluster. Dessutom kan ett omslag från
passivt uppträdande, under exempelvis
oskadlig genomfart på svenskt territorialhav, till ett angrepp mot våra intressen
ske mycket hastigt. Det kräver en svensk
närvaro till sjöss och en förmåga att reagera längs med hela kusten.
Vidare är vår militära underlägsenhet inte enbart problematiskt i händelse
av väpnad konflikt, det medför även ett
trovärdighetsbekymmer för svensk försvarsförmåga. Slutligen finns en försvarspolitisk ambition om fortsatta fredsfrämjande insatser i områden som skiljer
sig avsevärt från svenska förhållanden.
Samtidigt har den svenska Marinen
unika förmågor. Vi har god kunskap om
våra inre vatten; kustförsvarstaktiken
vi tillämpar är omtalad och har visat sig
kostsam att bestrida; vi har en inhemsk

och högteknologisk försvarsindustri; vi
har en interoperabilitet med andra länder
och vår internationella verksamhet har
fått goda omdömen.
Dessa fördelar och förmågor bör utnyttjas och återspeglas i taktik och resurser. Ovanstående studie visar att svenska
marinstridskrafter bör undvika en väpnad konflikt fritt till sjöss. Istället bör
en svensk modell för marina operationer
grunda sig i nyttjande av kust och skärgård.

Diskussion

Att försvara en kust har historiskt visat
sig vara svårt, särskilt då en överlägsenhet till sjöss saknas för att upprätthålla de
två yttre faktorerna i en kustförsvarsoperation – avskräckning och indirekt framskjutet försvar till sjöss. För svensk del
innebär detta att kustförsvarsoperationer
bör utgöras av gemensamma (eng. joint)
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insatser med ett direkt sjöbaserat försvar nära kusten, ett direkt landbaserat
försvar samt flygstridskrafter. Tack vare
vår örika kust kan dock ett sådant försvar
anses vara lämpligt för svenska förhållanden. Lägg därtill att vi har en taktik
och materiel anpassad för att verka i skärgårdsmiljö, så framträder en unik svensk
förmåga att verka till sjöss – den svenska
modellen för marina operationer.
I en tid då hotbilden till sjöss vidgas,
kan vi inte annat än acceptera att svenska
marinstridskrafter kommer att sakna flera önskvärda förmågor framgent. Istället
måste vi välja ett begränsat antal områden i vilka Marinen ska vara slagkraftig.
Rimligen bör dessa återspegla våra fördelar, såväl vad gäller vår rikes geografi
som vår förmåga och kunskap.
I Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014-202020 omnämns två
nya ytstridsfartyg till en sammanlagd
kostnad av 4,1-4,9 mdkr. Det är lovvärt,
men numerären är otillräcklig för att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp till
sjöss. Genom att koncentrera framtida
resurser för materielanskaffning till ett
fåtal stora och kostsamma fartyg sker
en förskjutning mot en, för vår omvärld,
mer generisk flottstyrka – en fåtalig sådan. Måhända vore materielen modern,
men i princip skulle den inte skilja sig
i förmåga och tillämpning från andra
länder. Dessutom riskeras att enheterna
blir för dyrbara. Istället för att kunna utnyttjas offensivt och avskräckande blir
våra kvarvarande örlogsfartyg för få och
kostnadskrävande för att kunna användas
effektivt.21 Strävan att utöka vår försvarsförmåga skulle alltså snarare reducera
20. Försvarsmakten (2012b), s. 25.
21. Den som försökt erhålla det sista exemplaret av en vara på serviceförrådet kanske känner
igen argumentationen.
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den ytterligare, i enlighet med René Daveluys sekelsgamla påstående.
För att bibehålla den svenska modellen för marina operationer krävs istället
en återgång till ytstridsfartyg anpassade
för kustnära verksamhet. Fler skrov behövs för att kunna möta ett hastigt och
oförutsägbart anfall, låt vara att fartygen
inte har fulländad förmåga. Istället skapar vi fördel genom att särskilja oss från
konventionella motståndare till sjöss. Det
tvingar eventuella angripare till en resurskrävande anpassning i taktik, materiel och kvantitet. Genom att föra striden
kustnära, allra helst i skärgården, utgör
hoten lämpliga mål även för våra markoch luftstridskrafter. Därmed ökar priset
för fientliga handlingar i våra vatten.
Förmågan att verka kustnära har
dessutom visat sig användbar vid fredsfrämjande insatser utomlands och lär så
förbli med tanke på den stora andelen av
världens befolkning som är bosatt i dessa
områden.
Således, istället för att satsa på tvenne
ytstridsfartyg à minst lika många miljarder kronor styck bör en inriktning till fler
men, om nödvändigt, mindre kapabla fartyg övervägas. Värdet av flera fartyg och
därmed ökad närvaro i våra vatten överväger nyttan av få fartyg med större förmåga. Vidare får den svenska Marinen en
särskild roll vid internationella insatser
om den, med sin amfibiekår och flotta, är
anpassad för kustnära operationer. Dessutom bidrar förhoppningsvis fler kvalificerade fartyg till större förtroende för
svensk försvarsförmåga.

Flaggkadett
ANTON SJÖDIN

Flaggkadett Anton Sjödin läser för närvarande femte terminen
på Officersprogrammet med Nautisk Profil. Han genomförde
värnplikten på HMS Visborg och har arbetat som anställd sjöman (GSS/K)på HMS Vinga innan han påbörjade sin officersutbildning

Utveckla sjöofficersutbildingen!
Sedan officersutbildningen för flottans officerare återupptogs 2006 har nu fem kullar av fänrikar examinerats vid Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg
med stöd av Sjöstridsskolan och Linnéuniversitetet. Allt gott så långt. Jag anser
dock att det fortfarande finns förbättringspotential för att effektivisera utbildningen, göra den mer relevant och skapa en högre leveranstakt av användbara officerare. I stort ser utbildningen ut på följande sätt:
Utbildningen påbörjas vid Militärhögskolan Karlberg ett par veckor innan högskolans terminstart. Under dessa veckor
sker pårustning, inledande information
och utbildningskontroll. Kadetten finner sig snabbt i en indelning där kursens
kadetter delas in i plutoner och i sin tur
basgrupper. Dessa basgrupper är blandade med kadetter som har olika bakgrunder och läser olika inriktningar, allt från
stridspilot och ledning-luft till markstrid
och säkerhetsförband.
När högskoleutbildningen sedan tar
vid läser kadetterna gemensamt under de
tre första terminerna; gemensamma kurser inom ämnena krigsvetenskap, ledarskap & lärande, fysiskt stridsvärde samt
militärteknik. Bortsett från en grundkurs
och en fortsättningskurs i taktik inom

respektive operationsmiljö (mark, luft
och marin) läser kadetterna samtliga kurser gemensamt.
Parallellt med Försvarshögskolans
utbildning under dessa terminer bedriver Militärhögskolan Karlberg så kal�lad ”Försvarsmaktstid”. Under denna tid
bedriver MHS K, med Kadettbataljonen,
utbildning, övningar och fysisk träning
med kadetterna. Inriktningen är att de
första två terminernas FM-tid skall vara
för att främja gemensamma kunskaper
och under den sista terminen skall det ges
möjlighet att ha specifik träning och utbildning mot den framtida tjänsten inom
respektive vapengren.
Efter termin tre förflyttas utbildningen
under två terminer till Försvarsmaktens
respektive fack och funktionsskolor. För
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Kadetterna med nautisk profil är det Sjöstridsskolan som bedriver denna verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Under
denna VFU får kadetterna med nautisk
profil påbörja sin navigationsutbildning
till N5(1,teori). Bortsett från en grundkurs i marin ledning om ca fem veckor
som examineras via Försvarshögskolan
är det nautisk utbildning som står på
schemat. Den nautiska utbildningen examineras av Linnéuniversitetet i Kalmar.
Det handlar alltså om ca två terminers
utbildning i ämnet nautik.
Efter VFU-skedet återkommer samtliga kadetter till MHS K där ett självständigt arbete (kan liknas vid C-uppsats)
skall produceras, slutövning om två
veckor genomföras och examen med befordran till fänrik hållas.

Var finns problematiken?

Jo som den uppmärksamme läsaren kan
konstatera läser vi under Officersprogrammet endast två terminer nautik vilket knappast kan räcka till för att nå upp
till nivå N5(1).1 Svaret till detta är att för
att fänriken skall kunna vara till nytta på
förbandet (nå nivå N5(1)) krävs ca tre terminers studier efter examen. Alltså blir
Officersprogrammet med nautisk profil i
realiteten fyra och ett halvt år långt. Visserligen en gedigen utbildning men kan
vi effektivisera den för att i en snabbare
takt kunna leverera kompetenta officerare till Försvarsmakten?
Till att börja med är den nautiska delen av dessa nio terminer den största delen vilket jag tycker är bra och relevant.
Dessvärre bedrivs nästan ingen nautisk
utbildning under de första tre terminerna.
Under dessa terminer väljer MHS K att
1. För en översiktlig beskrivning av kravnivåer enligt Regler för Militär Sjöfart - Personal
(RMS-P) för nautiker se sidorna 18-19.
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utbilda samtliga kadetter oavsett profil
i samma, markinriktade, färdigheter så
som t.ex. förläggningstjänst, strid i grupp
och plutons storlek och strid i subarktiskt
miljö. Gröntjänst i alla ära men när utbildningen redan är så pass lång så skulle
tiden istället kunna användas till att utbilda sjökadetterna inom områden som är
relevanta för den framtida tjänsten eller
kommande utbildningen. Visserligen bedrevs det för min egen del försvarsgrensspecifik utbildning under termin tre men
den uppkom endast till två heldagar.
Fortsättningsvis är jag skeptisk till
vilka kurser som läses vid programmet.
Studerar kadetten mot den krigsvetenskapliga profilen så läses förutom de två
teoretiska kurserna i ledarskap en praktisk kurs på samma ämne. Tyvärr läser
inte kadetterna som studerar nautisk
profil någon praktisk ledarskap vilket jag
tycker är bekymrande. Från högskolans
sida förklaras det med att en nautisk officeren inte leder trupp på samma vis som
på land. Helt rätt i sak men det man missar är att en nautisk officer fortfarande
behöver behärska det praktiska ledarskapet. Visst, en besättning är annorlunda
uppbyggd i jämförelse med hur en pluton
eller ett kompani i land ser ut men likväl
kommer den nautiska officeren hamna i
någon typ av ledarroll under sin tid ombord och att den nautiska officeren inte
får samma förutsättningar som hans kollegor inom armén och flygvapnet för att
leda är bekymrande. Däremot kan den
nautiska officeren väl redogöra för konceptet ”counter-insurgency” eller irreguljär krigföring. En kurs i taktik inriktad
på irreguljära konflikter, vilken samtliga
kadetter läser, som kurschefen inte sticker under stol med att den är markinriktad.
Den blivande sjöofficeren är med andra
ord, i teorin, bättre på markinriktad irre-

Karlbergs slott i vinterskrud. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten.
guljär krigföring än praktiskt ledarskap.
Från Försvarshögskolans håll marknadsförs dock ledarskapsutbildningen på både
krigsvetenskaplig profil och nautisk profil med samma text.
Avslutningsvis; när termin fyra och
fem är aktuella kommer sjökadetten till
ett fullspäckat år i Sjöstridsskolans regi.
Här, i samarbete med Linnéuniversitetet,
examineras kadetten i ämnen som går i
nautikens tecken. En tid många ser fram
mot de första terminerna vilket är fullt
förståeligt. Nu skall kadetten få lära sig
sin egen kärnverksamhet. Navigation
blandas med sjukvård och marin ledning
och få kurser, till skillnad från tiden på
MHS K och FHS, känns onödiga. Tiden
på VFU:n är präglad av långa dagar, fullspäckade scheman och flertalet kurser
som läses parallellt. Till skillnad från
de första terminerna finns det väldigt

lite luft i schemat. Inget märkligt med
det då mycket skall hinnas med under
en begränsad tid men med tanke på temposkillnaden mellan terminerna 1-3 och
VFU:n tror jag att studiebördan skulle
kunna spridas ut bättre över tid. Till exempel finns det flera delmoment som inte
är bundna till varken lokaler eller simulatorer i Karlskrona. Rent teoretiska ämnen
skulle mycket väl kunna förflyttas till de
första tre terminerna.

Ett missuppfattat koncept

Som kadett på Officersprogrammet blir
vi ofta intalade att skolan har ett ”jointkoncept” där vi alla ska finnas med våra
respektive olikheter för att nå gemensamma mål. Detta koncept och Försvarsmaktens bild av det kan vi läsa om i
Doktrinen för gemensamma operationer.
Doktrinen beskriver den gemensamma
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operationen som följer:
”En gemensam operation är en militär insats utförd av stridskrafter som
verkar i flera arenor med ett gemensamt övergripande mål. Mål uppnås
genom att nyttja en väl avvägd gemensam styrka med möjligheter till många
synergieffekter. Den bärande idén är
att effekten av en samordnad insats är
större än summan av stridskrafternas
enskilda insatser. Detta innebär att vi
ska kunna kombinera stridskrafternas
enskilda förmågor till en sammansatt
förmåga, för att på så vis nå ett gemensamt mål. För att nå framgång
är det viktigt att förstå sin del i ett
sammanhang. Detta krävs bl a befäst
taktisk förmåga, förbandskultur och
traditioner inom de olika stridskrafterna. Först då ger den gemensamma
operationen full effekt. Gemensamma
operationer behöver genomföras i
alla konfliktnivåer där den militära
komponenten är en av flera.”

istället för att lägga utbildningstid, både
högskolans och försvarsmaktens, på arenaspecifika kunskaper och färdigheter.
MHS K hävdar med fast hand att strid på
marken och det som hör till detta är försvarsmaktsgemensamma kunskaper som
alla skall behärska. Det argumentet är
starkt och jag köper det till viss del men
när utbildningstiden för en nautisk kadett
de facto uppgår till nio terminer anser jag
att fokus bör läggas på kunskaper som
är ”need to know”, inte ”nice to know”.
Att kunna bygga förläggning i vinterskog
eller genomföra plutons anfall anser jag
kommer i andra hand i jämförelse med
att ordentligt kunna utföra sin blivande
arbets- och stridsuppgift till sjöss. Att
även korta ner utbildningstiden genom
att göra all utbildning relevant skapar i
förlängningen ett större antal kadetter
och fänrikar som faktiskt levereras till
en befattning på våra fartyg då avhopp
minskar, att vi snabbare får ut officerare
till insatsförbanden och att utbildningskostnaden minskar.

Det handlar alltså om att med de specifika egenheter som olika vapenslag och
vapengrenar kan ge gemensamt löser en
uppgift. Att det är viktigt att respektive
enhet får vara bra på sin egen sak och lösa
uppgifter med de medel som präglar det
aktuella vapenslaget. Inte att gemensamt
och på samma sätt lösa samma uppgift.
Då hade vi klarat oss med en och samma
typ av förband.
Jag hävdar att utbildningens bild av ett
gemensamt koncept inte stämmer in med
den doktrin som ger styrningar för ”jointkonceptet”. Som utbildningen bedrivs
under de gemensamma terminerna på
Militärhögskolan och Försvarshögskolan
läggs allt för stort fokus på markarenan
och att utveckla kadetten inom markstrid

Jag anser att det finns flera förbättringspunkter för utbildningen av sjöofficerare:
•
Lägg fokus på rätt saker under den
försvarsmaktsstyrda utbildningen,
termin ett till tre. Istället för att nyutbilda sjökadetten i rena markkunskaper och öka de markrelaterade
kunskaperna bör tid läggas på att
bedriva utbildning med fokus på sjörelevanta färdigheter så som sjömanskap, skyddstjänst och nautik. Att
en nautisk kadett nekas genomföra
upprätthållande varma och kalla dyk
för att behålla sin rökdykningskompetens till förmån för t.ex. markstrid
har blivit en av flera konsekvenser av
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Att skapa relevans och
tidseffektivisera

felprioriterad utbildningstid. Ett exempel från verkligheten.
•

•

•

Gör den gemensamma utbildningen
verkligt gemensamt. De färdigheter
som alla arenor bör behärska glöms
bort till förmån för utbildning med
markinriktning. Byt ut utbildningsdagar i markstrid mot utbildning i
försvarsmaktens reglementen, övningsplansskrivande,
arbetsmiljöutbildning, administration, FMfysS
examination, sjukvård och liknande
gemensamma beröringspunkter.
Förflytta viss del av den nautiska utbildningen till termin ett, två och tre.
För att jämna ut studiebördan under
VFUn kan rent teoretiska kurser genomföras redan innan VFUn. Ämnen
som sjötrafikföreskrifter, matematik
och optisk signalering kan omöjligen vara bundna till de lokaler som
sjöstridsskolan huserar i. Att läsa
nautiska kurser redan under de första terminerna kan dels ge sjökadetten en ökad känsla för sin vapengren
men även skapa en bättre studietakt
under tiden på SSS alternativt öka
leveranstakten av sjöofficerare till
fartygen.
Gör fler av FHS kurs arenaspecifika.
Att varje kadett skall lära sig om alla

tekniska system i försvarsmakten istället för att fokusera på de som berör
aktuellt vapenslag är tidskrävande
och i min mening överflödigt. Återigen bör fokus läggas på kunskaper
som är nödvändiga och inte ”braåha”.
•

Det viktigaste av allt är att engagera
förbanden i utbildningen av de officerare som skall tjänstgöra hos dem
i framtiden. Den faktiska beställaren
av den blivande officeren som antas
till Officersprogrammet är förbanden
och de förmågor och kunskaper som
efterfrågas från dessa bör vara styrande. Om FHS och MHS K tillsammans med förbanden skapar en plan
och en målbild för hur en blivande
officer skall utbildas kommer vi se
att den officer som till slut kommer
ut i befattning har de färdigheter och
kunskaper som förväntas.

Att ha en försvarsmaktsgemensam skoltid finner flera med mig som en bra utveckling och ett sätt att bredda kunskaperna för framtida officerare. Vi får dock
inte glömma att den blivande officeren
först och främst måste behärska sitt eget
område och utveckla en kompetens för
sin egen tjänst innan kunskaper inriktade
mot andra arenor kommer till nytta.
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Utdrag ur Regler för Militär Sjöfart - Personal
(RMS-P)
Utdraget avser gruppindelning av fartyg samt behörighetskrav kopplat till befattning för nautiker. Motsvarande krav finns för maskintekniker. Reglementet finns
att ladda ner via länk:
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/rms/rms-p.pdf
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Kapten
ANDERS PERSSON

Anders Persson är kapten och tjänstgör f.n. på 4.sjöstridsflottiljen som Navigeringsofficer, NO, på HMS Helsingborg. Han
har tidigare seglat i sambands- och ytstridsbefattningar på
Stockholms- och Visbysystemet samt tjänstgjort i Libanoninsatsen (ML02) och i Afghanistan (FS17).

Taktik, Taktisk titel eller otakt(iskt)?
”Taktik är en sammanfattande benämning på de varierande medel och metoder som
används för att i varje situation på bästa sätt nå ett bestämt syfte med striden och övrig verksamhet som hänger samman med den.” (Taktikreglemente för Flottan 1987)
I TiS nr 4 2012 skriver löjtnant Daniel Eklund om frånvaron av taktisk utbildning
och förväxlingen mellan begreppen taktik och stridsteknik, en uppfattning och slutsatser som jag delar. Denna artikel försöker klarlägga orsaken till detta. Alla har
vi säkert vår egen uppfattning om vad taktik betyder och vad vi tycker att det bör
innebära, så även jag. Frågan är tudelad; är alla av samma åsikt (vilket jag betvivlar) och kanske än viktigare, har vi den uppfattning om begreppet som myndigheten
beslutat?
Jag har själv funderat i dessa banor under
tiden som kadett men kanske framförallt
under senare tjänstgöring ombord, vidareutbildningar och kurser. Vi står inför
faktumet att vi bl.a. genomfört ett tekniksprång i och med Visbykorvetternas
införande, ökat självskyddet på våra minjakter och avsevärt minskat vår fartygsnumerär de senaste 10 åren. Nog torde
väl detta vara skäl nog för en uppdatering
och omtag avseende svensk taktik?
Vad menar vi egentligen när vi svänger
oss med begreppet taktik?
20

För att finna en definition av begreppet taktik ur ett marint perspektiv har jag
börjat uppifrån och letat mig nedåt i den
Doktrin- och reglementeshierarki som så
pedagogiskt och grafiskt återfinns i TRM
1(A), sektion 0102. Nedan följer resultatet av min jakt efter ljuset i tunneln, dvs.
definitionen av begreppet taktik. Jag reflekterar även kortfattat över det taktiska
innehållet i våra publikationer och redovisar slutligen några teorier om resultatet,
varför vi står där vi står och en eventuell
väg framåt.

Dokument
Militärstrategisk doktrin 2011, MSD
121
Publikationen innehåller ingen definition
av begreppet taktik.2
Doktrin för gemensamma operationer
2005, DGemO3
Taktik är konsten att besegra en motståndare genom strid. […] Taktik är de
metoder våra förband använder mot
en motståndare. Taktikens medel är de
förband och system som används för att
uppnå våra mål. I detta perspektiv kan vi
alltså definiera taktik som det sätt på vilket man vinner slag och strider. […] Taktiken innehåller manövrerande av förband för att nå fördelar i striden. Taktik
innebär utnyttjande och samordning av
bekämpning och det direkta utnyttjandet
av lokala framgångar för att nå övergripande mål, men också att behålla tillräckligt stridsvärde (min fetmarkering).
DGemO gör, på sidan 28, även en distinkt skillnad (som jag återkommer till
senare) mellan taktik och den taktiska
ledningsnivån; ”På den taktiska nivån
klarläggs de taktiska målen utifrån operativa mål samt hur förband utnyttjas och
samordnas i operationer. Taktisk nivå leder förband och samordnar vapensystem
och funktioner.”

1. Militärstrategisk doktrin (MSD), 2012 års
utgåva, (M7739-354023).
2. I kapitel 8, Centrala begrepp står ”Arbetet
med begrepp är påbörjat men ännu ej färdigställt. Av den anledningen kommer en begreppssammanställning att presenteras i nästa version
av militärstrategisk doktrin.”
3. Doktrin för gemensamma operationer,
2005 års utgåva (M7740-774003), s.27

Doktrin för marina operationer,
DMarinO4
Taktik är en sammanfattande benämning
på de varierande medel och metoder, t ex
väpnad strid och övrig sammanhängande
verksamhet, som används för att i varje
situation på bästa sätt nå ett bestämt
syfte. Verksamhet på taktisk nivå leds av
utsedd taktisk chef och genomförs av underlydande och underställda insatsstyrkor och förband.
DGemO och DMarinO förklarar således på ett tydligt sätt innebörden av
begreppet taktik. Det handlar alltså kortfattat om hur vi ska nyttja våra stridskrafter.5 Därmed är det dags att fortsätta med
att undersöka om våra taktiska reglementen innehåller någon taktik;
Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM 1(A)6
TRM 1(A) är en omfattande publikation
på över 200 sidor men som tyvärr innehåller väldigt lite taktik utifrån definitionerna från överordnade reglementen.
Fokus ligger istället på att förklara organisation, ledningsnivåer, begrepp m.m.
för att göra den, i vissa avseenden, välbehövliga ensningen mellan och tolkningen
av NATO:s och våra nationella procedurer.
Detta bör jämföras med den publikation som tidigare fanns, den numera
upphävda Taktikreglemente för flottan
1987. Den innehöll dels en kortfattad och
konkret definition av begreppet taktik
och dessutom innehöll publikationen en
hel del taktik, dvs. hur vi ska nyttja våra
4. Doktrin för marina operationer, 2005 års
utgåva (M7740-774021)
5. Som kuriosa definierar Svenska Akademins
Ordlista (SAOL); Taktik: tillvägagångssätt;
konsten att effektivt använda stridskrafter.
6. Taktikreglemente för marinstridskrafterna
TRM 1(A), 2010 års utgåva (M7739-353024).
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förband för att nå framgång i striden, något som jag anser saknas i
dagens marina publikationer och
reglementen.
Taktikreglemente för marinen
All-männa Föreskrifter för
Fartygs- och Stridstjänsten,
TRM AF:FS7
Reglementet innehåller ingen taktik. Oaktat detta så är den en nödvändig publikation i många avseenden men med ett, i skenet av
denna artikels budskap, olyckligt
valt namn. Dess förlagor (ISF:AF
och TjRM) bar namn med tydligare bärighet mot innehållet även
om TRM AF:FS utan dess första
tre bokstäver i förkortningen skulle vara
kristallklart.
TPM-serien, Taktiska procedurer för
marinstridskrafterna8
Min förhoppning är att kommande
reglementen i TPM-serien (Taktiska Procedurer Marinen) tar tag i taktpinnen
och tydligt beskriver hur man inom respektive stridsområde (t.ex. ubåtsjakt) ska
uppträda ur ett taktiskt perspektiv.
I TPM-familjen bör det åligga TPM 3.0
(ledning/stridsledning) att i dess egenskap av övergripande TPM stampa takten åt övriga och inte enbart vara en, om
än välbehövlig, smärre uppdatering av
SLRM. Om inte TPM 3.0 bjuder på något innehåll med bäring mot taktik för
flottan ter det sig inte bättre än att vi står
med tre ”taktiska reglementen” (TRM
7. Taktikreglemente för marinen Allmänna
föreskrifter för Fartygs- och Stridstjänsten TRM
AF:FS, 2009 års utgåva (M7739-350018).
8. Reglementen för olika tjänstegrenar/stridsområden, t.ex. TPM 3.3 ASW (Ubåtsjakt). Återfinns hierarkiskt på nivån under TRM. Några få
är utgivna, övriga under olika utvecklingsstadier och omfattas i stora delar av sekretess.
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1(A), TRM AF:FS och TPM 3.0) som
ska utgöra ryggraden för vår taktik, helt
utan taktiskt innehåll. Detta skulle vara
mycket negativt för taktikutbildningen
och taktikutvecklingen inom flottan och
risken finns att yngre generationer officerare förleds att tro att taktik är något
helt annat än vad det är. Än värre är att
i förlängningen reducerar detta sjöstridskrafternas förmåga att kunna verka i en
stridssituation mot en kvalificerad högteknologisk motståndare.

Varför står vi där vi står

”NATO-fieringen” av flottan har under
de senaste 10 åren varit starkt dominerande, såväl i övningar som i utbildningen som bedrivits. Stor vikt har lagts vid
att lära sig NATO:s sätt att organisera
sjöförband, skilja på begrepp som OPCOM och OPCON, kunna rabbla rätt (och
helst flest) Brevity codewords9 ur APP-7
och lägga åtskilliga timmar på att skriva
perfekta order/rapporter på samma (om9. Brevity codewords är standardiserade uttryck för händelser, utrustning, åtgärder etc,
t.ex. ”Woodpecker” med betydelsen kulspruta.

ständiga) sätt som NATO. Otaliga är de
NATO-reglementen vi förfogar över som
heter något i stil med ”Tactical Publication”. Alla dessa innehåller inte enbart
taktik (t.ex. jämförelsen MTP-1 vol 1
kontra TRM 1(A)) men betyder detta
att vi därför ska sätta samma kurs som
NATO? Vem har väl inte följt (och kanske även deltagit själv i) diskussioner
kring vilken chef som ska ha TACON eller TACOM och utan att ha tänkt på det,
sakta förletts att tro att så fort något heter
”tactical” så handlar det om taktik?
Vi behöver veta hur vi ska slåss, inte
bara organisera oss. Den som finner sig i
att som huvudmetod lösa sina stridsuppgifter till sjöss endast med vägledning av
sitt eget sunda förnuft kommer förr eller
senare förlora. Plötsligt är fiendens förnuft sundare än vårt eget.
Denna artikel avser ej beröra huruvida
ominriktningen mot internationella insatser varit rätt eller fel men däremot är min
bedömning att detta är en av flera orsaker till att flottan har glidit ur styrmärket
när det gäller vad taktik innebär. Dock är
det, i den säkerhetspolitiska kontext våra
folkvalda har bestämt att Försvarsmakten
ska verka, av vikt att hjälpligt behärska
NATO:s procedurer men det får inte ta
överhanden, framförallt inte över vår nationella taktikutveckling. Riksdagen har
genom regeringens proposition från 2009
”Ett användbart försvar”10 slagit fast att
Flygvapnet och Marinen primärt ska inriktas mot ett nationellt försvar. Då kan
vi inte göra som vi har gjort – släppa nationell taktikutveckling.

Fel namn eller innehåll på
våra reglementen?

Med benämningen på våra reglementen
och publikationer riskerar vi att förledas
10 Regeringen, proposition 2008/09:140.

till att taktik är något annat än vad det är.
Detta kan i sin tur dels hämma taktikutvecklingen men även skapa oreda och
förvirring i samband med taktikutbildning.
Vill jag då att alla reglementen ska
byta namn? Inte nödvändigtvis. Namnen
är det inget fel på, däremot bör innehållet
ses över för att bättre takta mot titeln. Det
är inte häftiga namn på publikationer vi
behöver - det är rätt innehåll i rätt publikation utan att förvanska begreppen.

Mitt förslag på lösning
•

Omarbeta TRM 1(A) så den innehåller mer förbandstaktik. Ta även med
våra plattformars för- och nackdelar
och hur de ska nyttjas taktiskt i olika
scenarion och förbandssammansättningar.

•

Se till att TPM 3.0 fångar upp den
sekretessbelagda taktiken som ej kan
stå med i den öppna TRM 1(A).

•

Lyft ut den renodlade stridsledningen
från TPM 3.0 och lägg det som en
bilaga så förenklar det vid utbildning
m.h.t. spridningen av information.

•

Döp om TRM AF:FS till AF:FS vid
nästa revidering.

•

Tillse att respektive stridsområdesTPM inarbetar den taktik som inte
omfattas av TPM 3.0 och säkerställ
att de olika TPM-publikationerna
inte motsäger varandra vilket är en
stor risk då de skrivs i icke kommunicerande stuprör för tillfället. Det
kommer även återfinnas stridsteknik
i respektive TPM, något som jag
anser ej gör något då ytterligare publikationer inte skulle förenkla tillvaron. Kanske skulle de heta Taktiska
och stridstekniska procedurer för marinstridskrafterna, TSPM?
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•

Ändra sättet vi bedriver våra övningar. Att mota LSF11 och FIACs 12 kan
vi tillräckligt bra i förhållande till hotet och detta bör vi sluta att öva.
Istället borde vi öva förbandstaktik i
större omfattning än tre svenska korvetter. Varför inte bjuda in t.ex. Norge och
genomföra regelrätta landskamper. Ena
dagen försvarar vi oss med allt vi har och
nästa dag är det tvärtom. Bara fantasin
och viljan sätter gränserna. Ta med flyget, ubåtar, luftvärnsregementet och låt
våra nordiska grannar göra detsamma. Vi
måste inte alltid öva med varandra utan
11. Low Slow Flyer. Långsamtgående mindre
flygplan som skulle kunna nyttjas för att attackera ett fartyg med bomber och handeldvapen.
Med tanke på mängden övningar av denna karaktär verkar det ske sådana attacker mot fartyg
titt som tätt. Så är dock inte fallet. Frågan är om
det någonsin skett…?
12. Fast Inshore Attack Craft. Mindre snabbgående motorbåt beväpnad med handeldvapen,
raketgevär eller sprängämnen.
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vi kan faktiskt öva mot varandra också.
Företrädesvis förläggs dessa övningar till
Västkusten så ökar vi den marina närvaron där med flera hundra procent.
Vissa läsare anser kanske att detta
idoga sökande efter en perfekt definition
av taktik och vilket innehåll som finns i
vilken publikation tangerar hårklyveri
och semantik. Vackra ord och välskrivna
meningar är möjligtvis inte flottans viktigaste arbetsområde just nu men när begreppen används på fel sätt har jag en oro
för att den institutionella kunskapen som
finns idag blir mer och mer urvattnad.
Med detta följer risken att taktiken
måste uppfinnas på nytt den dag det skulle behövas på riktigt. Då är det tyvärr för
sent.
Inträffar något om vilket man ville
säga: ”Se detta är nytt”, så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider,
som var före oss (ur Predikaren 1:10, Signaltabeller Bibeln, STB upplaga 4).
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